MANNA
XIV. évf. 7–8. szám

A Budai Baptista Gyülekezet lapja

2018. júl.–aug.

*

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

„Hirdesd az igét!”
„Az igehirdetés egy rendezett közösség szervezett hallelujája.”(P. T. Forsyth)
Bevezetőül visszautalok Varga György lelkipásztor június 24-i tanításának alapgondolatára. A gyülekezetről
szólva három fontos fogalmat tárgyalt: az összegyülekezést (episzünagógé), a közösséget (koinonia) és a szeretetet (agapé). Azért gyűlünk össze rendszeresen, hogy találkozzunk Istennel; azért alkotunk közösséget, hogy
találkozzunk egymással, és mindkettőt hosszútávon csak a felülről kapott szeretettel tudjuk megvalósítani.
Elhangzott egy mondat, amely sokakat megdöbbentett: „Nem azért gyülekezünk össze, hogy igehirdetést hallgassunk.” – Ez a kijelentés józanítóan kell hogy hasson mindazokra, akik csak azért járnak imaházba, hogy
igehirdetést hallgassanak, s ha megvan a legalább egymondatos üzenet, azzal el vannak a következő vasárnapig…
A fenti gondolatok elismerése mellett nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy az igehirdetés jelentőségét alábecsüljük. A gyülekezet „életjeleinek” egyike, a rendszeresen megtartott istentisztelet, amelynek központi eleme –
az imádkozás, az éneklés és az adakozás mellett – Isten igéjének hirdetése. Az első Pünkösd óta eltelt kétezer év
alatt soha nem volt kérdés, hogy szükség van a teljes Szentírásból való igei szakaszok felolvasására és azok értő
magyarázatára. Voltak persze időszakok, amelyeket a szellemi sötétség és az alacsony színvonalú igehirdetés jellemzett (pl.: a reformációt megelőző évszázadok, valamint a racionalizmus kora, a XIX. században), de a keresztyén gyülekezetek istentiszteleti liturgiájukban a legnemesebb értelemben vett hagyományként ma is Isten
jóhírének hirdetését állítják a középpontba – az ószövetségi textusok alapján is Krisztust bemutatva.
Emlékezzünk vissza a budai gyülekezet elmúlt három évtizedére, amelynek során – különösen a lelkipásztor
nélküli időszakokban – azt tartottuk elsőrendű feladatunknak, hogy gondoskodjunk az igehirdetés folyamatosságáról ügyintéző lelkipásztor, vendég-igehirdetők és helyi szolgálattevők bevonásával. Jelenleg is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma szóljon minden egyes alkalommal, amikor együtt van Isten népe.
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A jövőre vonatkozólag – és ez napjainkra nagyon illik –
így figyelmeztet Pál: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik
szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz
odafordulnak.” (2Tim 4,3–4)
Az I. században minden városban csak egy keresztyén gyülekezet volt, ezért pl. Korinthusban az elégedetlen testvérek gyülekezeten belül kerestek maguknak
„frakcióvezetőt” („Én Pálé vagyok, én Apollósé, én
Kéfásé, én pedig Krisztusé.” ) Ma Budapesten legalább
húsz baptista gyülekezet közül lehet választani, és akkor még ott vannak a palettán további evangéliumi közösségek, vagy éppen kedvelt igehirdetők, akiket lehet
követni tűzön-vízen át… Pál apostol nemes egyszerűséggel csak „viszkető fülűeknek” nevezi őket. Ez a hódoló rajongás nagy kísértést jelent a prédikátorok számára, ezért így folytatja: „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista
munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim 4,5)
Isten szava, emberi beszéd
Az igehirdetés titkát és csodáját így fogalmazza meg a
Helvét hitvallás: „Predicatio verbi Dei est verbum
Dei.” azaz „Isten igéjének hirdetése Isten beszéde.”
Minden értelmet felülhaladó titok az, hogy Isten éppen
a gyenge, hitelét vesztett emberi szót választotta és választja ma is kijelentése eszközéül. E titkot talán a következő ige segít megközelíteni: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”
(2Kor 12,9) Ugyanakkor az igehirdetés mindig csoda: a
Szentlélek ereje által a legerőtlenebb földi eszköz, az
emberi szó alkalmassá válik arra, hogy kifejezze a kifejezhetetlent, s a szó, amely egyébként „elröpül”, ebben
az esetben „nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok…” (Ézs 55,11).
Az igét hallgatók újra meg újra jelentkező kísértése,
hogy a prédikációt csupán emberi beszédnek tartják,
amit éppen ezért lehet kritizálni, semmibe venni. Pál
apostol
kellemes
tapasztalatokat
szerzett
a
thesszalonikai testvérek között: „Ezért mi is szüntelenül
hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az,
és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.”
(1Thessz 2,13)
Könyörgés az igehirdetőkért
Bírálgatás helyett naponként hordozzuk imában a lelkipásztort és minden igehirdetőt, akik továbbítják számunkra Isten üzenetét. Pál apostol így kéri az efezusi
hívőket: „Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden
imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért, és
értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor
megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, aminek hírnöke vagyok a bilincsekben is;
hadd beszéljek bátran, amint kötelességem.” (Ef 6,18–

„Isten először a próféták által szólt, megvilágítva előttük cselekedeteinek jelentőségét Izráel történetében, és
egyúttal arra is felszólította őket, hogy adják tovább
üzenetét népének szóban vagy írásban, vagy mindkét
módon. Másodszor és legfőképpen Fia által szólt. „Az
Ige testté lett”, és a testté lett Ige (Logosz) szólt személyesen, majd apostolai révén. Harmadszor Lelke által
szól, aki bizonyságot tesz Krisztusról és a Szentírásról,
s mindkettőt megeleveníti Isten ma élő népe számára. A
kijelentés a szóban megnyilatkozó Atyáról, Fiúról és
Szentlélekről, és ebből adódóan Isten írásbeli, testet öltött és ma is élő Igéjéről alapvető igazsága a keresztyén
hitnek. Az a tény, hogy Isten megszólalt, szükségessé teszi, hogy mi is szóljunk. El kell mondanunk, amit Ő
mondott. Ezért a prédikálás a legfőbb kötelességünk.”
(John Stott)
Az igehirdetés tartalma
Imaházunk szószéke fölött ez a felirat olvasható: „A
megfeszített Krisztust prédikáljuk.” Pál apostol fogalmazta meg elsőként ezt a kritériumot mint saját ars poeticáját, de amely követelmény vonatkozik azóta is minden igehirdetőre. A központi üzenet fogadtatása különböző okok miatt ellenséges megnyilvánulást szül: a keresztre feszített Messiás engesztelő halála az ortodox
zsidók szemében botrány, a görög és (poszt)modern filozófusok szerint merő bolondság. Ám tetszett Istennek,
hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert a keresztről szóló beszéd számunkra Isten ereje és bölcsessége. (Lásd 1Kor 1,18–25)
„Az az isteni háztartás csodája, hogy Isten megbocsátása és az ember bűne között ott áll az igehirdető, akinek
az a feladata, hogy az ember bűnét a bűnbocsánathoz,
az emberi szükséget Isten mindenhatóságához és az emberi keresést az isteni kinyilatkoztatáshoz irányítsa…”
(Donald Coggan)
Hírnökökre van szükség
Pál apostol logikusan levezeti a szellemi sötétségben
élő ember útját a mennyei dicsőségig, s hogy ebben
kulcsszerepe van az evangélium bátor és következetes
hirdetőinek, akik csontjaikba rekesztett tűzzel terjesztik
az örömüzenetet.
„Mert, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül’. De
hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan
hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék,
ha nem küldettek el? Amint meg van írva: ,Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!,
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: ,Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?’A hit tehát hallásból van, a
hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Rm 10,13–17).
Timóteust, és azóta minden igehirdetőt így bátorít az
idős apostol: „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes
türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2)
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20) A kolossébeliekhez pedig így ír: „Imádkozzatok
egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige
ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát.” (Kol 4,3)
Ne csak hallgasd, cselekedd!
Végül hadd álljon itt néhány igevers, amely arra buzdít
minket, hogy ne váljon feleslegessé az imaházban rendszeresen eltöltött idő, hanem lelki növekedést, gyümölcstermést eredményezzen a sok-sok igehirdetés
hallgatása: „Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét,

amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jk 1,21b–22); „Aki tehát hallja tőlem
ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs
emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Mt 7,24);
„Erre ő (Jézus) így felelt: De még boldogabbak azok,
akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.” (Lk
11,28).
Kolozs Nagy János

A címlapon a brüsszeli Szent Mihály és Szent Gudula székesegyház szószéke látható. A brabant gótika gyönyörű
templomában áll ez az igen különleges barokk stílusú, fából faragott szószék, Hendrik F. Verbruggen antwerpeni
szobrász alkotása. Vajon kiábrázolhatja-e egy szószék díszítése az igehirdetés lényegét? Úgy hiszem, ebben az
esetben egyértelműen igen. Ha közelről szemléljük, feltárul előttünk a Bibliát jól ismerő művész hite.
Szemmagasságban látható az Édenkertből való kiűzetés örök üzenete: baloldalon Ádám fájdalma, ahogy
eltakarja arcát a felette tornyosuló kerub és a lángpallos elől, az Istentől való elszakadás, az addigi harmonikus kapcsolat elvesztésének örök fájdalma. Jobb oldalon pedig az Éva felett megjelenő, a Halált szimbolizáló
csontváz, amely kiábrázolja az emberiség gyötrelmes évezredeinek kezdetét: a bűn elterjedését a földön, a
gonosz jelenlétét, a halálfélelmet. De ha felemeljük a tekintetünket a szószék felső részére, ahol Mária előtt a
kisded Jézus éppen a kígyó fejére tapos, megláthatjuk azt, hogy Isten már a kiűzetéskor előrevetítette az
emberiség egyetlen reménységét jelentő eseményt: Jézus győzelmét a sátán felett, az emberiség megváltását a bűn uralma alól. Lent a fájdalom, a halál, a szenvedés – az átok; de ha felnézünk, akkor ott a mindent
felülíró kegyelem, a szeretet, a gondoskodás, az élet – az ÁLDÁS! Halleluja!
Erről kell szólnia minden igehirdetésnek: a földi dolgok mennyei szemszögből való megvilágításának és a
mennyei dolgok földi életünkre gyakorolt hatásának együttes fókuszáról, érthetővé tételéről és annak alkalmazásáról. Ez a szószék csodálatosan visszatükrözi ennek a fontosságát. (Érdemes rákeresni az interneten a
szószék képére, és közelebbről megszemlélni azt, mert igazi üzenete így bontakozik ki lelkünk előtt.)
Á. J.

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Pünkösd a gyülekezetben
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Szilfa-tisztás – május 21.

Nyári Kerületi Gyermekklub
Idei második Kerületi Gyermekklub-ünnepélyünket június 3-án, vasárnap délután tartottuk meg imaházunkban.
Meghívásunkra harmincöt gyermek jött el a szüleivel, hogy röviddel a vakáció beköszönte előtt meghallgassa a
bibliai örömüzenetet. Mielőtt erre sor került volna, Boda Gábriel és Rebi egy már régebben megismert éneket („Fejem, vállam, térdem, talpam, térdem, talpam, térdem, talpam, fejem, vállam, térdem, talpam, mind az Úrnak szolgálnak.”) frissítettek fel a résztvevők számára. A fő programpontot Baker Ágnes mesemondó szolgálata jelentette,
aki rajzok segítségével mondta el a nagy királyi vacsoráról szóló példázatot, amelyben állatok voltak a szereplők.
Az alkalom ajándékosztással, ruhaválogatással és szeretetvendégséggel zárult. Az udvaron még sokáig folyt a beszélgetés, a gyerekek labdáztak, szaladgáltak, ők már érezték, hogy itt van a napsugaras nyár, a szabadság és a felüdülés ideje…
Kolozs Nagy János
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Lelki Lift – június 15.
Előadó: Bolyki László, előadásának címe: Hol van Isten ilyenkor?

