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Békesség néktek!
Békesség néktek! Visszajöttem,
Három nagy éj maradt mögöttem,
Három sötét nagy éjszaka.
A békétlenség szülte őket,
A halált és a szegverőket, –
S a Golgotának hét szava
Vád a békétlen élet ellen.
Békesség néktek! Ez a Szellem,
A Lélek, a Test szava most.
Parancs. A Feltámadott adja,
Mert azt szeretné, azt akarja:
Húsvéti hitben járjatok!
Miért, hogy össze sose fértek,
Hogy könyörögtök, egyre kértek,
De tenni érte ki akar?
Engedni magunk önzéséből,
Nem csak beszélni a békéről,
De tenni érte: diadal!

Húsvét – élet a halál után

A Biblia lapjain megörökített események szerint, mintegy 2000 évvel
ezelőtt Isten Fia, Jézus Krisztus, akit az emberek keresztre feszítettek, harmadnapon feltámadt, legyőzte a halált, és dicsőségesen uralkodik. Ez a tényszerű esemény az, amire húsvétkor emlékezünk, és
amit ünnepelünk.
Van, aki úgy gondolja mindez nagyon szép, de nem aktuális most
az ünneplés. Nincs semmi kedvem hozzá, mert félek a koronavírusTanítványaim vagytok nékem,
tól, gyászolok, elhagyott a társam, egyedül vagyok. Nem törődnek
velem a gyermekeim, idősek otthonában reménytelenül telnek a napMiért élnétek hát sötétben? –
jaim. Sokat dolgozom, pihenni sincs időm, a karantén miatt még az
Húsvéti szép nap fénye ég!
utcára sem mehetek ki. Nem találkozhatom a barátaimmal, egy jó
Induljatok ezzel a fénnyel,
szórakozásra sincs lehetőség. A szükséges élelem beszerzése is nehéz, a gyógyszerekért sorba kell állni. Reménytelen vagyok, beteg
Ezzel az élő békességgel,
vagyok, nincs pénzem, lakásom, munkahelyem, jövedelmem stb.
Legyen mindenütt békesség!
A Húsvét nem függ attól, hogy ünnepeljük-e Krisztus feltámadását, vagy pedig nem. Az ünnep alkalmával Isten szeretne megszólítaKárász Izabella ni bennünket. Személyes életünkre vonatkozó, minden élethelyzetben aktuális húsvéti üzenete a következő:
Jézus feltámadása ténykérdés, akár elfogadjuk ezt, akár nem.
Testünk halála nem megsemmisülés, hanem átalakulás, állapotváltozás.
A halál utáni (örök) élet helyszíne azon múlik, hogyan viszonyulunk ma Krisztushoz.
Jézussal személyes kapcsolatba kerülhetünk.
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Jézus feltámadása ténykérdés, ezt igazolja az üres sír
és a szemtanúk bizonyságai. A feltámadást hitelesítő
tanúk a Biblia szerint: a temetőbe siető asszonyok, Mária Magdolna, Mária (János és Jakab apostol anyja), Johanna és Salome, az emmausi tanítványok, Péter több
alkalommal, a tíz apostol, Tamás, majd Péterrel együtt
János, Jakab, Nátánael, Tamás és még két tanítvány Galileában, ötszáz ember egyszerre, Jakab, Jézus féltestvére, Saul (Pál apostol).
Ha a feltámadás nem lenne valóság, akkor kétségbe
vonható, értelmetlen és eredménytelen lenne a sok millió hívő ember hite, Pál apostol szerint: „Ha pedig
Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiábavaló a mi
igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is!” (1Kor
15,14); „Ha csak ebben az életben reménykedünk a
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19)
Húsvét arra is felhívja a figyelmünket, hogy testünk
halála nem jelent végleges pusztulást, megsemmisülést,
hanem egy átváltozást, átalakulást. Isten teremtő akarata
szerint mindannyian örök életre születtünk és ez nem a
mi döntésünktől függ. „Mert eljő az óra, a melyben
mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az
ő szavát és kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” (Jn 5: 28-29)
Sokan nem gondolnak arra – és ezalól a hívő emberek sem kivételek, - hogy a test halála után az ember
előtt az örök élet távlatai fognak megnyílni és nem
mindegy, hogy ez alatt mi fog történni. Az örökkévalóság perspektívájában nem az a fontos és életbevágó
kérdés, mi történik 70-80 év alatt velem, a testemmel,
az anyagi javaimmal, hozzátartozóimmal, a koronavírussal, hanem az, mi történik a testem halála után az értelmünkkel felfoghatatlan végtelenségben. Az Ige szerint két változat lehetséges: a „kárhozat feltámadása” a
kárhozatban (pokolban), vagy pedig az „élet feltámadása” Isten országában. „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk
Krisztus Jézusban” (Rm 6,23) „A ki hisz a Fiúban,
örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem

lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta”.(Jn
3,36)
Érdemes elgondolkodni azon, mi lesz velem, ha
meghalok? Valószínű, hogy most az emberek nagy részét nem ez foglalkoztatja, hanem a koronavírusjárvány és ennek várható következményei. Meddig tart
a karantén? Megfertőződöm-e? Túlélem-e? Hogyan fog
megváltozni a világ, a családom, a gazdasági élet?
Mindez nagyon fontos kérdés, és mindent meg kell tenni, ami rajtunk áll a testünk egészsége érdekében, de
emellett nem szabad elfeledkezni a húsvét üzenetéről,
hogy a kárhozatban, vagy az „élet feltámadásában”
lesz-e a folytatás.
Ha fontos a vírusos fertőzés megelőzésére vonatkozó kéréseknek engedelmeskedni, akkor legalább ennyire érdekünk az öröklétet meghatározó dolgaink teljesítése, amíg lehetőségünk van erre. A bűnös, Isten nélküli
élet elhagyása, hit és engedelmesség Jézusnak, melyre
Isten válaszként az „élet feltámadásában” részesít kegyelmi ajándékként.
A feltámadt Jézussal ma is lehet lélekben találkozni.
Meg lehet Őt szólítani, lehet kérni bűneink bocsánatát,
erőt és vezetést problémáink rendezéséhez, a személyes
jelenlétének átélését a Szentlélek által, betegségeink
gyógyítását, a koronavírus elviselését, akaratának, vezetésének felismerését, erőt ahhoz, hogy engedelmeskedni
tudjunk Neki. Mindez csak elhatározás kérdése.
Mit vált ki belőlünk húsvét ünnepe? Csak emlékezést egy 2000 éves csodára? Az emlékezés együtt jár-e
hálaadással, hogy Ő ma is él és mi is feltámadunk, Vele
élhetünk az Isten országában örökké? Az önvizsgálatot
elősegíti két rövid kérdés: minden problémánk ellenére betölt-e a feltámadás öröme, és az a tudat, hogy
Krisztus feltámadt és vele együtt én is élni fogok? El
tudom-e mondani Pál apostollal együtt: „Krisztussal
együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett
engem és önmagát adta érettem.”(Gal 2,20)
„Feltámadt az Úr! Bizonnyal feltámadt!” – Áldott
húsvéti ünnepeket!
Gulyás Jenő

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Közösségben a járvány idején
Kedves Testvérek!
2020. március 15-én délelőtt megtartottuk azt az istentiszteletünket, amelyet emberi számítás szerint – hagyományos formában – még jó ideig nem követ újabb. Ez szomorú mellékhatása annak a felelős magatartásnak és szükséges döntések sorozatának, amelyekre gyülekezetünk vezetőiként a hatóságokra és egyházvezetésünkre, valamint
lelkiismeretünkre hallgatva szántuk el magunkat. Az ezt követő napokban lázas munkával igyekeztünk kitalálni és
megvalósítani azt, hogyan tud tovább élni, működni közösségünk a megváltozott körülmények között.
Az első adódó megoldás az internet adta lehetőségek minél teljesebb körű kiaknázása. Bibliaóránkat és vasárnap
délelőtti istentiszteletünket közvetítjük – mint ahogy eddig is tettük. Legutóbb már egy (otthon felvett) bizony2
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ságtételt is be tudtunk vágni, és hamarosan énekfelvételeknek is örülhetünk. A közvetítéseken kívül beszélgetésre is
megteremtettük a lehetőséget: képpel vagy anélkül, okostelefonnal vagy számítógéppel, de akár hagyományos telefonnal is be lehet kapcsolódni a beszélgetésekbe. Jó látni egymás arcát, hallani egymás hangját! Április első hetében pedig beindultak a napi áhítatok: minden nap valaki más olvassa kamerába a napi buzdítást. Email-es levelezőcsoportot is létrehoztunk. Gyülekezetünk honlapján keresztül imakéréseket is lehet beküldeni.
Azokra is gondoltunk, akiknek nem adottak a technikai lehetőségei az internet használatára, bár ilyen formán
kétségkívül nehezebb megélni a közösséget a társasági távolságtartás időszakában. Megszerveztük és igyekszünk
jól működtetni a rendszeres telefonos kapcsolattartás hálóját. (Frissítettük a tagok elérhetőségeinek listáját is - külön kérésre el tudjuk küldeni.)
Erre a jelenlegi időszakra vonatkozóan két fontos feladatra hadd hívjuk fel a figyelmet: 1. Tartsuk karban saját lelki egészségünket. 2. Figyeljünk, vigyázzunk egymásra, tartsuk a kapcsolatot egymással. Mindkettő teljesítésében a szokottnál nagyobb erőfeszítésre és önfegyelemre lehet szükség ezekben a napokban. Tartsunk ki, adjon
az Úr ehhez erőt és lelkesedést nekünk!
És ne feledjük: az Egyház nem egy ház, hanem Krisztus teste. Ezen még az a szomorú tény sem változtat,
hogy egy ideig nem láthatjuk egymást. De már alig várjuk, hogy ismét együtt lehessünk az imaházban!
Addig is: Programjaink a megváltozott körülmények között:
Vasárnap 9.10 - Internetes imaóra (Google Hangouts Meet)
10.00 - Istentisztelet közvetítése (YouTube, gyül. honlap)
Utána KV, azaz internetes beszélgetés szabadon (Google Hangouts Meet)
Csütörtök 18.30 - Bibliaóra közvetítése (YouTube, gyül. honlap)
Utána internetes beszélgetés az elhangzottakról (Google Hangouts Meet)
Péntek 17.00 Kisifi és 19.00 - Ifi (Google Hangouts Meet)
A beszélgetések elérhetőségeit az „Alsóhegy38” Facebook-csoportunkban és a levelező csoportunkban teszszük közzé.
Gyülekezetünk honlapja: www.budaibaptista.hu/joomla
YouTube csatornánk: https://www.youtube.com/user/budaibaptista
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/BudaiBaptista/
Ha technikai segítségre szorulsz: Simon Dávidot keresd. Ha bármi egyéb területen szükséget látsz, és segítségre
van szükséged: Nagyné Kalán Évit. Imakérésekkel: Uri Erikát hívd.
Nagy Péter gyülekezetvezető

Február 9-én Iván Imre család- és lelkigondozó testvér
járt nálunk a Házasság hete programsorozat alkalmából.
Gedeon története alapján beszélt a családi mintákról,
amiket felül kell vizsgálnunk, és meg kell találnunk saját utunkat, amit jó lelkiismerettel járunk, és adunk tovább saját családunkban.

Március 8-án hitmélyítő alkalom volt imaházunkban.
Pafkó Tamás, a debreceni Trinity gyülekezet lelkipásztora tartott előadást három részletben, melynek témája a
megújulás volt Isten népének az életében. Ezenbelül beszélt a megújulás szükségességéről, alapjairól, erejéről
és hatásáról.

„Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket
élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi
az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Rm 12:1-2)
3
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BÚCSÚZUNK
A csepeli évek nem tartottak sokáig, mert állami kisajátítás miatt szép otthonukat 1972-ben el kellett hagyniuk.
Ekkor költöztek a XII., majd 1991-ben a XI. kerületbe.
1972-től halálukig voltak tagjai a Budai Baptista
Gyülekezetnek. A kis gyülekezet után egy nagy gyülekezetbe kerültek, ahol nem keresték a látványos szolgálatokat, de figyeltek a lelkükben lévő belső hangra,
hogy az mikor, mire indította őket. Több mint egy évtizeden át gondoskodtak rendszeresen egy nemrégiben
szintén elhunyt XII. kerületi baptista testvérükről, támogattak elesetteket, rászorultakat, hozzájárultak egyebek mellett gyülekezeti épületek építéséhez, felújításához.
Hosszú életük során voltak betegségek, próbák,
amelyekben megtapasztalták, hogy a jó Atya – ígérete szerint – soha nem hagyta el őket. Minden körülmény
közepette velük volt, tanácsolta, vezette őket, átsegítette
a családot nehéz időkön is, bővölködtek áldásaiban.
Együttesen jelentették ki azt, hogy az Úr jobban megáldotta őket, minthogy kérni tudták volna azt.
Sokat könyörögtek azért, hogy gyermekeik, unokáik
megtalálják a Megváltót, lelkük üdvösségét. Hitték,
hogy imáik nem hiábavalóak e tekintetben sem.
Édesanyánk nagyon szerette szüleit, testvéreit is, és
nagyon fájt neki, hogy József nevű testvérét 1994-ben,
Viktóriát 2003-ban elveszítette. Még nyolcvanas
éveiben járva is sokat beszélt róluk.
Édesapánkat, Baranyai Jánost 2012-ben, házasságuk
58. évében hívta haza az Úr. Édesanyánk készült arra,
hogy otthonában ápolhatja, de erre nem került sor. Nehéz szívvel fogadta el, hogy élete szeretett párja kórházban fog meghalni. Hitte, hogy a jó Atya tudja, miért
így kellett történnie.
Az elmúlt hét évben édesanyánk egyedül élt, de
nem magányosan. Gyermekeiként nagyon közel kerültünk hozzá, folyamatos napi kapcsolatban álltunk. Igényeltük tanácsait, az Úrba vetett töretlen hite példaképül szolgált számunkra. Közeli szomszédjával, Kálmán
Imréné Erzsike testvérével igazi lelki társakká váltak, az
élet minden területén kölcsönösen egymás támaszai lehettek. Hozzátartozóiként hálásak vagyunk ezért a kapcsolatért.
Örömmel töltötte el édesanyánkat, hogy 2018. karácsonyán a Gyülekezet számos tagjának aláírásával kapott egy üdvözlőlapot, érezhette, hogy nem feledkeztek
el róla.
Amikor már betegségei nem tették lehetővé a rendszeres gyülekezetbe járását, azon volt, hogy legalább az
úrvacsorai alkalmakra eljusson. Később – a betegségek
adta kényszerűségből – a technika vívmányaira kellett
hagyatkoznia, valamennyi gyülekezeti közvetítést vagy
élőben vagy felvételről megnézett az interneten. Nyitott
volt korunk technikai újdonságaira, foglalkoztatták vi-

Baranyai Jánosné – (Szalai Ágnes)
(1933 – 2020)
Édesanyánk, Szalai Ágnes néven született 1933-ban
Szigetszentmiklóson, hívő családban. Hálás volt a
Mennyei Atyának azért, hogy szülei, sőt nagyszülei is
hívő emberek voltak, mégpedig baptisták. Így már
gyermekként megismerhette a Megváltót és egészen
fiatalon döntött arról, hogy követi Őt.
A Szigetszentmiklósi Gyülekezetben, ahová két fiatalabb testvérével járt, sokan voltak fiatalok, jó volt a
vasárnapi iskola és a hittanórák is sok hasznos ismeretet
nyújtottak részére. Emlékezetesek voltak számára a
nyaranta „Biblia-iskola” néven tartott, többhetes játékos, csoportos Biblia-tanulmányozások. Bemerítésére
tizenegy éves korában került sor, 1944 júliusában.
Bretz Vilmos szigetszentmiklósi lelkipásztor keresztelte
meg bemerítés útján bűnei bocsánatára. Később elvégezte a vasárnapiiskola-tanító tanfolyamot és a kicsik
csoportját tanította.
1947-ben Szigetszentmiklóson Patai József lelkipásztor menyegzőjén ismerte meg későbbi házastársát,
Baranyai Jánost, aki szintén baptista hívő családban
nőtt fel Kiskőrösön öt testvérével együtt. Ő is fiatalon,
már tizennyolc évesen átadta életét Teremtő Urának,
és 1946. év pünkösdjén bemerítkezett, a Tabdi Gyülekezetnek volt tagja.
Több év után az Úr egymáshoz vezette őket. Házasságkötésükre 1955. év májusában került sor, közös életüket Kiskőrösön kezdték, ahol tizenkét évet éltek.
1958-ban született Zoltán, 1961-ben Tibor fiuk.
Több szempontot mérlegelve azt a döntést hozták,
hogy közelebb jönnek a fővároshoz. A jó Atya csodálatos vezetése által ez a tervük valóra is vált. Csepelen találtak megfelelő házat a kiskőrösi helyett. A munkahelyek is megoldódtak, a Csepeli Gyülekezet tagjai lettek.
4
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közül édesanyánk a következőket emelte ki, mint hozzá
legközelebb állókat:
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére
támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni
fogja ösvényeidet.” (Péld 3, 5-6)
„Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,”
(1Thesz 5, 17-18)
„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.”
(Zsolt 118,9)
„Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, oh Felséges! (Zsolt 92,2)
Édesanyánk polgári foglalkozásáról röviden annyit
lehet elmondani, hogy pénzügyi végzettségét a Csepeli
Papíripari Vállalatnál, majd a Magyar Optikai Művekben kamatoztatta, ezt követően nyugdíjazásáig a KÉVMetró nevű vállalatnál dolgozott. Mindenhol megbízható, magas tudású munkatársként tartották számon.
Köszönjük a Mindenható Atyának édesanyánk életét, továbbá azt, hogy gyermekei lehettünk, és hálával
dicsőítjük a Jó Atyát.

lágunk problémái, szellemi frissességét mindvégig
megőrizte. A Békehírnök 2019. decemberi számában
megjelent keresztrejtvényt még megfejtette, majd a
2019-es karácsony szentestéjén egy súlyos betegség
miatt kórházba került.
Nagyon szerette volna elkerülni a kórházi kezelést,
ám ahogy házastársának, ez neki sem adatott meg. Bár
az utolsó hetekben megnehezült vele a kommunikáció,
de így is érzékelhettük, hogy a jó Atyába vetett több
mint hét évtizedes hite, bizalma nem ingott meg, Isten
gyermekeként hűséges maradt Teremtőjéhez haláláig.
Édesapánk temetésén elhangzott, hogy „János bácsi
az élettel betelve folyamatosan készült az örök hazába”.
Azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk édesanyánkról is,
aki a 2019-es karácsonyt megelőző napokban arról beszélt, hogy eljött egy újabb karácsony, és ő még mindig
„itt van”. Nagyon vágyott arra, hogy együtt lehessen –
immár az Örök Hazában – „Jánosával” és az Úrral.
Egyik legkedvesebb énekük szövege úgy szól, hogy
„Az Úr csodásan működik…”. Elmondták, hogy ezt
megtapasztalták sokszorosan fiatalon, házasságuk alatt
és családjukban is. Nagyon sok kedves Igéjük volt, ezek

Baranyai Zoltán és Baranyai Tibor

********************************************************************************************
17-én ott voltak a Budai Gyülekezet alapítótagjai
között, mint árvaházi ifjak. Házasságkötésük után is,
halálukig, tagjai maradtak a gyülekezetnek. Olivér
édesapja 1924–1926-ig a gyülekezeti énekkar
szervezője, vezetője volt, emellett verseket írt. A
„Valaki járt előttem – Keresztény versek” válogatás ma
is elérhető az interneten.
A szülők hitben, szeretetben nevelték gyermekeiket:
Gyulát és Olivért. Gyermek- és ifjú éveiket a budai
gyülekezetben töltötték, a hitet és lelki útravalót ebből a
testvéri közösségből hozták magukkal. Ebben a közösségben voltak és vannak ma is barátaik. Az élő hit és Isten szeretete, kegyelme segítette az élet nehézségeinek
leküzdésében őket.
Olivér fiatalon tanult meg orgonálni; nemcsak szorgalmas, hanem tehetséges is volt. Tóth Gábornak és
Beharka Pálnak is a tanítványa volt. A gyülekezet zenei
életében aktívan részt vett. Orgonista, segéd karvezető
és a pengetős zenekar vezetője is volt. Ebben az időben
Békefi Mihály és Beharka Pál vezette a Gyülekezet zenei szolgálatát. Később tanulmányai, munkája elszólította a rendszeres gyülekezeti szolgálattól. A hit és a zene szeretete azonban elkísérte földi élete végéig.
Sajnos a betegség legyőzte, életének 80. évében
visszatért Teremtőjéhez. A sok szeretetet, amit kaptunk
tőle soha nem felejtjük, erőt ad életünk hátra lévő útján.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá.

Tamaska Olivér
(1940 – 2020)

„Egyszer...Uram a lámpám eloltja
S ha a fényét tovább nem szórja,
Kezébe teszem kormos üvegem.
És itt hagyom régi őrhelyem...”
Tamaska Gyula

Férjem, Olivér 1940. május 8-án született Budapesten,
baptista család második gyermekeként. Szülei a
Baptista Árvaház árvái voltak: Tamaska Gyula és
Steiner /Tölgyes/ Margit. Ők fiatalon 1924. november

Tamaska Olivérné
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BIZONYSÁGTÉTEL
Rendhagyó bizonyságtételre kértem testvéreimet a húsvéti lapszámba. Mivel az úgy esett, hogy nemrégiben hallottam egy testvéremtől, hogy valakivel beszélgetett bűnbocsánat témakörben, és érdekes,
mondhatni meghökkentő kijelentést hallott tőle: ha megbánjuk Isten előtt bármilyen bűnünket, akkor Isten úgy bocsátja meg, hogy annak semmilyen következménye nem lesz már a földi életünkben sem.
Amikor ismerősöm Dávid életére hivatkozott (2Sám 12), arra az volt a válasz, hogy aki ezt gondolja, az
az Ószövetségben él, nem az Újszövetségben, mert aki újszövetségi hívő, annak a bocsánattal együtt a
következménynélküliség is jár. Bevallom nagyon meglepődtem ezen az elméleten, mert én a saját életemben nem ezt tapasztalom/tapasztaltam. Ezért kértem meg testvéreimet, hogy írjanak arról, hogy ők –
természetesen a Biblia alapján – hogyan látják ezt a gondolatot, és írjanak példákat a saját életükből is.
Éreztem már előre, hogy kicsit „darázsfészekbe” nyúlok ezzel a témával, de talán éppen ezért nagyon
tanulságos bizonyságtételek születtek. Sőt! Lelkipásztor testvérünk alaposabban is körüljárta a témát,
részletesen kifejtve a bűn és a bűnbocsánat ábrázolását a Bibliában. Kívánom, hogy mindannyiunk épülésére szolgáljanak az alábbi írások!
Ádány Judit

A bűn és a bűnbocsánat következménye
A megbocsátás a bűn minden következményét eltörli?
1. Mi a bűn?
Az Ószövetség és az Újszövetség
sokféle módon beszél a bűnről,
azért, hogy a bűnös felismerje bűnösségét. A bűn lényegében egy
normától való eltérés, végső soron
Istennel szembeni engedetlenség.
A bűn nem csupán „céltévesztés”,
hanem a rossz cél eltalálása. Lehet
valaki bűnös aktívan és passzívan,
a hangsúly az aktív cselekvésen van és nem a jó elmulasztásán. „A bűn végső soron úgy határozható meg,
mint a teremtett lényben bármi, ami Isten szent természetét nem tükrözi vissza, vagy azzal ellentétes.”
(Buswell) A bűn lehet állapot, beállítottság, gondolat,
vágy, beszéd, cselekedet. A megbocsátás ezeken mit
változtat?
2. Ki a felelős?
a. Az öröklött bűn (az eredendő bűn)

Pál többször is mondja, hogy a halál és kárhozat
egyetlen ember bűnének a következménye. A bűneink
és a halálunk, kárhozatunk Ádámtól származik.
b. A személyes bűnök
Pál a halálunk, kárhozatunk okaként említette Ádámot, és elítélésünk alapjaként hozza fel személyes bűneinket is. Nem azt mondja, hogy bűnösnek mondhatók
vagyunk, hanem hogy mindnyájan tettünk valamit. A
kárhozat mindannyiunk többféle vétkének az eredménye. Ádám is vétkezett, és mások is vétkeztek. A személyes bűnöket nem adjuk tovább, mindenki maga követi el. Mind bűnben vagyunk, nincs igaz egy sem,
nincs, aki keresse Istent, mindenki romlott, senki sem
tesz jót, a torkuk, a szájuk, a lábuk, romlás, nyomorúság, békétlenség, amit Isten megítélhet. (Rm 3,9-18.)
A bűnös természetünk megmutatkozik, mégis leginkább a személyes bűneink döbbentenek rá a bűnösségünkre. Vétkezünk nyíltan és gondolatban, tudatlanságból és tudatosan. Van kisebb és nagyobb bűn. Minden
bűn halálos, mégis van kisebb és nagyobb hatású bűn,
és olyan bűn, ami könnyebb vagy súlyosabb következménnyel jár.
3. A bűn következményei
a. A bűn hatása a világra
Ádám bűnének következményei:
- Halál: 1. Óriási törés az Istennel való kapcsolatban. Szellemi halál.
2. Óriási törés az (örök) életünkben. Fizikai halál.
- Szülési fájdalom. Mindenféle erőtlenség, betegség, töredékesség.
- A munka fáradtsága.

