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Titok 
 

Valami láthatatlan, 
érezhetőnél erősebb 
sodrása van a szónak, 
ha Ige lett belőle. 
Akik hallgatják: egy nyáj, 
és a nyáj egy Hangra figyel 
túl a bojtár szaván. 
 

Összekulcsolódnak a kezek, 
és amíg főlehajtva állunk 
a megszólított Mi Atyánk előtt, 
mintha már tér sem lenne, 
sem idő… 
És az az Egy, 
Akivel többen vagyunk, 
bennünket megáld! 

Lukátsi Vilma 

 

 
 

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 
(1Kor 12,27) 

 

 

Szóval nem akarsz többé gyülekezetbe járni?* 
Vajon hogy kell mostanában budai baptistának lenni? 

 
Valljuk be, már nem olyan kellemes gyülekezetbe járni, 
mint régebben. A változatos, sokféle szolgálattal teli is-
tentiszteleteket felváltotta a maszkban, kevesen, éneklés 
nélkül, egymástól távol ülős formátum, sok óvintézke-
déssel, szűkített időtartamban. Vagy marad az Interne-
ten keresztüli közvetítés magányos távolsága. Ráadásul 
ez az új korszak nemcsak néhány hetes, mint reméltük, 
hanem maratoni hosszúságú, és még nem is látszik a 
vége. 

Két gondolat van a szívemen, ami talán segíthet ne-
kem és mindannyiunknak túllendülni azon a gyüleke-
zetbe járással kapcsolatos lelki holtponton, amit a koro-
navírus-járvány okozott: 

Isten áldást tud kihozni abból, ha megtörik vele 
való kapcsolattartásunk kényelmes, rutinná váló 
módja: Isten nem szeretné, hogy hagyományból, vallá-
sossággá merevedő megszokásból kövessük őt. Az 
Ószövetség során a zsidó nép sokszor elrontotta ezt – 
olyannyira, hogy Istennek többször rájuk kellett szólnia, 
például Ámósz könyvében: 

„Nem gyönyörködöm ünnepi gyűléseitekben! Hiába 
hoztok elém égő- és ételáldozatokat, nem fogadom el tő-
letek, hizlalt hálaáldozati állataitokra rá sem nézek! 
Elegem van dicsőítő énekeitek zajából!” 

Nem mondom, hogy a mi lelki életünk is olyan elté-
velyedésekben van, mint ahogy az Ószövetségben ez 
sokszor előfordult. De hiszem, hogy nekünk is jót tesz, 
ha Isten kibillent minket a rutinból, ha nem engedi ké-
nyelmesnek, megszokottnak lenni a lelki életünket. 

Hol vannak a világon a legnagyobb ébredések? 
Közel sem ott, ahol kényelmes kereszténynek lenni, 
ahol alapjog a vallásszabadság! Sokkal több a megtérés 
és az Istennek odaszánt élet ott, ahol ez nehéz, például 
Afrikában, Ázsiában. Jelenleg Iránban és Afganisztán-
ban növekszik leggyorsabban az evangéliumi keresz-
ténység – pedig utóbbiban például hivatalosan az egyet-
len keresztény épület az olasz nagykövetség kápolnája. 
Mintha nem a klasszikus gyülekezetbe-járáson múl-
na az, hogy Isten tud-e növekedést adni. 
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Nem tudok elszakadni egy történettől, amit hallot-
tam: Egy muszlim törvények uralta országba látogatott 
egy nyugati lelkipásztor, egy titkos keresztény 
házigyülekezetbe. Az istentisztelet énekléssel kezdődött. 
A dicsőítésvezető kiosztotta az éneklapokat: amiket 
mindenki néma csendben olvasott el, míg adott jelre la-
poztak a következő énekre. Kizárólag belül, némán éne-
kelhettek Istennek, hiszen ha meghallották volna őket a 
szomszédok, egyből hívták volna a rendőrséget. Igen, 
pocsék dolog maszkban menni gyülekezetbe. De még 
mindig könnyebb szeretetből felvállalni ezt a kényelmet-
lenséget, mint a félelem kényszere miatt tartani csukva 
a szánkat. 

Ne a pillanatnyi érzéseink, hanem az Isten iránti 
hűségünk mondja meg, hogy mit tegyünk: A folya-
matos lelki növekedés egyik legegyszerűbb eszköze a 
rendszeres gyülekezetbejárás. De most, hogy ez hirtelen 
ilyen nehézkes lett, és az érzéseink is össze-vissza kava-
rognak, könnyen kerülhet lassítósávba, akár parkoló-
pályára a hitéletünk. 

Egy igazán lelkes, Isten iránt hűséges budai baptis-
ta ilyenkor is jár imaházba?  Akkor is, ha nincs kedve, 
ha fullasztó a maszk, ha régen minden jobb volt? Nem 
hiszem, hogy érdemes erre igennel vagy nemmel felelni. 
A legjobb, amit tehetünk, hogy Isten elé visszük ezt a 
kérdést! Öntsük ki neki a rossz érzéseinket és kérdésein-
ket, és engedjük, hogy ő válaszoljon. Lehet, hogy egyi-
künket arra indítja, hogy járjon imaházba, ilyenkor is; 
másikunkat viszont arra, hogy inkább otthonról, az Inter-
neten keresztül vegyen részt az istentiszteleteken. Mind-
két módon lehetünk a gyülekezet aktív, odaszánt tagjai. 

Tele vagyunk érzésekkel, és hajlamosak vagyunk 
pusztán az érzéseink alapján dönteni. Sok helyen olvas-

tam, hogy ez a lelki kiskorúság jele – Isten minket lel-
ki érettségre hív, ami azt is jelenti, hogy akkor is az 
ő akaratát tegyük, ha minden porcikánk ellenkezik 
ezzel. 

Megtörtek a régi, bevált rutinok, erőfeszítésbe kerül 
újakat építeni – de építsünk újakat! Biztosan fárasztó 
ilyenkor is keresni a közösség lehetőségeit, 
házicsoportot szervezni valahogyan, vagy négyszem-
közti testvéri beszélgetéseket összehozni valahol, akár 
együtt tanulmányozni a Bibliát vagy egy keresztény 
könyvet pár testvérrel. Ha bármelyikünk úgy érzi, hogy 
ő már nem kiskorú lelkileg, az Isten iránti hűsége erő-
sebb, mint a személyes érzései, akkor legyen ezekben 
kezdeményező! Így tud segíteni akár azoknak is, akik-
nek nem olyan erős a hite, akik az Istennel való járá-
suknak egy nehezebb szakaszában tartanak – de egy 
ilyen kezdeményezés segít nekik jó irányba haladni. 

A Covid-vírus idején is lehet szolgálni, missziózni 
is. Ne gondoljuk, hogy ezeknek most nincs itt az ideje, 
inkább keressük ezekben is Isten vezetését, figyeljünk 
az általa nyitott ajtókra! 

Pál megmondta a Róma 12,12-ben, hogy nem csak 
kibírni kell a nehézségeket, hanem még örömet is talál-
hatunk ilyenkor, az imádkozó reménység által: 

„A reménység töltsön be örömmel! Legyetek türel-
mesek és kitartók, ha nehézségek vesznek körül! Ál-
landóan imádkozzatok!” 
 

