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Akkor  
(Máté 24:30) 

 

Feltűnik majd az Ő jele  
És sírni fog a föld bele.  
 

A hívő, mert örül a lelke,  
A hitetlen, mert nem szerette.  
 

A lagymatag, a lágymeleg  
Ó, hogy remeg, ó, hogy remeg! 
 

S Ő, számadásra jött ítélő,  
Méri a lelket, hogy mit érő? 
 

A tiedet, az enyémet, minket,  
Keres benne szent, égi kincset.  
 

Akkor... kitárod lelked álmát,  
És lengeted győzelmi pálmád! 
 

Akkor... szomorún mondod: nincsen,  
Sose kerestem égi kincsem... 
 

Akkor... gyáván, rettenve kéred,  
– Uram, szeretni foglak Téged! 
 

Akkor... késő! – Ma nem! Sietve 
Bízd csak magad égi kezekre! 
 

S ha feltűnik jele az égen,  
Lelked áldassék, seregében! 
 

Kárász Izabella 
 

 

 

Jeruzsálem, Olajfák hegye 
 

 

A hitet megtartottad?
 

Az elmúlt két hónapban az Áhítat elmélkedései Jeremiás könyvén 
vezették végig azokat, akik a rendelkezésre álló sok áhítatos könyv 
közül ezt olvassák. Bár hívő életem alatt egyszer-kétszer végigol-
vastam már Jeremiás könyvét, bevallom, alig vártam, hogy a végé-
re érjünk ennek a mostani elmélkedés-sorozatnak… Még ennyire 
nyomasztóan soha nem hatott rám a könyv. Fejezetről fejezetre 
láthatjuk a próféta reménytelen küzdelmét a hitehagyott néppel, 
annak vezetőivel, a prófétatársakkal. Újra és újra mondja Isten 
üzenetét – és ez az üzenet a könyv nagy részében a már a bekövet-
kező ítéletet mutatja be, mint az Istentől való elfordulás egyenes 
következményét. A meg nem értés mellett közben maga is szenve-
déseket él át, sáros kútba meg tömlöcbe kerül; kegyetlenül nehéz 
prófétasors ez. 

Isten ítéletéről olvasni soha nem felüdítő olvasmány. De talán 
azért hatott rám mindez ilyen nyomasztóan, mert ahogy teltek a he-
tek, egyre inkább kezdtem úgy érezni, hogy a könyvből elém tárul-
kozó korrajz mintha a mi korunkat mutatná be… Akár a saját éle-
tünket, akár a mások életét nézem, mindenütt csak nehézséget, küz-
delmet látok. A gyülekezetek is inkább csak kínlódnak, létszámban 
fogynak, elvilágiasodnak, szolgálatukban és lelkiségükben erőtle-
nek... És mindezt betetőzi a koronavírus-járvány, amelynek nem-
hogy a végét nem látjuk, hanem megyünk bele egyre mélyebbre… 
Írnám azt, hogy soha nem látott változást hozott mindez a gyüleke-
zetek életébe is – csak azért nem írom, mert a háború alatt valószí-
nűleg jóval nehezebben ment az élet ebből a szempontból is. De 
hogy nagyon megváltozott minden fél év alatt, az biztos. 

Miért van ez így? De jó lenne olyan éleslátásúnak lenni, mint 
Jeremiás! Hogy értelmezni tudjuk a körülöttünk zajló eseménye-
ket, hogy tisztán lássuk minek mi az oka, hogy tudjuk, mit kell 
tennünk abban a helyzetben, amiben vagyunk. Isten ítélete van raj-
tunk? Ha igen, akkor mi a kiút? 
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Jeremiás prófétálta, hogy jönnek a káldeusok és el-
foglalják a várost. Nem volt népszerű... Sőt, azt mondta, 
hogy Isten akarata az, hogy ne tanúsítsanak ellenállást, 
mert akkor megmenekülnek. Ne reménykedjenek 
Egyiptomban sem, mert az vesztüket okozza, ha oda 
mennek. Hogyan lehet ilyet mondani? Bomlasztja az el-
lenállást, még a maradék lelkierőt is elveszi… Pedig 
akkor és ott, ez volt Isten szava! Vajon mi megértjük-e 
Isten szavát az adott helyzetben, akkor is, ha az esetleg 
ellene mond az emberi logikának? 