Az öröklött bűn az az állapot, amibe minden ember beleszületett. A bűn által megrontott természet. Fogantatásunk pillanatától a miénk. Ez nem olyan dolog, amit
életünk során szerzünk meg. Az ember egész lénye
romlott, természet szerint harag fiai, harag tárgyai vagyunk.
Az öröklött bűn büntetése, következménye lelki halál, Istentől való elszakadás, és fizikai halál. Ha ez így
folytatódik, örök halál, vagy második halál lesz belőle.
Rm 6:23: „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.”
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-

A föld is átok alá került, nem adja termőerejét,
sőt tövist és bogáncsot terem.
- A bűn uralma alá került az ember.
- A paradicsomból való kizárás. Az örök élet lehetőségének elvétele.
b. A bűn hatása ránk
– Értelmünkre: Ef 4:18: „Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert
megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük.”
Rm 12:2: „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.”
– Lelkiismeretünkre: Tit 1,15: „Minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek meg a hitetleneknek semmi sem
tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük.”
– Akaratunkra: Rm 7:20: „Ha pedig azt teszem, amit
nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn.” A farizeusokat ördög atyától valónak
mondja Jézus, mint akik atyjuk akaratát kívánják cselekedni. Rabok, akiknek Jézus tud szabadulást adni.
– A testünkre: Töredékes lett az egészségünk, az erőnk.
Természetesen nem minden betegség személyes bűn
következménye (Jn 9,3), de sok ilyen esettel találkozott
Jézus.
c. Bűneink hatása másokra.
Hatással vagyunk a környezetünkre. Át sem tudjuk látni, fel sem tudjuk mérni a következményeket. Az írástudók hatással voltak az özvegyek életére, a hagyományok követőire. Senki sem vétkezhet teljesen elszigetelten. A vezetők bűnei nagyobb hatással vannak, több
emberre hatnak, ezért nagyobb a büntetésük. Egy csomó mindent nem lehet visszacsinálni, hanem hat. Nem
múlik el bűneink összes hatása a bocsánatkérésünktől.
d. A bűn természete.
A bűn magában hordja a büntetést, hiszen elég hagyni,
hogy kibontakozzon. A bűn természete, hogy kiteljesedik.
1Kor 5:6-8: „Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok,
hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti?
Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti
bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság
kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
Jak 1:15: „Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a
bűn pedig kiteljesedve halált nemz.”
4. A bűn büntetése
a. Isten az ítélő Bíró. Zsolt 94:1-2: „URam, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg
a gőgösöknek tetteikért!”

b. Isten a fegyelmező Apa. Nevel, hogy el ne
vesszünk, hogy fékezze a bűnt. Isten törvénye
és az abban megírt szankciók kordában tartják a
bűnös természetű embert, akiben bűn lakik, aki
nem akar és nem tud rendjéhez igazodni, sőt lázadásban van.
c. Ítéletnap. ApCsel 17:31: „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az
egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.”; Mt 12,36: „De mondom nektek, hogy
minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet
napján…”
5. Isten ígérete: Lesz majd egy nap, amikor mindent helyreállít
Elveszi minden bűnünk minden következményét, letöröl szemünkről minden könnyet, megvigasztal és még
az emlékét is elveszi. Kétlépcsős helyreállítás.
a. A megváltásban való hit következményei. Mi történt a Golgotán?
Abban a pillanatban, amikor valaki hitre jut, Isten Jézus
Krisztus igazságát számítja be a javára, azt tulajdonítja
az embernek. Krisztus halála tette lehetővé, hogy Isten
ne rója fel az emberek bűnét.
Ahogy Ádám bűnét a magunkénak vallhatjuk, hogy
benne bűnösek vagyunk, úgy Jézus igaz voltát is magunkénak vallhatjuk.
- Bűnbocsánat, a tartozás elengedése, eltörlése.
-

Megbékélés Istennel. Kiengesztelés. Létrejön egy
még nem teljes közösség Istennel, egy Atya-fiú
kapcsolat.

-

A bűn hatalmának megtörése.

-

Új, megszentelődő élet, a fiúság Szellemével.

-

Örök élet és az Istennel való kapcsolat teljességének ígérete.

b. Mi nem történt a Golgotán? Mi marad még a hívő
ember életében a teljes megváltásig?
Az új élet egy hiten alapuló új élet Jézus Krisztusban,
ami a Szentlélektől való újjászületéssel kezdődik, és
Szentlélek erejével valósul meg. Ennek ellenére a régi
természet még nem töröltetik el.
Nem múlik el az öröklött bűn következménye a szülési fájdalom, a munka fáradtsága, a föld átkozott volta.
Vannak betegségeink. A bennünk lakó bűn továbbra is
uralkodni akar rajtunk. Meg fogunk halni fizikailag, hacsak nem öltjük magunkra a romolhatatlan életet Krisztus visszajövetelekor.
A megtérés nem szabadít meg a bűn elkövetésétől, a
megváltott ember továbbra is képes vétkezni.
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A testnek továbbra is vannak cselekedetei, vágyai,
szenvedélyei. Nincs benne semmi jó. Csak megfeszíteni, öldökölni lehet; a Szentlélek uralma alatt élve győzhetjük le. A mérce Isten szentsége, a világosságban kell
járnunk és a teljesség-befejezettség felé kell haladnunk.
1Jn 2:4-6: „Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja
meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az
igazság, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán
teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy
őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.”
Isten szeret, megbocsát, de nem tűri a bűn szabad gyakorlását. Ha okot adunk bűneinkkel Istennek, lesz büntetés, fegyelmezés, tanítás.
6. Sokféle baj érheti a hívő embert
Természetesen Istennek hatalmában áll eltörölni a bűnök következményét, de nem mindig teszi ezt meg még
bocsánatkérés
esetén
sem. De akik hozzá tartoznak, végül megszabadulnak a bűntől és annak
minden következményétől. Mt 9,5: „Mert mi
könnyebb, ezt mondanie: Megbocsáttattak neked a te bűneid; vagy ezt
mondani: Kelj föl és
járj?” A bénának megbocsátotta bűneit, és elvette a bénaságát is.
a. Minden érhet mindenkit a múlandóság, töredékesség, átok alá került
világban.
Préd 9:2: „Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával és a tisztátalannal; azzal, aki áldozik és azzal, aki nem áldozik;
úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző éppúgy, mint
aki fél az eskütől.”; Préd 9,11: „Azt is láttam a nap
alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a
hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az
értelmeseknek a gazdagság és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől
függnek.”
b. Lehet egy betegség az ádámi bűn általános következménye, de lehet büntetés, mint a személyes engedetlenség következménye, amiből bűnbánattal,
bocsánatkéréssel lehet kijönni. (Jakab) Azért van
köztetek sok beteg.
c. Isten fegyelmez valamilyen módon. Zsid 12:5-11:
„…és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek,
mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert
akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz
mindenkit, akit fiává fogad." Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha

pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki
részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután:
testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? Mert ők
rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében
részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.”
Nevel, fegyelmez, korrigál, megvizsgál, számonkér,
rendreutasít, megró, megdorgál, megfedd, napvilágra
hoz, rábizonyít, megzaboláz, megbüntet, megostoroz,
fájdalmat okoz. Minden fiú részesül fegyelmezésben,
büntetésben, csak a fattyak nem. A fenyítés, a büntetés
nem egy örömteli dolog, hanem fájdalmas, keserves,
végül igazzá teszi az
embert, megint béke
lesz, akiken Isten ezt
gyakorolja. Ilyen fegyelmező eszköz lehet a
betegség is.
1Kor 11:29-32: „Mert
aki úgy eszik és iszik,
hogy nem becsüli meg
az Úrnak testét, ítéletet
eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és
betegek közöttetek sokan, és ezért halnak
meg számosan. Mert ha
mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet
alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a
világgal együtt el ne vesszünk.” El ne kárhozzunk, tehát
az üdvösségben tart minket. Szükséges lehet a helyi
gyülekezetből való kizárás. (1Kor 5)
d. Lehet tanítás, amit Isten hajlandó felhasználni az
életünkben, hogy formáljon minket.
Jn 5,14: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezz,
hogy valami nagyobb bajod ne essék.”
Fontos meglátnunk mi az oka, célja a bajunknak,
mert ha nincs benne személyes felelősségünk, akkor
alatta maradva, Jézussal átélve rendben van a kapcsolatunk és békességünk lehet, ha pedig van felelősségünk,
helyre kell állni, bocsánatot kell kérni, helyre kell állítani a kapcsolatot Istennel, hogy újra békességünk legyen, esetleg akkor is, ha bűnünk következménye
megmarad az életünkben.
7. A bocsánatkérés
A bocsánatkérés alapelvei: A felelősség vállalása, a
megbánás, a bocsánatkérés, a jóvátétel. A megbántott
fél igazságtételre vágyik. A kiengesztelés és a jóvátétel
sokat tud segíteni a kapcsolaton. A törvényi négyszeres
jóvátétel arról beszél, milyen mélyen tud megbántódni
egy ember, és hogy a kapcsolati kár sokkal nagyobb
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ellenőrizni a szállítmányt. Meg is tette és azt találta,
hogy egy köteg valamilyen deszka volt a hulladék alá
rejtve. Meg is ijedtem, imádkoztam ezerrel. Nagyon
hamar előkerült a főnököm, és nagyon durván kiabált,
káromkodott. Rendőrségi ügy és kihallgatás lett belőle.
Nem vádoltak meg lopással, csak munkakörében elkövetett vétséggel. Zsebre tettem minden következményét
a jóhiszemű hibámnak, Isten akkor nem védett meg.
Isten haragja visszafogott harag, sőt irgalom, hiszen
esőt ad jókra és gonoszokra. Aki nem nézheti el a bűnt,
mégis elnéző. Isten országa igazság alapú és kegyelem
alapú. Jer 51:56 „Mert pusztító tör reá, Babilonra, és
elfogatnak vitézei, eltörik az ő kézívük, mert a megfizetésnek Istene, az Úr, bizonnyal megfizet.”
Hab 1,13: „Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem
tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget, miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat?”
Zsolt 62,13: „Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz
meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!”
Zsolt 99,8: „URunk, Istenünk, te válaszoltál nekik,
megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.”
Muszáj az Újszövetségből is idéznem, nehogy valaki
azt gondolhassa, hogy ott más Istenképpel találkozunk:
Rm 2:2-11: „Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt
gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed,
hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy
megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten
jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy
igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint
fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot
követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének,
aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is; viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd
osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak
elsősorban, de görögnek is! Mert Isten nem személyválogató.”
1Kor 11,34: Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy
ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha
hozzátok megyek, rendelkezem.
Kol 3:24-25: „tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok
az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok
tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja
vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.”