Áldott Covid-időszakot! 
Sonkoly Tamás 

* A vezércikk címe megegyezik egy az Immánuel Alapítvány 
által 2014-ben megjelentetett könyv címével. Szerzői: Wayne 
Jacobsen és Dave Coleman. 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Szilfa-tisztás – nyitott istentisztelet június 28-án 
 

  

 
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vi-
gadjunk előtte zsoltárokkal. Mert nagy Isten az Úr, hatalmas király ő minden istenen. Kezében vannak a 
föld mélységei, s övé a hegyek csúcsa. Övé a tenger, ő alkotta meg, s az ő keze formálta a szárazföldet. 
Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 95:1-6) 
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BUBBA GYERMEKHÉT 2020 
 

Nagyon izgalmas volt július el-
ső hete idén! A szokásos János-
halma-megoldás helyett éle-
tünkben először nem ottalvós, 
hanem napközis jellegű gyer-
mekhetet szerveztünk, ami egy-
szerre bizonyult nagy kihívás-
nak és nagy áldásnak. 

Az elöljáróságikon már már-
cius óta sokat beszélgettünk róla, hogy a vírus hogyan 
hat a gyülekezetünk életére, milyen biztonsági intézke-
déseket kell hoznunk. A gyerekszolgálatokért felelős 
elöljáróként különösen is sokat gondolkoztam ezen a 
gyerekek szemszögéből is. Amikor kiderült, hogy a 
szállás, ahová nyáron menni szerettünk volna velük, 
nem tud megfelelni a hivatalos előírásoknak, akkor 
döntöttük el, hogy nem ottalvós tábort tartunk idén. 

 
 

Zsuzsával, Erikával és Julival négyen szerveztük a 
tábort, és sok segítséget kaptunk a szülőktől és a gyüle-
kezet más tagjaitól is, köszönöm nekik ezúton is! Több 
mint 30 gyerek vett részt a táborban egy vagy több na-
pon, nagyjából arányosan voltak a legkisebb, az alsós és 
a nagyiskolás korosztályból. A programok többsége kö-
zös volt, de a tanítás és néhány programpont korosztá-
lyonként eltérő volt, hogy mindenki neki valót kapjon. 

Sikerült minden nap érdekes programokat szervez-
nünk a gyerekeknek. Bejártuk a Gellért-hegyet, az Ál-
latkertet és a Margit-szigetet is, volt gyermekvasutazás 
és kézműveskedés is. Mindenhová vittük magunkkal a 
Bubba Gyermekhét „zászlónkat”, és alapszabály volt, 
hogy a „Bubba!” kiáltásra mindenkinek ugyanúgy 
„Bubba!” kiáltással kell válaszolnia és odajönnie. 

A hét során a testrészektől tanultunk: ha megtelik Is-
ten szeretetével, akkor vajon merre visz a lábunk, mit 
tesz a kezünk, mit mond az ajkunk? Jó volt erről be-
szélgetni a gyerekekkel. Az egyik tanulsága azért az 
számomra a hétnek, hogy lehetett volna a lelki blokko-
kon túl a napok során többször is visszatérni az aktuális 
üzenetre – kezdőként nagyon lefoglalt minket, hogy a 
programokat, közlekedést, étkezést megoldjuk, de leg-
közelebb biztosan erre is tudnánk jobban fókuszálni. Az 
étkezést általában rendeléssel oldottuk meg, ma már 

akár egy parkba is lehet ételt rendelni – de kínosan vic-
ces volt, amikor azzal hívtak fel, hogy tényleg több 
mint 100 ketchup-ot rendeltem-e (nem…), vagy, hogy 
bár elvileg nemsokára ebédelhetnénk, de igazából plusz 
egy órát várnunk kell (türelmesek voltak a gyerekek). 

 
 

Nekem még személyes kis drámák is tarkították az 
életemet, például egyből a tábor első percében bezártam 
a kocsiba a kulcsomat (örök hála a húgomnak, aki rá-
szánta az időt, hogy szerezzen pótkulcsot a munkahe-
lyemről), később pedig elvesztettem a forgalmimat (pár 
nap múlva megtaláltam). De semmi nagyobb baj nem 
történt, tökéletes volt az időjárás, senki sem sérült meg, 
sok jó élményt és tanítást kaphattak a gyerekek - hála 
ezért Istennek! 

Minden nap írtam pár sort a gyülekezeti Facebook 
csoportba, jó érzés volt ott is sok bátorítást, imával biz-
tatást kapni – köszönjük ezeket! A tábor után megkér-
deztem a fiaimat, hogy nekik mi tetszett a táborban, 
hadd idézzem Dávid válaszát: „Olyan sok kalandunk 
volt, hogy otthon minden este egyből elaludtunk tőlük.” 
 

Sonkoly Tamás 
 

 

A beszámolóhoz tartozik a tanítók bizonyságtétele is, 
amelynek Tamás három támpontot adott: 
 

1. Mi volt az, ami szerinted a legjobban sikerült a 
gyermekhéten? Írj egy vagy több fénypontot! 

2. Mi az, ami számodra a legnehezebb volt a gyer-
mekhéten? 

3. Miben érezted azt, hogy ott van Isten? Hogy ez 
nem egy sima napközis tábor, hanem a gyüleke-
zetünk keresztény tábora? 

 

Baranyainé Juli 

1. A kicsiket elvarázsolta a zenélő szökőkút a Margit-
szigeten, és bevallom, én is élveztem, hogy egy kicsit 
egy helyben ücsöröghetek velük a napsütésben. Ked-
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vencem az volt, amikor ugyanezen a napon körbeállták 
Tamást és telefújták szappanbuborékkal, ő pedig moso-
lyogva tűrte. Ebből a jelenetből nekem valahogyan az 
áradt, mennyire megérte megszervezni a tábort, hiszen 
ezek a gyerekek hálásak. 

 
 

2. Az esti felkészülés a következő napra. Eredetileg 
egész máshogy terveztük a tábort és csak néhány héttel 
a tábor kezdete előtt sikerült lefixálni, hogyan legyen. 
Mivel nem volt egy adott helyszínünk, hanem minden 
nap a város egy-egy helyszínét fedeztük fel, az egyes 
napokat részletesebben kellett megszervezni (mikor, 
merre, mivel, mit eszünk, mit iszunk, hogyan jutunk 
haza... stb.). A sok szervezés végére maradt a tanításra 
való felkészülés. Általában egyik estéről a másikra. 
Mindig sikerült felkészülni, Isten mindig csurgatott be-
lém energiát, pedig gyakrabban puffogtam magamban, 
minthogy imába foglalva kértem volna segítséget. 

 
 

3. Egyrészről ott volt az a hatalmas áldás, hogy minden 
flottul ment. Mindennap. Voltak persze bakik, de min-
dig, minden a helyére került, mielőtt a gyerekek bármit 
érzékelhettek volna. Aztán ott voltak azok a csendes 
percek a bárkásokkal (ovisok), amikor körém gyűltek és 
hallgatták a történeteket a Bibliáról és azt, mire próbál 
Isten tanítani bennünket. Azt a tanítást, amire úgy érez-
tem, már nem is volt erőm felkészülni. Biztos, lehetett 
volna, jobban, ügyesebben, többet tanítani, de a lényeg, 
hogy Isten ott volt velünk! Hozzá kell tennem, most, 
hogy már kifújtam magam, elképeszt, hogy mit vittünk 

véghez ezen a héten és mire lehetünk képesek, ha az Úr 
mellettünk áll! Hála van! 