Bibliaköri beszámoló – június 17.
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Már jó pár hónapja annak, hogy egy kedves, fiatal pár – Örökös-Tóth István és Eszter – megjelentek
gyülekezetünkben mint itt tanuló egyetemisták Egerből. Örülünk ilyenkor, persze, hogy örülünk. Nemcsak annak, hogy áthozzák a tagságukat, nemcsak annak, hogy fiatalok, és javítják a gyülekezet életkori
statisztikáját, hanem annak is – ahogy minden idekerülővel –, hogy Isten általuk új értékeket helyez el
nálunk, újabb szellemi ajándékokat, amelyek gazdagíthatják közösségünket, építhetik Isten országát.
Hogyan látják ezt ők? Ezt az alábbi interjúból bárki megismerheti.
Eszter: Szüleim megtérése után kis családi, házi csoport jellegű gyülekezet lett az otthonunkban. Hetente
gyűltünk mi is össze egy másik családdal, én is mindig
jelen voltam a beszélgetéseken, tanításon, nem volt külön gyerekfoglalkozás, de nem bántam, mert ha kérdésem volt, utána feltehettem a szüleimnek. Itt nőttem fel,
gyerekként még talán kérdésekkel telve, de aztán egyre
inkább részt vettem az alkalmakon. Vonzott, hogy Isten
akaratát tehessem, mert ekkoriban az iskolában nagyon
sok bántás ért a hitem miatt.
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által
történt a bemerítésetek?
István: Tizennégy évesen bemerítkeztem, mert láttam a
többieket, és én is vágytam az Istennel való mélyebb
kapcsolatra. Akkor a gyülekezet válságos helyzete miatt
erre sor is került, most már tudom, hogy akkor még
nem tértem meg igazán a lelkek nagy pásztorához. A fiatalkor vágyai és bűnei elég könnyen rátalálnak minden
középszerű keresztyénre, ezt én is megtapasztaltam.
Amikor tizenhét éves lettem, megismerkedtem Eszterrel, és az ő házukban összegyülekező kis közösséggel. Ekkor találkoztam először szemtől szemben Istennel, leginkább ahhoz hasonlítanám, mint mikor a forró
nyárban leszállva a buszról az ember arcába csap a hőség. Éreztem, hogy Isten nem elégszik meg félszeg ígéretekkel: vagy mindent, vagy semmit, vagy átadom az
életem, vagy szabad akaratommal döntök az örök halál
mellett. Isten mellett döntöttem, és radikális keresztyénné váltam. Nem bántam meg, bár még nem vagyok
tökéletes, ott és akkor elindultam a megszentelődés útján Jézus Krisztus felé, és megtaláltam életem igazi értelmét, emellett pedig hatalmas kegyelemben részesültem, hiszen egy csodálatos földi segítőtárssal is megajándékozott Isten, akivel már együtt kereshettük az
akaratát.
Eszter: Szüleimmel sokat beszélgettünk, mikor ők
megtértek, hogy mi is történik most, hiszen ez változást
jelentett az életünkben. Gyerekként, amikor templomba
jártunk, alig vártam, hogy vége legyen, és semmit nem
értettem abból, hogy mi miért vagyunk ott, de amikor
szüleim egy hívő testvér által megtértek (aki később a
kis házi gyülekezetünk vezetője lett), én is kezembe vehettem a Bibliát, bár még csak egy gyerekbibliát, de olvasgattam, kérdeztem, és imádkoztam. Amiket megértettem abból, amit a vasárnapokon halottam, igyekeztem alkalmazni is, de emiatt kiközösítettek az iskolá-

– Kérem beszéljetek
arról, hogy hol és
milyen
családba
születtetek, kik a
szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol
teltek gyermekéveitek?
István: Keresztyén
családba születtem,
de mindig is gondokkal volt terhelve. Isten kegyelme által
korán megismerkedtem vele, egészen kiskoromtól gyülekezetbe járhattam.
Édesapám alkoholproblémákkal küzdött, emellett szüleim házassága fokozatosan megromlott, ez oda vezetett,
hogy tizenkét éves koromban elváltak a szüleim, előbb
apukámmal, majd anyukámmal és nevelőapámmal éltem életvitelszerűen. Tizennégy évesen „baptista szokás” szerint bemerítettek, de még nem voltam megtérve, erre csak később került sor.
Eszter: Isten kegyelméből keresztyén családba születtem, de szüleim még akkor katolikusok voltak, később
találkoztak igazán Istennel, mikor én hat éves lehettem.
A szüleim keresését látva én is nagyon ragaszkodtam
Istenhez. Nagyon jó gyermekkorom volt, a szüleimmel
mindent megbeszélhettem, igazi támaszok, tanítók és
bátorítók voltak számomra mindig, jó példát mutatva a
hívő életben is. Egerben nőttem fel, kilenc év korkülönbséggel született egy kishúgom, akit nagyon vártam,
mert mindig is szerettem volna testvért, ezért nagy boldogság volt először találkoznom vele.
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy
éreztétek gyerekként majd ifjúként magatokat a
gyülekezetben?
István: Gyermekéveimet Kisújszálláson töltöttem, ahol
már szólt hozzám Isten a vasárnapi iskolai tanításokon.
Később, amikor Egerbe költöztünk, az egri gyülekezetben voltam gyermekként. Vonzott Isten, és vágytam rá,
emellett a vasárnapiskolai alkalmak egyfajta rendszert
jelentettek az életemben, amiért mindmáig hálás vagyok. Fiatalként zenével szolgáltam, de kb. tizenöt éves
koromban a korábbi fiatalok vagy elhagyták a gyülekezetet, vagy továbbtanulás miatt más városba kerültek,
így fiatal lelkitestvéreim sohasem voltak, amíg meg
nem ismerkedtem Eszterrel.
6
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ges plusz érettségit megszereznem. Jelenleg gépészmérnökként dolgozom, illetve Msc tanulmányaim utolsó félévében járok, szeretem, amit csinálok és kérem Istent, hogy használjon engem szakmámban és a munkatársaim között is.
Eszter: Én is Egerben töltöttem az általános és a gimnáziumi éveket is. Érettségi után jöttem Pestre, most a
BME-n tanulok az Építészmérnöki Karon. Sokáig szerettem volna óvónő lenni és gyerekekkel foglalkozni, de
látva az óvodai szokások elvilágiasodását, és a sok
kompromisszumot, amellyel a mostani oktatási intézmények egy hamis Isten- és világképet nevelnek a
gyermekekbe, megváltozott korábbi szándékom, és egy
olyan szakmához terelt Isten, amivel reményeim szerint
ott szolgálhatok, ahol Ő szeretne látni.
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan vezetett Titeket Isten a párválasztásban?
Együtt: A zeneiskolában ismerkedtünk meg, ahol egy
zenekarban zenéltünk. Az Úrnak hála, első beszélgetésünk is Hozzá kötődik, mert egy nyakláncot viseltem
épp, amin a kereszténység jelképe volt, amit Isu észrevett, és megszólított, hogy miért viselem? Ez a rövid
beszélgetés fontos volt mindkettőnk számára, és még
több beszélgetést eredményezett. Lelki és szellemi társai lettünk egymásnak, együtt tudtuk keresni Isten akaratát. Egerben nem volt ifjúsági, nem volt lehetőségünk
más fiatalokkal megosztani hitbéli nehézségeinket, és
örömeinket, ezért nagyon fontossá vált számunkra,
hogy egymásban hívő testvérre leltünk.
– Hogyan vezetett Isten titeket ide, a budai gyülekezetbe? Milyen volt beilleszkedni az ifibe és a gyülekezetbe? Megtaláltátok-e a szolgálati helyeteket?
Együtt: Amikor összeházasodtunk és felköltöztünk Budára, a kis albérletünkbe, szerettünk volna keresni egy
gyülekezetet. Úgy vezetett minket Isten, hogy megnéztük hol található hozzánk legközelebb egy gyülekezet.
Később kiderült, nem is a Budai Baptista Gyülekezet
volt legközelebb, úgyhogy azt sem gondolhatjuk, hogy
mi döntöttünk, Ő irányított ide. Már az első alkalommal
sokatokat megismertük, és meghívtak minket az ifibe.
Nagyon hálásak vagyunk az ifjúságért, mert mint már
említettük, nekünk nem volt ilyenben részünk azelőtt
Egerben. Sokat tanulunk mind a többi fiataltól, mind az
idősebb testvérektől is, és épülünk ezáltal. Úgy érezzük,
megtaláltuk a szolgálati helyünket a zenei és gyerekszolgálatban, de még imádkozunk, hogy készek legyünk, ha az Úr még valahol használni szeretne bennünket.
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben?
István: Engem főleg szüleim válása, illetve annak következményei viseltek meg. Ezek után szüleim sok segítséget igényeltek tőlem, volt, hogy testi, volt, hogy
lelki segítségre volt szükségük, és ez sokszor igencsak
fárasztó volt. A sajátságos családi helyzet miatt többször néztem szembe ellenszenvvel mindkét oldalról, de