kár, mint az anyagi kár. A bocsánatkérés tehát az igazságosság és a kapcsolat körül forog. A bocsánatkérés
elsősorban a megtört kapcsolatot igyekszik helyreállítani, nem a kárt igyekszik elkerülni. A bizalmat akarja
újraépíteni. Fontos feltenni magunknak azt a kérdést:
Nem csupán a bűneink büntetésétől akarunk megszabadulni egy bocsánatkéréssel?
Az igazi megtérő nem a bűn következményeit akarja
elkerülni, hanem a kapcsolatot akarja helyreállítani, és
új életben akar járni. Aki nem így gondolja, azok számára lehet fontos az a gondolat, hogy a bűnbocsánat eltörli a bűn következményeit is. Továbbá aki szeretné
elkerülni a számonkérés napját, fontos kérdés lehet
számára, hogy a megváltottak megjelennek-e Isten színe előtt ítéletre a haláluk pillanatában. Minden bűnünk
következményét megérdemeljük, mégis néhánynak a
következményét megússzuk kegyelemből. Nem minden
személyesen elkövetett bűnünkért fizetünk meg. Ez kegyelem. Némelyekért megfizetünk. Én inkább azon
csodálkozom, azt tapasztalom, hogy nem mindig iszom
meg a levét annak, amit rosszul csináltam. Nem azt kapom, amit megérdemelnék.
Isten királyságában igazság lakik. Ki mit vet, azt
aratja. Van személyes felelősség.
Egyetlen bűn sem következmények nélküli. A bűn
az adósság, tartozás. Valaki megfizeti az árát. Némelyik
bűnünket észrevesszük, belátjuk, megvalljuk, bocsánatot kérünk, némelyiket észre se vesszük. Isten elengedi
néhány tartozásomat, néhányat pedig nem, hogy tanuljak belőle.
Hadd mondjak el két történetet abból az időből,
amikor a tuzséri fatelepen dolgoztam.
Művezetőként egyik délutános műszakban egy hét
fős kis csapatot vezettem. A nappalos műszak lejárt, a
nagyobb vezetők hazamentek. Jól dolgoztak a fiúk. Valakinek szülinapja volt és hat óra tájban, vacsora után
elővettek egy üveg bort és engem is megkínáltak, Egyegy kis félpohárnyit ittunk. Persze felelősségem lett
volna, hogy egyáltalán ne történhessen ilyen, hiszen a
gépeink életveszélyesek voltak. Minden rendben ment,
és nem sejtettem semmit, Tíz órakor, a befejezéskor láttam a fiúkon, hogy egyik-másik nagyon sokat ivott.
Még imádkoztam is, hogy senki ne vegye észre, mert ha
kitudódik a dolog nagy bajuk és bajom lehetett volna
belőle. Másnap, amikor meghallottam, hogy egyik férfi
még hányt is a vállalati buszon hazafelé, nagyon megijedtem. Pár nap után tudtam fellélegezni, és tanultam
az esetből: többé ilyen nem történt.
A másik esetben a mérlegházba helyeztek, ahol a kiszállított hulladékfát kellett mérlegelni. Még kezdés
előtt érkezett egy traktor megpakolva. A telep területén
több helyről lehetett rakodni, és ezt koordinálta valaki,
illetve alá is kellett írja, hogy valóban hulladék került-e
a platóra. Nagyon sietett a sofőr, és magyarázta, hogy
vissza kell érnie, mert utána egyik főnöknek viszi majd
az áruját. Nyolc előtt öt perccel megmértem és engedtem a kapuhoz. Ott természetesen joga volt a kapusnak
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Nem bűneink szerint bánik velünk
„

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne
feledd, mennyi jót tett veled! Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz. Életed eltölti javakkal, megújul ifjúságod, mint a sasé. Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak
igazságot szolgáltat. Útjait kinyilvánította Mózesnek, a tetteit Izrael fiainak. Az Úr irgalmas
és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. Nem perel untalan, haragja nem
tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Amilyen távol van napkelet
napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.” (Zsolt 103, 1-13)
Isten kegyelmét tapasztalom és élem át a mindennapokban, és amikor a 103. zsoltárt olvasom, elcsodálkozom
azon, hogy az én Atyámnak mekkora a szeretete és irgalma hozzám. Ahhoz a bűnös emberhez, aki én vagyok.
Úgy gondolom, hogy tényleg nem a bűneim szerint bánik
velem az Úr. Viszont van, amikor a bűneinknek „földi”
viszonylatban vannak következményei, de vannak olyan
élethelyzetek, amikor Isten kegyelméből nincsenek. Úgy
hiszem, hogy Atyánk szuverén joga és lehetősége is van
arra, hogy eldöntse mi az, amit megenged az életemben
és mi az, amitől megment. Pár példát hadd hozzak az életemből, ami tanulságos volt számomra.
Voltak olyan élethelyzeteim, amikor nem kellett vállalnom hibám következményét. Ilyen például, amikor
megbántom Noémit. Még mindig szeret! Vagy éppen
türelmetlen vagyok a gyermekeimmel. Még mindig szeretnek! Ráadásként Isten olyan hatalmas, hogy ezekkel
a tévedéseimmel is tudja erősíteni a kapcsolatomat a feleségemmel és gyermekeimmel. Olyan csodálatos, hogy
Isten úgy dolgozik, hogy a mi erőtlenségünk által tény-

leg célhoz ér az Ő ereje (2Kor 12,9). Kimunkálja bennem/bennünk azt, amit Ő előre eltervezett. Engedd meg
TE is, hogy munkálkodjon az életedben.
Olyan élethelyzetre is tudok példát írni, amikor vállalnom kellett a bűnöm földi következményét. Ebből
egyet szeretnék veletek megosztani. Amikor középiskolás voltam, nem igazán foglalkoztam a nyelvtanulással.
Valahogy mindig fontosabb volt más. Később nagyon
megbántam. Hiszem, hogy Isten megbocsátott, de a következményét viselnem kell. Nem tudok rendesen angolul és ezt felnőttfejjel, most kell pótolnom, ami sokkal
nehezebb család és munka mellett.
Amitől megmentett engem Isten, az a bűn következménye: a halál. És itt most a lelki halálra gondolok,
nem a testire. Mivel hiszem, hogy Jézus meghalt és feltámadt értem, ezért nekem már nem kell vállalnom ezt a
halált. Jézus megtette helyettem. Nincs következménye.
Legyen áldott az Ő neve!
Máté Arnold

Ha világosságban járunk…
„Ha megbánjuk Isten előtt bármilyen bűnünket, akkor Isten úgy
bocsátja meg, hogy annak semmilyen következménye nem lesz,
mert az újszövetségi hívőnek a
bocsánattal a következménynélküliség is jár.” Igaz ez? Nehéz
téma. Mi, hívő emberek sokszor
azt gondoljuk, hogy ha az életünk egy pontján szólt hozzánk
Isten Szelleme, és igent mondtunk Jézus hívó szavára,
behívtuk Őt az életünkbe, megvallottuk bűneinket, Ő
ezeket a bűnöket megbocsátotta. Ennélfogva egyszer, s
mindenkorra részesei lettünk az Ő kegyelmének, és aztán történhet bármi, „semmi nem választhat el minket
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban a
mi Urunkban.” (Rm 8:38-39)
Ez a mondat teljesen igaz – SENKI ÉS SEMMI – de
mi MAGUNKAT IGEN. Egy képpel szeretném ezt még
szemléletesebbé tenni. Van egy apa, akinek van egy fia.