Uri Erika: 

1. A gyerekeknek tetszett a menü. A több mint 30 fős 
csoport együtt tartása is jól sikerült. Jó volt a hangulat 
és a játszóterezésnél a nagyok sem unatkoztak, Évi na-
gyon jól lekötötte őket. Aminek legjobban örültem a 
nagyok foglalkozásán, amikor a feladat az volt, hogy 
mondj valami jót a melletted ülőről neki, és kipróbálták. 
Egy másik nap az volt a feladat, hogy ami nehéz nekik, 
és amit jó volna elmondani Istennek, azt írják le, és egy 
dobozba dobják be. Lehetett látni, hogy a gyerekek is 
komolyan teszik meg ezt. 

2. Minden este volt még plusz programom, így szá-
momra nagyon fárasztó volt ez a hét. A fizetős parkolás 
okozott némi izgalmat számomra, de végül ebből sem 
lett probléma. 

3. Amikor Tamás bezárta a kulcsot a kocsijába, akkor 
nem dühöngött, hanem a megoldást kereste. A Gellért-
hegyen, amikor a fűnyírás megakadályozta a sorver-
senyt, akkor nem egymás hibáztatása folyt, hanem a 
helyzet megoldásán való együttműködés. Jó volt, hogy 
imádsággal indítottuk a napot. 

 
 

Nagyné Zsuzsa 

A gyermekhéten 10–12 fő tinikorú gyermek vett részt, 
ami örömteli meglepetés volt, de egyben nagy kihívást 
is jelentett számomra. Ugyanis gyülekezetünkből öt 
gyermek tartozik ebbe a korosztályba – ők lelkesen jöt-
tek is minden nap –, de a csoport további 5–7 fővel gya-
rapodott: Gyermekklubos gyermek és barátnője, vala-
mint osztálytársak. Nagyné Kalán Évivel minden nap 
gondoskodtunk az életkoruknak megfelelő tanításról és 
játékos programról. Hálás a szívem Istennek azért, hogy 
a tinik egész héten nagy érdeklődéssel és nyitottsággal 
vettek részt. 
 

További képek az Alsóhegy38  
zárt gyülekezeti facebook-csoportban 
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BÚCSÚZUNK
 

 
 

Berényi Csabáné (Szekeres Aranka) 
(1956 – 2020) 

 
Aranka 1956. január 3-án született Kazincbarcikán, szü-
lei harmadik gyermekeként. Édesanyja hívő keresztyén 
volt, a református egyházhoz tartozónak vallotta magát. 
A három gyermek mégis inkább az apai, világi szelle-
miséget vitte tovább örökül, édesapjuk a katolikus val-
lásban mélyen csalódott emberként elutasította Istent. 
De mindkét szülő becsületesen és szeretettel gondosko-
dott a gyermekekről. Testvéreivel haláláig szoros szere-
tetkapocs kötötte össze. 

Iskolai tanulmányait Kazincbarcikán végezte, az ot-
tani Egészségügyi Szakközépiskolában érettségizett, 
majd Miskolcon helyezkedett el a Megyei Módszertani 
Bölcsödében, mint gondozónő. Ezzel egy időben el-
hagyta a szülői házat és Miskolcra költözött. Később 
lakástextil-készítőként is dolgozott. 

Miskolcon, a szakrendelő sebészetén ismerkedett 
meg férjével, Csabával, ahová mindketten baleseti ke-
zelésre mentek, majd hat hónap múlva találkoztak újra, 
amikor szerelmük kiforrott, elválaszthatatlanok lettek 
egymástól. 1976-ban házasodtak össze, amit utólag is 
Isten kegyelmeként éltek meg. 1979-ben megszületett 
Adrienn lányuk. Házasságuk hetedik éve egyrészt a vá-
lás tényét, másrészt a kegyelem kiáradását hozta el. Er-
ről így vallott Aranka: 

„Házasságunk hetedik évében eldöntöttük, hogy elvá-
lunk. A világi élet kísértését és házasságot tönkretevő 
negatív hatásait megéltük. Úgy döntöttünk, nincs értel-
me az együttélésnek. Én Csabát hibáztattam a házasság 
megromlásáért, ő engem. Beadtuk a válópert, és én ha-
zaköltöztem a négy éves kislányunkkal, Kazincbarciká-
ra a szüleimhez. Akkoriban, közös megegyezés esetén, 
két tárgyaláson kellett a feleknek részt vennie a válás 
kimondásához. A békítő tárgyalásra elmentünk, de nem 
jutottunk semmire. Továbbra is egymást okoltuk a sza-

kadásért. Nővéremék, látván nehéz helyzetemet elhívtak 
magukhoz Budapestre, ahol a terveim között szerepelt, 
hogy új életet kezdek. El is jöttek értem Barcikára, hogy 
elvisznek, de útba kellett ejtenünk miskolci lakásunkat 
egy pár holmiért. Olyan időpontot választottunk, ami-
kor tudtuk, Csaba dolgozik és nincs otthon, azért hogy 
elkerüljük a kellemetlen találkozást. Legnagyobb meg-
lepetésünkre a lépcsőházban összefutottunk. Elmondása 
szerint annyira megfájdult a dereka a munkahelyén, 
hogy haza kellett jönnie. Fent a lakásban arról beszélt, 
hogy előző este szüleinél átadta életét Istennek és meg-
tért, szeretne újat kezdeni Istennel és velünk. Ekkor ne-
kem eszembe jutott, amit anyósom olyan sokat mondo-
gatott, hogy apósom akkor lett igazán jó ember, mikor 
megtért. Arra gondoltam, ha ez valóban így van, talán a 
mi házasságunknak is van jövője, és próbaidőt kértem 
tőle. Közben megtudtam, hogy a bírósági idézést a pos-
tán dolgozó gyülekezeti testvértől vettem át, aki látásból 
ismert. Anyósomék innen értesültek, hogy válni aka-
runk, és ettől kezdve a gyülekezet rendszeresen imádko-
zott a házasságunk megmaradásáért. Ezek, úgy éreztem, 
nem lehetnek véletlenek, és egyre inkább Isten létezésé-
re irányították a figyelmem. A házasságunk is javulni 
kezdett, és én kíváncsi lettem arra az Istenre, aki min-
dezt véghezvitte. Elkezdtem járni a gyülekezetbe, ahová 
már Csaba járt. Szimpatikus volt nekem, hogy nem pap 
hirdette az igét, mert azok apukám által oly hitelét vesz-
tettek voltak a számomra. Sógornőmtől, aki szintén a 
gyülekezetbe járt, kaptam egy traktátust. A munkahe-
lyemen ezt olvasgattam, amikor a gyerekek aludtak, és 
ekkor dőlt el bennem, hogy átadom a szívem Istennek.” 