Sokszor mondjuk, hogy az utolsó időkben élünk. 
Igaz – de ezt mondják a keresztyének kétezer év óta, 
Nincs rálátásom a világ helyzetére. Nem tudom, hol ter-
jed az evangélium, és mely országokban jellemző in-
kább az elvilágiasodás, a hitehagyás. Még a magyar va-
lóságot sem látom át igazán. És bár örömteli híreket is 
hallani megtérésekről, bemerítésekről, gyülekezetek 
növekedéséről, mégis azt gyanítom, hogy nem az ébre-
dés a jellemző korunkra. 

Vannak, akik azt mondják, hogy Jézus második el-
jövetelét világméretű ébredés fogja megelőzni. Bár igaz 
lenne! De én azok közé tartozom, akiknek úgy áll össze 
az utolsó időkről szóló bibliai tanítás összképe, hogy 
Jézus visszajövetelét megelőzően inkább a hitehagyás 
lesz a jellemző… És ebből a szempontból mindegy, 
hogy az elragadtatás előtti időszakról beszélünk, vagy a 
második visszajövetelről (bár egyesek szerint ez a kettő 
egy és ugyanaz), vagy esetleg Jézus egyes szavait a Je-
ruzsálem pusztulását megelőző időszakra kell érteni. És 
az sem változtat ezen, hogy az utolsó időkben is lehet-
nek és lesznek ébredések egyes gyülekezetekben. 

Csak két igeszakaszt hadd idézzek: „Azt pedig tudd 
meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. 
Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvár-
gók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt en-
gedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül 
valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, ke-
gyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, fel-
fuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek sze-
retői. – és, hogy ne legyen kétséges, hogy a világiakról 
beszél-e az apostol, vagy a „hívőkről” – Kiknél megvan 
a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” 
(2Tim 3,1-5) Péter apostol pedig így ír: „ha az igaz is 
alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?” 
(1Pét 4,18) 

Sikeres volt-e Jeremiás szolgálata? Eredményes 
volt-e a küldetése? Attól függ, hogy mit értünk eredmé-
nyen és sikeren? Ha azt, hogy hallgattak-e rá, akkor 
nem. Ha azt, hogy megváltozott-e szolgálata nyomán 
Isten ítélete, akkor nem. De ha az eredmény és a siker 
mércéje az, hogy engedelmes volt-e az őt küldő Isten-
hez, vagy, hogy Isten szavát következetesen mondta-e 
el, nem tompítva annak tartalmát és nem törődve a kö-
vetkezményekkel sem, hogy hűséges volt-e az elhívásá-
hoz, akkor a válasz egyértelmű igen! 

Jeremiás könyvének olvasása közben arra jöttem rá, 
hogy mi is Jeremiás korát éljük újra. Lehet imádkozni 
ébredésért, hallgasson meg minden ilyen imádságot a 
mindenható Isten! De kell imádkozni tisztánlátásért, 
hogy nem tértünk-e el a keskeny úttól, mert ha igen, 
akkor nekünk is szól a prófétai üzenet: „Jobbítsátok 
meg útjaitokat és tetteiteket!” (Jer 7,3). És adja Isten 
azt is, hogy hűségesek legyünk hozzá minden nehézség 
közepette is. Ha „mindössze” ez a célunk, akkor mond-
hatja valaki, hogy nem tettük túl magasra a mércét… 
Lehet. De az Újszövetségben a hűség és hit, hű és hívő 
fogalmak ugyanarra a szócsaládra vezetnek vissza. En-
nek alapján úgy is lehet mondani, hogy akkor vagyunk 
hívők, ha hűségesek vagyunk. Mindvégig(!) És vannak 
olyan idők, amikor ez a legtöbb, amit tehetünk. Ilyen 
kor és élethelyzet volt a Zsidókhoz írt levél olvasóinak 
kora is, amikor a mérce ez: „Ne dobjátok el hát bizo-
dalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békessé-
ges tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cse-
lekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés 
idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig 
hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a 
lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, 
hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 
(Zsid 10,35-39). „Aki mindvégig állhatatos marad, az 
üdvözül” (Mt 24,13) – mondja Jézus. És Pál apostol is 
fontosnak tartotta bizonyságot tenni arról, hogy „… a 
hitet megtartottam” (2Tim 4,7). De ez nem magától ér-
tetődő? Főleg Pál apostolnál!? Ezek szerint nem… 

Egy jeremiási igével hadd zárjam: „Átkozott az a 
férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úr-
tól pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a 
hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, 
hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és 
lakhatatlan földön. 