Az apa nagyon szereti a fiát: óvja, védi, vigyáz rá, tanácsokkal látja el, hogy baj ne érje. Ez a fiú csak addig élvezheti szerető apja védelmét, míg együttműködik az
apjával. Mihelyt engedetlen lesz, és nem hallgat apja
tanácsára, ellenszegül, akkor már kikerül ez alól a védelem alól, és védtelenné válik. Így van ez a hívő, újjászületett emberrel is. Kihagyhatatlan a megtérés és az újjászületés. Ám életünknek át kell mennie egy megszentelődési folyamaton is! („Szentek legyetek, mert én szent
vagyok.” 1Pt 1,16) Megszentelődésünk kihagyhatatlan
feltétele az Istennel való járás. Azt, hogy megtértünk és
újjászülettünk-e, tudnunk kell! Lelki életünknek ez egy
nagyon fontos lépése. Ez a mi döntésünk. Ha érezzük a
Szent Szellem érintését, és engedelmeskedünk Neki,
Jézus belép az életünkbe, és újjászül minket. Az viszont, hogy mennyire vagyunk tele Krisztussal, attól
függ, hogy mennyire engedjük át az életünk különböző
területeit Neki, hogy Ő legyen az Úr és Király bennünk.
Az, hogy mennyire vagyok tele Krisztussal, mennyire
élő Vele a kapcsolatom, meg fog látszani a tetteimen
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keresztül. Amikor bekerül valaki az én közvetlen környezetembe, valamit érzékel belőlem. Legjobban ezt a
Kolossé 3 mutatja be. Nem írom le az egészet, de ajánlom, hogy mindenki olvassa el! Pál ezt a részt újjászületett hívő embereknek írja. Mégis arra kérte őket: „Ezért
gyökerestül irtsátok ki magatokból a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását: a szexuális
bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, és a
gazdagság után való vágyakozást, amely a bálványimádás egyik fajtája. Ezek miatt
sújt le Isten haragja az engedetlenekre.” (Kol 3:5-6
Egyszerű fordítás) Még arra
is kéri őket, hogy: „Most
azonban irtsátok ki magatokból a haragot és a dühöngést; ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel
valakit megbántanátok, ne
mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok!
Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen ez a „régi ember” szokása volt.” (Kol 3:8-9 EFO)
„Még ilyet!” – gondoljuk magunkban. De Pálnak
hasonlókat kellett írnia az efézusiaknak is (Ef 4). Akik
megtértek és újjászülettek, azok élhetnek ilyen bűnökben? Sajnos igen. A megtért és újjászületett emberek is
ugyanúgy ki vannak téve a Sátán támadásainak, mint a
nem hívő emberek… azzal a különbséggel, hogy a
Krisztusban elrejtett életű ember éber: észreveszi az ellene irányuló támadást, hallja Isten Szellemének szavát.
Ha vétkezne, nem hagyja nyugton az életében lévő bűn.
Folyamatosan harcban áll a Sátánnal szemben. („Hiszen
mi nem emberek ellen harcolunk, hanem … a jelenlegi
sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen.” Ef 6:12 EFO)
Az újjászületett embernek is lelki fegyverzetre van
szüksége, mert nélküle védtelen. (Ef 6:10-18) Nagyon
fontos lelki fegyverünk az ima. Ahol Jézus a színre lép, a
Sátánnak onnan távoznia kell! Tudnunk kell viszont,
hogy ez a harc halálunk pillanatáig fog tartani, és ott még
keményebbé válik. A Sátán folyton a lelkünket akarja, és
akkor a legboldogabb, ha Istent kihagyva az egészből, a
magunk erejével próbáljuk megvívni ezeket a harcokat.
Ekkor sajnos könnyen prédáivá is válhatunk.
Ha világosságban járunk, akkor tisztábban látunk.
Észrevesszük és fájdalommal tölt el, ha azt a fehér ruhát, amit Krisztustól kaptunk, valami bűn beszennyezi.
Ezért, ha valamit észlelünk a sötétség erőiből az életünkben, azt Jézus előtt pontosan ki kell mondanunk, és
kérnünk kell az Ő bocsánatát. („Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít
minket minden gonoszságtól.” 1Jn 1:9) Nem lehetnek
titkos bűneink! Erre intő példa Anániás és Szafira története. (ApCsel 5:1-11)
Akkor járunk világosságban, ha ismerjük Jézus hangját, és hallgatunk rá, ráadásul meg tudjuk különböztetni
az idegen hangoktól. („Az én juhaim hallgatnak a han-
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gomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.”
Jn 10,27) Ha halljuk Jézus hangját, készek vagyunk lépni, vagy elengedjük a fülünk mellett? Ha elengedjük a fülünk mellett, és nem foglalkozunk azzal, hogy Istennek
mi a terve életünkre nézve, és nem akarunk engedelmeskedni késztetésének, akkor mi sem várhatjuk azt, hogy
következmények nélkül megússzuk még itt a Földön
sem. Ha Isten számon kér, és megérezteti velünk, hogy
mindezt miért teszi, ezzel ő újabb esélyt ad a megtisztulásra. Az Ő legfontosabb kérése az, hogy alázzuk meg
magunkat. („Alázzátok meg
magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az
ideje, ő felemeljen benneteket!” 1Pt 5:6 EFO)
A továbbiakban szeretnék
néhány történetet megosztani
a saját életemből. Azt írtam a
hazugságról, hogy Isten emiatt haragszik. Azt vettem
észre a saját életemben, hogy ez gyakran a képmutatással együtt jelentkezett. Egy történet: Pünkösd másodnapja volt. Piskótatekercset vittem a Szilfa-tisztásra.
Bocskáné Jolinak nagyon ízlett, megkérdezte, hogy én
készítettem-e. „Igen” volt rá a válaszom. Ez azonban
csak félig volt igaz. A krémet igaz, hogy én készítettem,
de a piskótát készen vettem hozzá. Még azt is elmondtam neki, hogy hogyan kell piskótatekercshez piskótát
sütni. Bántott is utána a lelkiismeret, hogy nem mondtam igazat. Évekkel később egy vasárnapi istentiszteleten, amikor Igéje belevilágított a szívembe, Isten Szelleme eszembe juttatta ezt az esetet. Épp a képmutatásról
és a hazugságról volt szó, azt hiszem Anániás és Szafira
története kapcsán. Alig vártam, hogy vége legyen az istentiszteletnek, mert Isten Szelleme arra késztetett,
hogy menjek oda Jolihoz, és kérjek tőle bocsánatot,
mert akkor és ott nem mondtam neki igazat. Ő tudja,
hogy mit gondol azóta rólam, megbízik-e bennem, vagy
sem, de egy mondata azóta nagyon megfogott. Egyszer
azt mondta, hogy „úgy látom, hogy tiszta a szíved.”
Nagyon nehéz volt ezt a lépést akkor megtennem, de
nem bántam meg. Isten feloldozott, a lelkiismeretem
megtisztult.
Írtam arról, hogy nem lehetnek titkos bűneink. A
gondolati és érzelmi bűnöket sorolnám ebbe a kategóriába. Azokat, amik nem látszanak, de ott vannak, és
rombolnak. Nagyon el tudják venni a békességünket.
Ilyen bűn volt az életemben az aggodalom, az érzelmi
paráznaság, a féltékenység, az irigység. Szinte mindegyiktől csak úgy tudtam szabadulni, hogy elmondtam
valakinek, akiben megbíztam, és együtt imádkoztunk a
szabadulásért. Erről már beszéltem gyülekezetünkben
is: a titkos bűneink addig tudnak uralkodni rajtunk, míg
rejtegetjük őket. Ha világosságra hozzuk, megtörik a
hatalma felettünk.
Arról is tettem már bizonyságot gyülekezetünkben,
hogy hihetetlenül nagy volt az Énem. Nagyon hamar
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megbántódtam, és olyankor elment a józan eszem. Kiabáltam emberekkel, még a kezem is eljárt. Nem voltam
az alázat és a szelídség szempontjából a helyemen.
Egyik énekórán a „Szelíd szemed Úr Jézus…” kezdetű
éneket gyakoroltuk. Alig vártam, hogy hazajöjjek. Kimentem a kertbe. Azt a fájdalmat, ami e miatt volt bennem: elmondtam Istennek. Zokogtam. Kértem Istent,
hogy változtasson meg ilyen szempontból is. És Ő akkor és ott ezt a nehéz súlyt levette a vállamról. Megszabadított. Hogy a családomra, gyermekeimre milyen hatással lesz életemnek ez az időszaka, nem tudom. Bízom abban, hogy Isten megbocsátott. Abban is hiszek,
hogy Ő ki tudja javítani azokat a hibákat, amiket elkövettem. A családban mindenkitől bocsánatot kellett kérnem, mert Isten akkor ezt kérte tőlem.
Egy másik szégyenletes bűnöm az volt, hogy néha
embereket „befeketítettem” a hátuk mögött. Egy táborban voltunk éppen, amikor újra egy ének által szólt
hozzám Isten. A „Találkozni jöttem Veled, Istenem…”
kezdetű éneket használta ebben. Isten eszembe juttatta
azokat a mondatokat, melyeket pár nappal azelőtt
mondtam egyik emberről a másiknak. Ez akkor nagyon
fájt. Valaki ezt észrevette, és megkérdezte, hogy szeretnék-e elmenni imádkozni. Én azt mondtam: „igen.” Miután imádkoztunk, Isten azt kérte, hogy kérjek bocsánatot attól az embertől is, akit kibeszéltem. Ezek a nehéz
pillanatok! Sokszor megelégednénk azzal, hogy bocsánatot kérünk Istentől. Ő megbocsát, aztán vígan továbbmennénk, ha Isten nem szólítana fel egy még nehezebb lépés megtételére. Talán Isten azért kéri ezeket
tőlünk, hogy máskor jól gondoljuk meg, mit teszünk.
Szeretnék egy másik történetet is elmondani, ami
gyakorlatilag nem is egy, hanem kettő. Volt olyan eset,
hogy nagyon nem értettem egyet az igehirdetésben elhangzottakkal (ez nagyon ritkán fordult elő, de sajnos
volt ilyen is). Nagyon mélyre kerültem lelkileg. Azon
gondolkodtam, hogy keresnem kellene egy másik gyülekezetet. Ez két esetben is előfordult. Első alkalommal
Isten egy álom által szólt hozzám. Az álomban ez volt:
bementem a gyülekezetünk öltözőjébe, és láttam, hogy
telis-tele van az imaházunk. Még az öltözőben is álltak
emberek. Én csak néztem, hogy mi van??? Aztán odalépett hozzám Isten, és megkérdezte: „Biztos, hogy el
akarsz menni…?” Ez az álom elvégezte bennem azt,
hogy hagyjak fel az ítélkezéssel. („Ne ítéljetek, hogy ne
ítéltessetek!” Mt 7:1) „Bizony a ti utaitok nem az én
utaim – így szól az Úr.” (Ézs 55,8) Fogadjam el, hogy
homályos a látásom, és bízzak mindent Istenre. De egyszer mégis megkísértett a Sátán, ugyanezzel a gondolattal. Először megkeményítette a szívemet, hogy Isten
üzenetét meg se halljam. Utána ugyanazt a gondolatot
újra elültette a szívembe. Nagy vívódásom közepette Isten először gondolataimon keresztül szólt hozzám, majd
a reggeli csendességemben szó szerint ugyanazt elmondta a Mai Igén keresztül is. Nem tudom pontosan
idézni, amit akkor hallottam, de nagyjából ez volt: „Melinda, kemény a szíved! Nem Ő mond rosszat, hanem te
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keményszívűségeddel elzársz egy csatornát, amin keresztül Isten üzenete áramolhatna a szívedbe!” Be kellett látnom, hogy Istennek igaza van.
Azt is kérte Isten, hogy kérjek bocsánatot, mert akkor még meg is bántottam. Meg kellett tennem! Ez sem
volt könnyű! Nem sokkal ezután egy lelkipásztorbeiktatási istentiszteletet néztem a YouTube-on. Isten
akkor újra megszólított. Arról beszélt egy nagy méltóságban lévő lelkipásztor, hogy hogyan tehetjük tönkre a
gyülekezetünket a lelkipásztorunkkal együtt. Úgy például, hogy állandóan kritizáljuk. „Jaj, Uram! Nem akarom én tönkretenni sem a gyülekezetemet, sem a lelkipásztoromat! Bocsáss meg! Nem akarom többé ezt tenni!” – válaszoltam Istennek. Azóta nyugalom és békesség van a szívemben.
Régebben volt olyan eset is, amikor megkeményedett a szívem, mert egy elmondott imám után felállt az
akkori pásztorunk, és keményen bírálta az imámat. Pont
azért imádkoztam, hogy ne szégyelljem Őt megvallani,
legyek bátor. Nem kívánom senkinek azt az érzést, amit
akkor átéltem… mintha le lettem volna forrázva. Volt,
aki hátra is nézett, és rám somolygott. Nem is tudtam
imádkozni utána két hónapig. Azután, mivel ő nem kért
bocsánatot, de Isten azt mondta nekem, hogy: „Ha az
embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg
az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6:14-15) Eldöntöttem, hogy megbocsátok neki, de a továbbiakban sem tudtam hangosan imádkozni.
Azután egyszer megkérdezte tőlem az Úr, hogy „mi ez
a nagy hallgatás? Az Úrnak mondom el az imát, vagy
az embereknek?” Azt válaszoltam: „Igazad van, Uram,
tényleg úgy teszek, mintha embereknek imádkoznék,
kérlek, bocsáss meg! Többé nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy mire mi a reakció! Ha Te késztetsz valamire, akkor szeretném azt tenni! Nem akarok többé
azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol az imámról, vagy
bármelyik szolgálatomról! Hisz a legfontosabb az, hogy
Isten mit gondol rólam.” Miután ide eljutottam, kaptam
egy lelki békét. Most már tudom, hogy vannak az Úrtól
jövő kritikák is, és arra jó, ha hallgatok!
Befejezésül azt tanácsolom nektek, hogy a mostani
otthonülős időszakban olvassátok el a Jelenések könyvéből Istennek a hét gyülekezethez címzett leveleit! (Jel
2-3) Kérem, csendben várjatok, és hagyjátok, hogy Isten Szelleme beszéljen! Keresztyén, hívő gyülekezeteknek címezte Isten ezeket a leveleket. Minden levél kezdő mondata: „Tudom a te dolgaidat…” Zárómondatai
pedig: „Aki győz… Akinek van füle, hallja meg, hogy
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”
Kedves testvérem, barátom! Szeretnél győzni? Szeretnél az örökkévalóságban Jézussal együtt lenni? Egy
dolgot kell tenned: légy mindig elérhető Isten számára,
hogy halld meg, mit mond a Lélek!
Uri Melinda
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Bűnbocsánat következményekkel vagy anélkül?
A Bibliában mind a kettőre van
példa. Sok ember volt, aki gyógyulást kapott a bűnbocsánat mellett. Persze tudjuk, hogy az ő betegségük, hiányosságuk nem feltétlenül volt bűnnek a következménye, ezért nem is feltétlenül azt
a kérdést válaszolja meg az esetük, hogy a bűn következményeit
is eltörli-e Isten. Sokan szabadultak meg az ördögi lelkektől is, amire már könnyebben
mondhatjuk, hogy ők a saját bűnük következtében lettek megkötözöttek, ahogy a gonoszt beengedték az életükbe. Láttam ilyen embereket, személyesen is. Ma akit
megkötöz a gonosz, az általában (legalábbis, akivel én
találkoztam) a saját akaratából közeledik hozzá és tesz
olyan bűnöket, amik utána megkötözik. Láttam másokon, hogy a bűnbocsánattal együtt Isten ezt a megkötözöttséget is elvette az életükből. Én magam is átéltem
ezt a megtérésem során, én is megszabadultam sok
megkötözöttségből, ami a korábbi életem és azon belül
is főleg az okkult dolgokhoz való közeledésem következménye volt.
Szóval egészen biztosan van rá példa, hogy Isten
úgy bocsátja meg a bűnöket, hogy azoknak utána semmilyen következménye nem lesz. Akár az összes bűnünket megbocsáthatja így és szabadok lehetünk minden következményétől.
Ez eddig nagyon szép és bátorító, de van példa az ellenkezőjére is. Viszont nem szeretném elvenni az élét

annak, hogy Isten a történelem során mennyi embernek
adott teljes szabadságot. Olyanoknak, akik a legnagyobb sötétségből jöttek és erre nekünk is lehetőségünk
van, jöhetünk Őhozzá szabadulásért. Milyen is lenne,
ha magához a Szabadítóhoz nem jöhetnénk szabadulásért?
A másik példa a Bibliában Pál apostol esete. Olvassuk el az ő megtérésének történetét! Azt mondja neki
Jézus, hogy meg fogja mutatni milyen sokat kell neki
szenvednie az Ő nevéért. Pál említ egy tövist is, ami
gyötri és ami az ördögtől volt. Ezt nem vette el Isten,
persze céllal.
Vagy még egy példa, amikor az apostol azt említi,
hogy ha Krisztusért szenvedünk, az dicsőség nekünk, de
ha a saját hibáink miatt kell szenvednünk, akkor annak
nincs sok értelme. Ez is azt mutatja, hogy a hibáink miatt előfordul, hogy szenvedünk, jogosan.
De akkor most melyik Isten akarata? Elveszi a bűnök következményét is vagy nem veszi el? Talán ez
egy kicsit személyesebb, mint, hogy egyértelműen meg
lehetne mondani. Úgy gondolom, hogy akkor fogjuk
megérteni, ha keressük Isten akaratát, de nem azt, hogy
el akarja-e venni valaminek a következményét, amit
egyébként megérdemelnénk, hanem azt, hogy hogyan
szolgálhatjuk Őt. Így meg fogjuk látni azt, hogy megszabadít bűnök következményeitől, szenvedésektől és
azt is, ahogy a szenvedésünk által épülünk és építünk
másokat.
Simon Dávid

