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Találkoztam a Krisztussal 
 
Nem hozsannázva. 
Nem virágot, nem pálmát szórva. 
Ruhámat sem terítettem az útra, 
– Úgy, ahogy sokan... Farizeus módra. 
 
Találkoztam a Krisztussal. 
Úgy, ahogy sokan mások, 
akikért sírva imádkozott. 
 – Ő a keresztet, én... a szegeket vittem, 
s a feszítsdmegesekkel együtt 
a Barabásokban hittem. 
 
Találkoztam a Krisztussal. 
Úgy, ahogy sokan mások, 
kik elkísérték a Golgotára. 
– Ő az átokfán,  
én... az ecetet nyújtottam, 
s a római századossal 
gúnnyal, pogányként mosolyogtam. 
 
Találkoztam, a Krisztussal. 
Úgy, ahogy kevesen... 
Körülöttem tömeg. Kereszt-ácsok. 
Zsivajuk túlharsogta szavamat. 
– De oly jó volt mégis mellette lenni. 
Imádkozva, nem látni akkor mást, 
Csak Őt:- a Szentet, 
s egy embert, egy bűnöst... magamat. 
 
Találkoztam a Krisztussal. 
Nem hozsannázva. 
Nem virágot, nem pálmát szórva. 
– Ahogy kevesen... leborulva. 
S az áldott Orvos úgy bocsátott el, 
amint téged is… meggyógyultan. 
 

Tamaska Gyula 
 

 

 

 
 

 

A bemerítés tanúsága 
 
A bemerítés annak a megpecsételése, amit maga a Szentlélek hozott 
létre. Maga a bemerítés Istennel nem békít meg, nem hoz békességet 
a szívemnek, bizonyosságot üdvösségem felől. Nem várok tőle sem-
miféle olyan újjászülő vagy bizonyosságot adó erőt, amit csak magá-
tól az élő, láthatatlanul munkálkodó Jézustól személyesen lehet és 
kell megkapnom az evangélium szerint. 

Én a gyülekezetben azt tanultam, hogy aki követni akarja Jézust, 
annak első lépésként be kell merítkeznie, aztán következhet a hívő 
élet. Tizennyolc évesen bemerítkeztem. Néhány év alatt rájöttem, 
hogy krisztusi életet élni nem nehéz, hanem lehetetlen. 

A bemerítés hitvalló keresztség. Ha ma merítkeznék be, végre meg-
vallanám, hogy megváltásra szorulok. Kinyilvánítanám, hogy bűnös, 
erőtlen, töredékes ember vagyok, már elegem van a régi természetem-
ből, a hibáimból. Vallást tennék a bennem felébresztett kettős vágyról: 
hogy szeretnék szabadulni megkötözöttségeimből, megszokásaimból, 
amelyek uralkodnak rajtam, és új ember szeretnék lenni! Bárcsak eltűn-
ne megrögzött gondolkodásmódom, bárcsak más természetem lenne! 
Amikor bemerítkezem, mit hozhatok Jézus elé? A bűneimet, elrontott 
életemet. Ő az, aki magára vette bűneimet, aki váltságdíjat fizetett értem. 

Amikor bemerítkezem, mit nyerek? Isten felkínált kegyelmét el-
fogadom, megragadom. Mint amikor mindent elejtve kapaszkodó 
után kapok a villamoson. Ha megvan ez a Krisztusba kapaszkodó élő 
hit, megvan a bűnbocsánat, és az újjászületés. „Róla tesznek bizony-
ságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbo-
csánatot nyer.” (ApCsel 10,43) Immár Isten nem azt nézi, hogy én 
mit tettem és tehetek, hanem azt, amit hiszek: Jézus mindent megtett 
értem, hogy bocsánatot kapjak, és mindent el tud végezni bennem, 
hogy új életben járjak, hogy üdvösségem legyen. 
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A bemerítés Isten megbocsátásának az elfogadása, az 
ingyen kegyelem ünneplése. „Beteljesedett az idő, és el-
közelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban!” (Mk 1,15) Krisztusi életet élni nem ne-
héz, hanem lehetetlen. Lehetetlen bármit tenni az üdvös-
ségemért, ami elfogadható lenne Isten előtt. Amikor Jé-
zust behívom az életembe, megnyugszom. Ő fogja létre-
hozni a gyümölcsöt. Ha nem ebben a nyugalomban, nyu-
galommal élek, rosszul élek. Az üdvösség ajándék, ki 
van fizetve, csak el kell fogadnom és örülhetek neki, há-
lás lehetek. Nem kell megdolgozni érte, nem kell kiér-
demelni. Csak ennyi? Igen. Akkor mindenki üdvözülhet? 
Igen. De nem mindenki alázza meg magát, hogy elfogad-
ja bűnei bocsánatát. Aki még nem jutott el idáig, talán 
még úgy gondolja: én elég jó vagyok, nincs, amire ke-
gyelmet kapjak Istentől, inkább meghalok, minthogy el-
fogadjam a megbocsátást, majd én megfizetek, majd én 
helyrehozom, majd én megjavulok. 

Bemerítkezni azt is jelenti: „Láncaim te (Jézus) törted 
szét.” Krisztusban a bűntől való tisztulást, bűnbocsána-
tot és a bűn rabságából való szabadítást készített nekem 
Isten. Egyrészt „Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt 
nem tulajdonít.” (Rm 4,8), ugyanakkor tisztátalan szí-
vemet újjáteremtette, új, tisztaság utáni vággyal teli szí-
vet ajándékozott nekem. Sőt, a tisztulásnak még folyta-
tódnia kell. Az új természetnek sok nehéz harcot kell 
megvívnia a régivel. A bűn, aminek eddig szolgáltam, 
most már az ellenségem, de a régi természet ereje meg-
tört. Tudjátok, milyen egy megtört ember? Még nem 
halt meg, de megtört. Ahogy egy kézilabda-mérkőzésen 
az egyik fél újabb és újabb kitartó támadásokkal felőrli 

ellenfele erejét, és átveszi a vezetést, megfordítja az ál-
lást, előnyben, fölényben van, úgy van fölényben bűne-
immel szemben az új szívem, krisztusi emberem. 

Amikor bemerítkezem, követni akarom Jézust az 
önmegtagadásban és a szenvedésben. Egész ittléte ön-
megtagadás volt. Valóban követem a példáját? Vajon 
bizonyságot tud-e tenni a bemerítendő a Jézus Krisztus 
által elnyert bűnbocsánatáról és az újjászületéséről, a 
belső megváltozásáról? 

Amikor bemerítkezem, jelét adom annak, hogy el-
hagyom az eddigi hazámat, eltévedt világomat, és a má-
sik, igazi hazámba indulok. Kell, hogy valaki vigyázzon 
rám, vezessen engem, akire rábízom az életem, akkor is, 
amikor nem értem mit, miért tesz. Amikor a 
bemerítkezéssel elindulok, igénylem, hogy Jézus töltsön 
be Szellemével, Aki záloga az új életemnek. Ha nem 
kapnám a Szentlélek ajándékát is, csak egy magára ma-
radt, erőtlenül küszködő, bizonytalan, örömtelen, célta-
lanul bolyongó hívő ember lennék szolgálat nélkül. 

Amikor bemerítkezem, Jézustól várom hívő életem 
megújulását, helyreállítását is, amire mindig szükségem 
lesz. „Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől 
bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődé-
sünkké és megváltásunkká lett, hogy amint írva van: Aki 
dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1:30-31) 

Vannak, akik még tiltakoznak a bemerítés ellen. Jé-
zus nem gondolta, hogy nem kellene bemerítkeznie. 

Kotán Béla 
lelkipásztor 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Előttem az utódom 
 

Október első vasárnapján újabb mérföldkőhöz érkezett gyü-
lekezetünk: dr. Novák Péter diakónus testvér nyolc év után 
elköszönt gyülekezetvezetői (és egyben elöljárói) szolgálatá-
tól. Így a délelőtti istentiszteletet követő zártórán a testvériség 
titkos szavazással, 95%-os többséggel Nagy Péter diakónus 
testvérünket választotta meg a gyülekezet új vezetőjének. 

Álljon itt a hála és köszönet szava Novák testvér és Irénke 
felé, akik nemcsak ezalatt a nyolc év alatt, hanem már sok év-
tizede hűséges, kitartó, állhatatos gyermekei az Úrnak, és 
szolgálták Istentől kapott ajándékaikkal a gyülekezetet. Egy 
korszak lezárul, minden döntésével, történésével együtt, ami-
nek a határán bizton állíthatjuk, hogy nem önzésből és hiú di-
csőségvágyból végeztétek a szolgálatot, hanem azt néztétek, 
hogy a másiknak – a gyülekezetnek – mi a jó és hasznos (Fil 
2:3-4). Köszönjük, hogy munkátok nem volt hiábavaló az 

Úrban (1Kor 15,58), és kívánjuk, hogy a hitben való kitartásotok és munkátok jutalma bőséges legyen a mennyben! 
Hogy majd mi is elmondhassuk, hogy figyeltük életetek végét, és követjük hiteteket (Zsid 13,7), hiszen mindenekfe-
lett ez a legfontosabb: „a hitet megtartottam.” (2Tim 4,7). 

És köszöntjük az új gyülekezetvezetőt, Pétert és feleségét, Évit is. Kívánjuk, hogy legalább akkora szolgálat-
készséggel, önzetlenséggel és kitartással vigyétek tovább ezt a szolgálatot, mint ahogy elődeitek tették! Gyülekezeti 
munkátokat végezzétek szeretettel és nem babusgatással, tisztán és nem részrehajlóan, feddhetetlenül és egészséges 
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őszinteséggel! Hiszen ismeritek az igét: „legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne 
nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei 
a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1Pt 5: 2-4) 
A jó Atya adjon nektek ehhez sok erőt, jó lelkiismeretet, hogy munkátok áldás legyen a gyülekezet életében! 

Ádány Judit 

 

Őszi Kerületi Gyermekklub – a hála jegyében 
 

 
 

A korábbi évektől eltérően gyülekezetünk sűrű prog-
ramja miatt idén később került sor az őszi Kerületi 
Gyermekklub-ünnepélyre. Október 14-én, vasárnap 
délután napsütéses időben fogadtuk azokat a családokat, 
akik meghívásunkra eljöttek, hogy együtt töltsünk egy-
két órát jókedvűen – Isten tervét és egymást is jobban 
megismerve. 

 
Az ősz a szüret, a termények betakarításának ideje, 

gyülekezetünkben a hálaadás ünnepe, így magától adó-
dott a téma: Gondoljuk végig, miért vagy kiért lehetünk 
hálásak Isten iránt?! Ebben élen járt Kotán Béla lelki-
pásztor, aki elmondta, hogy nagyon hálás azért, hogy a 
műtétet követő öt nap elteltével ismét megmoshatta a 
fogát… Nagyné Kalán Évi és Kotán Dorottya egy olyan 
éneket tanított meg a gyerekeknek, mely nagyon sok 
hálaokot sorol fel. Első versszaka így szól: „Hála, hogy 
itt a csendes reggel! Hála, hogy éjre nappal jő! Hála, 
hogy minden órám gondját elhordozza Ő!” Ezt követő-
en a gyerekek és a szülők is jónéhány dolgot felsorol-
tak, amelyekért nagyon hálásak. 

 
Kiss Laci bácsi is elmondta, hogy egy több hónapos 

oroszországi tartózkodás után tanulta meg becsülni az 
ágyban alvás lehetőségét; minden este hálát ad azért, 
hogy nem a földön kell aludnia. Mint mesélte, nagyon 
hálás egy kanadai barátjának is, aki megtanította né-
hány bűvésztrükkre, amelyek segítségével játszva lehet 
szemléltetni fontos bibliai igazságokat. Ezekből hármat 
most be is mutatott a közönségnek, érzékeltetve Isten 
szabadító hatalmát és Jézus Krisztus vérének bűnt eltör-
lő erejét. A gyermekek – miközben a trükkök mibenlé-
tén törték a fejüket – életüket, jövőjüket befolyásoló té-
nyeket hallottak, amelyek remélhetőleg a szívükben is 
gyökeret vernek és gyümölcsöt teremnek. 

 
A tanszereket és csokoládét tartalmazó ajándékcso-

magokat örömmel fogadták a fiúk és lányok. Az udva-
ron megterített asztalokon friss kalács és meleg tea vár-
ta a vendégeket, akik még sokáig beszélgettek, vagy a 
kisteremben ruhát válogattak. Hálát adunk az Úrnak a 
jó hangulatú, tartalmas Gyermekklub-alkalomért! 