Később Csabával együtt merítkezett be a Miskolci 
Keresztyén Testvérgyülekezet új épületének bemerítő 
medencéjében. Ehhez a gyülekezethez csatlakoztak és 
itt szolgáltak kapott ajándékaiknak megfelelően. Hit-
életük kezdetén, bármihez nyúltak Isten áldását tudhat-
ták magunkénak. Munkájukban sikeres vállalkozást ve-
zettek, szolgáltak a gyülekezetben, a gyermekükben, 
mindenben Isten szeretetét tapasztalhatták meg. Utólag 
úgy látták, hogy elbizakodtak, és nem vették észre, 
hogy az Úr Jézus „kikerült az ajtó elé”. 2012-ben az ad-
digi sikeres bútorboltot, a vállalkozásukat teljes egészé-
ben elveszítették, és súlyos adósság terhelte életüket. 
Ekkor költöztek fel Budapestre, ahol lányuk és családja 
segítette őket. Aranka új munkahelyet a Baptista Szere-
tetszolgálatnál talált, házigondozói munkakörben. Sokat 
küszködtek, de a nagy próba még inkább összeková-
csolta a házasságukat. Az adósságból egyik gondozott-
jának adományával végül kikeveredtek. 

Közben hálás szívvel, Isten ajándékaként élte meg 
azt is, hogy rátaláltak gyülekezetünkre, és itt testvéri 
közösséget, szeretetet találtak, sikerült beilleszkedniük, 
új barátságokra, segítségre lelniük. 

Élete – mindannyiunk megdöbbenésére – ez év júniu-
sában ért a célegyenesbe. Június 5-én ünnepelte Csabával 
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házasságkötésük 44. évfordulóját, ekkor már fáradéko-
nyabb volt, és a gondozottjával kötött szerződés küszö-
bön álló felbontása miatt lelkileg is szenvedett, szomorú 
volt. Fájdalmában mondta is, hogy jó lenne már az Úrhoz 
hazamenni. Nem gondolta sem ő, sem senki, hogy ez hat 
nap múlva be is következik. Tünetei miatt 9-én háziorvo-
sa sürgősségi vérvételre küldte, majd annak eredményét 
megtudva személyesen vitte be a klinikára, ahol megerő-
sítették, hogy leukémiában szenved. 

Az utolsó napokban, férje, Csaba elmondása szerint 
szinte szemmel látható volt, ahogy Isten elrendezte a 
dolgokat. 11-én sikerült a kórházban ügyvéd előtt fel-
bontani a nyugtalanító szerződést. És sikerült az utolsó 
találkozás is 12-én, pénteken, amikor már átkerült az in-
tenzív osztályra, de az utolsó tizenhárom percben Csaba 

még ott lehetett mellette, foghatta a kezét, elengedve őt 
a mennyei hazába, jó bizonyságot hagyva az egészség-
ügyi személyzet előtt is. 

A család és a gyülekezet tagjai július 12-én együtt 
emlékezett rá, és búcsúztatta el őt imaházunkban. 

„Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lako-
zik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz ve-
lük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az 
ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők el-
múltak.” (Jel 21:3-4) 

Ádány Judit 
(a Manna 2015. pünkösdi számában megjelent interjú, 

és Csaba bizonyságtétele alapján) 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 
 
Július 26-án örömünnep volt gyülekezetünkben. 
Két fiatal testvérünk Uri Boglárka és Brindza 
Beatrix merítkezett be az Úr Jézus Krisztus ne-
vében, bűneik bocsánatára, hogy többé ne ön-
maguknak éljenek, hanem annak, Aki értük 
meghalt és feltámadt. (2Kor 5,15) 

Az ünnepi istentiszteleten Tóth Sándor, a 
debreceni Új Remény Gyülekezet lelkipásztora 
hirdette Isten igéjét, Kotán Béla lelkipásztor vé-
gezte a bemerítés szolgálatát, az alkalmat Nagy 
Péter gyülekezetvezető, mint liturgus vezette le. 

Soli Deo Gloria! 
 

 
 

 

A tisztaság vágyával 
 

Amióta először eljöhettem a gyüleke-
zetbe, sokat változott az életem. Kö-
szönöm az imádságaitokat, szeretetete-
ket, odafigyeléseteket, és hogy egymás 
terhét hordozhatjuk, örömben és bánat-
ban egymás mellett tudunk lenni. 

A közelmúltig nem értettem, hogy 
miért gond az, ha valaki csak néha hallgat tanítást, néha 
jár imaházba, nem köteleződik el egy gyülekezet mel-
lett, hanem nagyon sok helyen rendszertelenül fordul 
meg. Ma már talán kezdem megérteni. Ha elkötelező-
dünk egy gyülekezet mellett, aki Isten népe, akkor az 
olyan szellemi, lelki otthonunkká is válik, ahol elmé-
lyülhetnek a kapcsolataink, számíthatunk egymásra, 
együtt mehetünk az Úr elé, és lehetünk Krisztus teste, 
és egyenként annak tagjai. A karantén alatt is azt érez-
tem, hogy amikor össze tudunk kapcsolódni, akkor 
olyanok lehetünk, mint egy pajzs vagy egy fal, ami tá-
madások hatására is ép marad. 

Amióta először voltam istentiszteleten, azóta kifeje-
zetten érzem, hogy szomjas vagyok. Szeretném Istent 

még jobban megismerni, tanulni arról, hogy mi a terve, 
miért teremtett minket, mi az, amit én tenni tudok, mit 
gondol olyan témákról pl. mint a házasság, család, gyü-
lekezet, pénzkezelés, életvezetés, de ettől függetlenül az 
egyik legfontosabb számomra, ha amíg ezekről tanulok, 
közben tudjak türelmes és szeretetteli lenni mindenki 
iránt. A türelem és az elfogadás régen nem voltak az 
erősségeim, de kérem Isten segítségét, hogy ezekben 
tudjak gyarapodni. Tudom, hogy az egyik legfontosabb, 
hogy szeretet legyen bennem, mert ha nincs, akkor 
semmi vagyok, hiába minden igyekezetem az élet többi 
területén. 

Ma sem könnyű eligazodni a sok tanítás között kere-
sőként, és nagy kegyelemnek érzem, hogy Isten ide ve-
zetett. Nagyon hálás vagyok, hogy a szeretetetek mellett 
mindig olyan tanítást, tanácsot, intést kapok, ami Jézus-
ra mutat és épít. Köszönöm, hogy eddig senki nem for-
dított hátat, bármilyen kérdésem esetén. 

Jelenleg Budapesten tanulok, nemsokára logopédus 
és pszichopedagógus lesz belőlem. 
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A Vajdaságból származom, a szüleim ott élnek. Ott 
neveltek a legjobb tudásuk szerint szeretettel és türe-
lemmel nagyszüleimmel együtt. Katolikus neveltetés-
ben részesültünk az öcsémmel. Igen sok türelmet igény-
lő gyermek voltam. A tinédzserkorom nem volt sétaga-
lopp a szeretteim számára. Lázadó voltam, a saját fejem 
után mentem, és sajnos ebben kitartó voltam. Rossz he-
lyen kerestem válaszokat és vigaszt. Igyekeztem jó em-
ber lenni, akivel csak tudtam, de emberi erőből, tiszta 
motivációval szerintem ez nemigen megy senkinek 
hosszútávon. 