ban. Sok bántás és csúfolás ért, ami miatt még inkább
ragaszkodtam Istenemhez, aki erőt tudott adni azokban
a hetekben, és megértettem sok mindent az igéből, amit
e nélkül talán nem is érthettem volna meg. Kishúgom
születése előtt volt egy csodálatos élményem, amikor
sírva könyörögtem az Úrhoz a testvéremért, és Ő közel
jött hozzám, és szólt hozzám, hogy fülemmel hallhattam. Amit akkor kaptam, mindenen átívelt, és utat mutatott egész életemre.
Bűneim felismerésére csak később került sor, amikor
már felnőttem, és dönteni tudtam, hogy nemet mondok
a világra, és Istent választom minden helyzetben. 2017.
július 23-án merítkeztem be az Egri Baptista Gyülekezetben, ahol Zentai Laci bácsi merített be. Akkor kezdtem baptista gyülekezetbe járni, amikor megismerkedtem Isuval, ekkor tizenöt éves voltam. Ő is volt a mi
gyülekezetünkben, de az sajnos ekkortájt felbomlott.
Ezután egyre többet voltam az Egri Baptista Gyülekezetben, itt kerestem testvéri közösséget.
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a
gyülekezet tagjai lettetek?
István: Főként zenei szolgálatokat vállaltam, azonban
valódi megtérésem után megkeresett a pásztorunk, Laci
bácsi, és az ő biztatására később imaórai/igehirdetői
szolgálatokat is betöltöttem a gyülekezetben. Ez nagyon
nagy áldás volt számomra, mert akárhányszor készültem másoknak szolgálni, Isten még közelebb jött hozzám, és reflektorral világított rá hiányosságaimra, bűneimre, ezért is tartom, hogy csak szolgáló keresztyének
léteznek, hiszen életünk célja Krisztusra mutatni és az
Ő nevének dicsőséget szerezni.
Eszter: Amikor az egri gyülekezet tagja lettem, azon a
nyáron házasodtunk össze Isuval, majd Budára költöztünk. Ekkor látogattunk el hozzátok, és hálával tapasztaltam szereteteteket és érdeklődéseteket. Így Egerben
nem volt lehetőségem bekapcsolódni a gyerekszolgálatba, de hálás vagyok, hogy itt megtehetem, és részese
lehetek.
Még otthon, a szüleimmel volt részem gyerekszolgálatban, amikor egy érdeklődő család három gyerekével
foglakoztunk, és készültünk nekik tanítással az igéből,
ebben sokat segítettem anyukámnak. Az Úrnak hála,
nagy hatással volt a szülőkre is. Emellett mind otthon és
nálatok is hegedűszolgálattal veszek részt a dicsőítésekben.
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát
tanultatok-tanultok? Milyen munkahelyen dolgoztok?
István: Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat Egerben végeztem. Egészen a középiskola utolsó
évéig katona akartam lenni, de ekkor Isten felhasználta
(akkor még leendő) apósomat, és megmutatta, hogy keresztyénként nem rendelhetem magam alá feltétlenül
semmilyen világi hatalomnak, mert azokat nem Ő, hanem a levegőbeli hatalmasságok uralják. Ezt megértve
választottam a BME-t, amire Isten csodálatos módon
felkészített, és utolsó évemben sikerült minden szüksé7
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nem kérni jutalmat, csak annyit, hogy tudjuk, a te akaratodat tesszük.” Egy igével: „Nem mintha már elértem
volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem,
hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a
Krisztus Jézus.” (Fil 3,12); és egy, a napokban olvasott
idézettel: „Ha a túlzott munkában az átlagember előtt
halunk meg, a Mester szolgálatában kifáradva, akkor
legyen Istené a dicsőség, hisz annál kevesebbet leszünk
a földön és többet a mennyben. … Kötelességünk és kiváltságunk életünket Jézusért kimeríteni. Nem mint élő
mintadarabok kell legyünk, melyeket szépen megőrzünk, hanem égőáldozatok, akiknek sorsa az, hogy elfogyjunk.”
– Az újság aktuális témájához kapcsolódva: volt-e
valamilyen szempontból meghatározó igehirdetés az
életetekben, amelyre a mai napig is emlékeztek?
István: Az egyik legutóbbi ilyen élmény nemrég történt
a gyülekezetben. Pásztorunk a fügefáról tanított, ami
már harmadik éve nem termett gyümölcsöt, és a kertész
kérte a gazdát, hogy még egy évet adjon neki, és ha
nem terem gyümölcsöt, kivágja. Ezek után csak annyit
írtam fel magamnak: én vagyok az a fügefa. Miután
bemerítkeztem, három évnek kellett eltelnie, hogy életemben megjelenjenek az első gyümölcsök, hatalmas
kegyelem és kiváltság, hogy Jézus várt rám, és nem vágott ki.
Eszter: Több ilyen intő és egyben buzdító igehirdetés is
volt számomra az elmúlt hónapokban. Ha ezek közül
egyet kell kiemelnem, akkor lelkipásztorunk Prédikátor
4:9-12 alapján, a gyülekezet egységéről, gyülekezeti
közösségről szóló igehirdetését emelném ki. Megtanulhattam, hogy a közösségben több erő, több áldás, több
bölcsesség, több öröm és imádság van. Szükségünk van
egymásra, „mert ha elesnek, egyik fölemeli a társát”.
Bátorított engem a testvéri kapcsolataink mélyítésére,
és hogy még inkább odafigyeljek másokra és Istenre,
hogy általa megérthessem, mire is van szüksége a másiknak. Megfogott az a mondat is, hogy a vasat vassal
formálják! Egymással való kapcsolataink formálnak
minket, és bizony ez néha nem egyszerű, talán fájdalmas is, éppúgy kemény munka, akár csak a vas formálása. Ahogy az Apostolok Cselekedetei írja: „mindanynyian egy akarattal együtt voltak”, ez őszintén elgondolkodtat, micsoda erő és szeretet lehet annyi ember
egy akaratában. Ez kell, hogy legyen a célom, erre kell
igyekeznem, olyannyira, hogy megrendüljön a hely,
mikor együtt vagyunk, és belerendüljön a lelkünk. Az
egységben nagyobb erő van, de ehhez le kell tennem
valamit magamból, és felvennem. „Őneki növekednie
kell, nekem pedig alább szállanom.” (Jn 3:30)
– És a végére egy „extra” kérdés Eszterhez: Miért
teszel kendőt a fejedre az imaházban, és miért csak
az igehirdetés alatt?
Eszter: Isten igéjére támaszkodva: „Szeretném, ha
tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az aszszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden
férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent

Isten mindig gondoskodott bőségesen a mindennapi kenyérről. Az utóbbi időben több olyan közelebbi és távolabbi rokon „örök életét” is rám terhelte Isten, akikért,
úgy érzem, felelősséggel tartozom, bár én alkalmatlannak tartom magam erre, nem én döntöttem, és nyugalommal tölt el, hogy Mennyei Édesapámnak mindig
igaza van.
Eszter: Ahogy már említettem, kisiskolás koromban
sokat bántottak és csúfoltak hitbeli meggyőződésem
miatt. Az Úr ezáltal tanított, hogy nem kell félnem
másnak lenni, mint a világ, hiszen mindannyian vándorok és átutazók vagyunk a földön, ha túlságosan jól
éreznénk magunkat, vagy túlságosan hasonlítanánk a
világra, akkor ízünket vesztett só lennénk, ami már
semmire sem jó. Komoly megpróbáltatás volt még,
hogy házasságunkig hat évet kellett várnunk, de ezalatt
az idő alatt megtanultunk még jobban ragaszkodni Istenhez, hozzá futni, amikor gyengének éreztük magunkat, együtt keresni az Ő akaratát.
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az?
István: Egy vasárnapi iskolai alkalommal tanultam meg
az igeverset, és azóta is az egyik legmeghatározóbb életemben:
„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már
elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3:13-14) Egy másik kedves ige egy Mike duó énekből maradt rám, üzenete mindig aktuális: „Kérlek azért titeket, testvéreim,
az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző
és tökéletes.” (Rm 12:1-2)
Ezt leírva újabb és újabb igék jutnak eszembe, úgyhogy itt abbahagyom…
Egyik kedvenc énekem rávilágít, hogy milyen kevés
is az ember és milyen hatalmas Isten: Ki vagyok én?
Eszter: Korszakomtól függően, mindig más-más ige és
ének, ami épp nagy hatással van rám. Ha mégis választanom kell a bőség zavarában, akkor most az 1Tim 4:12
fontos nekem: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse,
hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”
Az énekek közül gyerekkorom óta kedvencem a
„Tüzed, Uram, Jézus”, ami ma is sokat jelent nekem.
– Milyen terveitek vannak az életben, a gyülekezetben?
Együtt: Erre a kérdésre Loyolai Szent Ignác egy imádságával tudnánk válaszolni: „Jó Uram, taníts minket
úgy szolgálni téged, ahogy megérdemled, adni és nem
várni érte semmit, harcolni, és nem számolni a sebeket,
munkálkodni, és nem keresni a pihenést, dolgozni és
8
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hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel
imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére,
mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna.” (1Kor
11:3-5). Ezért a gyülekezetben igehirdetés alatt és imaórákon befedem a fejem, mert olyankor imádkozom, és
hogy ne hozzak szégyent a férjem fejére. Mindig van
mit tanulnom, és nem tudom tökéletesen gyakorolni
minden esetben, de a szándék megvan bennem, hogy az
isteni rendnek és igéjének engedelmeskedve cselekedjem.

– Köszönöm őszinte válaszaitokat. Ezzel az igével
kívánom, hogy Isten egyengesse és áldja meg továbbra is közös életeteket: „a szeretet egyre inkább
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel,
hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1:9-11)
Ádány Judit

BÚCSÚZUNK
igekérés után végre elfogadta Istentől a hit ajándékát, és
ez a hit kísérte végig egész életén. A Sátán sokszor próbálta eltántorítani ettől a hittől, de mivel Isten erősebb,
édesanyám Őrá támaszkodott a próbák idején is, ezért
nem sikerült neki.
Elég nehéz élete volt: szülei viszonylag korán meghaltak, ő még akkor egyedülálló volt. Későn házasodott,
ráadásul elvált emberhez ment feleségül. Amikor édesapám elmondta neki, hogy komoly szándékai vannak, és
édesanyám tudta, hogy a Biblia tiltja, paráznaságnak nevezi az ilyenfajta kapcsolatot, kérte Istent, hogy Ő mondja meg, hogy mit tegyen. Akkor ezt az igét kapta: „Vedd
őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okozz
néki, hanem azt cselekedd vele, amit ő akar.” (Jer
39:12), így hát hozzáment feleségül (ezt nem tudom,
hogy helyesen tette-e vagy sem, de az Isten jobban tudja!). Ennek a kapcsolatnak lettem én a „gyümölcse”.
Várandóssága alatt viszont komplikációk adódtak:
nemcsak én voltam a szíve alatt, hanem ott volt egy
gyilkos ciszta is, ami megfojthatott volna engem, ha
nem műtik ki. A műtét sem volt azonban kockázat nélküli. Édesanyám vállalta a műtétet, és Isten mindkettőnk életét megőrizte. Hála Neki!
Két éves voltam, amikor édesapám egy tragédia miatt el lett ítélve. Édesanyám nagyon nehéz körülmények
között nevelt négy éven át. Azt is nehezen viselte, hogy
már 18 évesen távol kerültem a családi háztól, és ráadásul ide házasodom Magyarországra. Házasságkötésünk
után két évvel édesapám meghalt, így ezután a kérésünkre 2000-ben áttelepedett hozzánk Magyarországra.
Élete egyik legnagyobb próbája 2006. január 1-én történt: agyi infarktusa volt. Csaknem három hónapig feküdt magatehetetlenül a neurológián és a rehabilitáción.
Sokszor eszembe jut egy, az abban az időszakban elhangzott mondata: „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat
is el kell fogadnunk.” Nem könnyű ezt kimondani! Pár
évvel később méhtestrákkal műtötték, aztán sugárkezelést is kapott. Néhány éve legalább négyszer műtöttek ki
bőrrákot a testéből, egyiknél ismét sugárkezelték.
Az utóbbi időben eléggé legyengült, hamar elfáradt,
sokszor kapott tüdőgyulladást szívelégtelensége miatt.
Végül egy bakteriális fertőzés támadta meg a szervezetét, ami teljesen elvette minden erejét.

Bányai (Kui) Jozefa
1937 – 2018
Édesanyám 1937. április 4-én született Erdélyben, Szilágy megye egyik kis falujában, Egrespatakon, szüleinek
ötödik gyermekeként. Szülei egyszerű, hívő emberek
voltak, hét gyermeket neveltek Isten félelmében. Édesanyám sokszor mondta, hogy családi áhítataikon édesapja sohasem felejtett el imádkozni gyermekeiért. Isten
kegyelmes volt, meghallgatta imádságait, mind a hét
gyermeke igent mondott Jézus megtérésre hívó szavára.
Édesanyám életében viszont nem a bibliai sorrend
szerint történtek a dolgok. 1951 októberében, tizennégy
évesen merítkezett be, de megtérése csak tizenegy évvel
később következett be, a Szent Szellem csak akkor kezdett el munkálkodni az életében. A gyülekezetben verssel, társas jelenetekkel, énekkarban addig is szolgált, de
világi környezetben is jól érezte magát – így egy darabig itta az ördög meg az Úr poharát is, egymás után a
kettőt! A hatvanas évek ébredései viszont őt sem hagyták érintetlenül. 1962-ben Isten Szelleme egy vendég
testvérnő erőtlen szolgálatát használta fel arra, hogy
édesanyám is megérezze Isten erejét, mely a halálból az
életre tudta hívni. Édesanyám annyira vágyott Istennel
járni, hogy eldöntötte, addig nem eszik semmit, amíg
nem érzi meg Isten szabadítását. És Isten gyorsan a segítségére sietett: a testvéri szeretet, az imádkozás és egy
9
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A hitét viszont nem veszítette el, mindvégig tudta,
hogy az ő Megváltója él, és utoljára az ő pora felett is
megáll (Jób 19,25). Egy nappal halála előtt Isten ezzel az
igével bátorította: „Íme eljövök hamar, tartsd meg ami
nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.” (Jel
3,11). 2018. május 12-én hajnalban Isten úgy döntött,
hogy hazahívja, és ő csendben, észrevétlenül elment.