Kolozs Nagy János 

(A Gyermekklub-ünnepélyről készült videofelvétel megtekinthető a budaibaptista.hu honlapon) 
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Hálaadónap – október 14. 
 

  
 

Hálaadónapi istentiszteletünkön Dani Zsolt szentendrei lelkipásztor szolgált közöttünk Istenünk üzenetével. 
 

      
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! 
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” (Zsolt 100,4) 

 
Amikor a gyülekezeti hétvégére gondolok, hatalmas há-
la van a szívemben Isten felé. Egy régi álmom valósul-
hatott meg. Már amióta Budára kerültem, azóta álmo-
dom arról, hogy együtt elmegyünk egy közös hétvégére 
a gyülekezettel. Ez az álom idén valósult meg. 

 
 

Az előkészületeket már januárban elkezdtük. Son-
koly Annával nagyon sokat találkoztunk, ötleteltünk, és 
helyszíneket kerestünk. Most őszintén bevallom, nem 
volt könnyű, mert nagyon sok szempontot igyekeztünk 
figyelembe venni, hiszen a legjobbat szerettük volna 

mindenkinek. Most már tudom, hogy igazán megérte a 
fáradozást. Szuper jó szállást kaptunk Balatonföldváron 
a Bethesda üdülőben! Hála érte az Úrnak! 

A szervező csapatunk is bővült közben Gulyás 
Zsombival és férjemmel, Petivel, majd lelkipásztorunk, 
Béla is aktívan segített nekünk. Hálás vagyok gyüleke-
zetünk vezetőiért, akik végig támogattak bennünket, és 
igyekeztek mindig a legjobb döntéseket meghozni a 
gyülekezetünk javára! 
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Ahogy közeledett az idő, egyre többen jelentkeztek a 
hétvégére, végül minden várakozásunkat felülmúlva 64 
en mehettünk el Balatonra. Nagyon vártuk a hétvégét, 
hogy együtt legyünk, hogy megismerjük egymást, hogy 
közelebb kerülhessünk Istenhez, és egy nagyot pihen-
jünk. Utolsó nap csütörtök este még javában folytak az 
előkészületi munkák a gyülekezetben. Egy pillanatra 
felnéztem, este fél 10 volt. A zenész csapat még pró-
bált, Dávid és Vió kis füzetet készítettek a hétvégére, én 
meg a szobabeosztást írogattam. Láttam, ahogy Isten 
rakja össze a dolgokat. Fantasztikus, hogy a részese le-
hettem. Lassan minden a helyére került. 

 
 

Eljött a péntek, szeptember 21-e. Már kora reggel 
felkeltem, aki ismer, tudja, hogy nem tudom magamban 
tartani, mennyire boldog vagyok. Hurrá, eljött a nap! 
Igaz, délután kettőtől lehetett érkezni, de mi Rück Sanyi 
bácsiékkal már 10 órakor útnak indultunk. Szeretettel 
fogadtak minket a testvérek, és egyből neki is álltunk a 
szobák előkészítésének. Hamarosan jött a segítség is, és 
többen gyorsabban elvégeztük a munkát. Most már jö-
hetnek a testvérek! Érkezéskor mindenki kapott egy kis 
információs lapot személyre szólóan szobaszámmal, 
programmal és wifi-kóddal, majd mindenki elfoglalhat-
ta a szobáját. Akik hamarabb érkeztek, még volt idejük 
lemenni a Balatonra egy nagyot sétálni. 

 
 

Az első közös program a vacsora volt. Itt is lelkesen 
szolgáltak néhányan, akik jelentkeztek segíteni a vacso-
ra lebonyolításában. Majd ezt követően az esti alkalom 
következett: ahol dicsőítettük az Urat, és lelkipászto-
runk hirdette az Igét. A gyerekeknek külön foglalkozás 
volt. Az istentisztelet után, aki szeretett volna beszél-
getni, alkalma volt rá az esti teaházban. Örömmel lát-
tam, hogy sokan maradtak. 

 
 

Másnap reggel Uri Erika imareggelt tartott, bátorí-
tott minket Isten Igéjéből, és imádkozhattunk gyüleke-
zetünkért. Majd a reggeli után áhítatra csendesedhet-
tünk el szobánként. Isten Igéje mellett értékes gondola-
tokat olvashattunk, amelyeket Gulyás Jenő testvérünk 
írt külön erre a hétvégére. A szoba-áhítat után – bár 
közben rosszra fordult az idő – alkalmunk nyílt egy na-
gyobb sétára Földváron. Felmentünk a régi kilátóhoz, 
nagyon szép kilátás tárult elénk. Majd onnan le a Bala-
ton-partra. A nagy séta után közösen mentünk ebédelni 
egy helyi étterembe, majd kipihentük a fáradalmakat. 

Délután a szabadon választható szemináriumon 
Floch Gábor balatonszemesi lelkipásztor testvérünk tar-
tott tanítást a gyülekezetről. Sok mély gondolat hang-
zott el, nagy áldás volt számunkra ez az előadás. A 
szeminárium után vacsoráztunk, és az esti alkalomra 
készültünk. 

Este különleges alkalmunk volt: Isten elé jöhettünk a 
dicsőítés alatt, majd igazán őszintén megnyílhattunk 
egymás előtt, és imádkozhattunk egymásért. Értékes 
pillanatok voltak ezek. Végül az esti teaházban férjem, 
Peti megtartotta a várva várt vetélkedőt. A kvíz Márk 
evangéliumából és a gyülekezetünk történetéből lett 
összeállítva. Csoportokban dolgoztunk, így kiegészítet-
tük egymást. Jó hangulatban ért véget ez a nap is. 

Másnap, reggeli után újra szobánként tartottunk áhí-
tatot, majd Istentiszteletre jöttünk össze a közösségi te-
remben. Dicsértük Istent, és hallgattuk az Igét. Az alka-
lom után még közösen ebédeltünk, majd visszatérve az 
üdülőbe egy hálaadó záró imádsággal megköszöntük Is-
tennek mindazt, amit kaptunk, és lezártuk a hétvégét. 

Hálás vagyok az Úrnak hogy megőrzött minket, nem 
történt semmi baj, és hogy annyi áldást kaptunk. Hálás 
vagyok mindenkinek a sok segítségért, szolgálatokért és 
imádságokért. A végén hadd zárjam egy idézettel, ami a 
hétvégén hangzott el. 

„Könnyen elfelejtjük, hogy a keresztény testvérek 
közösségét Isten kegyelmi ajándékként adja az Ő gaz-
dagságából, de bármikor meg is vonhatja tőlünk, lehet, 
hogy kis idő választ el a legmélyebb elhagyatottságtól. 
Ezért, ha a mai napig közösségben élhettünk más ke-
resztényekkel, áldjuk Istent szívünk mélyéből, adjunk 
hálát térden állva, s ne feledjük: KEGYELEM, csakis 
KEGYELEM, ha még ma is keresztény testvéreink tár-
saságában élhetünk.” (Dietrich Bonhoeffer) 

Nagyné Évi 



M A N N A   2018. november 

 6 

 

 
 
„Ezek mindnyájan (64-en) egy szívvel-lélekkel foglalatosak 
valának az imádkozásban és a könyörgésben…” (ApCsel 1,14) 
 
Ezt az igét éltük át Balatonföldváron a gyülekezetünk 
nagy részével. Kedves testvérünk, Nagyné Kalán Évike 
engedelmeskedve az Úrnak, azt a vezetést kapta néhány 
fiatal testvérünkkel együtt, hogy a gyülekezetünknek 
szorosabb kapcsolatra szüksége van az Úrral és egymás-
sal. Évikénk egy vasárnap délelőtti Istentisztelet után 
szólt a gyülekezethez, hogy lehetőség nyílt arra, hogy 
egy szeptemberi hétvégén gyülekezeti csendes-hétvégén 
vehetünk részt Balatonföldváron. Minimum hatvan sze-
mélynek ott kellene lennie, és én személy szerint azonnal 
meghoztam a döntést, nem megyek. Számomra Isten 
után a gyülekezet a legfontosabb helyen áll. Imádkoztam, 
harcoltam önmagammal, újabban szeretem a kényelmet, 
biztonságot. Nyugtalankodott bennem a Lélek. Kérdések 
hangzottak felém, amire úgy igazán nem tudtam érvelni. 
Végül, ha nehezen is, de meghoztam a döntést, hogy ha 
valóban olyan fontos nekem a testvéri egység, akkor ez 
az alkalom is egy része ennek. 

Pénteken délután megérkezett minden testvérünk 
minden baj nélkül. Este együtt vacsoráztunk, majd 
együtt dicsértük az Urat, Igét hallgattunk. Mindent rész-
letesen nem tudok leírni, mert nagyon hosszú lenne, 
ezért csak érintőleg írom le a történteket. Minden alka-
lommal, mindent közösen, együtt végeztünk. Nagyon 
áldottak voltak a dicsőítő alkalmak, Igehirdetések. Ki-
rándulást tettünk nevezetes helyekre, és a Balatont is 
megnéztük. A naplemente szép látvány volt. Az egyik 
estén egymásért imádkoztunk, őszintén, szabadon meg-
nyíltunk egymás előtt. Hajnali imaóránk is volt. A szo-
bákban pedig csoportos elmélkedés és imádkozás, kü-
lönböző témákban. Sőt, volt komoly Ki Mit Tud ver-
seny is, amit Floch Gábor testvérünk tartott nekünk 22-
én, aki vendégpásztorként érkezett hozzánk Balaton-
szemesről. Mk 3:13-19, Lukács 6:12-16: „Ezek va-

gyunk mi…” „Az én gyülekezetem”. Mit vált ki belő-
lünk, amikor kimondjuk, hogy a Budai Gyülekezet az 
én gyülekezetem? Örömöt vagy gyomorgörcsöt ka-
punk? Sok keresztény használja, de nem szereti a gyü-
lekezetet. Hogy szeretem a gyülekezetet? Mélyen szán-
tott a szívünkben az Ő igehirdetése. 

 
 

A szobákban való elhelyezés mindenkinek a tetszé-
sére történt. A reggelit, vacsorát együtt fogyasztottuk a 
Bethesda üdülőben, délben pedig ebéd volt egy étte-
remben. Mindenki pontos volt a megjelenésben. 

Minden nap, minden program tökéletesen volt meg-
szervezve. Senki nem unatkozott. Változatos volt, iz-
galmas, érdekes. Közelebb kerültünk egymáshoz, job-
ban átéreztük a másik testvérünk sorsát. Megéreztük Is-
ten jelenlétét, sok áldásban, örömben, szabadságban 
volt részünk. 

Nagy jóból maradtam volna ki, ha nem engedelmes-
kedtem volna Istennek. Az Úr után, minden köszönet 
gyülekezetünk drága fiataljainak, Istenünk nagyon gaz-
dag áldását kívánjuk életükre. Jó lenne legközelebb 
ugyanitt még többen! Az Úré a dicsőség mindenért!!! 
 

Kálmánné Erzsike 
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Végre együtt! 
 

 
 

A gyülekezeti hétvégén rengeteg pozitív élményben 
volt részem. Tanítások, imareggel, szobaáhítatok. Volt 
egy szuper kirándulás és bibliai vetélkedő is. Azt hi-
szem, mindegyikről tudnék mesélni egyenként is, de 
most egyetlen dolgot szeretnék csak kiemelni, ami ne-
kem a legtöbbet jelentette a három nap alatt. 

A legjobban annak örültem a hétvégén, hogy végre 
tudtam időt tölteni a legjobb barátaimmal. Vasárnapon-
ként az istentisztelet után mindig rohanás van, csak a leg-
fontosabb elintéznivalókra van időnk. Most végre tud-
tunk minőségi időt együtt tölteni. Beszélgettünk ne-
hézségekről, problémákról, Istenről. Számomra kisebb 
csoda, hogy a szó magától Istenre terelődött, anélkül, 
hogy ezt magunkra erőltettük volna. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy vannak barátaim, akikkel tudunk őszintén be-
szélgetni, és meg tudtuk osztani egymással a keresztény 
élettel kapcsolatos nehézségeinket és kételyeinket. 

Örülök, hogy ez a baráti társaság részt vett a gyüle-
kezeti hétvégén, és ott volt időnk egymásra. 

 
Sonkoly Anna 

 
 

Úgy örülök a csendes-hétvégének! 
 

 
 

Úgy örülök, hogy sokan jelentkeztek, mert ebből azt 
látom, hogy sokan szívből keresik Istent, és ahhoz, hogy 
jobban megismerjék, fel tudnak áldozni 2-3 napot a mun-

ka és a család mellett. Nekem is le kellett mondani pár do-
logról, hogy elmehessek, de hát ki nem hagytam volna! 