Amikor Dorotival találkoztam az egyetemen és el-
kezdtünk barátkozni, akkor észrevettem, hogy hasonló-
an gondolkodunk, mégis nagyon eltérő úton haladunk. 
Doroti volt az első olyan fiatal, talpraesett lány, akit lát-
tam Bibliát olvasni, sosem láttam puskázni, olyan férfi 
udvarolt neki, aki vágyott elköteleződni és Isten tanítá-
sát követni az élet több területén is. Dorotit sosem hal-
lottam ítélkezni, valahogy a jellemével, életével muta-
tott példát. Akkoriban egy hosszú kapcsolatban éltem, 
amitől elköteleződést vártam. Emberileg tisztának érez-
tem, de miután megismertem Dorotit, és eljöttem a gyü-
lekezetbe, valahogy éreztem, hogy bűnben élek. 

Tanítás, dicsőítés közben is sokszor gondoltam át az 
életemet. Aztán eljött az a pillanat, amikor felismertem 
és megvallottam a bűneimet, észleltem, hogy a teljes 
céltévesztés állapotában vagyok, bocsánatot kértem Is-
tentől, az emberektől, magamtól, és segítséget kértem 
Tőle, hogy szeretnék megváltozni, de egyedül nem 
megy. Hálás vagyok, hogy meg tudtam szakítani az 
olyan emberi kapcsolataimat, amelyekre kaptam veze-
tést, el tudtam kollégiumba költözni, és új életet kap-
tam. Nagy öröm számomra, hogy Isten szeret, számon 
tart, használ, tanít, próbákon segít át, gyógyít, szabadít, 
formál, vezet, és amikor tanítások, dicsőítések, élet-
helyzetek, imádságok, a mindennapi élet hatására is 
többet tudhatok meg Róla. 

Kezdetben, volt olyan időszak, amikor (nem tudato-
san) azért tettem dolgokat, hogy üdvösségem legyen, 
ma már azért viselkedek úgy, ahogy, mert üdvösségem 
van. Szeretnék egész életemben tanítható lenni, Őt kö-
vetni. Nagyon hálás vagyok, hogy Jézus Krisztus a 
Megváltóm! 

Brindza Beatrix 

 

 

Szívből szeretni és megbocsátani 
 

Ahogy tudják a testvérek, engem 
születésem óta ebbe a gyülekezetbe 
hoztak a szüleim (később már 
magamtól is lelkesen jártam/járok), 
így hát nagyon gyakran hallottam 
Jézusról, az Atyáról, és a 
Szentlélekről. Ezekkel a nevekkel 

tisztában voltam nagyon fiatal korom óta. Személyes 
kapcsolatom viszont egy ideig nem igazán volt velük. 

Gyerekként egy keresztény óvodába járattak, de az 
ottani közösségben nem mindenki volt velem kapcso-
latban annyira elfogadó. Ez egy kisebb sebet ejtett raj-
tam, és miután alsóba kerültem, csak rosszabbodtak a 
dolgok, főleg az emberi közösségekkel. Ez főleg abban 
mutatkozott meg, hogy a nyitottságom majdnem telje-
sen eltűnt nyolcadik osztály végére. 

Körülbelül harmadik osztályos lehettem, amikor ta-
nítás után nagyon megbántottak, és én sírva elfutottam. 
Nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Egyszer csak egy 
számomra mostanáig is kedves ének jutott az eszembe. 
Az az ének címe, hogy „Nem látod-e?”. Az eleje annyi-
ra még nem hatott meg,de a vége, ami így hangzik, na-
gyon: „Nem érzed-e, nem érzed-e? Nem érzed, Jézus 
hogy szeret? Nem érzed-e, nem érzed-e? Nem érzed, 
mennyire szeret?”. Ezután aztán még jobban sírtam, de 
már nem azért, mert az osztálytársaim megbántottak, 
hanem azért, mert éreztem Isten jelenlétét körülöttem.  
Isten akkor elvette azt a rossz szokásomat, hogy foly-
ton, mindenről hazudozzak. Isten felé elkezdtem nyitni, 

de még Nála sem voltam teljesen felszabadult. Jól be-
zárkóztam a kis biztonságos burkomba. 

Elsőtől nyolcadik osztályig egy lánnyal (utolsó két 
évben kettővel) nagyon nem voltunk jó kapcsolatban. 
Rengeteget bántottuk egymást szavakkal, és egyikük-
nek sem tűnt fel, mert „ezek csak szavak” voltak. Nyol-
cadik osztály első félévében eldurvultak a dolgok. Én is 
összeroppantam, és másokat is magammal húztam. Az 
az év volt a legfájdalmasabb az összes közül. Rengeteg 
megbánást vont maga után. (Ennek még lehet, hogy így 
nem látszik nagy értelme, hogy leírtam, de később nagy 
jelentősége lesz!) Ezután az eset után még rosszabbod-
tak a dolgok.  

Ahogy a testvérek is tudják, én szívrendellenesség-
gel születtem. Az orvosok mindig azzal jöttek, hogy 
meg kell katéterezni, és ha katéter alatt nem sikerül el-
intézni a dolgokat, akkor műtétre kerülhet sor. Személy 
szerint én rettegtem még a gondolatától is, hogy ennek 
esetleg műtét lesz a vége valamikor. Féltem, hogy rosz-
szul sikerülnek a dolgok, és hogy meghalhatok a proce-
dúra alatt. Rengeteg ideig kértük Istent, hogy nyugtas-
son meg, és adjon nekem a műtéthez bátorságot. Az ál-
talános iskola utolsó évében ez a félelem már eltűnt. 
Megkaptam a bátorságot, amit kértem, így az én kéré-
semre mentünk el, hogy majd valamikor műtsenek meg. 

A műtétre nyolcadik osztály második félévében ke-
rült sor. Sajnos a nagymamám éppen három nappal a 
műtétem előtt halt meg, így a nyolcadikos depresszióm 
a csúcson volt. Csak azért imádkoztam, hogy legyen 
már vége. Isten viszont mindvégig ott volt, a csalá-
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dommal is, és velem is. Annyira nyugodt voltam, hogy 
a műtéti altatásra is már aludva vittek el, pedig nem 
kaptam nyugtatót. A műtét jól sikerült. 

A kórházban töltött időm alatt gyakran voltam egye-
dül. Aminek részben nagyon örültem, mert így senki 
nem látta, ha éppen sírok. A másik okom a boldogságra, 
hogy végre szántam egy kis időt Istenre is. Azelőtt nem 
volt szokásom, hogy nap mint nap olvassak a Bibliából, 
de akkor elkezdtem. Amikor egy nap kezembe vettem a 
Bibliám, és (ha jól emlékszem) az Ézsaiás 29:13-nál 
nyílt ki. „Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával 
közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve tá-
vol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult embe-
ri parancsolat…”. Eléggé elgondolkodtatott, és rájöt-
tem, hogy ez az igevers jól leírta az addigi életemet. 
Ami ebből nekem nagyon megmaradt, hogy képmutató 
voltam, de nem is kicsit. Ahelyett, hogy szeretettel bán-
tam volna az emberekkel, inkább azt mutattam, hogy 
milyen rossz nekem, hogy egy kicsit sajnáljanak már. 
Azt a hetet látom megtérésem/újjászületésem kezdeté-
nek. Azóta próbálok Istennek minél nagyobb teret adni, 
meg az Ő segítségével letenni a rossz szokásaimat, hi-
báimat, bűneimet. Azóta rengeteg csoda-értékű ese-
mény történt velem. Nem feltétlen nagy csodák, de nem 

is az a lényeg, hogy mekkorák a csodák, hanem az, 
hogy hogyan éljük meg őket. 