Lehet, hogy sokszor nem értjük Istent, hogy miért
dönt másként, mint ahogy mi gondoljuk vagy szeretnénk –, de egy dologban biztosak lehetünk: Isten nem
hibázik és nem téved!
Temetésén Kotán Béla lelkipásztor búcsúztatta, és a
megjelent családtagok, testvérek, ismerősök kísérték el
utolsó útjára.
Uri Melinda

Jozefa néni nekem olyan példaképem, aki sokat tanított a bölcsességével, és mindig számíthattam az imáira.
Soha nem mulasztotta el megosztani velem, hogy minden nap imádkozik értem, és tudom, hogy még másokért is a gyülekezetben. Legjobban az őszinteségére, egyszerűségére fogok emlékezni és arra, hogy mennyire szerette az Úr Jézust. Életemben először tőle hallottam olyan imát tavaly, amiben készült az Úr Jézussal
való találkozásra, és azt kérte Jézustól, hogy készítse fel őt. Mindezt olyan egyszerű szavakkal, ami komoly,
igazi hitre vallott, és ez arra buzdított engem, hogy ilyet már fiatal korban is lehet kérni. Emlékszem, hogy
mindig milyen gondoskodással és vendégszeretettel fogadott engem és másokat is. Még az is élénken él
bennem, ahogyan bizonyságot tett: mennyire szeretett volna a megtérése előtt ő is olyan, az ő szavaival élve,
„drágán” beszélni az Úr Jézusról, mint a gyülekezetben egy asszony, és mekkora vágy volt benne, hogy még
télen, nagy hóban is el tudjon menni az imaházba. Benne kedves imatámaszomat vesztettem el, de hálás vagyok, hogy földi élete végén egy kicsit megismertem.
Bereczki Krisztina

AKTUÁLIS
Már az előző lapszámban fókuszba került a gyülekezet mint keresztyén intézmény. Nemrégiben több
igehirdetésben szintén erről hallottunk tanítást. Biztosan nem véletlenül. Ezért kisebb sorozatot indítunk
most a lap hasábjain a gyülekezetről, annak funkcióiról.

A keresztyén gyülekezet mint Isten eszköze
Mind tudjuk, hogy az első gyülekezet Jeruzsálemben
jött létre, a tanítványok alapították, elsősorban zsidókból lett keresztyének alkották, hozva magukkal addigi
vallási szokásaikat. Majd az évszázadok során, az
elegyháziasodás árnyékában alakult ki az, hogy összejöveteleiket milyen liturgikus elemekkel töltik ki.
Milyen volt az első gyülekezet, ami Jeruzsálemben
létrejött? Hirdették a megtérés útját, bemerítették az új
megtérőket, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Sok csoda és jel történt közöttük az apostolok
által, és akik hittek, azoknak mindenük közös volt. Egy
szívvel és egy lélekkel voltak együtt a templomban
(nem hagyták el az akkori teljes írás tanulmányozását),
dicsérték Istent, kedvelte őket az egész nép, és naprólnapra új megtérőkkel gyarapodtak (ApCsel 2:37-47).
Azaz tették a dolgukat, amivel az Úr Jézus a mennybemenetel előtt, a nagy misszióparancsban megbízta őket:
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és
íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:19-20)
Közben évszázadok teltek el, és a gyülekezet mindinkább eltért az apostoli mintától. A későbbi minden-

kori evangéliumi közösségek különösen odafigyeltek
arra, hogy összegyülekezésüket ne jellemezze a közben
katolikus egyházzá vált egyház liturgiája, kiszűrve azokat az elemeket, amelyek leginkább hagyományalapúak és nem Biblia-alapúak voltak. A mai baptista
gyülekezetek is ezen az úton indultak el, liturgiájuk kialakításának célja a Biblia-hű és katolikustól eltérő hagyományok bevezetése volt.
A mai gyülekezetek a működést tekintve felülről lefelé építkező struktúrában követik a Biblia szellemiségét.

ISTEN
x
gyülekezeti vezetés:
lelkipásztor – presbitérium – elöljáróság

x
gyülekezeti tagok
Ez leginkább a gyülekezeti működés optimalizálásában és a gyülekezeti fegyelem megvalósításában fontos.
Ne feledjük! Egyedül Isten a mindenható, a vezetők és
a tagok elsősorban Neki számolnak el az életükkel. A
tagok alárendeltsége akkor működik jól, bibliai módon,
ha a vezetés tényleg Isten szerinti.
10
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A Biblia szerint minden gyülekezeti tagnak Isten
Szentlelke által vezetett embernek kell lennie (Jn 16,13;
ApCsel 2,4; 1Kor 12,3/b, 7). Minden gyülekezetnek Isten akaratából egy testnek, Krisztus testének kell lennie
(1Kor 12:12-27). Minden hívő embernek tisztában kell
lennie a neki Isten által adott kegyelmi ajándékokkal.
Az ajándékok kamatoztatásán keresztül nem csak az
egyéni hívő életet áldja meg Isten, hanem a megáldott
tagok által vezeti a gyülekezetet (1Kor 12:28-30; Ef
4:11-16). A vezetők és a tagok is felülről – Istentől és a
Szentírásból – kapják a gyülekezeti élet területein való
eligazodáshoz az útmutatást, az ihletet, a tanácsokat.
Ezek megértése, alkalmazása részben egyéni felelősség,
részben pedig a gyülekezet egészének feladata. A vezetőknek Isten előtti jó (tökéletes) lelkiismerettel kell vezetniük a rájuk bízott nyájat (ApCsel 20,28; 1Pt 5:2-3).
Ha ez nem a bibliai módon működik, akkor a gyülekezet nem teszi a dolgát, nem tölti be az Úr Jézustól parancsba kapott küldetését.
Az Úr Jézus saját magát nevezi a „jó pásztornak”,
aki életét adja a juhokért (Jn 10,11), de nem kéri, és
nem várja el, hogy az általa elhívott pásztorok, presbiterek – akik felügyelik Isten népét –, életüket és vérüket
áldozzák a rájuk bízottakért. Jézus Krisztust ebben nem
kell és nem is lehet utánozni.
Az újszövetségi gyülekezeti vezetés nem közvetlen
szócső Isten és a gyülekezeti tagok között, az ószövetségi törvény korát már elhagytuk, és nem a mózesi
módszer a használatos. A gyülekezet irányítása soha
sem lehet az egyéni érvényesülés megvalósításának
eszköze. Ha az lesz, az áldás elmarad.
A gyülekezet mint nyáj
Ha úgy szemléljük a gyülekezetet mint nyájat, akkor a
vezetés-vezethetőség-felelősség hármasa a hangsúlyos.
A tagok saját épülése egyéni felelősség (Ef 3:16-19), a
nyáj a jó irányba való haladással világít, megmutatja
környezetének az üdvösségre vivő utat, ezzel betölti
küldetését (1Thessz 5:8-9).
Ehhez Isten megadja számára a jó legelőt és a tiszta
vizet mint lelki táplálékot. A pásztor és a tanító feladata
az, hogy ezeket a Bibliából felfedezve a nyáj elé tárja,
elvezesse oda őket: az írásokon magyarázva Isten dicsőséges dolgait, hogy azokat megértetve, és az általános igazságot kinyerve belőle, alkalmazást adjon a mai
életre vonatkozóan. Ezzel nemcsak elvezeti a nyájat a jó
táplálékhoz, hanem a tiszta ige birtokában biztonságot
is ad neki, hogy ha máshonnan tévtanítást hall, azt felismerje, és ne térjen le a keskeny útról. A széles útra tévedtekért közös a felelősség, vissza kell terelni őket a
célba vezető útra.
A pásztor nem a magaslesről (szószékről) dirigálva,
a nyájnak fölé emelkedve teszi ezt, hanem elöl járva
mutatja az utat. Együtt él, lélegzik a gyülekezettel, ismeri a tagokat, és azok is ismerik őt. Kölcsönös bizalmi
kapcsolatban vannak. Az elöljárók a lelkipásztor segítői, szintén ismerik a jó utat, azon tartják a nyájat, harcba szállva a rájuk leselkedő ellenséggel. „Ítéljétek meg
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tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább
leplezzétek le ezeket.” (Ef 5:10-11)
A nyáj is tudja a dolgát. A pásztor és segítői nem
lépnek, járnak helyettük, nem „esznek és isznak helyettük, nem emésztenek” helyettük. A pásztornak és segítőinek nem az a dolga, hogy „akadálymentesítők” legyenek. Az akadályokat fel kell ismerniük, de azok kikerülése megegyezés útján menjen végbe, egy irányból,
mert különben kettészakad a nyáj, és nem biztos, hogy
újra összetalálkozik.
Az (lelki) újszülött bárányokat táplálni és védeni
kell, önállóságra és igazodásra nevelve őket. Meg kell
hagyni a nyáj azon szabadságát, hogy vannak, akik a
jobb oldalon szeretnek inkább menni (pl. mert ott szól a
könnyedebb zene), vannak, akik a baloldalon haladnak
jobban (pl. mert ott himnuszokat énekelnek), és vannak,
akik középen. Támogatni kell a valamiért lelassulókat, a
küszködőket. Mindezt egymással vállvetve és nem
egymás lábára lépve, de ha mégis ez történik, a bocsánatkérésre és -adásra egyaránt nyitottan. A nyáj minden
egyes bárányának kötelessége, hogy életét tisztán tartsa
nemcsak a saját jól felfogott érdekében, hanem azért is,
mert ha nem ezt teszi, azzal gyengíti a közösséget.
A legfontosabb, hogy a nyáj haladjon a cél felé, és el
is érkezzen oda, az üdvösség honába. „Őt szeretitek,
pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem
látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” (1Pt 8-9)
A gyülekezet mint Krisztus teste
Ha úgy tekintünk a gyülekezetre mint testre, aminek különböző részei vannak, akkor a feladatközpontúságot
kell kihangsúlyoznunk. Jól ismerjük az ide vonatkozó
igéket: Rm 12:4-8; 1Kor 12; 1Pt 4:10-11.
Minden tagnak megvan a saját helye: tudnia kell,
hogy ő melyik testrész, de attól lesz egy test, ha a tagok
kapcsolódnak egymáshoz. Az együttműködés a test
(közösség) hatékonyságának a meghatározója. Átlátható, hogy kinek mi a feladata, amit így tud a legjobban
végezni, hiszen nem csinálhat mindent mindenki. Emberléptékű feladatok és arányos munkamegosztás az
egészséges Krisztus-test jellemzője. No meg az, hogy
nem irigykedünk a másik ajándékaira, hanem a magunkéit nem hanyagoljuk el (Mt 25:14-30; 1Tim 4:14-16),
sőt a felgerjesztésükkel vagyunk elfoglalva (2Tim 1,6).
A feladatok irányultságának meghatározása és különböző munkaterületek összehangolása a gyülekezet vezetésének a feladata.
A gyülekezet mint család
Ha úgy vizsgáljuk a gyülekezetet mint családot, akkor a
szeretetközösségen van a hangsúly. Egy család akkor
működik jól, ha a benne élők jól szeretik egymást, hiszen mindenki külön egyéniség, különböző és változó
fontosságú szeretetnyelvvel rendelkezik. És mennyi
mindent kell elviselni, elhordozni azért, hogy ez a sze11
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retetközösség ne bomoljon fel: Gal 6,2; Ef 4,2; Kol
3,13. Ez az a szeretetközösség, amire a kívülállók is felfigyelhetnek: Jn13:34-35.
És ha család, akkor különbözőek a családi szerepek,
amelyek az egészséges működés érdekében nem cserélhetők fel. Kicsit úgy, mint a Krisztus test tagjainak feladatkörei sem felcserélhetők.