Bátorító volt megtapasztalni, hogy ilyen sokan sze-
retnénk együtt keresni Istent. Ebből látszik nekem, hogy 
az a tűz, amit Isten belénk ültetett, még nem aludt ki, és 
amikor ilyen bensőséges közösségben vagyunk, mint 
amilyenben ezen a hétvégén is voltunk, akkor Isten fel 
is éleszti bennünk. 

Nagyon vágyom arra, hogy a gyülekezetünk Istennel 
közösségében lehessen, és hogy a hitünket a valóságban 
is meg tudjuk élni, hogy az életünket átjárja Isten Szent-
lelke. A gyülekezeti hétvége azt mutatta meg a szá-
momra, hogy mások is, nagyon sokan ezt szeretnénk. 

Simon Dávid 
 
 

Hálaadónap a kamaraerdei Idősek Otthonában 
 

  
 

„Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, 
mondjátok, hogy nagy az Ő neve.” (Ézs 12,4) 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

Új alapokon 
 

Katolikus családban születtem, 
katolikus neveltetést kaptam. 
Nem emlékszem, hogy Isten léte 
valaha is igazán kérdéses lett 
volna számomra. Megadatatott 
nekem az a különleges áldás, 
hogy úgy érezzem, mindig körü-
löttem van. 

Általános iskolás koromban 
voltam elsőáldozó. Sikerült 
megértenem, hogy ha bűnt kö-

vettem is el, van bocsánat számomra. Sosem felejtem el 
a hosszú-hosszú listát, amit a bűneimről írtam össze az 
első gyónásom alkalmával. 

Nem sokkal később mégis elkezdtek ritkulni a mise-
látogatások. Gimnazista koromban már csak a ritka 
imádságok kötöttek össze Istennel. Háttérbe szorult, 
kevésbé figyeltem már rá. Inkább csak akkor fordultam 
Isten felé, ha valamire szükségem volt, ha valamit na-
gyon akartam. 

Az egyetemen ismertem meg a férjemet, aki pár év-
vel később megkérte a kezemet. Megilletődve, de 
örömmel mondtam igent neki. Érdekes módon koráb-
ban nem is nagyon beszélgettünk hitről, most viszont 

előtérbe került. Szerette volna tisztázni a kapcsolatunkat 
Istennel, mielőtt belevágunk a közös jövőbe, én pedig 
szívesen tartottam vele. Így kerültünk ide, az imaházba, 
ahol örömmel fogadott minket a gyülekezet. Az akkori 
lelkipásztor (Fábián Sándor) segített nekünk megérteni 
a két vallás gyakorlása közti különbségeket, és felkészí-
tett minket a házasságra. Rengeteget kaptunk tőle. 

Itt, az imaházban házasodtunk össze és mindkét 
gyermekünk bababemutatójára is itt került sort. Több-
ször felvetődött bennem az elmúlt években a kérdés, 
hogy ide járok, de mégsem tartozom ide. Meg kell va-
jon tartanom azt, amit csecsemőkoromban kaptam, 
gyermekként választottam, de most másképp gyakor-
lom? Mielőtt megszületett kisebbik kislányunk, már jár-
tam a törekvők órájára. Késztetést éreztem, hogy tisz-
tázzam a hitemet. Majd miután megszületett Rebeka, és 
a legtermészetesebb dolog volt ide járni, kitisztult előt-
tem Isten akarata is. Hiszen én már rég itt és így gya-
korlom a vallásom, és így szeretném felnevelni a gyer-
mekeimet is. Hiszek Istenben, hiszek a bűnbocsánatban, 
hiszek Jézusban, és úgy érzem, ideje ezt újra kijelente-
nem, hogy tisztázhassam a kapcsolatomat az Úrral. 
 

Baranyainé Juli 

 
 

Elég néked az én kegyelmem 
 

Vallásos, református családban 
születtem, Kárpátalján. A csalá-
dunk nagyobb része járt temp-
lomba, olvastak Bibliát, imádkoz-
tak. Már kora gyerekkoromtól 
fogva vittek engem is az Isten-
tiszteletekre, vasárnapi iskolába, 
tanítottak olyan imádságokat, 
mint például a „Mi Atyánk”, reg-
geli és esti imákat stb. Ahogy 
visszaemlékszem, nekem ezek a 

dolgok nem is voltak ellenemre. Szívesen mentem 
templomba, vasárnapi iskolába. Nagyon szerettem hall-
gatni a bibliai történeteket. Természetesnek vettem, 
hogy azok a dolgok, amikről ott beszélnek, valóságo-
sak. Isten létében nem kételkedtem. 

Mindezek mellett nyaranta megszervezték a gyüle-
kezetünkben a gyermekhetet, amin szintén rendszeresen 
részt vettem. Itt szintén hallottunk bibliai történeteket, 
énekeltünk, játszottunk, és voltak csoportbeszélgetése-
ink, amiken az adott napi történettel kapcsolatosan be-
szélgettünk. Egyik évben ezen a csoportbeszélgetős al-
kalmon a csoportvezetőnk elmondta az evangéliumot. 
Ott felismertem, hogy milyen bűnös is vagyok (még 

annak ellenére is, hogy ilyen „jó kis vallásos” gyerek 
voltam), és hogy Isten büntetését érdemlem. Valamint 
abból valamit, hogy ennek ellenére Ő mégis annyira 
szeret, hogy Fiát, Jézus Krisztust küldte el értem, hogy 
magára vegye az én bűneimnek az árát. Ő szenvedett 
azért, hogy nekem ne kelljen, hogy Isten megbocsásson 
nekem. Innentől kezdve a nap további részében már 
csak azt vártam, hogy végre hazamehessek, és a bűnei-
met megvallva, Jézust az életembe hívva, átadhassam 
neki magam, amit hazaérve meg is tettem, viszont nem 
értettem meg teljesen a kegyelem működését.  

A továbbiakban azt hallottam, hogy aki megtér, az 
biztos az üdvösségében. Én elkezdtem ezen gondolkod-
ni, figyeltem magamban, hogy én akkor ezt hogyan is 
érzem. És ahogy ezen gondolkodtam, eszembe jutottak 
bűnök, amit a megtérésem után is elkövettem. Ez na-
gyon elkeserített, és úgy gondoltam, hogy akkor én biz-
tos nem tértem meg igazán, mert hát egyébként nem 
követhetnék el tovább bűnöket. Ez azt eredményezte, 
hogy egy erős félelmet éreztem, hogy én akkor így 
mégis pokolra kerülök, ezért újból és újból „megtére-
gettem”, remélve, hogy sikerül ezt jól megtenni. A hi-
tem nagyon hullámzó volt. Volt, hogy nagyon közel 
éreztem magam az Úrhoz, tapasztaltam, hogy szól is 
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hozzám, meg olyan is volt, amikor egyáltalán nem volt 
bennem vágy vele lenni. Ilyenkor csak kényszerből ol-
vastam Bibliát, imádkoztam, és nagyon erőtlennek érez-
tem magam ahhoz, hogy valóban hívő életet éljek, ne 
csak vallásos dolgokat csináljak. Hiányzott valami „mé-
lyebb motiváció”. Az engedelmességre főleg az ösztön-
zött, hogy ne kerüljek a kárhozatra. Éreztem, hogy ezzel 
valami nincs rendben. 

Teltek az évek, és egy minden korábbinál nehezebb 
szakasz jött az életembe. Egy mély lelki válságba, de-
presszióba kerültem. Nem találtam örömet az akkori 
életemben, túl soknak tűnt a nehézség, és a jövőmet is 
reménytelennek láttam. Több oka is volt ennek. Az 
egyik legfőbb az önzőségemből fakadt. Csak magam 
körül forogtam, a saját gondjaimmal foglalkoztam. Na-
gyon komoly önértékelési gondjaim is voltak. Mindez a 
hitemet is nagyon megtépázta. Eljutottam arra a szintre, 
amikor úgy éreztem, hogy teljesen elszakadtam Istentől 
is. Képtelen voltam ez ellen bármit is tenni. Üressé vált 
minden igeolvasásom, imádkozni nem tudtam. Volt, 
amikor az egyetlen dolog, amit kérni tudtam, hogy in-
kább vegye el az életemet. 

Aztán elindult valami. A körülményeimben nem sok 
változás történt, bennem viszont igen. Kézzelfogható 
dolgot vagy eseményt nem tudok mondani, mi indította 
ezt el, de kaptam egy új esélyt, amiért én semmit nem 
tudtam tenni, egyedül kegyelemből van. Az Úrral való 
kapcsolatom nem olyan lett, mint előtte volt. Most visz-
szagondolva azt mondanám, hogy azóta lett igazán élő 
kapcsolatom Vele. Megértettem mit is jelent a kegye-
lem. Megértettem, hogy a földi életem végéig sajnos 
maradni fognak még bűnök az életemben. Komolyan 
kell törekednem a tiszta életre, de elég bűntelen nem le-
szek ahhoz, hogy megérdemeljem az örök életet, és Ő 
mégis felfoghatatlan szeretettel szeret. Én csak szé-
gyenkezve állhatok meg előtte, de Ő mégsem szégyell 
engem, mert Jézus áldozata teljesen elég, hogy általa Is-

ten gyermeke lehessek. A depressziós gondolkodásom 
átalakult. Elkezdtem hinni, hogy bár magamban nem 
sok jót találok, nem látom magamat alkalmasnak nagy 
dolgokra, de az Úrnak nem is szuper emberekre van 
szüksége, csak olyanokra, akik képesek megalázni ma-
gukat előtte. Az életem nem attól függően értékes vagy 
értéktelen, hogy mire vagyok képes, mit birtoklok, vagy 
mennyi elismerésben van részem, hanem egyszerűen 
azért, mert az Ő fia vagyok. Ezért életem egyik leg-
meghatározóbb igéje a 2Kor 12,9: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér cél-
hoz…”. 

Megváltozott a motivációm is arra, hogy Vele éljem 
az életemet. Már nem azon görcsölök, hogy csak elke-
rüljem a poklot, hanem a hála kezdett el motiválni azért 
a hatalmas szeretetért, amit Tőle kapok. A kegyelem 
nem felszabadít a bűnök bűntudat nélküli elkövetésére, 
hanem fájdalmassá teszi azokat, amiket előtte csak féle-
lemből próbáltam elkerülni. A bűnök nem azért ijeszte-
nek, mert esetleg az Úr megbüntet értük, hanem, mert 
ezzel fájdalmat okozok Neki, Aki az életét adta értem. 

Messze nem lettem jó ember. Az életemben sok le-
metszeni való van, de tudom, hogy Ő dolgozik rajtam 
folyamatosan, és én bármilyen hasznavehetetlen is le-
gyek önmagamban, az Ő erejével bármihez elég va-
gyok, akármit bíz is rám. Tudom, hogy értékes az éle-
tem, mert nagy árat fizetett értem. 

Kedves olvasó! Ha bármi kétséged merülne fel az 
életed értékességével kapcsolatban, jusson eszedbe, 
hogy kitől kaptad, és kinek a kezében van ma is. Nem 
véletlenül fejlődtél ki. Isten alkotott, és Ő nem csinál fe-
lesleges dolgokat. Vagy ha azon gondolkodsz, vajon 
képes vagy-e megtenni, amit Ő rád bízott, ne felejtsd el, 
hogy Ő a feladatokhoz a kellő erőt is mellékeli. Az Ő 
karjainál nincs biztonságosabb hely az életed számára. 
Hagyd, hogy az életed ura legyen! 
 

Gőczi János 
 
 

Már Vele járok 
 

Keresztyén családban nőttem 
fel, két testvéremmel együtt. 
Mindig is jártam gyülekezetbe, 
hittem Istenben, de mélyebben 
nem érdekelt a hívő élet. A 
gimnáziumi éveim alatt a szü-
leim igyekeztek visszafogni, 
megóvni a világi dolgoktól, 
ezért mindig azt éreztem, hogy 
nem akarom még komolyan 
venni a hívő életet, mert csak 
korlátokat láttam benne. De a 

szüleimnek és Istennek hála semmi rosszba nem kerül-
tem bele a lázadó természetem ellenére. 

Amikor a két testvérem elkezdte komolyabban ke-
resni az Urat, én is úgy döntöttem, hogy csatlakozom 

hozzájuk. Ez volt az első komolyabb közeledésem Isten 
felé. A két testvérem bemerítkezett, de én nem éreztem 
azt, hogy kész vagyok rá. Ezután rengeteg próbálkozá-
som volt, évekig küzdöttem, sokszor szólt hozzám Is-
ten, sok megtapasztalásom volt, de sose tudtam kitartani 
Isten mellett pár hónapnál tovább. Néha sikerült Bibliát 
olvasni, Istennel foglalkozni, akkor éreztem kapcsolatot 
Vele, a vezetését, néha pedig hónapokig elő se vettem a 
Bibliát, nem éreztem azt, hogy égne a vágy a szívemben 
arra, hogy Istennel foglalkozzak, fejlődjek a hitben, és 
inkább a világi dolgokkal foglalkoztam. Így éltem éve-
kig, és jól megvoltam. Sose volt következménye annak, 
hogy fél-hívő életet élek. 