Az egyik ilyen csoda az, hogy az első gyülekezeti 
hétvégén az egyik ige hatására, ami arról szólt, hogy 
meg kell egymásnak bocsátanunk, sikerült rendbe hozni 
a nagyon rossz kapcsolatomat azzal a lánnyal, akivel 
nem voltam jóban az általános iskola évei alatt, és ezzel 
a hiteles bocsánatkérésemmel a tettünk terhe, és az én 
oldalamról a neheztelés megszűnt. Azóta próbálok min-
denkit Isten szeretetével szeretni, és ha valakit véletle-
nül megsértettem, és közli velem, akkor megpróbálom 
jóvá tenni. Ha csak félreértettük egymást, akkor átbe-
szélni a történteket. (Ez egy felszólítás arra, hogy ha va-
lakit megsértettem, akkor szóljon, és ne csak haragud-
jon rám, anélkül hogy próbálnánk rendezni a dolgot. 
Rm 12,18; Mt 22,37-39; Ef 4,31-32) 

A bemerítkezés vágyát Isten főleg egy debreceni ifjú-
sági konferencia egyik kis mellékmondata által „ültette” 
el a szívembe, ami így hangzott: „merd megtenni az első 
lépést”, és úgy éreztem, hogy a bemerítés az első lépése a 
vele való életnek, mert nekünk így illik. Szeretnék Isten-
nek ezzel is engedelmeskedni, Jézus példájára. 

Uri Boglárka 
 

TALLÓZÓ
 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg-
tartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22) 
 

A szomszéd udvaron áll egy cseresznyefa, amelynek 
ágai átlógnak az imaház udvarára és épp most van rajta 
nagyon finom, érett cseresznye. Az alsóbb ágakról 
szedtünk mi is és egy-egy alkalom után többen is sze-
degettek róla egy keveset. Viszont sajnos a cseresznyék 
nagy része annyira magasan van, hogy sehogy sem le-
het leszedni. Mint megtudtam, ez azért van, mert ez a fa 
sosem volt metszve. Magától felfelé nő és egyre elérhe-
tetlenebb lesz a gyümölcse. 

Milyen jó, hogy mi nem va-
gyunk ilyenek! Isten azt ígérte, 
hogy megmetsz minket (Jn 15,2). 
Így mi szép, gondozott és türelmes 
cseresznyefák lehetünk, akik mellett 
szívesen időznek mások, és akiket 
így könnyebb lesz szeretni is. De 
hogyan is zajlik a mi életünkben a 
metszés? Mivel városi gyerek va-
gyok, megnéztem youtube-on egy videót arról, hogy 
hogyan kell metszeni. Egy meggyfáról találtam egy jó 
leírást, amely nagyon tanulságos volt. Metszésnél gya-
korlatilag meghatározzuk, hogy merre nőjön a fa. Isten 
is úgy metsz minket, hogy megmutatja nekünk, merre 
kell növekednünk. Mit szeretne Isten? Légy türelme-
sebb az egyik munkatársaddal, akivel nagyon nehéz? 
Vagy fejlődj a türelemben egy hozzád közel álló ember-
rel kapcsolatban, akivel amúgy is könnyű türelmesnek 

lenni? Isten tudja, mit hoz a jövő, hol lesz szükséged 
több türelemre, hogy honnan szeretne szedegetni Isten 
türelem-meggyeket rólad. Úgy kell metszeni a fát, hogy 
az ne befele nőjön, hanem kifelé. Elképzelhető, hogy 
valahogy így akar metszeni minket is az Úr, hogy ne 
befelé legyünk türelmesek, hanem kifelé. Lehet, hogy 
nem kell türelmesnek lennünk magunk iránt, amikor 
mosogatni kell – pedig milyen könnyen és természete-

sen menne. Ugyanakkor türelmes-
nek kell lennünk a gyülekezet iránt, 
ami pedig nem megy könnyen és 
természetesen, mert nagyon külön-
bözőek vagyunk, és különböző dol-
gokat tartunk fontosnak. 

Egy valamit nem tanított meg a 
videó a metszéssel kapcsolatban, de 
azért kitűnik belőle: a fát metszeni 
lehet, de növeszteni nem. Az ember 

megmetszi és türelmesen várja, hogy az nőjön a kívánt 
irányba. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten is türel-
mesen vár és gondoz minket, hogy növekedjünk és 
gyümölcsöt teremjünk. Ha Ő türelmes velünk, akkor mi 
is legyünk türelmesek másokkal. 

Simon Dávid 
(megjelent a gyülekezet belső FB-os csoportjában, 

Karanténáhítat, június 23.)
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A legrövidebb ima 
 
Néha a kevesebb szó sokkal többet mond, mint egy félórás imádság. Szívünk és lelkünk összes gondolatát be-
le lehet tömöríteni két rövid kis szóba. 
 
Egy órája sincs, hogy újból átnyálaztam a tájanatómiát, 
a Littmann-féle Sebészeti műtéttant. Memorizáltam a 
régió képleteit, hogy mit szabad és mit nem. Érdekesek 
a tájanatómia-atlaszok. Az artériák pirosak, a vénák ké-
kek, az idegek sárgák, az inak fehérek. Ráadásul min-
degyikhez egy parányi fekete nyílvessző tart, a képlet 
pontos anatómiai nevével. Hát persze, így könnyű! – s 
majdnem nevetek. A valóság egészen más, az állandó 
szívás és törlés ellenére alig látunk a vérmaszattól, s 
semmi sem emlékeztet az atlaszban látottakra. A ken-
dők által szabadon hagyott kis négyzet semmilyen tájé-
kozódási pontot sem nyújt. Egyedül az aneszteziológus 
kolléga helye biztos, többnyire a beteg feji végénél ül 
vagy áll. Isten kezében vagyunk, a beteg és a személy-
zet egyaránt… 

A bevonuláskor nem szólnak fanfárok, csak néhány 
készülék zümmögése jelzi, hogy működésre kész. Köl-
csönösen köszöntjük egymást. A beteg hetvenöt feletti, 
az elképzelhető összes betegség birtokában. Váratlanul 
megszólal: 

– Mielőtt elaludnék, szeretnék imádkozni! Lehet? 
– Persze, csak tessék! – mondom bosszúsan. 
– Köszönöm, fiam – s belekezd csendesen. – Domi-

ne… Ámen! – mondja e két szót. 
– Csak ennyi? – kérdezem meglepetten. 
– Csak ennyi. 
– Uram… Úgy legyen! 
– Igen, fiam. Ez minden. E két szó közöttieket az Úr 

úgyis tudja. Tudja, hogy mit mondanék, mit kérnék. Én 
nem kérek magamnak semmit, de elfogadom, amit tőle 

kapok. Tudom, ma ő vezeti a doktor urak kezét, így 
nem hibázhatnak. 