Múlt, jelen, jövő
Mindenkinek van a múltjában
olyan dolog, ami nem dicséretes,
ami rossz emlékeket támaszt. Valamiről én tehetek, valami rajtam
kívül álló tényező volt, ami befolyásolta életemet, és helytelen reakciót váltott ki belőlem.
Nem voltam elégedett sem
magammal, sem a családommal.
Lázadó, tiszteletlen, türelmetlen
voltam szüleimmel is. Vitatkoztam, haragos voltam, és
persze mindig nekem volt igazam, úgy éreztem, hogy
senki nem ért meg. Sajnos megtérésem után sem szűntek meg ezek a nehézségek, pedig nagyon megmozgatta
az Úr a szívemet, amikor találkoztam Vele, de nem hozta meg azt a változást, amit a környezetem, családom
érzékelhetett volna. Sokszor voltam rossz kedvű, édesanyám örült, amikor jó kedvem volt. A bennem lévő
rendezetlenség hozta ki belőlem azokat a magatartási
formákat, amivel úgymond büntettem szüleimet, testvéreimet, akik nem tehettek arról, hogy elégedetlen vol-

tam külső emberi megjelenésemmel, összehasonlítva
magam a szép osztálytársakkal. Összehasonlítottam
családunkat más családokkal, ahol jobb módban éltek.
Ahogy láttam ezeket a dolgokat, és ahogy megítéltem
helyzetemet elég szűk látókörűen, nem volt helyes álláspont. Keserűvé tette életemet, és ami bennem volt, az
jött ki belőlem.
Hogy ez a helyzet megváltozzon, az Úr türelmes
munkájára volt szükségem. Ezeket a rossz dolgokat,
amiket leírtam nem elég megbánni és bocsánatot kérni az
érintettektől, hanem egy magasabb szintre kell emelkedni, amit én nem tudok meglépni, csak az Úr tud ebben
segíteni, mert saját erőmből nem tudok megváltozni.
Szabadságra volt szükségem. A Szent Szellem munkája
hozta bennem létre az új teremtést, és képes lettem új utat
és látást keresni és találni. Fontos volt előtérbe helyezni
az elme megváltozását. Tudtam, hogy résen kell lennem,
hogy az életre kelt szellemem ne kerüljön a testem és a
lelkem uralma alá. Tudtam, hogy a Szent Szellemnek
kell alárendelnem magamat, hogy az új emberem erőt
kapjon, és egy megváltozott élet jöjjön elő.
13

M A N N A
Hálát adok az Úrnak, hogy sok dolgon átvitt, és Ő
hozott egy olyan jelenbe, ahol békességem lehet. Rendeztem azt, amit nagyon elrontottam, bocsánatot kértem
szüleimtől, testvéreimtől. A megbánt bűneimet az én Istenem a tenger mélyére vetette, ott horgászni nem lehet
sem nekem, sem másnak. Vannak emlékeim, amik úgy
jönnek elém, mint valami megbocsáthatatlan bűn. Időnként magamnak is meg kell bocsátani, mert akkor nem
lesz nyugalmam. Tönkre teszi a jelent és a jövőt. Lehet
nagyon nagy lelki teher a múlt bűne és hibája, és így lehetetlennek tűnik, hogy felmentést kaphatok az alól.
Tudom, hogy a múltat nem változtathatom meg, de az
az én döntésem, hogy nem engedem, hogy a bűntudat
leteperjen, és úgy döntök, hogy a múltam ne tegye tönkre a jövőmet. A múltból levonhatom a tanulságokat, és
ez áldásomra válhat.
A múltból előjöhetnek emlékképek. Rossz emlék,
amikor karácsonykor mindig azt néztem, hogy mit kapott a húgom, a sajátommal elégedetlen voltam, pedig
visszagondolva, nagyon jó ajándékokat kaptam.
Eszembe jut még, hogyan beszéltem szüleimmel, fele-
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seltem, én tudtam az igazságot. Ezekért a dolgokért
nemcsak a családtól kértem bocsánatot, hanem az Úrtól
is. El van rendezve.
Nem kételkedem az Úr bocsánatában. Magamat nem
kell büntetnem. A Gal 6,7-ben az van megírva, hogy
amit vet az ember, azt aratja. Ha azt szeretném, hogy
velem jól bánjanak, nekem is azt kell tennem. Ha lennének gyerekeim, és úgy tapasztalnám, hogy olyanok,
mint én voltam, talán mondhatnám, hogy megérdemeltem. Gyerekeim nincsenek, de néha másoktól kapok
olyan furcsa megnyilvánulásokat, amiket azért tudok
könnyen elengedni, mert azt mondom, hogy a vetésem
eredménye, megérdemeltem. Azt tudom, hogy az Úr jót
gondolt felőlem, és mindent el akar rendezni körülöttem, bennem. Minden bűntudattól, láncoktól szabaddá
akar tenni, és ellenállok annak, hogy a múlt mérge,
szennye befészkelje magát a szívembe. Az a jövő, amit
az Úr megígért, ott már nem lesz rossz emlék, csak a
boldog valóság.
Lukács Edit

Most akkor csak a bűnök számítanak
vagy a bűnöknek nincs semmi jelentősége?
Kicsit száraz, teológiai témának
tűnik a bűnök jelentőségéről olvasni. De hiszem, hogy amint ezt
Isten előtt rendbe tesszük magunkban, annak óriási ereje
van. Ha helyes az önértékelésünk ezen a téren, az felszabadít
minket a valódi, örömteli, Istenért nem félelemből, hanem szeretetből élő kereszténységre. Sok
keresztény elfáradt kiégésének
vagy éppen arrogáns gőgjének állhat a hátterében a bűnökről való hibás gondolkodás. Két szélsőséges nézet
fordul elő a keresztények között:
‐ Az egyik szerint iszonyúan vigyáznunk kell, nehogy bűnöket kövessünk el, mert akkor Isten ellenünk fordul. Például lehet, hogy Isten mérlegre teszi a jó és a rossz cselekedeteinket, és attól függ a
mennyei belépőjegyünk, hogy merre billen a mérleg nyelve… Ez rendkívül népszerű, de a Bibliából
egyszerűen hiányzó jelkép. Vagy például sokakban
ott van az a gondolat, hogy arra kell vigyáznunk,
milyen lelkiismereti állapotban halunk meg: ha van
meg nem bánt bűn az életünkben a halálunk pillanatában, akkor bizony koszos a ruhánk és így nem
mehetünk be Isten országába.
‐ A másik szélsőség szerint a bűnöknek semmi jelentősége: a megtérésünk pillanatától nincs súlyuk,
sőt, Isten a bűn minden földi következményétől is

megment minket. Minden keresztény élete egy séta
a parkban, ahol lehetetlen hibázni, minden elhibázott szóra vagy tettre van „biztosításunk” Istentől,
hogy már itt a Földön se kerüljünk bajba a saját
bűneink következményei miatt.
Ezek persze nagy és nehéz teológiai kérdések, én
egyszerűen hadd írjam le azt, hogy a Bibliában milyen
két jelkép segít nekem ezeket jól érteni, és ezeket a
személyes életemben hogyan élem meg.
A Biblia szerint az Istennel való kapcsolatunk
olyan, mint egy házasság. Sokszor szerepel a Bibliában a
menyegző jelképe, Isten mint vőlegény, és a keresztények,
mint menyasszony. A házasság nagyon egyértelmű szimbólum: a feltétel nélküli szeretetről szól és nem egymás jó
és rossz cselekedeteinek mérlegeléséről.
Léteznek a világon egészen őrült házassági szerződések. Egy menyasszony például kikötötte, hogy ha a jövendő férje valaha is 80 kg-nál nehezebb lesz, 5000
dollárt kell fizetnie minden extra kiló után. Persze fordítva is sok példa létezik: volt olyan vőlegény, aki
meghatározta a jövendőbelijétől elvárt konkrét testtömeg-index mértéket. Volt olyan pár, akik szerződésbe
foglalták, hogy ki mennyit nézhet meccset / valóságshow-t, hogy a válások esetén hogyan legyen a háziállatok láthatósági joga, vagy hogy mikor kikkel mennek
majd nyaralni. Volt olyan férj, aki szerződésbe foglaltatta, hogy ha esetleg elválnak, akkor is még 3 évig vétó-joga lesz a felesége új randi-partnereit illetően…
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Ha elkövetek a feleségem ellen valamit, mondjuk
megbántom, akkor vége a házasságunknak? Szerencsére
nem! Pedig tegnap vicceskedve megjegyeztem neki,
hogy az egy óra hosszú Zumba-testedzése egész könnyű
testmozgásnak tűnik… De nem akart elválni tőlem,
csak közölte, hogy a következőn én is részt fogok venni, aztán már hitelesebb lesz a véleményem. 😊
Isten egy nagyon önfeláldozó férj képét mutatja be
nekünk, aki nem mérlegelgeti a bűneinket. Az Efézus 6ban így ír erről a Biblia: „Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az Eklézsiát.
Odaadta érte a saját életét”. Isten önfeláldozóan, tökéletesen szeret minket, és nem akar trükkös házassági
szerződéssel biztosítékot magának.
A másik jellemző kép a szülő-gyerek kapcsolat.
Ez talán még kifejezőbb, hiszen az Isten-gyerek kapcsolathoz hasonlóan egy nagyon kiegyensúlyozatlan, kiszolgáltatott viszony jelképe. Isten egy szuper apuka,
aki akkor is szeret minket, ha csetlő-botló, sokszor akár
hisztis, hálátlan gyerekek vagyunk. Nekem sem jut
eszembe, hogy kitagadjam a gyerekeimet, ha ötödik kérésre sem veszik fel a zoknijukat vagy pakolják el a ruháikat, sőt, bár nem vagyok tökéletes, de feltett szándékom, hogy soha nem tagadom ki őket, akármit is mű-

velnek. Szörnyű, ha egy gyereknek félelemben kell élnie, rettegnie kell attól, hogy mi történik, ha nem tud
megfelelni a szülői elvárásoknak. Hasonlóan szörnyű,
ha egy keresztény ilyen félelemben él mennyei Atyjával
kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szülőgyerek kapcsolatban is vannak a bűnöknek következményei: ha nem veszi fel a zokniját, akkor lehet, hogy
felemelem a hangomat, vagy lehet, hogy meg fog fázni.
De ezeket a következményeket pont azért engedem
meg, mert szeretem őket.
Ha bármelyikünk bármikor elbizonytalanodik Isten szeretetével kapcsolatban, nem kell bonyolult teológiai elméleteket bemagolnia, elég az ideális házasság és az ideális szülő-gyerek kapcsolat szépségére
gondolnunk. Isten a legjobb férj és a legjobb apa, aki
szeret minket akkor is, ha bűnösök vagyunk. Érdemes
tennünk ennek a kapcsolatnak a javításáért, hiszen ha
bűnöket követünk el, azoknak a következményei – bár
nem szakítják meg, de – rombolják ezt a kapcsolatot, és
minket magunkat is. De „nem a félelemnek lelkét adta
nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”!
Sonkoly Tamás

TALLÓZÓ

Te mire gondolsz, amikor
kereszténynek vallod magad?
A Barna-kutatócsoport amerikai fiatalok között végzett felmérésében korábban azt vizsgálta, miért hagyják el a keresztényként felnevelkedett fiatalok az egyházat? Új tanulmányukban még mélyebbre ástak, és kiemelten tanulmányozták azokat a fiatalokat, akik a trendekkel ellentétben ragaszkodnak gyülekezeteikhez és aktívan részt is vesznek
a szolgálatban. Mi különbözteti meg őket a többiektől? Milyen kapcsolatuk van a hittel, és mit értenek azalatt, hogy
ők keresztények? Az alábbiakban a KötőSzó blog írását szemlézzük.
A Barna-kutatócsoport számos felmérést készített már
az amerikai keresztény fiatalok körében a hithez való
hozzáállásukról. Sokkoló tanulmányuk – melyről korábban már mi is beszámoltunk –, a You Lost Me eredményei szerint bár az korábban is kimutatható volt,
hogy a keresztényként nevelkedett fiatalok húszas éveik
elején elhagyják az egyházat, azonban az általános tendencia szerint ezeknek az embereknek a többsége végül
visszatért közösségébe. Ez a trend mára megváltozott.
Akik elhagyják az egyházat, ritkán találnak vissza.
Míg 2011-ben a keresztény közösségekben felnőtt
fiatalok ötvenkilenc százaléka hagyta el az egyházat, ez
az arány 2019-re hatvannégy százalék lett. Ennek ellenére David Kinnaman, a szervezet elnöke szerint egy
biztató jelenséget is megfigyeltek.
A fiatalok kereszténységhez való hozzáállását a
Barna Group közelebbről is megvizsgálta egy mélyebb,
átfogóbb felmérés keretében, melynek eredményeképpen négy kategóriába sorolták azt a több mint ezerötszáz tizennyolc–huszonkilenc éves fiatal felnőttet, akik