TESZIK
(Csiszár István – Giorgiov Adrián: Gyülekezeti Bibliaiskola:
Hogyan tanítsunk felnőtteket? c. könyve alapján)

Ha a gyülekezeti tagok a helyükön vannak, hogyan juthat el valaki Krisztushoz? – Az evangélizálás révén.
Miként szolgálja az egyén és a közösség lelki növekedését egy adott gyülekezeti tevékenység? – A tanítványságban való előrejutás révén. Milyen úton és módon szolgálja ez Isten dicsőségét? – A szolgálat, az istentisztelet és a közösség révén. Ez az öt jellemzője az
újszövetségi gyülekezeteknek:

T a n í t v á ny s á g
Evangélizálás
SZ o l g á l a t
I s t e n t i sz t e l et
Közösség
A kezdőbetűket összeolvasva kapjuk a TESZIK
mozaikszót, amit átvitt értelemben használhatunk a
gyülekezetek életére: ha ezeket TESZIK, akkor betöltik
Istentől rendelt küldetésüket. Ezek a területek egyrészt
átfedik és szoros kölcsönhatásban állnak egymással,
másrészt a Szentlélek olaja-jelenléte az, ami biztosítja a
gördülékeny működést.

Tanítványság
Tanítvánnyá a Biblia igazságainak elfogadásával válunk, úgy, hogy azok teljesen az identitásunk részévé
lesznek (nem gondolkodunk, hogy elvegyük-e más tulajdonát, paráználkodjunk-e stb.). Ennek eszköze a
Szentírás rendszeres és mély tanulmányozása, és az
imádkozás, amelyek által folyamatos kapcsolatunk van
Istennel. Ezt leghatékonyabban egyéni csendességünkben, bibliaórákon és kiscsoportos (házicsoport, bibliakör, ifjúság, mamakör, nyugdíjas kör stb.) igetanulmányozás útján tudjuk megvalósítani. Egy gyülekezet egységes és egészséges igei tanításáért a lelkipásztor és a
presbitérium a felelős (1Tim 5,17; 2Tim 2,2,15).

Evangélizálás
Az emberek tanítvánnyá tétele az örömhír továbbadásával valósulhat meg. „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Rm 10,17) Ahhoz, hogy
valaki fogékony legyen Isten igéjére és megtérjen, sok
út vezethet. Ezért nemcsak a Bibliáról való beszéddel
evangélizálhatunk, hanem tetteinkkel, cselekedeteinkkel
is rá kell mutatnunk Istenre: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt
5,16) De az Ige nélkül nem lehet evangélizálni: igaz istenhitre, istenismeretre jutni csakis Jézus Krisztuson keresztül lehet: Jn 14,6!
Szolgálat
Szolgálni a másik ember felé – erre kifogyhatatlan lehetőségeket nyújt a világ. Bármerre nézünk, nyomorúság
és szükség vesz körül bennünket, vagy olykor mi magunk szorulunk rá mások jóindulatára, segítségére.
Szolgálni szeretetünkkel, képességeinkkel és lelki ajándékainkkal tudunk. Hozzáállásunkat a jézusi aranyszabály és az irgalmasság határozza meg (Mt 7,12; Lk
10:25-37; Gal 6,10; 1Thessz 5:11,14). A gyülekezeti
élet jól szervezett területei a Szentlélek uralma alatt kivételes alkalmakat teremthetnek az egymás felé és a kifelé irányuló szolgálatainkban.
Istentisztelet (mint közösségi alkalom)
Az Úrral való közösségi élmény: együtt vagyunk lélekben, közösen fejezzük ki Isten iránti hálánkat és imádatunkat. A prédikáció feddi és/vagy bátorítja a híveket,
olyan szellemi muníciót adva, amit a hétköznapi harcokban tudunk hasznosítani, és amit később kisebb csoportokban lehet elmélyült üzenetté formálni. A bizonyságtételek Jézusra mutató eszközök, feladatuk a hiterősítés és hitmélyítés. Az éneklés átmossa a lelkünket, és
kulturális élményként is szolgál. Ebben is átélhetjük,
hogy jó az Úrról bizonyságot tenni. Az istentiszteleti
alkalom rekreáció is: kikapcsol a hétköznapokból, felüdülést, gyógyulást hozhat (1Kor 14,26; Ef 4:12-16).
Közösség
Bensőséges kapcsolatuk csak olyan embereknek lehet,
akiket valami vagy Valaki összeköt. A gyülekezetben
Isten a mi legfőbb összekötőnk. Fontos, hogy a gyülekezetben mindenkinek legyen embere (Jn 5,7), akivel
bensőséges kapcsolata van, akivel közösséget vállal.
Mint gyülekezet, közösségünk lehet egymással: az adakozásban, az imádkozásban, az istentiszteleten, a kiscsoportokban, a szociális szolgálatban, a gyülekezeti
döntésekben, az elöljáróságban, az igazság melletti kiállásban, a fegyelemben, az irgalmasságban, az intésben
is. Sőt, ezekben kell igazán közösségben lennünk egymással!

Céltudatos gyülekezet
Hasonlóképpen látja a gyülekezet feladatait Rick Warren, amerikai lelkipásztor is. Könyvében ő ezeket a területeket a céltudatos gyülekezet öt céljaként nevezi
12
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meg, amelyeket megvalósítva lesz hatékony eszköze a
gyülekezet Isten tervének.
Első cél: Szeresd az Urat teljes szívedből! –
Istentisztelet
Isten imádása és dicsőítése a gyülekezet legfontosabb
feladata.
Második cél: Szeresd felebarátodat, mint magadat! –
Szolgálat
A másokhoz való szeretetből fakadó odafordulás egyben szolgálat is. A gyülekezet feladata, hogy tagjait felkészítse erre a szolgálatra.
Harmadik cél: Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá! –
Evangélizálás
A misszióparancs teljesítése, Isten igéjének hirdetése
nem lehetőség, hanem parancs Jézus Krisztustól. Ezzel
részeseivé válhatunk Isten munkájának, munkatársai lehetünk Krisztusnak. Az örömhír továbbadása az igazi
embermentés.
Negyedik cél: Bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében. – Közösség

A megtéréssel mennyei állampolgárok leszünk. A bemerítés a közösség szimbóluma is, ezzel kiábrázoljuk a
Jézusba vetett hitünket, de azt is, hogy tagjai lettünk
Krisztus testének, a láthatatlan eklézsiának. A gyülekezet tagjainak feladata a másikra figyelés, a bátorítás, a
segítségnyújtás, a közösség megélése.
Ötödik cél: Tanítva őket az engedelmességre. –
Tanítványság
A gyülekezet feladata, hogy a már Krisztusnak megnyert embereket testvérként segítse a hívő életben való
előrejutásban. Ennek eszköze a tanítás, amely által gondolkodásunknak, érzelmeinknek és cselekedeteinknek
egyre inkább krisztusivá kell válnia. Így juthatunk el a
felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra
(Ef 4,13).
„A gyülekezet azért létezik, hogy tanítson, bátorítson,
dicsőítsen, felkészítsen és evangélizáljon.” (R. W.)
Ádány Judit

Az igehirdetés
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Rm 10,17)
Az istentisztelet mint alkalom több liturgiai elemet is
tartalmaz, azonban leglényegesebb és egyben központi
része az igehirdetés. Erről szól a sokféle szempontot kiválóan bemutató vezércikkünk.
Már az első gyülekezetek megalakulásakor kialakult
egyfajta istentiszteleti rend: „Ők pedig kitartóan részt
vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42);
„Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!”(1Kor 14,26)
Az apostoli korban leginkább az Úr Jézust szemtől
szemben ismerő atyafiak beszéltek arról, hogy mit is
mondott Jézus, amikor még köztük járt. Majd az evangéliumok és a levelek másolással való terjesztésével
szélesebb körben vált ismertté az olvasni tudó emberek
körében a jézusi megváltás ismerete és az erről szóló
tanítás. Sajnos a keresztyénség történetében már a kezdetektől nem volt egységes gondolkodás: tanításbeli,
hitigazságbeli eltérések adódtak, amelyekre különböző
iskolák épültek.
Az egységre való törekvés kiemelkedő eseménye
volt a Nagy Konstantin által 325-ben összehívott niceai
zsinat. Témája: ki volt Jézus Krisztus? Egylényegű
(homouziosz) az Atyával, vagy csak hasonló hozzá
(homoiuziosz)? A zsinat az utóbbi nézetet elsöprő többséggel elutasította. A kiadott hitvallásban Jézus Krisztus
istensége elfogadott lett. Így utólag kicsit furcsa számunkra, mai keresztyének számára, hogy ezt a teljesen
egyértelmű és alapvető igazságot egy zsinatnak kellett

kimondania. De mivel ez az alap, innen lehetett csak
építkezni.
A másik kiemelkedő esemény a 397-es III. karthágói zsinaton történt szent iratok kanonizációja volt,
amelyen az Istentől ihletett, Istentől eredő írások, könyvek kerültek végre összegyűjtésre. Az általunk használt
protestáns Biblia hatvanhat könyvből áll. Ez a második
alap, ahonnan a hívő ember építkezik.
A harmadikat, szerintem már mindenki kitalálta: ez
a reformáció, amely visszavezette az embereket az eredeti alapokhoz, Jézus Krisztushoz, a hitből való megigazulás tanához.
Korunkban az istentiszteleti igehirdetés felépítése a
kiinduló (ihlető) igeszakasz felolvasásából és az azt követő igemagyarázatból, prédikációból áll. Már a legelső teológiai óráinkon megtanultuk, hogy a mai kor
igehirdetésének három szakasza kell, hogy legyen.
1. Hermeneutika/exegézis: az igeszakasz értelmezése, magyarázata, akár eredeti nyelvből. A megértést, értelmezést három dolog miatt kell megtenni: a történelmi, a kulturális és a nyelvi szakadék miatt. Mivel nem
az akkori korban, kultúrában és nyelvi környezetben
élünk, hanem a XXI. században, az üzenet megértéséhez ismerni kell az akkori történelmi helyzetet, kulturális szokásokat, az eredeti körülményeket, és az akkori
nyelv sajátosságait, fordulatait és a helyes fordítást is.
Ha ezt a lépést kihagyja az igehirdető, akkor nem lesz
hiteles, életszerű és időszerű sem a magyarázata, ott
marad a hermeneutikai szakadék, amit értelmezés híján
nem tud sem ő, sem a hallgatóság „átugrani”.
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2. Az általános igazság megkeresése, a helyes következtetések levonása, ami nemcsak az akkori kor emberének szólt, hanem a maiak számára is értelmezhető.
3. Applikáció – alkalmazás: talán ez a legnehezebb,
mert az előzetesen megkapott igazságot át kell ültetni a
mai gyakorlatba, a mai viszonyokhoz kell igazítani.
Meg kell találni a mai világban azokat a helyzeteket, sajátosságokat, amivel illusztrálni lehet az általános igazságot. Azért fontos lépés ez, mert pl. az apostoli levelek nagy része valamilyen, az akkori gyülekezetekben
felmerülő problémára keresett krisztusi választ. Ezeket
nem lehet egy az egyben „ráhúzni” a mai gyülekezetekben felmerülő problémákra, a Biblia szellemiségének
figyelembevételével és a Szentlélek segítségével kell
megkeresni a mai válaszokat. (Dr. Almási Tibor: A bibliaértelmezés alapelvei c. könyve alapján)

Néhány példa: Mit jelentett a mózesi korban a „Ne
lopj!” (2Móz 20,15)? Van-e ennek még ennél is általánosabb igazsága? Hogyan kell ezt alkalmazni? Csak a
másik ember tárgyiasított tulajdonát lehet ellopni, vagy
a békességét, örömét stb. is? Egyáltalán a zsidóknak
adott törvények érvényesek az újszövetségi hívőkre is?
Mit jelentett a jézusi korban az, hogy a tékozló fiú
kikérte az apja vagyonából a ráeső részt (Lk 15:11-32)?