Mereven állunk, feltartott kézzel. Talán csak a 
maszkok mögötti szemüvegek csillognak fényesebben, 
mint korábban. 

– Lehet még egy kérésem? 
– Igen, természetesen – de már nem vagyok bosszús 

a kérés miatt. Életem legrövidebb és leginkább hittel te-
li imáját hallottam egy perce. Gondolatban még kitöl-
töm a két szó közötti helyet. 

– Szeretném elénekelni a legszebb énekünket, ha 
még tudom, mert nagyon álmosodom. 

S ekkor remegő, halk hangon belekezd a 42. zsoltár 
első sorába: 

– „Mint a szép híves patakra a szarvas kívánko-
zik…” 

A következő sortól az egyik műtősnő csatlakozik: 
– „…lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászko-

dik…” 
A versszakot már öten fejezzük be: 
– „…Tehozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem. 

Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten?” 
Mély sóhajjal álomba merül a néni. 
– Törlést kérek! A szemüvegemre. 
Még várok egy percet, hogy összeszedjem magam. 
– Ha Isten velünk… Kezdhetjük!… 

 

dr. Arbanász Zoltán 
Forrás: 

https://kotoszo.blog.hu/2019/07/21/a_legrovidebb_ima_910 . 
 

 

A győzelem méltósága 
 

Egy versenyen (a képen láthatón) az atléta Abel Mutai, aki Kenyát képviselte, csupán pár mé-
terre volt a célegyenestől, mikor összezavarták a jelzések és emiatt megállt, azt gondolván, 
hogy megnyerte a versenyt. 
A spanyol atléta, Ivan Fernandez szorosan a nyomában volt és észrevette, mi történt - és oda-
kiáltott neki, hogy fusson tovább. De Mutai nem beszélt spanyolul, így nem értette, amit mon-
danak neki. A spanyol aztán tolni kezdte a célegyenesbe és így segített neki megnyerni a ver-
senyt.  
Egy újságíró később megkérdezte Ivánt: – Miért tette ezt? 
Ivan pedig így válaszolt: – Az az álmom, hogy egyszer igazi közösségben éljünk. 
De az újságíró nem hagyta annyiban a témát: – De miért hagyta, hogy a kenyai nyerjen? 

Mire Ivan: – Nem hagytam, ő nyert volna. 
Az újságíró tovább erősködött: – Dehát maga nyerhetett volna! 
És erre Ivan így felelt: – És milyen dicsőség lett volna az? Milyen méltósága lenne annak az aranyéremnek? Mit 
szólt volna az édesanyám hozzá? 

Forrás: FB/Nem tehetsz róla, tehetsz ellene – https://youtu.be/HYqcqzSVH60 
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Vajon a trendi kereszténység a jó út? 
 
A kereszténység sosem volt tökéletes, hiszen bűnös emberek alkotják az egyházat. Az apostolok idejében sem volt ez 
másként, csak meg kell néznünk Pál apostol leveleit. Ez az idő előrehaladtával cseppet sem változott. Mindig más 
és más kísértette az embert, hatalomvágy, gőg, dicsőség, elismertség…stb Az egyik legnagyobb kísértése a modern 
kereszténységnek az, hogy meg akarunk felelni a korszellemnek. 
 
Az egyéni életünkben, de magasabb szinteken is látszik 
az a tendencia, hogy elmaszatoljuk Jézus tanításait, 
mert azok nem politikailag korrektek, vagy nem felel-
nek meg a korszellemnek. A saját igazságosságunkkal 
felülbíráljuk az isteni törvényeket és örömmel dőlünk 
hátra a székben, amikor azt látjuk, hogy senki sem ro-
han felénk kivont kardokkal, hanem tapsolnak nekünk. 
Csakhogy nekünk, keresztényeknek, nem kutyaköteles-
ségünk idomulni a folyton változó ideológiákhoz és 
közerkölcshöz. Isten olyan tör-
vényeket adott nekünk, melyek 
évezredek alatt sem változnak, 
azonban mi rettegünk a maradi 
és bigott jelzőtől, helyette mo-
dernek és trendik akarunk lenni. 

Közben nem jövünk rá, hogy 
minél nagyobb elismerést szer-
zünk a világban, annál nagyobb 
a baj a tanításunkkal. 

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem 
előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volná-
tok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból 
valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a vi-
lágból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az 
igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a 
szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg 
fogják tartani.” (Jn 15,18-20) 

Egyáltalán nem számít dicsőségnek, ha a világon 
mindenki tapsol nekünk. Jézus megosztó dolgokat 
mondott, ő maga is kijelentette, hogy sokan meg fognak 
ütközni rajta. Miért? Mert Jézus nem azt állította magá-
ról, hogy amit mond, az csupán egy a világon fellelhető 
bölcs mondások százezrei közül és ugyanúgy igaz lehet 
mint bármi más. 

Jézus azt mondta, hogy az Ő útja az egyetlen. Radi-
kális, a mai világ szabályai szerint pedig már-már of-
fenzív nézetek ezek. A probléma ott kezdődik, ha még 
mi keresztények sem értjük meg, hogy mekkora szeretet 
van ebben a kizárólagosságban! Jézus az egyetlen lehe-

tőségként, a megmenekülés egyetlen útjaként mutatko-
zik be nekünk. Nincs is ennél nagyobb kegyelem, hi-
szen végre valaki határozottan kijelölte az irányt; feltör-
te a kódot; megadta a receptet a boldogsághoz és a tel-
jes élethez, az örök élethez! 

Ezt nem kell szégyellnünk vagy rejtegetnünk, mert 
most nem trendi. Nem kell a saját szájízünk szerint 
csűrni és csavarni, amíg csak a kedves, mindenki szá-
mára elfogadható részek maradnak belőle. Egy bölcs 

mondás szerint a pokolba vezető 
út is jószándékkal van kikövezve. 
Ez a fajta jóindulat nélkülözi az 
őszinteséget. Amikor Jézus elbo-
csátotta a házasságtörő asszonyt, 
akkor bemutatta az Atya irgalmát, 
ugyanakkor hozzátette, hogy többé 
ne vétkezz. Keresztényként arra 
kéne törekednünk, hogy akkora ir-
galommal, szeretettel és az Isten 

törvényeit védelmező határozott őszinteséggel fordul-
junk másokhoz, ahogyan azt Jézus tette. Ha kihagyjuk a 
szeretetet, akkor kegyetlenekké és hidegekké válhatunk. 
Ha kihagyjuk Isten törvényeinek a képviselését, akkor 
semmitmondókká, üres sztereotípiák hangoztatóivá fo-
gunk válni, akik nem teremnek majd semmilyen gyü-
mölcsöt. 

A kereszténységben egyre jobban terjed ez a máso-
dik út, ami a gyümölcsök hiányában is megmutatkozik. 
A fiatalabb generációk már nem kérnek az üres, sem-
mitmondó lózungokból, amik azt hirdetik, hogy csinálj, 
amit csak akarsz, Isten úgy is szeret téged. Azt hiszem 
fiatalként írhatom így: Mi éhezünk az igazságra, éhe-
zünk az őszinte válaszokra, éhezünk a szeretetre, amit 
csak Istentől tudunk megkapni. És éhezünk olyan ke-
resztény közösségekre, ahol ezt képviselik. Ha az euró-
pai kereszténység meg akar újulni, akkor a „trendi” nem 
egy járható út. 