keresztényként nőttek fel. Ezek a kategóriák a következők: tékozló fiú/exkeresztény, nomád/gyülekezet nélküli,
rendszeres templomba járó és elkötelezett tanítvány.
A felmérés szerint a keresztény közösségben felnőtt
fiatalok huszonkét százaléka már nem vallja magát kereszténynek, harminc százalékuk nem tartozik gyülekezethez, harmincnyolc százalékuk rendszeresen jár templomba, és mindössze tíz százalékuk az, akiket a kutatók
elkötelezett tanítványoknak neveznek.
Kutatásuk eredményeit David Kinnaman és Mark
Matlock Faith for Exiles című írásukban foglalták öszsze. Felmérésük alapján arra jutottak, hogy öt fontos tényező járul hozzá a fiatalok körében az erősebb kötődés
kialakulásához, melynek eredményeképpen a tízszázalékos „kemény mag” csoportjába tartozhatnak. Az első
ilyen szempont az, hogy miként élik meg Jézus szerepét
az életükben. Ugyanis a kutatások szerint a fiatal felnőttek számára könnyebb magukat kereszténynek vallani,
mint megtalálni az identitásukat Jézusban.
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„Szívszorító az a felfedezés, hogy a rendszeres templomba járóknak – azoknak a fiatal felnőtteknek, akik
rendszeresen látogatják a templomot – csak a fele ért
határozottan egyet a Jézusra vonatkozó egyértelmű kijelentésekkel” – írja Kinnaman eredményeiket bemutató
cikkében.
Azonban az elkötelezett tanítványok csoportjának az
életére a hitük sokkal nagyobb hatással van. Kinnaman
és Matlock Faith for Exiles című könyvében tett megál-
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lapításai szerint az elkötelezett tanítványok erősen elkötelezettek a hitben. Hiszik, hogy Jézust keresztre feszítették, feltámadt, legyőzte a bűnt és a halált. Ez a csoport elkötelezett a közössége irányában; aktív részese a
szolgálatnak; hiszi, hogy a Biblia Isten által ihletett és
igazságokat jelent ki a világról.
Forrás: KötőSzó blog / https://777blog.hu/2020/02/08/temire-gondolsz-amikor-keresztenynek-vallod-magad/

Hogyan lehet a víz felszínén maradni?
Az elmúlt évtizedben a kormány két területet az átlagosnál is magasabbra emelt Magyarországon, ami a törődést,
az odafigyelést és a támogatást illeti: az egyik a futball, a másik a kereszténység. Erről a kettőről mindenféle kontextusban nagyon sokat lehetett hallani. A foci és a kereszténység szinte fej-fej mellett bukkantak elő a hírekben.
mint rendkívül fontos kérdések országunk vezetői számára. Vajon mire volt elég ez a megkülönböztetett figyelem?
Őszintén szólva, nem sokra. A foci nem lett jobb, ha az
összképet nézzük. Ami számomra ennél fontosabb, a
kereszténység ügye sem. Pedig lassan tíz éve mind a két
terület komoly hátszelet kap a legfelső körökből.
Akik rendszeres olvasói a blognak, jól tudják, hogy
milyen sokat bíráltam már a "keresztény nemzet" vagy
"keresztény ország" kifejezéseket, mivel ezeket illúziónak, még rosszabb esetben önbecsapásnak gondolom.
Természetesen azt elfogadom, hogy Magyarország akárcsak Európa nagy része - zsidó-keresztény szellemi
gyökérzetből eredezteti a múltját, hogy a szemléletmódunkban találhatók innen származó elemek, melyek
adott esetben elszekularizálódhattak. Azt sem tagadom,

hogy a keresztény vallásgyakorlásnak komoly hagyományai vannak Európában, és a kereszténység maga
kismillió ponton hatott a kultúrákra, a művészetekre, a
társadalmi gondolkodásra, de még a nyelvre és a hagyományainkra is. Ettől viszont még nem leszünk keresztények a szó biblikus értelmében, és nem is vagyunk azok. Ez egy vallási héj, ami a hitet körbeveszi,
nem pedig annak a valós belső tartalma.
Így aztán amikor féltjük az európai kereszténységet például a bevándorlóktól vagy a szekuláris hatásoktól -,
akkor (sajnos) valami olyasmit féltünk, ami igazából
nincs vagy csak nagyon kevéssé létezik. Kerek perec
kimondom: Európa és benne Magyarország alapvetően
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nem keresztény, hanem szekuláris terület. Ez az igazság. Vagy ahogy manapság egyre többen hangoztatják:
Európa újra missziói mezővé vált. Míg korábban innen
indultak missziók, hogy a kereszténységet hirdessék
például Latin-Amerikában vagy Afrikában, most mi lettünk a célállomássá. Korábban már írtam róla, hogy
egyes vélemények szerint az európai kereszténység csak
külső segítséggel lenne képes újra magára találni – amit
én a magam részéről erősen kétlek.
Összegereblyézve a lényeget, az európai kereszténységre szerintem jelenleg a következők a jellemzők:
1. Minden politikai lózung ellenére az igazi kereszténység kisebbség és szubkultúra Európában. Megjegyzem, talán soha nem is volt többségben...
2. Hiába támogatja a kormány a kereszténység
ügyét, az embereket ettől még nem érdekli jobban a kereszténység – a közeg szekuláris, és ezt semmi nem tudja pillanatnyilag megingatni. Míg a világ bizonyos országaiban keresztényüldözés folyik, mifelénk legalábbis
fizikai formában ilyesmi nincs
- itt spirituális értelemben fásultak az emberek a keresztény
hit irányában.
3. A templomok sok helyen
üresek, a történelmi egyházak
pap- és lelkészhiánnyal küzdenek, az emberek közömbösek
vagy ellenségesek a hittel kapcsolatos kérdések iránt. Ezek a
tények arra kényszerítik az egyházakat, hogy minden
támogatási lehetőséget megragadjanak a maguk érdekében. Ez viszont oda vezet, hogy sok szempontból szervilissé válnak a hatalomhoz való viszonyukban.
A fenti pontokat én a magam számára úgy összegeztem, hogy az egyház jelenleg a túléléséért küzd, és nem
az ébredésért vagy növekedésért. Tisztában vagyok azzal, hogy elég sarkosan fogalmazok, és az eddig leírtakat bőven lehet még finomítani – ám nem hiszem, hogy
ez a lényegen sokat változtatna. Míg Latin-Amerikában
vagy Afrikában terjed a hit és élénkülnek a gyülekezetek, a kereszténység Európában a víz felszínén próbál
maradni, s hacsak nem történik valamiféle krízis vagy
fordulópont, ez a helyzet szerintem nem is fog hosszú
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távon megváltozni. Sőt, szerintem az Egyesült Államok
is előbb-utóbb eljut erre a szintre, tűnjön akármilyen
erősnek most ott az evangéliumi bázis.
Amit tehát érdemes lehet tisztázni, hogy mit is jelent
a „víz felszínén maradás”. Nyilvánvalóan több dolgot
is. Az egyik szerintem az, hogy az egyháznak komoly
erőfeszítéseket kellene tennie azért, hogy a következő
generációt hitre nevelje. Ezt én az egyik kulcspontnak
tartom a túlélésben, még akkor is, ha jómagam nem így
lettem keresztény. Az a felekezet, amely elveszíti a
kapcsolatot a következő generációval, saját magát ítéli
halálra. A másik fontos pont, hogy a keresztényeknek
akkor is aktívnak kell maradniuk a szolgálatban, ha annak semmi látható sikere nincs rövidtávon. Talán ez a
legnehezebb, mert minden ahhoz a gondolathoz szoktat
bennünket, hogy a dolgokat csakis a gyors sikerekért
érdemes csinálni. Képszerű megfogalmazásban, jobb
egy plázát felépíteni, mint egy katedrálissal babrálni évszázadokon át. Végül még egy pontot kiemelek, mégpedig a függetlenségre törekvést. Az első évszázadok kereszténysége megállt a maga Istentől
kapott lábain. Tudom, más világ
volt az, mindazonáltal a szervilizmus sosem használt az egyháznak semelyik rendszerben,
történelmi pillanatban vagy társadalomban sem. Minél inkább
függőségi viszony épül ki az
egyház és az éppen regnáló hatalom között, annál fájdalmasabb lesz mindennek a következménye: az önálló
gondolkodás és megszólalás lehetősége csökken, és ha
a hatalom bukik, magával ránthatja a hozzá túlságosan
kötődő entitásokat is.
A víz felszínén maradni hosszú távon hirtelen megközelítésben számomra azt jelenti, hogy egy egyre jobban független egyház végzi kitartóan a munkáját - annak sikerességétől függetlenül -, miközben tudatosan
igyekszik fókuszálni a következő generációra. Vállalható programnak tűnik?
Forrás: https://megmondoka.blogspot.com/2020/02/hogyanlehet-viz-felszinen-maradni.html

Hóvihar, tél vagy kis jégkorszak? –
Újratervezés a keresztény szolgálatokban
Egy háromszerzős friss elemzés arra a következtetésre
jut, hogy mostantól minden szervezetre – beleértve a
keresztény szolgálatokat – startupként kell tekinteni. A
keresztény szolgálatok (szervezetek, missziók) a járványhelyzet következtében olyan kihívásokkal néznek
szembe, amelyek nem apró módosításokat, hanem radikális újratervezést igényelnek. Azok a szervezetek,
amelyek ezt nem látják be, el fogják veszíteni a rele-