Egyszer egy olyan időszakban, amikor éppen nem 
kerestem Istent, mélyen megbántottam valakit, aki kö-
zel áll hozzám. Először észre sem vettem, aztán pár 
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nappal később Isten rámutatott arra, hogy mit tettem. 
Nagyon elborzasztott, hogy milyen ember vagyok, és 
elképzelni se tudtam magamról, hogy ilyen dolgokra 
vagyok képes, ráadásul úgy, hogy észre se veszem. Két 
napig dolgozott ez bennem, csak ültem, és fájt a szí-
vem, hogy mit tettem, és hogyan hozhatnám helyre. Az-
tán elmentem egy Bibliaórára, ahol az volt az üzenet, 
hogy a hívő életet nem lehet félig csinálni, csak teljes 
odaadással. 

Tudtam, hogy nem akarok többé olyan ember lenni, 
aki ha nem figyel Istenre, olyan gonoszságokat tesz, 
amikkel másokat mélyen megbánt, vagy ennél sokkal 
rosszabbakat. Elmentem sétálni egy csendes helyre, és 
órákon keresztül imádkoztam. Kértem Istent, hogy bo-
csássa meg, amit tettem, és az összes gonoszságot és 
bűnt is, amit eddig tettem. És azt mondtam neki, hogy 
mostantól egy pillanatig sem szeretnék Nélküle élni, és 
hogy véglegesen neki adom az életem, teljesen, nem 

csak egy részét. Isten megbocsátott, és most már telje-
sen az övé vagyok. 

Régebben először cselekedtem, aztán végiggondol-
tam, hogy mit szólna hozzá Isten. Ma már fordítva van. 
Ma szívesen olvasom a Bibliát, és vágyik arra a szívem, 
hogy többet megtudjak Istenről, és elmélyítsem vele a 
kapcsolatomat. Csakis Isten kegyelme az, hogy nem 
mondott le rólam az évek során, hogy megáldott, vigyá-
zott rám. Mióta Vele járok, rengetegszer csodálkozom 
magamon, hogy bizonyos helyzetekben mennyire más-
hogy viselkedem, mennyire máshogy látom a dolgokat. 
Rájöttem, hogy ez nem én vagyok, hanem a Szent Szel-
lem dolgozik bennem, és az újjászületett lélek. Arra is 
rájöttem, hogy lehet élvezni az életet keresztényként, és 
Isten nem korlátozni akar engem, hanem csak megóv a 
rossztól és a bűntől. Teljes bizalmam van Benne, nem 
félek, nem aggódom, mert tudom, hogy az Ő kezében 
vagyok most már örökre, és nincs mitől félnem. Dicső-
ség Neki! 

Kotán Jonatán 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Fordul az év…” – 80 
 

Bizonyságtételemhez Lukátsi Vilma 
„Ében-Háézer” című versének sora-
it hívom segítségül, mivel én ma-
gamtól nem tudnám ilyen szépen 
megfogalmazni a gondolataimat. 

Sámuel első könyvének hetedik 
részében (12. v.) olvasható ez a 
mondat Sámuel ajkáról, miután Is-
ten csodálatos módon győzelmet 

adott Izráelnek a filiszteusok felett: „Sámuel pedig vett 
egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-
Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegí-
tett minket az Úr!” 

Se szeri, se száma azoknak a történéseknek, élet-
helyzeteknek életem eddig eltelt ideje alatt, amikor há-
lával a szívemben mondhattam: Köszönöm, Uram!, és 
ezt is: „Mindeddig megsegített minket az Úr!”. Azért 
írhatom többes számban, mert nemcsak engem, hanem 
családomat is az Ő megtartó kegyelme őrzi minden ér-
demtelenségünk ellenére. Fájdalmak, veszteségek, pró-
bák alatt is Ő ad erőt ezek elhordozásához. Áldott le-
gyen az Ő neve! És most idézem a vers sorait: 
 

              ÉBEN – HÁÉZER 
 

A történések felett észrevétlenül, 
Kitartóan kúszik az IDŐ... 
Észre sem venném tovasuhanását, 
Mert zaja nincs, csak a fű kinő, 
Zöldül – elsárgul, aztán – újra lesz! 
Elhervad minden, aztán – újra lesz! 
 

A föld megkerüli a napot, 
S ha vet az ember, új élet-magot, 
Új fordulóra a csíra kinő. 
S a fordulóknál tűnik az IDŐ... 
A fordulókat megjelöltem én, 
Évet év után az élet-tekén, 
Követ kerestem, emlékoszlopul, 
S mint az áldozó, ki oltárt emel: 
ÉBEN-HÁÉZERnek neveztem el... 
 

Mindig velem volt... nagyon szeretett... 
Mindig vigyázott, óvott, vezetett, 
Gyakorta fényes hegytetőkre vitt, 
Máskor a mélység vonta utait... 
De szememnek szép, új látást adott: 
Csodálni azt, amit Ő alkotott: 
A fájdalmakban a szépet megtalálni! 
Tengerek mélyén kincseket halászni, 
Aztán, ha Ő a legszebbet kéri, 
Hálatelt szívvel odaadni Néki, 
Hiszen Őnála még szebb lesz a fénye, 
S akkor az enyém, ha az Ő kezébe, 
– Áldozó hittel – oda van letéve... 
 

Fordul az év. Hátra nem nézek, 
Az elmúltakról Istennek beszélek. 
Azt, ami még lesz, Ő adja nekem... 
De ÉBEN-HÁÉZERnek nevezek el 
Minden fordulót, minden év-követ, 
S áldom az Istent, Aki vezetett. 
És azt írom fel emlékoszlopul 
Hogy: „Megsegített mindeddig az ÚR!” 
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Utóirat: 
Isten iránti hálával a szívemben köszönöm gyermekeim-
nek – mert hisz Ő adta nekik a gondolatot, az akarást, a 
véghezvitelhez az erőt –, hogy nagy örömöt szerezzenek 
nekem születésnapom alkalmából, szeptember 30-án. 

Csodálom Istenünk időpont-egyeztetését, ugyanis 
szombaton, 29-én volt Misi öcsém (aki egyébként Wa-
shingtonban él) 50. érettségi találkozója Makón, így itt-
hon volt; Magdi húgom (aki amúgy Szegeden él) éppen 

Székesfehérvár mellett üdült október 2-áig, de előbb be-
fejezte azt, és eljött; Laci öcsém Gyuláról érkezett, de 
előtte elment Ilonka húgomért Kétegyházára, és úgy 
jöttek. Így mind a négy testvéremmel és gyermekeim-
mel, unokáimmal együtt lehettünk. 

Legyen áldott az Ő neve! 
 

Ádány Mihályné Annuska 

 

HOZZÁNK SZÓLT 
 

Hol van Isten, amikor fáj? 
 

Miért engedi Isten a szenvedést? A kérdésről, amely próbára teszi hitünket, Philip Yancey keresztyén író, 
újságíró, a Hol van Isten, amikor fáj? című, nemrégiben magyar nyelven is megjelent könyv szerzője beszélt 
magyar olvasói előtt. 
 

Páratlan érdeklő-
dés övezte a vi-
lághírű amerikai 
író közelmúltbeli 
előadását a Deák 
téri evangélikus 
templomban. Phi-
lip Yancey neve 
ismerősen cseng 
hazánkban is, hi-
szen az elmúlt tíz 
évben tizenegy 

könyve is megjelent magyarul, jórészt a Harmat Kiadó 
gondozásában – a legutóbbi Hol van Isten, amikor fáj? 
címmel. Ezúttal a szenvedés témakörét fejti ki, amely 
már fiatalon elkezdte foglalkoztatni. Előadásában el-
mondta: fiatalon a szenvedés ténye akadályt gördített 
hite elé. Nem értette, ha Isten mindenható és szerető, 
hogyan uralkodhatott el a zűrzavar a világban. „Édes-
apám 23 évesen egy járványos megbetegedés következ-
tében egyik napról a másikra lebénult. Ez a fiatal férfi 
csakhamar sem mozdulni, sem levegőt venni nem tu-
dott. Hat hétig vastüdővel lélegeztették, ez idő alatt 
több száz ember imádkozott a gyógyulásáért. Mivel 
ezek az emberek arra a meggyőződésre jutottak, hogy 
Isten meg fogja gyógyítani, az orvosok tanácsa ellenére 
levették a lélegeztetőgépről. Édesapám tíz nap múlva 
meghalt. Ennek a döntésnek az árnyékában nőttem fel, 
hiszen végignéztem, mindez milyen hatással volt az 
édesanyámra. Ezek a hívő emberek szerették édesapá-
mat, de teológiai természetű hibát követtek el – olyan 
dologra formáltak jogot, amely kizárólag Istenre tarto-
zik: eldönteni, hogy ki gyógyul meg és ki nem.” 
A miérteket feszegetni 
Ha a kórházi ágyban fekvők mesélni tudnának… és me-
séltek is, hiszen Philip Yancey sokukat meginterjúvolta. 
Olyan embereket, akik csodával határos módon éltek túl 
valamilyen megpróbáltatást, legyen az medvetámadás, 
kígyómarás vagy éppen egy hatalmas hóvihar. „Egy 

közös volt bennük: mind azt mondták, a történteken túl 
a legrosszabb az volt, amikor a gyülekezetük néhány 
tagja meglátogatta őket. Míg én a gyógyulásra fókuszál-
tam, ők arra, hogy vajon miért történt meg ez velem. 
Van, aki szerint bűnt követtek el, és a történtek nem 
mást jelentenek, mint jogos büntetést. Mások szerint 
ördögi támadás áldozatai lettek. És voltak, akik Isten 
különleges kiválasztottait látták bennük, akik lehetősé-
get kaptak arra, hogy megmutassák a világnak, milyen 
mély a hitük. Egyik interjúalanyom erre meg is jegyez-
te: ezek alapján, ha valakinek Isten a barátja, nincs is 
szüksége ellenségre.” 
A nagyító alatt: Jézus 
Hogy kell-e keresni a szenvedés okát, az a hívő újság-
írót is foglalkoztatta. Könyvet is azért írt, mert alaposan 
utána szeretett volna járni a kérdésnek. Kutatásai köz-
ben olyan embereket kérdezhetett meg, akik fontos el-
igazodási pontokra hívták fel a figyelmét, a Biblia és 
más források pedig segítettek megfogalmazni a szenve-
déssel kapcsolatos alapvetéseket. „Talán automatikusan 
azt gondoljuk, Isten sújt valamivel, amit megérdemelt 
büntetésnek szán. De az egyik és talán legfontosabb do-
log, amit tanultam, hogy Isten mindig a szenvedő párt-
ján áll. Ha nehéz kérdéssel szembesülök, a nagyítóm 
fókuszába mindig Jézust helyezem. A tanítványok és a 
farizeusok időről időre próbálták kideríteni, mit tett a 
szenvedő ember vagy a családja, de Jézus nem foglal-
kozott ezzel. Attól függetlenül, ki ment oda hozzá, Ő 
mindig együttérzéssel és gyógyítással válaszolt. Neki 
mindig volt ideje vak koldusokra.” 

Az egyház nem mindig a legjobb reakciót adja ezek-
ben a helyzetekben. A vakon született Bartimeust a ta-
nítványok még meg is próbálták elhallgattatni, amikor 
segítségért kiáltott – idézte fel a bibliai történetet. Majd 
egy vele megtörtént esetről szólt. Amikor lakóhelyét el-
árasztotta az ár, egy rádióműsorban úgy hallott nyilat-
kozni egy hívő embert, hogy Isten azért bünteti Colora-
dót, mert legalizálták a marihuánát. „Nekem ettől nem 
lett jobb, nem vigasztalt és nem segített, amit ez az em-
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ber mondott. Jézus sosem próbált magyarázatot adni, 
miért történnek hasonló dolgok, és legfőképpen senkit 
sem oktatott ki. A szenvedőhöz vigasztalással fordult és 
meggyógyította.” 