Mi ebben az általános igazság? Mit jelenthet ez ma?
Hogyan reagáljon erre egy mai szülő?
Ha azt írta Pál a korintusiaknak, hogy az asszonyok
hallgassanak a gyülekezetben, mire gondolt (1Kor
14,34)? Milyen kulturális vagy zsidó megközelítésből
írta ezt? Ha általános igazságnak fogadjuk el, akkor miért szólalhatnak meg a mai gyülekezetekben a nők, hogyan énekelhetnek, tehetnek bizonyságot, pláne hogyan
taníthatják a gyermekeket (1Tim 2,12)? És így tovább.
Ezekből is látszik, hogy ahhoz, hogy egy igehirdetés
célba érjen, üzenete legyen, napjaink igehirdetőinek is
nemcsak jó bibliaismeretre – és újra hangsúlyozva –, de
legfőképpen a Szentlélek segítségére van szüksége.
„Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt,
hogy súlyosabb ítéletünk lészen.” (Jk 3,1) És természetesen a hallgatók részéről sem mindegy, hogy milyen
szívvel fogadják a magyarázatot, prédikációt, és az ott
tanultakat mennyire engedelmes szívvel valósítják meg
az életükben.
A következőkben néhány bizonyságtételt olvashatunk emlékezetes igehirdetésekről, és azok testvéreinkre
gyakorolt hatásáról.
Á. J.

BIZONYSÁGTÉTEL

Tiszta szívvel
Az utóbbi hónapokban alkalmam
volt elmenni a Golgota gyülekezet
szerdai alkalmára pár fiatallal a
gyülekezetből.
Az egyik ilyen szerdai alkalmon
Mózes 5. könyvéből hozott pár verset
az igehirdető (5Móz 16:16-17). Olyan
oldalról közelítette meg a témát, amit
még nem hallottam eddig, és nem is gondoltam volna rá.
Az igében azt olvassuk, hogy Isten megparancsolta a férfiaknak, hogy évente háromszor menjenek elé és vigyenek neki áldozatot. A férfiaknak meg kellett szervezni az
utazást, áldozatot vinniük, és meg kellett bízniuk Istenben, hogy a hetekig tartó távollét alatt nem fog a munka
és a föld tönkremenni. Isten akkor is és most is hitlépéseket kér tőlünk. Azt akarja, hogy kilépjünk a biztonságos

és kényelmes életünkből, és fejlődjünk a hitünkben, egyre több dolgot tegyünk az Ő nevében. Ehhez szenvedéseket kell vállalnunk, áldozatokat hoznunk és bízni benne,
hogy semmi olyat nem kér tőlünk, amit az Ő segítségével
meg ne tudnánk tenni.
Egy másik nagyon fontos dolog, ami az igerész alapján hangzott el, az az, hogy nem mehetünk Isten elé
üres kézzel. Isten népének áldozatot kellett vinnie,
mégpedig ahhoz mérten, hogy ki mennyire lett megáldva. Mi is keressük azt, hogy mivel tudunk szolgálni, mit
adhatunk Istennek. Ha valaki nagyobb szolgálatra kapott elhívást, akkor azzal dicsőítse Istent, de ha valaki
úgy érzi, hogy mást nem tud tenni, „csak” imádkozni,
akkor tegye azt. Isten annak örül a legjobban, ha mindenki tiszta szívéből és Őt dicsőítve szolgál.
Zsigovics Benjámin

Krisztus ítélőszéke előtt
Számomra az élet maga egy nagy istentisztelet, mert azzal tisztelhetem
Teremtőm a legjobban, hogy létezem, felkelek reggel, tartalmasan
töltöm a napom. Hiszen azért alkotott bennünket, hogy lássa, boldogulunk a világban, emberi kapcsolatokat építünk, végezzük feladatainkat,

segítünk egymásnak ebben a rövid földi létünkben, az
örömteli és szomorú pillanatokban egyaránt. Neki tetsző cselekedeteinkkel pedig tiszteletünket fejezhetjük ki
felé még akkor is, hogyha megfenyít vagy éppen szánalmas helyzetbe kerülünk.
Naponta dicsérhetem Őt és hálát adhatok mindazért,
amit Tőle kaptam. A szomorúságért, bánatért, örömért,
14
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a mindennapi elfoglaltságaimért, a rokonaimért, családtagjaimért, barátaimért, de sorolhatnám még.
A keresztény énekek széles tárháza nagyon alkalmas
arra, hogy dicsérhessük az Urat, az Ő nagyságát. Mert
Ő a zene hullámain keresztül is megtalálja a szívünkhöz
vezető utat. És ha engedjük, szelíden munkálkodik bennünk. Tudja, hogy nem vagyunk egyformák és egyénenként más-más zenei stílust kedvelünk, de Ő a különböző dallamvilágon át is képes hozzánk szólni. Csak
rajtunk múlik, hogy engedjük-e, hogy megváltoztassa
életünket. Kisöpörje mindazt a rosszat, ami eddig megakadályozott boldogságunkban.
És végül megemlítenék egy igehirdetést. Nagyon elgondolkoztatott a mennyországi életről. Az alapige:
„Mert új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.” (Ézs 65,17) Sok év-

vel ezelőtt a szülővárosom művelődési házában (a Tiszántúlon, Törökszentmiklóson) a „Menny kapuja, pokol lángjai” című színdarabot adták elő. Amikor Isten
előtti számadásra került sor a történetben, egy hölgy,
aki nemrég vesztette el a férjét, sírva fakadt. Az ige ígérete szerint a rokonaink elvesztése utáni fájdalom és
minden földi rossz is semmissé válik a mennyben, és az
emlékek csak az itt maradottakban élnek tovább.
Nem mindegy tehát, hogyan élünk, kire tekintünk, kire
bízzuk sorsunkat. Csak akkor érezhetjük magunkat biztonságban, ha tiszta lelkiismerettel tudunk majd Isten ítélőszéke elé menni, mert Ő akkor is tud nekünk életet adni,
mikor mi már nem vagyunk képesek azt megtartani.
Lippai Gábor

Igeéhség

A prédikátor
Ez a sorsotok.
Mint a gyöngyhalász:
Lebukni a lelkek mélyébe,
Keresni kagylók kemény sorát.
– mint a gyöngyhalász.
Sokszor megsebzetten
Jöttök fel gyöngy nélkül;
És újra lebuktok félelem nélkül:
– mint a gyöngyhalász.
De ha egy-egy igazira leltek,
Milyen csodálatos,
El nem múló percek!
– és akkor újra, újra kezdeni,
mert visz már a vágy, a tűz, az Isteni!
Sorsotok ez.
Nehéz és kemény!
Emberhez mérve óriási munka!
De kiváltságos, Isten adta sors:
És gyönyörű:
És mindig áldott volt!
Páskulyné Kovács Erzsébet

A lelki, szellemi történésekről, eseményekről nagyon
nehéz akár beszélni, akár írni. Annyira a belső emberben történik, hogy annak kifejezése megfoghatatlan.
Az Úrral hogyan találkozom? Ez a folyamatos élő
kapcsolat eredménye, ami az odafigyelés következménye. Minden ismeret, növekedés alapja az IGE ismerete
és elfogadása, ami csakis a Szent Szellem által kel életre, csakis Őáltala! A szív „szeme és értelme” által hallom a Szent Szellem hangját, ismerem vezetését. A
CSEND nagyon sokat segít, a zajban nem jól vagy nem
is hall az ember. Amikor a Szent Szellem leszáll, minden megváltozik, megnyílik a szemem és új emberré leszek, és meglátom Őt, Jézust, aki szeret!
Az új élet új lehetőségeket rejt, átformáló ereje van.
Mert béketűrésre van szükségem/ünk, hogy Isten akaratát cselekedjem/jük, és így elnyerjem/jük az ígéretet
(Zsid 10,36 alapján).
„Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig
fiú, Istennek örököse is Krisztus által.” (Gal 4,7)
Boldog vagyok, mert minden nap átélhetem az Úrral
való találkozást, megtapasztalom csodáit, amit szavakkal nem tudok kifejezni!
Kálmánné Erzsike

Isten beszéde hatás nélkül nem maradhat
„Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy,
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.” (Ézs 55:10-11)
Hívő életünk folyamán (Isten igéje
által) nagyon sok épülésünkre ható
igehirdetést hallgatunk meg. Ezeknek nagy részét szívünkben elraktározzuk, és különböző élethelyzeteinkben igyekszünk hasznosítani.
(Jó, ha ez így van!)

Vannak azonban olyan emlékezetes és életünket,
gondolkodásunkat meghatározó, megváltoztató igehirdetések, amelyek az idő múlásával sem merülnek feledésbe – mert nagy hatással voltak lelki életünkre. Ezekre szeretnék most visszaemlékezni, és ezt megosztani
testvéreimmel. Az igehirdetők nevesítése nélkül, és
időpont nélkül, csak az emlékezetes, rám hatást gyakor15
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ló, változást kiváltó gondolatokról szeretnék bizonyságot tenni.
A legfontosabbak, amelyek megtérésemhez vezettek
a gyermekkoromban elhangzott igehirdetések sora Jézus
Krisztusról és megváltó szeretetéről. A gyermeki lélek
nagyon fogékony, így én is tizenhárom évesen tértem
meg, és elfogadtam Jézus Krisztust személyes megváltómnak. Nagyon boldog voltam, hogy Isten gyermeke
lehettem Jézus megváltó áldozata árán. (Sajnos felnőtté
válásom után sokszor elfeledkeztem erről a csodálatos
kegyelemről, de Jézus visszavezetett magához.)
Később hallgattam egy igehirdetést: „Lelki életünk
félúton” címmel. Megtérésünktől halálunkig félúton vagyunk. Ez az út tele van kockázatokkal, ami miatt a hívő
életünk megállhat, visszafordulhat, eltérhet más útra.
Találva éreztem magamat, mert életem egy szakaszán én is más útra tértem. Kértem Isten bocsánatát, és
ígéretet tettem a teljes visszatérésre és hűségre. Kértem,
hogy segítsen a kockázatok elkerülésében, hogy majd
földi életem végén célba érhessek.
Volt egy nagyon emlékezetes igehirdetés, ami az
ÖRÖM-ről szólt. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” (Fil 4,4) Sajnos éppen ezekben az időkben nagyon örömtelen életet éltem. Még nagyon közeli volt férjem elvesztése, és saját testi fájdalmaim is gyötörtek. Ezek nem segítettek az örömök
megtalálásában. Az igehirdetés elgondolkodtatott, és
változást hozott az életembe.
Megértette velem, hogy milyen hálátlan vagyok. Isten még ebben a helyzetemben is sok-sok örömöt adott:
az Ő szeretete és irgalmassága, ami körülvett; Jézus áldozati halála által nyert bűnbocsánatom; a gyülekezet
testvériségének szeretete, együttérzése; Isten földi,
anyagi adományai stb.