vanciájukat, ha egyáltalán létezni fognak egy év múlva.
Egyre inkább azzal érdemes ugyanis számolni, hogy
nem fog visszaállni a régi „normalitás”. Egészen új
helyzetben kell megtalálnunk az utunkat – vagy akár az
utunk végét. Meggyőződésem, hogy keresztény szervezeteknek ez nem jelentheti pusztán azt, hogy mindent
felvisznek az online térbe (bár sok misszió számára ez
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része lehet a helyes stratégiának), ennél mélyebb újragondolásra lesz szükség.
Andy Crouch és társai az említett elemzésben három
forgatókönyvből indulnak ki. Az első forgatókönyv szerint a járványhelyzet olyan lesz, mint egy hóvihar. A
hóvihar rövid ideig tart és egyszerűen ki kell bekkelni,
hogy utána megint visszaálljon minden a rendes kerékvágásba. Ez a forgatókönyv a járvány elején még lehetségesnek tűnt, ma már irreális a remény, hogy a helyzet
néhány hét alatt megoldódna. Ha keresztény szervezetek vezetői a kibekkelésre játszanak, sürgősen gondolják újra a stratégiájukat! A veszélyhelyzet nem ér véget
pár héten belül, ráadásul minél inkább sikerül ellaposítani azt a bizonyos járványgörbét, annál tovább fog tartani a rendkívüli helyzet. Ez ma alaphangon is sok-sok
hónapot jelent. Szinte biztosan számolni kell tehát a
második forgatókönyvvel, ami a tél. „Winter is
coming”. A keresztény szervezeteknek minden bizonynyal lényegesen nagyobb és alapvetőbb kihívásokkal
kell számolniuk, mintha egyszeri hóviharról lenne szó.
Ezt a vihart nem lehet simán átvészelni.
A harmadik forgatókönyv még súlyosabb, azzal
számol, hogy nem is pusztán tél következik, hanem
egyfajta kis jégkorszak, amilyen háromszáz évig volt
Európában, megváltoztatva annak történelmét. (1816ban például egyszerűen elmaradt a nyár.) Ez nem azt jelenti, hogy a mostani járványhelyzet háromszáz évig
tartana, de nem is kell, hogy ilyen sokáig tartson ahhoz,
hogy a következményei beláthatatlanok legyenek. Elég
az is, ha mondjuk három évig tart, mint száz éve a spanyolnátha, amelynek szintén nem volt ellenszere. Nem
kell apokaliptikus képeket festenünk a helyzetről ahhoz,
hogy belássuk: akár fél év leállás és közösségi távolságtartás brutális hatással lehet (és valószínűleg lesz) az
életünkre, szolgálatainkra nézve. Mostantól minden keresztény szervezetnek és missziónak készülnie kell az új
jövőre.
Mit tegyünk? Az elemzés szerint ebben a helyzetben
a bizalom szerepe nagyon felértékelődik. Nem mindegy, kikkel dolgozunk együtt, mert hihetetlen nyomás
alatt kell együtt megértenünk, merre visz tovább az út.
Valószínűleg nem ez a megfelelő idő, hogy új munkatársakkal kísérletezzünk, hiszen felelősséget sem tudunk vállalni azért, hogy fizetést kapnak akár három
hónap múlva. (Aki pont a járvány előtt váltott, nehéz
helyzetben van, vigyázzunk rájuk!) Sok vezetőnek ez
most a gyász időszaka. Nagy tervek, régóta dédelgetett
álmok, rengeteg gondolkodással és imádsággal kimunkált víziók és stratégiák landolnak a kukában. A gyász
ismert öt fázisa a tagadás, az alkudozás, a harag, a depresszió és végül az elfogadás. Sok vezető fog ezeken
most végigmenni. Első reakcióként tagadni fogja a
helyzet súlyosságát, úgy akar mindent folytatni, mintha
mehetne minden a régi kerékvágásban. Azután megpróbál kis változtatásokkal továbbmenni. Utána, amikor
nyilvánvaló lesz, hogy ez nem megy, jön a harag, majd
a depresszió. Na, ilyenkor lesz szükség jó barátokra,
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megértő kollégákra, szerető testvérekre. Bizalmi kapcsolatokra.
Keresztény szolgálatok számára két nagy lehetőséget
látok a jelenlegi helyzetben. Az egyik, hogy végre
meghódítsuk és tényleg belakjuk az internetet. Most
nem a világ megy az egyházba, hanem az egyház megy
a világba. Az internet „agóráján” rengetegen ismerkedhetnek meg azzal, amiben hiszünk, ami nekünk érték,
mert most mindenki a virtuális térbe költözött. Muszlimok között két évtizede terjed így az evangélium, most
saját honfitársaink is ellátogathatnak virtuálisan az egyházba. Ezt persze sok helyen eddig is megtehették, de
rengetegen a vészhelyzet miatt lépünk most szintet. Aki
eddig nem jött el a gyülekezetbe, az most online követhet bennünket. Akitől eddig távol állt a gondolkodásunk, az most minden elköteleződés nélkül betekinthet
a fejünkbe és a szívünkbe. Ez valódi lehetőség.
Van viszont egy másik – kevésbé magától értetődő,
sőt, tanult viselkedésünkkel és ösztöneinkkel homlokegyenest ellenkező – lehetőség is: a csend. Gondoljunk
bele: egy természetellenesen vágtató világban Isten váratlanul fülsiketítő csendet teremtett! Tévés stábok lázasan keresik most az „eseményt”, és akár dögunalmas istentiszteleteket is leadnak, annyira nem történik semmi
a koronavíruson kívül. Vajon nem Isten akar beszélni
most? A legrosszabb forgatókönyv lenne, ha az emberek Isten szava helyett tőlünk kapnának üres és lélektelen gondolatfüzéreket, mert mi sem figyeltünk a Mindenhatóra. Állandóan a fejemben lüktet a zsoltáríró
mondata: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én
vagyok az Isten!” (Zsolt 46,11) A héber kifejezés erőteljesebb és nyomatékosabb: „Hallgassatok végre el!
Álljatok le! Csend legyen!” Isten akar beszélni, ezért
háborognak és tajtékoznak vizei. Azért zökkent ki bennünket a rendes kerékvágásból, mert a folyamatos zajban már nem hallunk máshogy. Az előttünk álló nagy
lehetőség most az, hogy végre elhallgassunk, és elismerjük, hogy az ÚR az Isten.
Keresztény szervezetek zakatolhatnak tovább úgy,
hogy megragadják az egyik lehetőséget, de teljesen elszalasztják a másikat. Sokan, akik hozzászoktak a hajszához, most pánikszerűen lépnek a gázpedálra, hogy
megkettőzött sebességgel száguldjanak tovább az eddigi
úton. Lázasan pakolják fel a hosszabbnál hosszabb
anyagaikat az internetre, konferenciabeszélgetéseket
terveznek be a hét minden napjára, pörög a Zoom, teljesen betöltik a naptárakat online programokkal. Ők maguk nem állnak le egy percre sem, és másoknak sem
hagyják meg ezt a lehetőséget. Látszólag azt teszik, ami
a helyes, megragadják a kínálkozó alkalmat, csak éppen
elmulasztják azt, amire Isten hív: az elhallgatást és Isten
jelenlétének elismerését, befogadását. Ha keresztény
szervezetek nem szabadok attól a kényszertől, hogy
őrült mennyiségű tevékenységgel igazolják létüket,
most tökéletesen pogány módon is reagálhatnak a helyzetre. Egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ne éljünk az online tér által kínált lehetőségekkel, hanem
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csak azt, hogy a hét induljon végre a sabbattal. Isten teremtett számunkra egy váratlan, kikényszerített
sabbatot. Talán azért, mert régóta ugyanúgy nem tartottuk azt meg, ahogy a zsidók, akik emiatt hetven évre
mentek Babilonba.
Keresztény szervezetek számára a mostani idő az újratervezés ideje. Az elengedésé. Gyászoljuk el a terveinket, az álmainkat, tegyük őket oda az oltárra, mint annak idején Ábrahám Izsákot, abban a hitben, hogy Isten
a feltámadás Istene! Csak az tud feltámadni, ami meghalt, de a feltámadás mindig jobb, mint a túlélés. Engedjük, hogy Isten ereje járja át a szolgálatainkat új,

friss módon! Ez a valódi lehetőség! Ne ragaszkodjunk a
régihez, ha a régi nem illik az újhoz. Régi ruhára nem
varrnak új foltot, mert kiszakítja azt. Most sok új ruhára
lesz szükség, és ez részben már nem is a mi választásunk. Kezdjük el a gyászt, hogy amikor helyzet van, készek legyünk az Isten által adott lehetőségek megragadására! Ne most nyomjuk a gázpedált. Most engedjük
inkább, hogy Isten szóljon. Ebben van az igazi, nagy,
ritka lehetőség! Aztán úgyis lesz sok dolgunk…
Forrás: https://divinity.szabadosadam.hu/?p=23449

Istenre bízta magát egy ateista olasz orvos a kilátástalanságban
A közösségi médiában, főként keresztény csoportokban
egyre népszerűbb az a bejegyzés, amely, mint a népmese, „szájról szájra" jár. A posztban egy olaszországi ateista orvos tesz tanúságot megtéréséről a koronavírusjárvány idején. Egy ateista orvos tanúságtétele Olaszországból: „Soha, a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és megélni fogom ezt, ami három hete történik itt nálunk a kórházban. Ez a szörnyűség egyre duzzad, és egyre megállíthatatlanabb. Az elején csak páran jöttek, aztán százával… és most nem is
orvosok vagyunk, hanem szelektálók… El kell döntsük,
hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni (…).
Most két hete, én és kollégáim ateisták voltunk. Ez
volt a normális, hisz mi a tudományban hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét.
Mindig kinevettem a szüleimet, mert templomba jártak.
Kilenc napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk, komoly légzési problémákkal. Volt nála egy Biblia, és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve, és el voltunk keseredve. Mikor időnk
volt, leültünk és hallgattuk. Most be kell ismerjük: mint
emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni!

Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve, két társunk meghalt, és a többiek is alig állnak a lábukon. Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre! Elkezdtünk imádkozni, amikor csak
volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként
oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk! Őt kérjük,
segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket.
Tegnap meghalt a 75 éves pásztor, és mint soha eddig (pedig 120 halottunk volt az utolsó három hét alatt),
mindannyian kikészültünk. Mert az öreg pásztor, amíg
velünk volt, olyan békét hozott, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk. A pásztor elment az Úrhoz,
nemsokára mi is követjük. Hat napja nem voltam otthon, nem tudom, mikor ettem utoljára, és rájöttem, milyen haszontalan voltam itt a földön.
Fel szeretném ajánlani a segítségemet másoknak, az
utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése,
halála”.
Gyöngy-Pethő Krisztina
Forrás: https://vasarnap.hu/2020/03/21/megterestortenet-ajarvany-hatasara

GYEREKSAROK

Örömmel tudatjuk a
testvérekkel, hogy március 19-én megszületett
Kusztor
Mátyás,
Kusztor Péter és Krisztina testvéreink harmadik gyermeke.
Isten áldását kívánjuk az
egész család életére!

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntünk!
Baranyai Rebeka (ápr. 24.)
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2020. március–április

SZÜLETÉSNAPOSOK

Horváth Virág
(márc. 9.)
Ádány Balázs
(márc. 11.)
Ádány Rebeka
(márc. 12.)
Kiss Pál (márc. 13.)
dr. Novák Péterné
(márc. 15.)
Gáspár Sándor
(márc. 17.)

Szeretettel köszöntjük márciusban született testvéreinket!

„Az Úr, a ti Istenetek, megszaporított titeket, ma már annyian vagytok, mint az égnek csillagai. Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, szaporítson titeket még ezerszeresen, és áldjon meg, ahogy megígérte.”
(5Móz 1:10-11)

Simonné Pap Viola
(márc. 17.)
Kristóf Róbert
(márc. 18.)
Kotán Péter
(márc. 21.)
Simon Ildikó
(márc. 25.)
Baranyai Zsolt
(márc. 29.)
Olajos Gabriella
(márc. 30.)

A teremtés végén azt a parancsot adta a Teremtő, hogy „szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet.” (1Móz 1,28) Családot
adott nektek az Úr. Jöttek a gyerekek, az unokák, a dédunokák, ez az
áldások egy része volt a másféle áldások mellett. Izráel népének szaporodásával a megoldandó ügyek is megszaporodtak, ezért Mózes
elöljárókat választott, akik segítettek a problémák megoldásában. Az
Örökkévaló egyedül hordozza az Ő népének gondját, terhét. A ti
Atyátok mondja, hogy menjetek Hozzá, szívesen fogad mindenkit,
mert Ő közvetlen kapcsolatban akar lenni veletek. Keressétek az alkalmakat, hogy Vele legyetek. Ne csak az áldásokat akarjátok, hanem Őt magát, bensőséges kapcsolatot akar, csak ti ketten, minden
más megszűnik. Teljesen kötelezzétek el magatokat az Úrnak, ragaszkodjatok Hozzá teljes szívetekből!
Lukács Edit

Szeretettel köszöntjük áprilisban
született
testvéreinket!
Berényi Csaba
(ápr. 1.)
Boda Péter
(ápr. 4.)
Uri Ildikó
(ápr. 6.)
Ádány Ferencné
(ápr. 10.)
Tokaji Istvánné
(ápr. 14.)

Ádány Orsolya
(ápr. 15.)
Simon Erika
(ápr. 21.)
Kusztor-Jurenka
Krisztina (ápr. 25.)
Zákány Csaba
(ápr. 26.)
Juhász Béla
(ápr. 28.)

„Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr szeretetben egymás és
mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá
szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és
Atyánk elé.” (1Thessz 3:12-13)
Pál apostol látta a thesszalonikai gyülekezet hitét és szeretetét.
Őszintén mondta nekik, hogy úgy szereti őket, mint apa a gyermekét.
Biztatta őket, hogy erősödjön meg a gyülekezet szíve, legyenek
feddhetetlenek a szentségben. A szentség jó cselekedetekben, tudományban, és feddhetetlen beszédben nyilvánul meg (Tit 2,7-8). Legyetek ezekben példák, még az ellenség se tudjon rosszat mondani
rólatok. Az Úr áldjon meg titeket állhatatos szívvel, vigyen előre a
szentségben. Ez csak akkor valósul meg, ha előbb leveszitek a régi
életből való ó-emberi természetet, észrevehető a megváltozott elme,
akkor érdemes felöltözni az új embert, amely Isten szerint teremtetett
igazságban és valóságos szentségben.
Lukács Edit

Gyülekezeti alkalmak





Vasárnap:
9,15 óra: imaóra – több csoportban, bibliakör az általános
iskolásoknak, törekvők órája
10 óra: Istentisztelet, közben:
bibliakör az óvodásoknak
17 óra: Istentisztelet
Csütörtök:
18,30
óra:
Bibliaóra
Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági alkalom: BUBBA Y–Z

Minden második vasárnap délelőtt
istentisztelet után Közösségi Vasárnap (KV). Kávé, tea, sütemény
és lelkes testvéri beszélgetések.
Minden harmadik vasárnap du. 4
órakor a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartunk istentiszteletet.
A járványveszély idején imaházi
alkalmainkat szüneteltetjük. Tájékoztató a lap elején olvasható.
Imádkozzunk egymásért, minden
embertársunkért, a járvány idején
is dolgozókért!

Betegeink
Orbán Kálmánné
Pintér Tibor
Simon Lászlóné
Vétek Ferencné
„Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram,
támogatott engem. Ha megtelik
szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt
94:18-19)

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