Három esetről tudunk, amikor Jézus maga is sírt – 
tette hozzá. „Amikor barátja, Lázár meghalt, nem 
mondta, hogy ugyan már, minek sírunk, egy nap úgyis 
viszontlátjuk őt. Sírt akkor is, amikor Jeruzsálemre te-
kintett, mert tudta, mi vár rá. Ilyen fájdalmat érezhetnek 
szülők, amikor végig kell nézniük, hogy a gyermekük 
egyik rossz döntést hozza a másik után. Végül, Jézus 
sírt akkor, amikor ő maga szenvedett a Gecsemáné 
kertben. Nem azt mondta, hogy most figyeljetek, mert 
most megmutatom, hogyan kezelje a szenvedést, aki 
engem követ. Ehelyett a földre borult és azt mondta: Is-
tenem, ha van bármi más mód, múljék el tőlem ez a po-
hár. Tudjuk tehát, Jézus mit gondol a szenvedésről, 
mert felénk fordította az arcát, és azon az arcon köny-
nyek folytak.” 
Otthon embernek, otthon Istennek 
Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy miközben 
az egyházat gyakran éri kritika – néha részéről is –, új-
ságíróként számos országban járt már, és mindenütt azt 
tapasztalta, hogy ahol valaha meg-
fordultak keresztény misszionáriu-
sok, ott árvaházak, kórházak és is-
kolák épültek. Philip Yancey egy 
angol orvos példáját említette, aki 
visszautasítva a világ legjobb orvosi 
egyetemeinek ajánlatait India leg-
számkivetettebb kasztjának leprás 
betegeihez indult, hogy őket gyó-
gyítsa. „Jézus követői a középkor-
ban csak Franciaországban kétezer 
leprakórházat alapítottak. Annyira 
jól bántak velük, hogy Európából 
eltűnt a lepra. Ám a világ más ré-
szein ma is legalább 12 millió em-
ber szenved ettől a betegségtől. Mi 
lenne, ha a szegényekkel, az éhe-
sekkel, a hajléktalanokkal úgy bán-
nánk, ahogy Jézus tenné?” 

Az előadó felidézte azt a napot 
is, amikor egy nepáli leprakórház-
ban tett látogatást egy kis csoport-
tal. Ott élt Danmaya is, az az idős asszony, akinek a 
végtagjait, a szemét és az orrát is megtámadta a lepra. 
Járni sem tudott már, könyökével lökte magát előre. 
Amikor meghallotta a látogatók hangját, az udvar túlsó 
szegletéből átverekedte magát oda, ahol először megje-
lentek. Szerette volna megismerni őket. „Amikor oda-
jött hozzánk, elkezdtem keresgélni a zsebemben, hogy 
találok-e nepáli pénzérmét. A feleségem, aki Chicagó-
ban a kitaszítottakkal dolgozott sokáig, másként reagált. 
Odament mellé, leguggolt hozzá és megölelte. Az orvos 
pedig elmondta, hogy Danmaya nem koldus, hanem a 
legszentebb személy, akit ismer. Így fordult hozzánk: 

ha van imakérésed, mondd el neki, mert úgy tűnik, Isten 
válaszol az imáira. Elszégyelltem magam az első reak-
cióm miatt, de lenyűgözött, hogy az az Isten, aki ezt a 
világmindséget teremtette, ránézett erre az asszonyra, 
aki látszólag semmit nem tudott nyújtani a világnak, és 
arra gondolt: nagyon kényelmes otthonom lesz nekem 
Danmaya.” 
Kéz, szív, fej 
Isten mindig a szenvedők pártján áll, és ezt a szeretetet 
elsősorban olyan embereken keresztül nyilvánítja ki, 
amilyenek mi vagyunk – hangsúlyozta az előadó. 
„Miroslaw Wolf teológus szerint napjainkban nehéz 
egyik fejtől a másikig eljuttatni, amiben hiszünk. Ezért 
a jó hír közvetítésének legjobb módja: kéztől a szívig, 
és onnan a fejig. A segítő kéz az irgalmasság jele. Ami-
kor teszel a másikért valamit, megérinted a szívét is. 
Akkor talán felteszi a kérdést, hogy miért törődsz te ve-
lem, és elmondhatod, hogy azért, mert Isten törődik ve-
led, és én őt képviselem.” 
A nagymamák ereje 
De mit jelent a valódi törődés? Az újságíró elmondta, 
sok lábadozótól megkérdezte, ki segített nekik a legtöb-
bet a nehéz időszakban. Soha senki nem mondta, hogy 

az, aki pszichológiából vagy filo-
zófiából doktorált. „A leggyako-
ribb válasz az volt, hogy a nagy-
mamám. A többiek bejöttek, tíz 
percig itt voltak, tanácsokat oszto-
gattak és ez nagyon lefárasztott. Ő 
viszont leült a sarokba, egész nap 
kötögetett, de ha szomjas voltam, 
adott nekem egy pohár vizet.” 

Mi vagyunk Krisztus teste, lát-
ható jelenléte ebben a világban – 
fűzte hozzá. „Jézus első tanítványai 
mialatt Őt követték, néhány év 
alatt bepillantást nyertek abba, mi-
lyen Isten. Majd Jézus elment, és 
azt mondta: most ti folytassátok. 
Ha a világ tudni szeretné, Isten mi-
lyen, ti kell, hogy megmutassátok.” 
Majd hozzátette: kutatások szerint 
a gyülekezetbe járó emberek hama-
rabb javulnak egészségügyi pana-
szaikból. „Nem feltétlen azért, 

mert csodák történnek lépten-nyomon. Aki beteg, annak 
minden energiája a gyógyulásra kell hogy összpontosul-
jon, és ami akadályozza ebben, az a stressz, az ideges-
kedés és a félelem. Ha viszont tagja egy keresztény kö-
zösségnek, ők ennek egy részét el tudják hordozni – vi-
gyáznak a gyerekre, hoznak ételt, megsétáltatják a ku-
tyát.” 
Áldozatból próféta 
A legtöbbet szenvedett ember, Jób története arra tanít, 
hogy nem az a dolgunk, hogy a szenvedés miértjét ku-
tassuk, hanem az, hogy bízzunk Istenben – hangsúlyoz-
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ta. Lenyűgözőek azok a mai történetek is, amelyek arról 
szólnak, hogyan lesz egy tragikus eseményből valami 
jónak a kezdete, akár egy elhívásé is. Az előadó Joni 
Eareckson Tada példáját említette, aki tizenhét évesen 
szenvedett csigolyatörést. Két interjút is készített vele, 
az egyiket nem sokkal balesete után, a másikat nemrég, 
balesete ötvenedik évfordulóján. „Joni azt mondta, ma 
már látja, az volt élete legjobb napja. Azt kérdeztem tő-
le: Joni, hogy mondhatod ezt, azóta rákod is volt, moz-
gáskorlátozott vagy, nehéz életed volt. Mire ő: ha az a 
baleset nem lett volna, az amerikai álomra tettem volna 
fel az életem. A baleset utáni időszak nagyon nehéz volt, 
de rájöttem, hogy Isten a legrosszabb dolgot képes a 
legjobbra fordítani. Rájöttem, Isten miért helyezett erre 
a földre. És valóban: Joni világszerte több ezer moz-
gáskorlátozottnak segít. Isten ezen túl prófétának is 
használja, aki bemutatja nekünk, hogyan szolgálhatunk 
mi is feléjük.” 
Amikor eljön a szenvedés ideje 
„Szeretek Istenre úgy tekinteni, mint nagy újrahasznosí-
tóra. Isten azoknak, akik őt szeretik, mindent a javunkra 
fordít. Ez nem azt jelenti, hogy csak jó dolgok történ-
hetnek velünk. Pál, amikor erről ír a rómaiakhoz szóló 
levelében, felsorolja azt is, mi mindenen ment keresztül 
életében. Megkínozták, bebörtönözték, hajótörést szen-
vedett, kígyó marta meg. De azt mondja: most, hogy 
visszatekint minderre, azt látja, hogy Isten mindezeken 
keresztül a javára munkálkodott. Ugyanez látszik azok-

nak az életéből is, akik, amikor Isten szeretetéről tesz-
nek tanúbizonyságot, nem a boldog pillanatokat említik, 
hanem a nehéz, kihívásokkal teli időszakokat, amikor 
muszáj volt Istenhez kiáltaniuk.” 

Philip Yancey előadása végén felidézte saját élete 
legnehezebb pillanatait, amikor egy autóbaleset követ-
keztében az ő nyakcsigolyája is súlyosan megsérült. Fé-
lő volt, hogy egy csontszilánk átszúrja az artériáját, 
ezért orvosa azt tanácsolta neki, hívja fel a szeretteit és 
búcsúzzon el tőlük. „Így kezdődött életem leghosszabb 
napja” – emlékezett. „Nem tudtam, hány percem vagy 
órám van hátra. Ekkor már semmilyen hétköznapi do-
log nem számított, ami miatt korábban aggódtam. Há-
rom kérdés foglalkoztatott. Az egyik, hogy kit szeretek 
és hívjak fel, a másik, hogy mire fordítottam az élete-
met és elégedett vagyok-e ezzel, a harmadik pedig hogy 
készen állok-e arra, ami ezután következik. Ekkor jöt-
tem rá, hogy mindennap ezekkel a kérdésekkel kellene 
foglalkoznom.” Majd hozzátette: „Nem Isten pöccintet-
te bele a szakadékba az autómat, viszont a fájdalom és a 
szenvedés rákényszerítettek arra, hogy azzal foglalkoz-
zak, ami a legfontosabb. Semmi sem történhet velünk, 
ami elválaszthat Isten szeretetétől. Mindenekelőtt erre 
emlékezzünk, amikor eljön a szenvedés ideje.” 
 

Jakus Ágnes 
 

Forrás: https://www.parokia.hu/v/hol-van-isten-
amikor-faj-eloadas/

 
 

Személyesen 
Philip Yancey, az én hősöm 

 

Hat évvel ezelőtt kelletlenül, főleg „jobbik felem” un-
szolásának eleget téve beültem egy nagy keresztény 
rendezvényre. Közben sem nőtt a lelkesedésem, egyik 
hangos zenekar a másik után, egyik felszólaló a másik 
után, és még bejelentenek valami amerikai írót, felmegy 
a színpadra, jajj nekem, hogy van felöltözve… és mi-
lyen vicces a frizurája… 

Aztán elkezdett beszélni. És attól kezdve megszűnt a 
külvilág, csak ittam a szavait, mert azokat a kérdéseket 
tette fel, amelyek engem is régóta feszítenek belülről, és 
csak kényszeredett, összefabrikált, pocsék válaszaim 
voltak, de ő belevágott, és vagy megválaszolta, vagy 
alázatra intett, hogy igenis elérhetjük néha az emberi 
megértés határait, és akkor a legjobb, amit tehetünk, 
hogy térdre esünk… 

Nem emlékszem, hogy tíz percig beszélt, vagy hat-
vanig (talán inkább a tízhez volt közel), de szívesen 
hallgattam volna őt még napokon át. Résztvevőként 

ajándékba kaptam egy fejezetnyi szemelvényt akkori 
legfrissebb könyvéből: Mire megyünk Istennel? Haza-
felé a metrón kiolvastam, és máris megrendeltem a 
könyvet. Azóta könnyű volt a családomnak kitalálni, 
születésnapomra, karácsonyra mit szeretnék… Egy új 
Yancey-könyvet! 

Ő az én hősöm. Egy sok tekintetben hétköznapi, 
egyszerű hívő ember tele égető kérdésekkel és az oltha-
tatlan vággyal, hogy Istenénél megtalálja a megoldást. 
Azokat a kérdéseket meri feltenni, amelyekkel a leg-
több hívő ember sem merészel igazán szembenézni, 
mert fél, hogy nem talál választ. Yancey mégis talál. 
Legtöbbször a válasz az ember elesettségéről szól – és 
Isten szeretetéről, kegyelméről. Azóta én is merek fel-
tenni kérdéseket – és olykor találok válaszokat is. Életre 
szóló kaland! 
Köszönöm, Philip! 

Nagy Péter 
 
 

„Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az idők-
nek vége elérkezett. Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem 
csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint el-
szenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenved-
hessétek.” (1Kor 10: 11-13) 
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EMLÉKEZZÜNK! 
 

Az igazak emlékezete áldott 
 

A Baptista Központi Énekkar 2018. október 27-én az 
Újpesti Baptista Imaházban ünnepi istentisztelet kereté-
ben emlékezett meg az alapító karnagy, Bányai Jenő 
testvér születésének 100. évfordulójáról. 

Az emlékest folyamán Bányai testvér életútját Ko-
vács Artúr testvér ismertette. Eközben Beharka bácsi, a 
volt munkatárs és Oláh Gábor tv., az 
énekkar jelenlegi karnagya is sok sze-
mélyes élményt osztott meg a hallgató-
sággal, humorral, kedvességgel fűsze-
rezve az elmondottakat. A közösségi 
média nyilván részletesen beszámol 
majd az alkalomról. 