Ezeket azóta is igyekszem szem előtt tartani, és
eszerint örömmel élni az életem. Ide kívánkozik Mike
Károly verse.

Mint aranycsengő
… Jöjj szent öröm
A mennyek Istenétől;
Szent Szelleméből árad az öröm,
mely mélyebb minden tenger mélységénél…
És ingyenes e drága kincsözön.
Ha gond gyötör,
és szívetek ha elfáradt,
Szent Szellem
hadd öleljen körül! …
Akibe Isten
szeretete árad,
az nem is tud mást,
csak örül, örül.
Most elég közeli egy élményem egy igehirdetésről,
ami nagyon megszégyenített. A szeretetről szólt.
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást.” (Jn 13,34)
Őt is? – Szíven talált: Én sem tudok egyformán szeretni. Hitben és szeretetben sokat kell erősödnöm, hogy
méltó lehessek arra a szeretetre, amit az Úr Jézustól
méltatlanul, ingyen kapok. Tehát megjegyeztem: Őt is!!
Végezetül köszönöm Istennek, hogy még gyakorolhatom a szeretetet, az örömöt, a békességet, és pótolhatom azokat a hiányosságokat, amik még gyakran kísértenek.
Ökrösné Margó

Újrakezdés
1942-ben meghalt édesapám, négyen
maradtunk félárvák, és olyan szörnyű helyzetbe került a család, hogy
én és az egyik bátyám ideiglenesen
felkerültünk Beharka bácsi Árvaházába. Az ideiglenes ittlétből végül
nyolc év lett, ami meghatározta az
egész életemet. Két éves koromtól az
Árvaház táplált, ruházott, iskolázott
és nevelt a hívő életre. Fegyelemre, becsületre, tiszta,
igaz, megbízható munkás életre tanított.
1950-ben kerültem haza, ahol sok nélkülözésben
volt részem, de szakmát tanultam, így megszűntek az
anyagi gondok. 1970-ben költöztem vissza Budapestre.
Sajnos a gyülekezetet elhagytam, annak ellenére, hogy
itt nőttem fel, és sokat köszönhettem annak a nyolc évnek. A bűntudat azonban nem hagyott nyugodni, és a jó
Atya ismét közbeszólt. A rendszerváltáskor tönkrement
a cég, ahol dolgoztam, munkanélküli lettem, nem na-

gyon találtam munkát. Ekkor hála Zsigovicsné Éva és
Ádány Mihály testvéreimnek, én is kaptam meghívót az
akkor rendezett Árvaházi találkozóra. Csodálatos élmény volt újra együtt lenni gyermekkori testvéreimmel,
és együtt dicsőíteni a Mindenhatót gondoskodásárért.
Találkoztam régi tanítómmal, Fábián Béla bácsival is,
aki búcsúzóul csak annyit mondott: Tibor, holnap tízkor
kezdődik az istentisztelet úgy, mint ötven évvel ezelőtt.
Így legyőzve szégyenérzetemet, vasárnap megjelentem
az imaházban, pedig féltem a felelősségre vonástól. De
a testvérek olyan szeretettel fogadtak, mintha tegnap
mentem volna el.
Ettől kezdve jártam a gyülekezetbe, hónom alatt a
Bibliámmal, de nem tartottam fontosnak a bemerítkezést,
már a korom miatt sem. Aztán Lukács Tamás testvér
után új lelkipásztor érkezett a gyülekezetbe, Dr. Almási
Tibor. Kicsit szigorú, de rendkívül jó tanító és előadó
volt. Elhívtam a feleségemet is, bár ő katolikus volt, de
mondtam, hogy ezt neked is hallani kell.
16
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Nemsokára úgy kezdte a lelkipásztor az igehirdetést,
hogy tudomása szerint vannak, akik idejárnak, de nem
merítkeznek be. Van, aki megjelenik a hóna alatt a Bibliával, de nem veszi a fáradtságot, hogy megtegye a legfontosabb lépést.
Erre úgy megsértődtem, hogy hetekig nem jártam a
gyülekezetbe. Végül meghívtam magunkhoz két testvérnőt, hogy tanácsot kérjek tőlük. Elmondták, hogy Jézus
is így kezdte a nyilvános munkáját, hogy először

bemerítkezett, és ezt mondta is, hogy aki hisz, az tegye
ugyanezt. Ezzel az aktussal kötjük meg szövetségünket
az Úrral.
A következő héten megkértem Ádány Mihály testvéremet, hogy járuljanak hozzá az én bemerítkezésemhez
is. Életemben talán a legemlékezetesebb igehirdetés a
fentebb említett volt, és ma már büszke vagyok arra,
hogy a bemerítő lelkipásztorom Dr. Almási Tibor volt.
Pintér Tibor

Jézushoz menni
Melyik istentiszteleten voltam jelen,
hogy az igehirdetés megérintett,
megragadott és most is emlékezetemben maradt volna? Nem emlékszem. Ez az időszak arra esett, amikor még nem voltam az Úr gyermeke. Ha el is mentem a gyülekezetbe,
csak testben voltam jelen, lélekben
nem. Csupán annak a kérésének engedelmeskedtem, aki szeretettel hívott a gyülekezetbe,
aki annak is örült, hogy ha mellette ülök, és együtt hallgatjuk a prédikációt. Ő volt az én édesanyám.
Akkor még nem voltam alkalmas az igemagvak befogadására. Most már tudom a magvető példázatából
(Mk 4), hogy akinél jó földbe hullott, az nemcsak hallgatja, hanem be is fogadja az igét, és egyik harmincszorosát, másik hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát termi meg. Én is mindig ilyen jó föld akarok lenni
az igemagvak befogadására.
Nagy változás az újjászületésemkor történt, amikor a
mennyei Atya gyermeke lettem. Erre nagyon jól emlékszem. Átalakított, átformálta az egész életemet, a gondolataimat, az indulataimat, és új szívvel ajándékozott
meg az Úr, amely csupán Őérette ég, és szüntelen Vele
jár.

Most már elmondhatom, hogy örömmel olvasom a
Szentírást, és örömmel, vágyakozó szívvel hallgatom a
tanításokat, ha nem is emlékszem az elhangzott teljes
igehirdetésre. De egy szó, egy mondat, egy üzenet megérinti a szívemet, az értelmemet, és már gazdagodtam is
lelkiekben, és ez indít sok jó cselekedetre.
Örökre emlékezetemben marad az a nap, amikor
megkérdeztem Istent, hogy engem is elfogad-e mint
bűnös embert. Gyermekévé fogad-e? Megbocsátja-e
nekem az Őellene és az emberek ellen elkövetett bűneimet? A válasza igen volt. Erre is nagyon jól emlékszem, hogy mennyire szeretett engem, és utánam is vágyott hű szíve.
Köszönöm a teljes Szentírást, amely Istentől ihletett,
és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített (2Tim
3,16). A bemerítkezési igeversem is emlékezetemben
van: „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek
koronáját.” (Jel 2,10)
A legemlékezetesebb prédikációt az Úr Jézustól
„hallottam és hallom”: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
Juhász Béla

TALLÓZÓ

A sátán fél, ha egység van a gyülekezetben
Jézusnak sok ígérete van a magányunkban való imádkozás vonatkozásában. A Máté 18,18-19-ben levő ígéret azonban a hívők egy csoportjának közös és egyetértő imádságára vonatkozik. „amit a földön megköttök” –
mondta Jézus – „a mennyben is kötve lesz, és amit csak
megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Ismét
mondom nektek, hogyha közületek ketten a földön bármi
dolog felől is megegyeznek (egyetértenek), és azt kérik,
mennybéli Atyám meg fogja nekik adni”.
A 19. versben az „egyetértés” szó a görögben így
hangzik: „szümfóneó”, amiből a szimfónia (összhang,
egyezés) szó ered. Jézus ebben a versben csak két
gyermekének egységére hivatkozik, hasonlítva azt a ze-

nei szimfóniához. Ez több mint az ima végeztével mások által kimondott egyszerű „Ámen”. A szimfónia a
Szent Szellemben együtt imádkozók közti mélységes
harmóniát jelenti. Ha bármilyen kicsiny keresztény közösség olyan egységes, mint egy jól vezényelt zenekar
szimfóniája, akkor Jézus szerint minden imádságuknak
olyan hatalma van, hogy minden, amiért imádkoznak,
meghallgattatik. Egy ilyen keresztény közösségnek van
hatalma a Sátán erejét megkötözni, és a fogságában levőket kiszabadítani.
Hogy miért van az ilyen gyülekezetnek ekkora ereje,
annak okát maga Jézus magyarázza meg: „mert ahol
ketten vagy hárman az én nevemben egybegyűlnek,
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ott vagyok közöttük” (20. vers). Krisztus, a Fő, teljes
hatalmával jelen van az ilyen gyülekezetben, Ő van középpontban, ebből kifolyólag a pokol erői sem állhatnak
meg azzal szemben soha.
Hogy miként tapasztalhatta meg ennek az erőnek a
valóságosságát a gyülekezet, az le van írva az Apostolok Cselekedeteiben. Úgy, hogy valóságosan megvolt a
harmónia a közösségükben: „Ezek (az apostolok) mindnyájan egy akarattal kitartóan vettek részt az imádkozásban…; …Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak,
és mindenük közös volt…; …naponta állhatatosan, egy
szívvel, egy lélekkel voltak a templomban…; …amikor
ezt meghallották, egységesen felemelték hangjukat az
Istenhez…” (ApCsel 1,14; 2,44-46; 4,24).
Mivel egy szellemi testbe voltak egybeszerkesztve
Krisztus uralma alatt, így Isten hatalmát kifejthették az
imádkozásban. Nem voltak magasan képzettek, nem volt
társadalmi befolyásuk, nem volt pénzügyi hátterük, mégis
teljesen összezavarták az akkori „tudományos világot”.
Amikor Péter börtönben volt, Heródes egész hadserege
sem állhatott ellene ennek a korai gyülekezetnek, amelyik
Isten előtt térdelt (ApCsel 12,5-11). A sátán királysága
alapjaiban rendült meg ettől a gyülekezettől, amelyik egy
testként nyomult előre, jelezve Krisztus győzelmét és hatalmát az ember életében mindenütt a római birodalomban
(egy példa erre az ApCsel 19,11-20).