Harmati Dóra 
Forrás: https://777blog.hu/2020/07/09/vajon-a-trendi-

keresztenyseg-a-jo-ut/ 

 

 

Semmi ne rémítsen! 
 

„Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de föltá-
madsz kijelölt sorsodra a végső napon!” Dán 12,13 

Nem értünk minden próféciát, mégis örömmel, és 
nem viszolyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései kö-
zött egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kelle-
ne ijedniük. Még ha a pusztító utálatosság kerül is ura-

lomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt 
megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az 
egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek 
még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek felbomla-
nak és minden összeomlik is a földön, az Úr Isten akkor 
is megőrzi az övéit. 
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Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a 
küzdelmekkel bátran szembenézve és a szenvedések 
között béketűréssel haladjunk előre utunkon, ne térjünk 
le róla, se ne álljunk meg tétován. Nemsokára véget ér; 
menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. 

Odaát nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e vi-
lágon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd: 

megnyugodhatunk benne, békessége folyamként árad 
ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kána-
ánban, és ezt megkapjuk, akármi jöjjön is. Isten méltó 
osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek 
az igazság és a szentség mellett dönteni. Még az orosz-
lánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos öröksé-
günket. 

 

 

Örökkévaló zálog 
 

„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak 
az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom aján-
dékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és 
megismered az Urat.” (Hós 2,21-22) 

Az Úr jegyesének lenni: micsoda tisztesség és öröm 
ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy ke-
gyelmével téged is eljegyzett? Ha igen, vésd a szívedbe, 
hogy ez örök érvényű eljegyzés volt. Ő soha nem bontja 
fel a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel 
magához kötött. 

Az Úr háromszor ismétli: „Eljegyezlek”, és súlyos 
szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. „Igazsággal”, 
tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem 
teheti érvénytelenné. „Itélettel”, tehát bírói végzés szen-

tesíti ezt a szövetséget: senki nem tekintheti elhamarko-
dott lépésnek, vagy tévedésnek. „Szeretettel”, tehát a 
szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés 
rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. „Irgalom-
mal”, amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a 
drága, szent kapcsolatot. 

Végül a „hit ajándékával”, hűséggel, ami ezt az el-
jegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szent Szellem 
mondja minderre az „ámen”-t, amikor megígéri, hogy 
megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szük-
séges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez! 

Forrás: Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza/fb 

 
 

GYEREKSAROK
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat! 

Tomory Rebeka (júl. 17.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), 

Olajos Júlia (júl. 27.), Baranyai Lea (júl. 29.) 
 

 

 
 

Május 24-én megszületett Hunyady Bálint, Gulyás Kin-
ga és Hunyady Sándor testvéreink harmadik gyermeke. 

 
 

Június 23-án megszületett Kotán Zente, Kapás Melitta 
és Kotán Péter testvéreink elsőszülött gyermeke. 

 

Mindkét család életére Istenünk áldását kívánjuk szeretettel! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
   

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 

 
Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Kiss Józsefné (júl. 13.) 
 

 
Simon Dávid (júl. 24.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
 

„Örökkévaló, egyedül tiéd minden dicsőség hű-
séges szeretetedért. Miért mondanák a pogá-
nyok: Hol van hát az ő Istenük? Bizony, Iste-
nünk a mennyben lakik, és mindent megtehet, 
amit csak akar.” (Zsolt 115,1-3) 

Az Ő nevének szerez dicsőséget kegyelme és hűsége, és mi elismerjük, hogy Ő méltó a dicsőségre. Tudjátok meg, 
hogy Ő az Isten. Aki felismeri az Ő dicsőségét és hatalmát, nem tesz fel olyan kérdést, hogy hol van az Isten? Mi 
tudjuk, hogy a mennyben van. Az Örökkévaló világában nincs tér, a távolság nem akadályozza meg Őt abban, hogy 
a földön megcselekedje azt, amit akar. Hatalma van arra, hogy véghez vigyen lehetetlennek látszó dolgokat. Vesse-
tek rá minden terhet, mert megígérte, hogy elhordozza. Az idő sem jelent korlátot az Úr előtt. „Mert ezer esztendő 
annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.” Az Úr gyönyörködik azokban, akik félik Őt, akik kegyelmében 
reménykednek. Áldjátok az Urat mostantól fogva mindörökké! Dicsérjétek az Örökkévalót! 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 

 

„Jegyezzétek meg, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy mely órában jön el 
a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is legye-
tek mindig készen, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az 
Emberfia.” (Lk 12,39-40) 
 

Nagyon fontos, hogy a tolvaj behatolását megakadályozzuk, mert a tolvaj 
azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A tolvajnak nem nyitunk ajtót, 
de ha álcázza magát, nem látjuk a veszélyt és megtévesztés áldozatai le-
szünk, gondoljunk a farkas és a hét kisgida meséjére. Előfordulhat, hogy 
mi nyitunk ajtót az ellenség előtt, ha csak résnyire van nyitva az ajtó, a 
tolvaj felhatalmazva érzi magát arra, hogy bemenjen. Ez a nyitott ajtó 
egy rendezetlen bűn következménye is lehet. Ezért kell a készenléti álla-
potot elérnünk, hogy ne törjön ránk váratlanul a tolvaj és ne lepődjünk 
meg, amikor eljön az Embernek Fia. Boldog az, akit az Úr vigyázva talál. 
A vigyázás egy életforma legyen, így a tolvaj nem okoz veszteséget. Ak-
kor joggal írjátok az ajtótokra: „Idegeneknek tilos a bemenet!” 

Lukács Edit

 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
Baranyainé Széles Júlia (aug. 12.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 
Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

A járványhelyzet alatti alkalma-
ink: 

 Vasárnap: 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: online imaóra 

 Csütörtök: 18,30 óra:  
Bibliaóra 

 Péntek: 19 óra IFI-alkalom 
 

Kérjük a testvéreket, hogy a biz-
tonsági előírásokat következetesen 

tartsák be a gyülekezeti alkalmak 
alatt is. Vigyázzunk egymásra!  
 

Betegeink 
 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Uri Imre 
Vétek Ferencné 
 

„Jó dolog dicsérni az Urat, és 
éneket mondani a te neved-
nek, oh Felséges! Hirdetni jó 
reggel a te kegyelmedet, és 

éjjelente a te hűséges volto-
dat…. 
Az igaz virágzik, mint a pálma-
fa, növekedik, mint a czédrus a 
Libánonon. Plánták ők az Úrnak 
házában; a mi Istenünknek 
tornáczaiban virágzanak. Még a 
vén korban is gyümölcsöznek; 
kövérek és zöldellők lesznek; 
Hogy hirdessék, hogy igazsá-
gos az Úr, az én kősziklám, és 
hogy nincsen hamisság benne!” 

(Zsolt 92 2-3; 13-16) 
 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Nagyné Évi, Sonkoly Tamás, Zsigovics Géza, családi fotók, internet 
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