Kötelességemnek éreztem, hogy 
magam is ott legyek ezen az alkalmon, 
hiszen Jenő bácsi – hadd maradjak a 
továbbiakban ennél a megszólításnál – 
évtizedeken keresztül része volt az éle-
temnek. Ezért engedtessék meg, hogy 
ezeken a sorokon keresztül én is hadd 
emlékezzek meg Jenő bácsiról, bízva abban, hogy akik 
személyesen nem vagy csak távolról ismerték őt, azok-
nak is tanulságul szolgálnak a leírtak. 

Először is hadd szóljak róla, mint karvezetőről. Mint 
a visszaemlékezésből megtudtam, Jenő bácsi 1970-től 
1982-ig volt gyülekezetünk énekkarának vezetője. Mivel 
1977-ben lettem énekkari tag, így mintegy öt éven ke-
resztül énekelhettem a kezei alatt. Meghatározó emlék… 

Már néhány hete jártam próbákra, amikor szólt, hogy 
menjek le a kisterembe, és az ottani harmóniumnál sza-
bályos felvételit tartott… Mi tagadás, nagyon izgultam! 
Lenyomott egy hangot, majd skálát– és nekem el kellett 
énekelnem ugyanazokat. Nem tudom, meg lehetett-e 
bukni ezen a felvételin, én mindenesetre átmentem! 

Emlékszem a próbákra. Egyrészt arra, hogy mindig a 
tökéletességre törekedett. Ez nemcsak abból adódott, 
hogy egyidejűleg vezette a Központi Énekkart is – ahol 
ugyan szintén nem profik énekeltek, de legtöbbünknél 
nagyobb zenei képességgel megáldottak, így talán aka-
ratlanul is, ugyanannak a színvonalnak az elérésére tö-
rekedett –, hanem abból a mély hitbeli meggyőződésé-
ből fakadt, hogy Istennek a lehető legjobbat kell ad-
nunk, nem elégedhetünk meg a félig jóval, ha lehet job-
bat is adni Neki! Ha valahol nem énekelt tisztán az 
adott szólam, akkor nem volt rest akár tízszer is kigya-
koroltatni a nehéz részt. Igyekeztünk a lehető legjobbat 
kihozni magunkból, mert ha még mindig nem ment, ak-
kor egyenként sorra vett bennünket – ez leggyakrabban 
a basszussal fordult elő –; el lehet képzelni, hogy akkor 
aztán már tényleg nem ment az izgalomtól. (Egyébként 
jó hangulat volt az énekórákon, közben a többi szólam-
nak volt ideje – ahogy ma mondják – társadalmi életet 

élni…) Így aztán egy-egy új ének csak több hónap gya-
korlás után szólalt meg a gyülekezet előtt. Ennek elle-
nére előfordult olyan is, hogy felsültünk egy énekkel. 
Akkor leintett bennünket, a gyülekezet felé fordult, el-
mondta, hogy ez nem ment és megpróbáljuk még egy-
szer elénekelni…  

Meghatározó élményt jelentettek azok a 
rövid, 10-15 perces „igehirdetések” is, 
amelyeket egy-egy ének hatására mondott 
el a próbákon. Nem készült ő ezekre, ha-
nem azt szerette volna csak átadni, amit 
neki üzent az adott ének. De az biztos, 
hogy ezek után máshogy szólalt meg a mű! 
Emlékszem arra is, hogy egyszer kará-
csonyra készülve az egyik próbán a női 
szólam kezdte énekelni azt az éneket, hogy 
„Szép Mária várja, várja, Aludjon el fiacs-
kája…”. Jenő bácsi az első néhány taktus 
után hangosan beszólva félbeszakította az 
éneket és azt mondta, hogy kezdjék el még 

egyszer, de úgy – annyi átéléssel, kedvességgel – mint-
ha a saját gyermeküket dajkálnák! (Mindez csak egy 
példa, sok éneknél eszembe jut egy-egy Jenő bácsihoz 
köthető mozzanat…) 

Hitvallása volt, hogy az énekkar feladata a misszió. 
Egyszer meg is kérdezte (éppen a „Jézushoz jöjj, kedves 
lélek” kezdetű éneket próbáltuk), hogy van-e valaki az 
énekesek közül, aki egy énekkari ének hatására tért 
meg? Mert úgy kell énekelni ezt az éneket, hogy ez le-
gyen a célunk (egyébként Anci néni – Kmety Ottóné – 
jelentkezett). Ebből fakadt aztán az is, hogy az igehirde-
tést követő énekkel nem készült előre, hanem hallgatva 
az igehirdetést, mindig igyekezett az ige üzenetéhez 
igazítani éneket az ige üzenetének megerősítésére. 

Elegánsan vezényelt, utolérhetetlen tehetsége volt 
abban, hogy vezényléskor, apró mozdulatokkal – em-
lékszem, egyszer a jobbkeze kisujjával intett le egy 
éneket –, a lehető legtökéletesebben fejezze ki a szán-
dékát. Nem lehetett nem odafigyelni rá, mert a lehető 
legváratlanabb pillanatokban intett valamit, de mindig 
pontosan lehetett érteni, hogy mit akar. Ezek ugyan 
„apróságok” voltak: például egy szó kihangsúlyozása, 
egy váratlan erősítés vagy halkítás, egy apró szünet, 
vagy a vártnál hosszabban kitartott hang, de éppen az 
ilyen apró hangsúlyok tették feledhetetlenné az adott 
éneket. (Nagy tisztelője volt Ferencsik János művésze-
tének, azt hiszem, sok közös vonás volt a vezénylésük-
ben.) Nála a zene arra volt hivatott, hogy minél jobban 
kifejezze az énekszöveg mondanivalóját. 

(Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy az énekkari 
tagságnak feltétele volt a gyülekezeti tagság is! Ezt ak-
kor értelmetlenül szigorú feltételnek tartottam, de az év-
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tizedek múlásával egyre inkább helyesnek tartom. Ép-
pen abból a – bibliai!– szemléletből eredően, amit az 
előbbiekben leírtam. Ha az énekkar – de bárki, aki éne-
kel vagy zenél – Istennek szolgál, ha a cél az ige zenei 
eszközökkel való hirdetése, akkor a zenei felkészültség 
nem elég! Akkor alapvető követelmény a hívőség! „Tá-
voztasd el tőlem, énekeid zaját” – üzeni Isten a prófétán 
keresztül népének (Ámós 5,23), mindezt nem a zenei 
minőség elégtelensége, hanem a bűnös életvitel miatt! 
/Mindebből persze 
nem következik, 
hogy a felkészület-
lenség vagy alkal-
matlanság az erény, 
és mindegy, hogy 
hogyan, de a lényeg 
az, hogy „szívből 
szóljon”…/ Nagy 
téma ez, be is zárom 
a zárójelet…) 

Sokat tanultam 
tőle a gyülekezeti 
énekek kísérésében 
is. Fiatalként jellem-
ző volt a játékomra, 
hogy elég gyors tempót diktáltam, talán néha a kelleté-
nél gyorsabbat is (utólag is köszönet érte, hogy a gyüle-
kezet megpróbált az orgonával haladni…). Egyszer 
megkérdeztem tőle, hogy milyen tempóban kell játszani 
a gyülekezeti énekeket? „Fiam – sokszor szólított így –, 
ezt mindig az adott ének szövege határozza meg!” Meg-
jegyeztem egy életre! 

Úgy tudom, orgonaoktatásnál az a „szabály”, hogy a 
gyülekezeti énekeket úgy kell kísérni, hogy azt kell le-
játszani, ami a kottában van. Nos, akár van ilyen sza-
bály, akár nincs, Jenő bácsi mindig igyekezett belevinni 
egy-egy új ötletet az akkordmenetekbe. Amikor haza-
mentem, addig nem nyugodtam, míg meg nem fejtet-
tem, mit is játszhatott, hogy aztán alkalmasint én is be-
lecsempésszem az orgonajátékba. Így akaratlanul is ő 
volt az én összhangzattan-tanárom! 

Jenő bácsi nem volt könnyű ember... Személyiségét 
nyilván meghatározták kolozsvári gyökerei, ill. a lelki-
pásztorcsaládból, mint szülői házból hozott nemes 
örökség, ami egybeesett baptista közösségünk talán leg-
fényesebb korszakával (amikor a baptista és a hívő szó 
egyet jelentett…). Mint minden korban, mi, akkori fia-
talok is szerettük az új énekeket, amelyek persze a mai 
kor új énekeihez képest nem is tekinthetők újnak. Jenő 
bácsi nem helyeselte ezeket az „elhajlásainkat”. Így az-
tán mindig volt bennünk drukk, hogy vajon mekkora 
fejmosást kapunk egy-egy ének eléneklése után…, de 
kibírtuk. Mai szemmel nézve (meg bevallom, akkorival 
is…) szinte abszurd az a szituáció, ami egy-egy me-
nyegzői istentisztelet kezdete előtt állt elő. A mátkapár 
általában azt kérte, hogy a bevonulás alatt Mendelssohn 
Nászindulóját játsszam el. Mindig néztük, hogy vajon 

Jenő bácsi jön-e az alkalomra, mert ha igen, akkor más 
vonulót kellett játszani. Ugyanis nem tűrte, hogy Isten 
házában egy olyan zeneműből szóljon részlet, amelynek 
pogány háttere van, mert ez a mű a Szentivánéji álom. 
(Ezt persze kevesen tudták erről a népszerű darabról…) 
Ez az időszak is elmúlt… (Újabb zárójeles megjegyzés 
lehetne, hogy ez a kérdés azóta sem vált időszerűtlenné, 
mármint hogy mi a szent és mi nem az, pl.: a 
Halloween-hez, vagy a halottak napjához való hozzáál-

lásunk is ilyen kér-
dés …) 

Aztán az élet úgy 
hozta, hogy Jenő bá-
csi letette a karmes-
teri pálcát, és ahogy 
teltek az évek, egyre 
nehezebbé vált nekik 
eljönni a gyülekezet-
be. Közben engem 
felavattak presbiter-
ré, a gyülekezet éle-
tének pedig több 
olyan időszaka is 
volt, amikor nem 
volt lelkipásztor, így 

aztán engem kértek meg, hogy vigyem el nekik a laká-
sukba az úrvacsorát. Ez a kb. két évtizedes időszak – 
már Jenő bácsi halála után is – egészen az elmúlt évekig 
tartott, addig, ameddig felesége, Ilonka néni be nem 
költözött a Kiskőrösi Szeretetházba. Ebben az időszak-
ban ismertem meg aztán közelebbről is Jenő bácsiékat, 
hiszen miközben mindig a tisztemből adódó tiszteletet 
tanúsították irántam (én ezt nem vártam el, de ők így 
tanulták…), szinte fogadott fiukként is tekintettek rám, 
megosztva emlékeiket, érzéseiket velem. 

A róla alkotott képem így vált teljesebbé, és jobban 
megértettem mindazt, amit gyülekezeti szolgálatában is 
tapasztaltam az előbbiekben leírtak szerint. Nagy pél-
daképei édesapja és édesanyja voltak, akikről mindig 
nagy szeretettel és tisztelettel beszélt, kiemelve rendít-
hetetlen elkötelezettségüket a bibliai elvekhez, a szolgá-
lathoz. Ehhez a mércéhez képest érzékelte nem kis 
szomorúsággal a baptista közösségben szerinte tapasz-
talható kedvezőtlen irányú változásokat, beleértve ebbe 
a hitelvek lassú távolodását a Bibliától, a szolgálatte-
vőkkel szemben támasztott követelményekben az enge-
dékenységet, a zenei életben is az elértéktelenedés felé 
való elindulást. Sok régi történetet megosztott velem, 
hiszen nagy kedvvel és a rá jellemző alapossággal vé-
gezte a történelmi kutatásait – melyekből könyv is szü-
letett –, megalkuvás nélkül leírva mindent, soha nem 
hallgatva el az igazságot, nem ferdítve el a tényeket. 
Nem állítom, hogy mindenben egyetértettem vele, de a 
lelkülete, a szándéka, az igazsághoz való rendíthetetlen 
ragaszkodása örök példa marad előttem. 

Nem lenne teljes a kép, ha nem írnék néhány sort ar-
ról, hogy örök példa előttem, hogy feleségével, Ilonka 
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nénivel mennyire szerették egymást! Ilonka néni, addig, 
amíg Jenő bácsi aktív szolgálatban volt, olyan hátteret 
biztosított neki, ami példaértékű, azért, hogy Jenő bácsit 
semmi sem hátráltassa a szolgálat végzésében, beleértve 
ebbe, hogy Jenő bácsi szüleiről is gondot viseltek. Abban 
az időszakban pedig, aminek pedig már én is részese vol-
tam, akkor is szinte leste, hogy mivel kedveskedhetne 
Jenő bácsinak. Jenő bácsi ezt tudta, és nagyon hálás volt 
ezért Ilonka néninek, amit jelenlétemben is sokszor kife-

jezett, amikor náluk voltam. De szavak nélkül is jó volt 
látni az egymás iránti szeretetüket! 