2018. júl.–aug.
A mai időben a sátán kicsúfolja a szétszakadt gyülekezeteket, amelyek trükkökkel, sok beszéddel, tanácskozásokkal, teológiai ismeretekkel, ékesszólással, és
begyakorolt kórusokkal kísérlik meg, hogy kiszorítsák
őt erősségéből. E próbálkozások egyike sem vezet
eredményre a sátánnal szemben. A gyülekezetnek tudnia kellene, hogy a győzelemhez Krisztus vezetése alatti egységes testté kell lenni.
Az a gyülekezet, amelyikben a keresztények közvetlen kapcsolatban vannak egymással, amelyik növekszik az egymás iránti kölcsönös szeretetben,
Krisztusnak és Igéjéhez való engedelmességben él, a
legfenyegetőbb e földön a Sátán birodalmára. A Sátán semmitől sem fél annyira, mint ettől.
Imádkozzatok hát azért, hogy az Úr segítsen
bennünket mindennap Krisztus teste igazságának
dicsőséges fényében élni. És hogy egyre több keresztény szerte e világon megérthesse ezt, és ennek valóságában élhessen.
Lássuk meg azt a gyülekezetet, amelyik létszámban kicsiny, amelyik visszatért az eredeti dicsőséghez, amelyik hangszer Isten kezében, hogy megfutamítsa a sötétség erejét, és csatornául szolgáljon az
ínséges világ áldására.
Zac Poonen
Forrás: Christian Fellowship Church – Bangalore, India;
www.cfcindia.com

Egy keresztény gondolatai a Pride felvonulásról
Milyen gondolatai lehetnek egy keresztény embernek a Pride felvonulásról? Erről írt blogbejegyzést Varga Gergő
Zoltán az S4C oldalán!
Ma délután startol el a Budapest Pride, Magyarország
talán legnagyobb visszhangot keltő felvonulása. Az évről évre megrendezett esemény, bár papírforma szerint
egy békés menet, szélsőség révén mágnesszerűen vonzza az ellenpólust, a sokszor drámai eszközöket felvonultató, helyszínre érkező ellenzőktől kezdve az online
médiumok állásfoglalásáig. Valóban elképzelhető, hogy
ez a gondolatmenet is egy általuk nem kívánt kritika,
hiszen „az elfogadás és szeretet” világában mi szükség
van erre?
Az LMBTQ emberek „felszabadításáért” és jogegyenlőségéért munkálkodók tevékenységének nagy
gyümölcse ez a felvonulás. Azon az alapvető tényen túl,
hogy ma Magyarországon, az utcán sétálva egy meleg
pár sokkal nagyobb eséllyel van kitéve támadásnak,
mint tőlünk nyugatabbra, talán azt fájlalják leginkább a
jelen magyar jogrendszerben, hogy teljességgel ki vannak zárva a család fogalmából.
Nagyon egyszerűen szeretnék végigmenni azon,
hogy keresztény emberként, milyen gondolatok jönnek
fel bennem – és jöhetnek fel egyáltalán – a Pride kapcsán. A keresztények számára a család intézménye
szent, a Szentháromság földi ikonja. Egy férfi és egy nő

szentségi házasságában, és az abból született gyermekek által megélt Istentől származó tökéletes szeretet
megjelenése. A szeretet, amely szabad, hűséges, teljes
és gyümölcsöző.
Szabad, mert mindenfajta lelki vagy mentális megkötöttségtől mentesen, helyes tisztánlátással, szabad
akaratból születik a döntés, hogy én a másikat szeretem
és szeretni akarom. Hűséges, ahogy az Isten szeretete
sem függ áramlatoktól, szeszélytől, indulatoktól; megágyaz annak a biztonságnak, amelyben megszülethet a
teljes önfeladása, önátadása, odaajándékozása a másik
félnek. Gyümölcsözősége pedig – sok egyéb mellett –
abban jelenik meg, hogy nem zárkózik el a férfi és nő
szeretetkapcsolatát tökéletesen megjelenítő szexualitásban a gyermekáldás elől. Itt emlékezzünk arra, hogy az
isteni teremtéstörténet nem egy lezárt ügy, hiszen az Isten ma is teremt, életet teremt folyamatosan és mi ennek a teremtő munkának vagyunk társai és eszközei.
Ezzel a méltósággal figyeljünk a szexualitásra.
Ennek tükrében szemlélve hogyan értelmezhetjük a
Pride emberének érveit?
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Család két azonos nemű között nem jöhet létre, mert
egyrészt tökéletes isteni szeretet négy jellemzője soha
nem jelenhet meg maradéktalanul, szentségi házasság
nyilván nem köttethet, mivel a Bibliában feketénfehéren le vannak vezetve számunkra ezzel kapcsolatban a dolgok. Szentségi házasság nélkül nincs ép szexualitás, hiszen a fentebb említett tökéletes önátadáshoz
szükséges az, hogy én valaki mellett az Isten áldásával
és erejével esküt tegyek és hűséget fogadjak, ennek biztonságában éljek és ne csak a magam erejéből. Ezt a hűséget aknázza alá minden házasságon kívül megélt szexuális kapcsolat, hormonális kötődés gyengülésétől
kezdve még sorolhatnánk a mai hűtlenül megélt házasságok szétesésének okait.
Szokták érvként felhozni, hogy egy „igazán” szeretetteljes és elfogadó közegben, amilyennek az egész világnak lennie kéne, nem kéne, hogy féljenek önmaguk
felvállalásától, máskor pedig – kifejezetten keresztényekkel szemben állva -, ha Isten a szeretet, őket miért
nem szeretjük és fogadjuk el olyannak, amilyenek. Erre
válaszként elsősorban azt hoznám fel, hogy az Isten
szeretete messze nem egyenlő az ember által elképzelt
szeretettel.
Attól még, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy
engem hogyan kell szeretni, nekem mi a jó, attól még
ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Sokkal inkább elképzelhető – elég, ha a gyermekét nevelő édesanyára
tekintünk -, hogy van valaki más, aki sokkal jobban látja igényeinket, sokkal jobban tud minket szeretni. Igen,

jelen esetben ez az Isten. És igen, a szeretethez a figyelmeztetés és olykor a feddés is hozzátartozik. Kötelességünk nekünk, keresztényeknek elmondani, hogy ez
így nem jó. Isten nem ezt „látta, hogy ez jó”.
Az ügyön nem segít az, hogy a DSM-ből
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
minden mentális zavart osztályozó rendszer az American Psychiatric Association gondozásában) 1973-ban
kivették a homoszexualitást mint betegséget. Azóta ez
hivatalosan nem minősül betegségnek, így globális
szinten alátámasztva éreznek minden törekvést, amely
az ő tökéletes, mindenre fejet hajtó társadalomba való
beilleszkedésüket segíti. Ezért is fontos, hogy minden
lehetőséget megragadjunk arra, hogy elmondhassuk: az
Istennek nem ez a terve veletek!
A keresztény testvérekhez külön szólnék, hogy az
elfogadásunk és szeretetünk legyen tökéletes a személyek felé, ahogy Krisztus is különválasztja a bűnt és bűnös cselekedeteket magától a személytől, úgy gyakoroljuk ezt mi is.
Ne utálkozzunk, ne gyűlölködjünk, ne forduljunk el
undorral! Üljünk le velük szeretettel és beszélgessünk.
Mondjuk el meglátásunkat, álláspontunkat, és ami a
legfontosabb, imádkozzunk értük!
Varga Gergő Zoltán
Forrás: https://777blog.hu/2018/07/07/egy-keresztenygondolatai-a-pride-felvonulasrol20384/

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat!
Tomory Rebeka (júl. 17.), Zsigovics Dorina (júl. 21.),
Olajos Júlia (júl. 27.), Baranyai Lea (júl. 29.)

Gyermekbemutatás
Július 8-án, vasárnap délelőtt kedves alkalmon örvendezett együtt a gyülekezet. Baranyai Zsolt és felesége,
Juli hozták el bemutatni Isten és a gyülekezet színe
előtt másodszülött gyermeküket, Rebekát.

Isten áldását kívánjuk az egész család életére!
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel köszöntjük
júliusban született
testvéreinket!

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.)
Polányi Károlyné (júl. 2.)
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.)
Uri Melinda (júl. 8.)
Bartha Gábor (júl. 13.)
Csepei Géza (júl.16.)
Kiss Józsefné (júl. 23.)
Magyar Bernadett (júl. 23.)
Bódiné Mikes Judit (júl. 24.)

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

„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy
lakhassam az Úr házában életemnek minden
idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét,
és gyönyörködhessem az ő templomában.”
(Zsolt 27,4)
Gondolkodjatok azon, hogy mit kérnétek, ha egy kérésetek lehetne! Dávid tudta, hogy miért fontos neki az Úr házában lakni: nézni az Úr szépségét, és gyönyörködni benne. Sokszor kevés idő jut az Úrral lenni. Lehet kérni, hogy
„Uram, hadd maradjak Veled tovább, mint eddig!” A 23. zsoltár fogalmazása szerint „Életem minden napján, hoszszú ideig.” Az Úrral való kapcsolat védettséget jelent, elrejt a bajok és a bűnök elől. Ha átélitek a bűnbocsánat
örömét, akkor értitek meg, hogy mit jelent az eltakarás, elrejt a veszedelem napján. Egy védett sátorban lehet igazán hálával áldozni, énekelni, és magasztalni az Urat. Ebben a légkörben látjátok meg annak fontosságát, hogy öszszehangolódjatok a Mindenhatóval.
Szeretettel
köszöntjük
augusztusban
született
testvéreinket!
Gyöngyösi János (aug. 4.)
Molnár Erzsébet (aug. 11.)
dr. Barabás Noémi (aug. 13.)
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.)
Nagy Jánosné (aug. 13.)
Horváth Ádám (aug. 17.)
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.)
Zsigovics Benjámin (aug. 25.)

Gyülekezeti alkalmak


Vasárnap:
9,15 óra: imaóra – több csoportban, törekvők órája
10 óra: Istentisztelet
18,30 óra: BUBBA Z



Csütörtök:
Bibliaóra



Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági alkalom: BUBBA Y

18,30

óra:

„Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő
felesége elkészítette magát.” (Jel 19, 6-7)
Ki uralkodik saját életetekben és a családotok életében? Ha az Úr uralma
mellett döntötök, akkor Isten országa ott van. Ahol Isten akarata teljesül,
oda jön az Ő országa jeleivel, hatalmával, és látható lesz, ami eddig láthatatlan volt. Örüljünk, mert a Bárány menyegzőt tart. A vőlegény a Bárány, és a menyasszony mi vagyunk, és még nem vagyunk teljesen felkészülve, ruhánkat ellenőrizni kell. A menyasszony azért öltözik és tesz
meg mindent, hogy a Vőlegénynek tetsszen. A menyasszonynak teljes
szívből szeretnie kell a vőlegényét. A menyasszony ragyogó fehér
gyolcsba öltözik, és fehér marad, ha igazságban jár. Kívánom, hogy
örömteli legyen számotokra a felkészülés ideje! Boldog, akinek Vőlegénye az Úr Jézus Krisztus.
Lukács Edit

Betegeink
Baranyai Jánosné
Egyed Ferencné
Kovács Gábor
Pomázi Lászlóné
Simola Ilona
Simon Lászlóné
„Látják ezt az alázatosak, és
örülnek. Ti, Istent keresők, éledjen szívetek! Mert meghallgatja
az ÚR a szegényeket, és nem
veti meg az övéit, ha fogságban
vannak. Dicsérje őt az ég és a

föld, a tenger és minden, ami
bennük mozog. Mert Isten
megszabadítja Siont, felépíti
Júda városait.” (Zsolt 69: 33-35)
Szomorú szívvel tudatjuk a testvérekkel, hogy életének 95. évében a
jó Atya hazaszólította dr. Szakács
Imre testvért, Szakács bácsit, aki
harminchárom évig volt a gyülekezet lelkipásztora. Életéről a következő lapszámban írunk megemlékezést.

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Kalla Szilvi
Fotó: Zsigovics Géza
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu

20