Hálás vagyok Istennek mindazért, amit tőle tanulhat-
tam, és ezzel a rövid visszaemlékezéssel adózhattam 
emlékének. „Az igaznak az emlékezete áldott, de a bű-
nösök neve semmivé lesz.”(Péld 10,7) 

 
Ádány Mihály 

 

TALLÓZÓ 
 

Szüntelen hála 
 

„...mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18) 
 

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Is-
ten jótetteit, köszönjük meg újra és újra ajándékait, 
bővölködjünk a hálaadásban? 

S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarko-
dunk a hálával? Nekünk is, másoknak is nagyon hasz-
nos ez, és Isten dicsőségét is szolgálja. Hogyan? 

Akitől kaptunk valamit, annak adósa lettünk, tarto-
zunk a hálával. És a szívből jövő köszönet gyakran töb-
bet ér, mint bármilyen viszonzás, mert ebben szív érint-
kezik a szívvel. A hála biztatás is újabb jótettekre. Va-
laki értelmi fogyatékos gyermekek közt dolgozik. Kez-
detben nyomasztotta, hogy nem tud velük beszélgetni. 
Ma ezt vallja: semmi pénzért nem mennék el máshova, 
egész nap hálás tekintetek közt dolgozhatok. A köszö-
net: energiaközlés. 

A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elége-
detlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A há-
lás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „lel-
tár”, amely elégedetté teszi az embert. A hálaadás a sa-
ját hitünket is megerősíti. 

Az Isten iránti hála kifejezése bizonyságtétel is Isten-
ről. Arról vall ezzel a hívő, hogy Isten gazdag, hatalmas, 
szerető Atya, aki megbízható, nyugodtan rábízhatják 
magukat az ő gyermekei, akik tudják, hogy tőle kaptak 
mindent, és ezután is tőle kérnek és várnak mindent. 

Ezért véd meg a hála az aggodalmaskodástól. A hívő 
ember olykor már előre megköszöni, hogy Isten a jövő-
ben is cselekedni és ajándékozni fog. Szorongás helyett 
szent kíváncsisággal várja, hogy ebből az újabb bajból 
hogyan ad majd szabadulást. S mivel a hála s a mögötte 
álló hit magával Istennel kapcsol össze, ezért az ilyen 
ember a nyomorúság idején is tudja magasztalni Istent. 
Belé vetett bizalma nem rendül meg, ha próbák közt 
vezet az útja. Nem a bajokért hálás, hanem azért, hogy 
minden helyzetben Istennel közösségben maradhat. Így 
a nehéz időkben is tudja őt dicsőíteni, mint Jób (Jób 
1,21). A szüntelen hála egyik édes gyümölcse ez a di-
csőítés. 
 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai/FB 

 
 

A kereszténység eltörlése 
 

„Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett do-
loggal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.” (Blaise Pascal) 
 
Ez a mi világunk csodálatosan elfogadó, mérhetetlenül 
toleráns. Keblére öleli a buddhizmust, a zsidó vallást és 
a hinduizmust, óvatosan és lokálisan, ámde támogatja 
az iszlámot, s még az olyan szektákkal szemben is 
hiperszenzitíven jóságos, melyeknek egykori vezetőiről 
már réges-rég kiderült, hogy loptak, csaltak, hazudtak, 
esetenként nőkkel és/vagy gyermekekkel fajtalankod-
tak. Minden hit, minden izmus szabad utat nyer tehát a 
megengedő liberalizmus által. Egyedül… a keresztény-
ség nem. 
„Valójában” és „nyilvánvalóan” 
Nézem a Viasat Historyt. Már egy órája nyilatkoznak 
különféle szaktekintélyek Jézus Krisztus személyéről. 
Néhányuk szerint nem létezett, s a kereszténységet va-
lójában Szent Pál, vagy egy hozzá hasonló látnok-

személyiség alkotta. Mások véleménye az, hogy József 
fia, Jesua nagyon is valós személy volt, csakhogy nyil-
vánvalóan nem Isten fia. Várnám, hogy az ügyben más 
is megnyilatkozzon. Mondjuk egy hívő történész. De 
nem. Csak a szkeptikusok, az istentagadók. Ők nyilat-
kozzák végig a „riportfilmet”. Jézusról, aki szerintük 
nem létezett. A kereszténységről, ami szerintük gyer-
mekmese. 

Néhány nappal ezelőtt ugyanezen a csatornán mutat-
tak egy érdekes összeállítást a frigyládáról. Etiópiába is 
elutaztak, ahol egy ősi kolostorban találkoztak egy 
szerzetessel. A szerzetes egy sziklatalapzathoz vezette 
őket a kolostor egy távoli sarkában, s ott mutatott nekik 
négy bemélyedést a kőben. Azt mondta, Krisztus előtt 
800-ban ide hozták a frigyládát, és ezen a helyen állt, 
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ahogyan a négy lyuk is mutatja a kőben. A műsorvezető 
pedig ájultan nézte a sziklahorpaszokat. 

Teljesen véletlen, hogy pont ezt az adót pécéztem ki 
magamnak, mert az igazsághoz tartozik, hogy minden 
tematikus történelmi csatornán ez a módi dívik. Ahogyan 
Fábry Sándor egy kabaréjában oly találóan megjegyezte: 
„Amikor hazamegyek, leülök a tévé elé, és bekapcsolom 
valamelyik történelmi adót, hogy meglegyen a napi 
Adolf Hitler adagom.” S valóban. Ezek az adók a harma-
dik birodalom rémtetteiből élnek. Néha némi Sztálin-
ostorozással vegyítve. S ha ez is kifogy a tarsolyukból, 
akkor jönnek az oknyomozó műsorok. Volt-e, élt-e, meg-
tette-e, etc. Ezeknek a vége általában az, hogy fogalmuk 
sincs. Aztán mindenek kvintesszenciájaként leadnak egy 
olyan műsort, amely vagy a kereszténységet szapulja, 
vagy Jézus Krisztust, vagy mindkettőt. 

Természetesen Hitler és Sztálin sokszori mutogatása 
sem véletlen. S nemhogy ellene megy az ateista propa-
gandának, hanem azzal szorosan kooperálva megtámo-
gatja azt. Itt muszáj beiktatnom egy kis kitérőt. A „mű-
velt” nyugati liberális ugyanis ateista. A más vallásokkal 
szembeni megengedése is csak amolyan Woodstock-féle 
hobbi, mondhatni úri huncutság. Ezek az emberek nagy-
jából ugyanannyira hisznek Gané-
sában, mint Oshóban, Allahban, 
Jahvéban vagy bárkiben. Szemé-
lyes hitük nagyjából a feng shui-ig 
terjed ki, s inkább aggódnak azon, 
hogy a bejárati ajtóhoz képest 
rossz helyen van-e a hálószobaab-
lak, mint hogy milyen értékrendek 
alapján cselekszik meg mindenna-
pi dolgaikat. 
Az isteni ajándékok 
Hitler és Sztálin bulvár celebbé 
emelése tehát egész egyszerűen annak az ördögi tervnek 
a része, miszerint ha létezne Isten, nem hagyná, hogy 
ilyen gonosztevők szülessenek a Földre. Mivel pedig az 
elemi katekizmussal sincsenek tisztában, nyilván nem 
fogják műsoraikban elővenni a két isteni ajándék ide 
vonatkozó értelmezését. Isten az embernek a saját lelkét 
adta, s adott mellé két ajándékot: az értelmet és a sza-
bad akaratot. Könnyen kikövetkeztethető, hogy Isten 
nem a földi létünkkel törődik, hanem azzal, hogy földi 
létünk után egy magasabb létezési síkba (v.ö. mennyor-
szág) kerülhessünk. Isten ezért annyit tesz, hogy segít-
ségül iránymutatással szolgál számunkra. Azonban ér-
telmünknél és szabad akaratunknál fogva a végső dön-
tés mindig a mi kezünkben van. Ahogyan élete számos 
szakaszában Hitlernek és Sztálinnak is lett volna lehető-
sége máshogyan dönteni. 

Isten tehát se nem büntet, se nem jutalmaz. Sokszor 
nehéz megérteni és elfogadni, hogy minden, ami velünk 
történik, az a mi és a körülöttünk lévő többi ember dön-
téseinek az eredménye. Isten, mint a legfőbb jó, ránk 
bízza földi boldogulásunkat, mivel neki az örök életre 
való meghívásunk az egyedüli fontos. 

Egy nem túlságosan pontos hasonlattal úgy tudnám 
érzékeltetni a kétfajta létezés közti különbséget, mint a 
hernyó és a pillangó esetét. A hernyó tökéletes megelé-
gedettséggel araszol az ágon és eszi a leveleket. Látszó-
lagosan, a maga szemszögéből teljes életet él. Sem a re-
pülés, sem a nektárivás nem hiányzik neki, mivel tuda-
tában sincs ezeknek. Hite pedig nincsen, hiszen ösztön-
lény. 
Krisztus második keresztre feszítése 
De vajon miért fontos annyira a kereszténység elpusztítá-
sa? Erre egyenes és tökéletes választ lehet adni. Azért, 
mert a kereszténység pontos és logikus választ tud adni a 
hívő ember minden kérdésére anélkül, hogy a válaszok 
újabb kérdéseket szülnének. Márpedig a globalista nyugati 
világnak egyáltalán nincs szüksége erre. Ez a fajta eszme 
ugyan az élethosszig való tanulást hirdeti, valójában azon-
ban az élethosszig tartó butítást valósítja meg. Példának 
okáért ezeknek a tematikus adóknak a segítségével. Le-
gyen az történelmi, természetrajzi vagy más típusú adó, az 
eredmény ugyanaz. Nagy dózisban juttatják fejünkbe a 
féligazságokat, a dezinformációkat, illetve a teljesen nyílt 
hazugságot. Elérni igyekezve azt az állapotot, ahol már 
gond nélkül, bábként használhatnak minket önös céljaikra. 

A tudatlanságnál ugyanis létezik 
rosszabb. A mindentudás, a jól ér-
tesültség illúziója. 

A Viasat History Jézus csoda-
tételeinek abszurditásával is fog-
lalkozik, ezzel is bizonyítandó, 
hogy a Megváltó élete és tettei 
puszta kitalációk csupán. De va-
jon mit nevezünk csodának? 
Évekkel ezelőtt a kutatók elkezd-
ték vizsgálni az ősi népi gyógy-
módokat. Többek között annak 

okát is, hogy vajon a kitisztított, nyílt sebre miért tettek 
pókhálót. Azt tapasztalták, hogy a pókháló természetes 
penicillint tartalmaz. De hogy a hitnél maradjunk, az is 
bizonyosságot nyert, hogy a nagy tömegben elmondott 
közös ima vérnyomás-normalizáló, az immunrendszert 
erősítő hatással bír. A tudomány jelen állása tehát sokkal 
inkább abba enged betekintést nyernünk, hogy mennyi 
mindent nem tudunk még, mintsem hogy azt higgyük, 
minden titkot megfejtettünk. 

A hívő ember számára Krisztus igazsága az egyetlen 
és örök igazság. Az igazság pedig szabaddá teszi a hívő 
embert. S pontosan az effajta szabadság a globalizmus 
legnagyobb ellensége. A kollektív tudat felett uralkodni 
kívánóknak ostoba vazallusokra van szükségük. De 
akár hívők vagyunk, akár nem, muszáj megakadályoz-
nunk, hogy így legyen. Értelmünknél és szabad akara-
tunknál fogva. 

Varga-Bíró Tamás 
 

Forrás: http://www.demokrata.hu/blog/2018-07-
23/keresztenyseg-eltorlese 
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Az irgalmatlan jómódúak (Jk 4:17-5:6) 
 
Minden idők legizgalmasabb, legtöbbet vitatott kérdését 
veti fel Jakab apostol ebben az igeszakaszban. Mégpe-
dig nem kérdés formájában, hanem határozott válasz-
ként minden felvetődő kérdésre. Határozottsága mögött 
ott van Isten Igéjének egyértelmű tanítása. 
Nem az a kérdés, hogy gazdagnak tartja-e magát valaki 
vagy sem. Ennek megítélése ugyanis nagyon viszonyla-
gos. Ebben nagyon elfogultak lehetünk. Beszéltem em-
berekkel, akiket én gazdagnak tartottam, ők azonban a 
tőlük lényegesen jobb anyagiakkal rendelkezőket tartot-
ták azoknak. Még csak nem is az a főkérdés, hogy jo-
gosnak vagy jogtalannak tartjuk-e általában a gazdag-
ságot, mert erre nézve min-
denkinek az a véleménye, 
hogy amije van az jogos, és 
az a jogtalan, ha nem ren-
delkezik mindazzal, amivel 
a másik. A jómód önmagá-
ban nem bűn, mint ahogy a 
tehetség, a szellemi adott-
ság sem az. Az a kérdés, 
hogy mit kezdek vele, mire 
használom. 

„Aki ugyanis tudna jót 
tenni, de nem teszi: bűne az 
annak.” (Jk 4:17) Igénk is 
az irgalmatlan jómódúak ítéletéről szól. Hogyan lesz 
valakiből irgalmatlan jómódú, s hogyan érik meg az íté-
letre? Jakab apostol három lépcsőben írja le ennek kór-
képét. 

„VISSZATARTOTTÁTOK A MUNKÁSOK 
BÉRÉT”. Már az ószövetségi törvény is szigorúan til-
totta a munkás bérének visszatartását. „Felebarátodat 
ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére 
ne maradjon nálad másnap reggelig!” (3Móz 19,13) 
„Ne zsákmányold ki a nyomorult és szegény napszá-
most, akár atyádfia, akár jövevény, aki országodban, 
városaidban lakik.” (5Móz 24:14) „Jaj annak, aki nem 
igaz úton építi házát, és felső szobáit jogtalan módon, 
ingyen dolgoztatja embertársát, és a munkájáért nem fi-
zet bért!” (Jer 22:13) 

A bűn legtöbbször úgy kezdődik, hogy tudva vagy 
tudatlanul valamit elmulasztunk. Valamit nem teszünk 
meg, amit meg kellene tenni. Ami kötelességem Isten 
törvénye alapján. Az igénkben szereplő gazdagoknál 
nem feledékenységről van szó, hanem tudatos önző 
magatartásról. Más munkájának az eredményét élvez-
ték, de nem adták meg az érte járó bért. Vagy talán nem 
mindet. Így ők többlethez jutottak. A felgyülemlett 
többlet pedig további kísértésnek szolgált alapul, s ve-
zetett a következő bűnhöz. 

„DŐZSÖLTETEK A FÖLDÖN ÉS 
TOBZÓDTATOK” Ez ma sincs másként. Aki munka 

nélkül jut több bevételhez, az abba a helyzetbe kerül, 
hogy olyan élvezeteket engedhet meg magának, amire a 
becsületesen munkálkodó embernek se pénze, se ideje 
nincs. Mégse irigyeljük őket, mert Isten igéje azt mond-
ja: „Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon…” 
(Ám 6:1) S ezen a ponton hadd tegyünk egy kis kitekin-
tést a „lelki gazdagok” felé is. Gyülekezeteink legna-
gyobb tragédiája, hogy ez a lelki munka területén is 
megvalósul. Kialakul egy „lelki kiváltságos réteg”, akik 
nem dolgoznak, s az így megspórolt időt és energiát a 
rosszra használják. Ezen a ponton a bűn már burjánozva 
szaporodik. S míg a megkárosított munkások az égre 

kiáltanak ínségükben, 
megkárosítóik dúslakodva 
és dőzsölve élnek, önzésük 
tovább fokozódik, s itt 
még nincs megállás: az ég-
re kiáltó igazat el kell 
hallgattatni. 

„ELÍTÉLTÉTEK, 
MEGÖLTÉTEK AZ 
IGAZAT”. El kellett tenni 
láb alól, hiszen puszta je-
lenléte is vád volt ellenük. 
S aki kész volt a korábbi 
igazságtalanságokra, az 

már ettől sem rettent vissza: az igazságtalan ítélettől. 
Aggodalommal figyelem, hogy gyülekezeteinkben is 
vannak, akik nem dolgoznak, s így több idővel és ener-
giával rendelkeznek, amit többek között arra használ-
nak, hogy bírálják azokat, akik dolgoznak, s igazságta-
lan ítéletet hoznak. Egyáltalán már az igazságtalan, 
hogy ők bírálnak, és nem egyszer álnokul Istentől szár-
maztatva ezt a „jogot”, megölik az igazat, aki látszólag 
védtelenül áll velük szemben, hisz energiáját e munká-
ba fektette, s így nem marad a védekezésre. Könnyű el-
ítélni, megölni azt, aki nem áll ellen. De az igazságot 
nem lehet megölni! S ezért van okuk az irgalmatlan jó-
módúaknak arra, hogy sírjanak és jajgassanak bekövet-
kező nyomorúságaik miatt. Gazdagságuk megrothad, 
ruháikat megrágja a moly, aranyuk és ezüstük értékét 
veszíti. 

Inflációs időkben az emberek nagyon jól tudják, 
hogy értékálló dolgokba kell fektetni vagyonukat. Te 
mibe fekteted érékeidet? Ne felejtsd el, az örökkévaló-
ság mérlegén egyetlen dolog időtálló; „…mit Jézusért 
tettél! Óh, ez megmarad, ez el nem hervad, Soh’sem 
hervad mit Jézusért tettél. Ha elhagyod a bűnt, s szol-
gálsz az Úrnak, Soh’sem hervad, mit Jézusért tettél.” 
 

id. Nemeshegyi Zoltán 
 

Forrás: http://www.mera.hu/index.php/adasok-
listaja/8-heti-uzenet/321-az-irgalmatlan-jomoduak
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Úgy, mint Pató Pál? 
„...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.” (Lk 16,8) 

 

Jézusnak ezt a példázatát 
sokan félreértik. Arról 
van itt szó, hogy egy sá-
fár (vagyonkezelő) sik-
kasztott, és emiatt elbo-
csátják. Megijed, mert 

„kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy 
biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfele-
ket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy ké-
sőbb majd jóindulattal legyenek hozzá. 

Jézus nem a csalását állítja példaként, hanem a gyors 
és határozott cselekvését, amivel biztosítani akarja a jö-
vőjét. Erkölcsileg elítéli, végig hamisnak nevezi, de azt 
mondja: ha még egy ilyen alak is így gondol a jövőjére, 
mennyivel inkább kellene nektek biztosítanotok helye-
teket az örökkévalóságban. 

Minden példázatnak egy központi üzenete van, a 
részletek csak ennek a színezésére valók. Itt tehát Jézus 
figyelmeztetése ez: ha egy ilyen minden hájjal megkent 
szélhámos felelősen és idejében gondoskodott magáról, 

mennyivel komolyabban kellene nektek, felelős embe-
reknek gondolnotok arra, hogy ez az élet rövid ideig 
tart, utána következik az örökkévalóság, de csak most 
lehet bebiztosítani, hogy az ne gyötrelmes legyen, ha-
nem boldog. És ti olyan ráérősen, tétován, Pató Pál ura-
san gondoltok erre, semmit sem tesztek az örök üdvös-
ségetekért, vagy halogatjátok az evangélium komolyan 
vételét, mintha ez olyan felesleges, lényegtelen dolog 
lenne, holott ez az ember legjelentősebb döntése, való-
ban élet vagy halál kérdése: állást foglalni Jézus mellett 
vagy Jézus ellen. 

A jövőnknek kell meghatároznia a jelenünket. Mivel 
mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke 
előtt, most lehet és kell felkészülni erre, és rendezni ve-
le a kapcsolatunkat. Ha ez megtörtént, félelem nélkül és 
örömmel élhetünk és léphetünk majd át az örökkévaló-
ságba. 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai/FB 

 
 

A „BEN-HUR” keletkezésének háttere 
 

Lew Wallace generális egyszer egy 
vonaton találkozott Ingersoll ezre-
dessel, egy közismert ateistával. 
Sok mindenről beszélgettek, töb-
bek között a „kereszténység értel-
metlenségéről” is. Wallace nagyon 
lelkesedett útitársa ötletéért, aki a 
következőket mondta neki: 

„Ön egy intelligens és képzett 
ember. Miért nem ír könyvet, amiben bebizonyítja, 
hogy a kereszténység értelmetlen, és Jézus soha nem 
élt?! Ez lenne csak az igazi siker!” Lew Wallace nagy 
lelkesedéssel nekilátott a munkának. Valósággal el volt 
ragadtatva a gondolattól, hogy híres legyen. Éveken át 
gyűjtötte az anyagot könyvéhez. 

Már négy fejezetet megírt, amikor villámcsapásként 
érte a felismerés, hogy Jézus Krisztus valóban élt. Sőt ar-

ról is meg volt győződve, hogy ez a Jézus több volt, mint 
csupán egy történelmi személy. 50 évesen életében elő-
ször térdelt le, hogy imádkozzon. Arra kérte Jézus Krisz-
tust, Isten fiát, hogy mentse meg, és átadta neki az életét. 

Ezután elhatározta, hogy átírja könyvének meglévő 
fejezeteit. Ebből született meg a Ben Hur, amely később 
világhírű filmsiker lett. Így vált Lew Wallace tábornok 
a Jézus Krisztushoz való radikális odafordulás megra-
gadó példájává. Az ember ugyanis Isten titkait nem a 
szemével, nem is csak a racionális gondolkozással, ha-
nem szívével ismeri fel, amit előbb Istennek kell megvi-
lágítania. Olvassuk az Efézus 1,18-ban: 
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Is-
tent.” (Mt 5,8) 

Forrás: internet 
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Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a novemberi 

születésnaposokat! 

 
 

Máté Dániel (nov. 4.) 
 

Olajos Lázár (nov. 21.) 
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Gyermekbemutatás 
 

Október 28-án, vasárnap délelőtt kedves alkalmon ör-
vendezett együtt a gyülekezet. Kusztor Péter és fele-
sége, Kriszti hozták el bemutatni Isten és a gyülekezet 
színe előtt másodszülött gyermeküket, Noát. 
 

Isten áldását kívánjuk 
az egész család életére! 

 
 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 
 

 

 

 
Szeretettel köszöntjük 
novemberben  
született testvéreinket! 

„Uram, kicsoda tartózkodhat sátradban, kicsoda lakhat szent hegye-
den? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő 
szívében.” (Zsolt 15:1-2) 
 

Ha megkérdezzük, hogyan mehetünk fel az Úr hegyére, hogy tartóz-
kodhatunk az Ő sátorában, látnunk kell állapotunkat, és meg kell vizs-
gálnunk szívünket. Értelmünkkel felfogjuk, amit tudnunk kell a minket 
körülvevő világról. Ha keresitek az igazságot, és tökéletesen akartok Is-
ten előtt járni, akkor aszerint kell élnetek, amit szívetekkel, szelleme-
tekkel megismertetek. Az értelemnek és a szívnek összhangban kell 
lennie. Az Úr nélkül nem jöhet létre egység és harmónia. Vágyakozza-
tok az Úr jelenlétére, akarjatok Vele lenni. Jelenlétében minden valósá-
gos, ahol Ő van, ott élet van. Pál apostol szerint értelmeteknek van 
szeme, hogy megtudjátok, mi az Ő elhívásának reménysége. Péter 
apostol szerint elméteknek van dereka, hogy józanok legyetek, és töké-
letesen reménykedjetek a kegyelemben. Ezeket tudva az Úr színe elé 
mehettek, felmehettek az Ő szent hegyére, az Ő jelenlétébe! 

Lukács Edit 

 
Rück Sándorné (nov. 1.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Trethon Gergely (nov. 29.) 

 

 

Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 
10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak 
17 óra: Istentisztelet 
(kivéve harmadik vasárnap du.) 

− Csütörtök: 18,30 óra: 
Bibliaóra 

− Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom: BUBBA Y–Z 
havonta egyszer Lelki Lift 

 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Egyed Ferencné 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 

„Dávid zsoltára. Az Úr az én 
pásztorom; nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön nyugtat engem, 
és csendes vizekhez terelget en-
gem. Lelkemet megvidámítja, az 
igazság ösvényein vezet engem 
az ő nevéért. Még ha a halál ár-
nyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztól, mert te 
velem vagy; a te vessződ és bo-
tod, azok vigasztalnak engem. 

Asztalt terítesz nékem az én el-
lenségeim előtt; elárasztod fejem 
olajjal; csordultig van a poharam. 
Bizonyára jóságod és kegyelmed 
követnek engem életem minden 
napján, s az Úr házában lakozom 
hosszú ideig.” (Zsolt 23) 
 

 
 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  

Fotó: Bodáné Ibolya, Kotán Béla, Zsigovics Géza, gyülekezeti archívum, internet 

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