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizo-
dalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ülte-
tett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, 
ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz 
esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg 
nem szűnik.” (Jer 17,7-8). A választás a miénk! Ebben 
a lelkileg száraz időben ez az egyetlen lehetőségünk a 
túlélésre! 

Ádány Mihály 
 

Krisztusunk, Te úgy ígérted, Visszatérted nagy közel, 
Csügg szemünk a néma égen, Ám az éjben semmi jel. 
Árva néped, várva Téged, Égő mécset tartva áll, 
Ám sötétség oltja mécsét, Hogyha késnék a Király. 
 
Krisztusunk, Te késedelmed Csak kegyelmet burkol az, 
Volt-e szó, mit visszavontál? Mit Te mondtál, mind igaz. 
Egy kevéssel, hogyha késel, nagy tűréssel vársz csupán: 
El ne vesszen köztünk egy sem, megtérhessen mind ahány. 

Evangéliumi Vegyeskarok 341.
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 

Tíz évvel ezelőtt jelent meg utoljára miniinterjú-válogatás a gyülekezetünkbe járó gyerekekkel. Örültem, hogy a 
mostani ifjabb generáció elfogadta a felkérést, és kedvesen, őszintén, és néhol viccesen válaszoltak a feltett kérdé-
sekre. Sőt, egy-két esetben szülői kiegészítést kaptunk. Úgy gondoltam, hogy jó lesz ez most, ebben a bizonytalan-
ságokkal teli időben, hogy lássuk, a jövő felnőttjei mit gondolnak most magukról, és minket is felüdítsenek. Innen 
kívánom a jó Atya minden áldását az életükre, terveikre, hogy legyenek kitartóak a hitben és hűségben, és soha ne 
terítse el semmilyen más út őket az egy és igaztól! 
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) 

Ádány Judit 
 

Kérdések: 1. Melyik iskolába jársz és hányadik osztályba? 2. Melyek a kedvenc tantárgyaid? 3. Éppen most milyen 
elképzelésed van arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 4. Mit csinálsz szívesen a szabadidődben? 5. Ki a kedvenc 
embered a Bibliából és miért? 6. Írj le egy Neked kedves aranymondást, igét a Bibliából! 7. Ha van kedves éneked, 
írd le a címét! 8. Milyen volt az idei nyár, történt-e valami meglepő, vicces vagy tanulságos dolog veled? 
 

Kisiskolások: 
 

Hunyady Balázs 
 

1. A Kolonics György Általános 
iskola első osztályba járok. 
2. A sakkos órát szeretem! Már az 
oviban is jártam sakkra, azért sze-
retem, mert okosít!! (Anya: Sakk-
palota program része, logikai 
készség fejlesztésére.)  
3. Mobiltelefon-szerelő leszek, 

szeretek szerelni. Miért? Jólesik a többieknek, hogy 
megjavítom, ami elromlott. 
4. Kedvencem a versenyautós számítógépes játék. És 
még a LEGO! A kertben pedig Lucával szeretek ját-
szani, meg szaladgálni! 
5. Jézus! Mert csodákat tud tenni. Pl. az a lány meg-
halt, és fölélesztette! Ezt fontos volt tudnom mostaná-
ban. (Anya: Balázs fejében esténként nagyon komoly 
kérdések és gondolatok járnak... ) 
6. „Legyetek: testvérszeretők, könyörületesek, egyetér-
tők, együttérzők, alázatosok.” (1Péter 3:8) 
8. Jó volt együtt fürdeni a Balatonban, a stégről ugrál-
ni. És elkaptam a víz alatt egy ici picit – valamilyen 
ászka félének tűnt. És horgásztunk, és fogtunk apával 
tíz halat nagymamáéknál. 
 

Tarsoly Abigél 
 

1. A Baár-Madas Református Ál-
talános Iskolába járok, most kezd-
tem az első osztályt. 
2. Számvázoló (matematika) 
3. Divattervező és farmer. Közö-
sen gazdálkodnánk az unokate-
sókkal, Patrikkal és Dáviddal egy 
biogazdaságban. 

4. Játszani a barátaimmal. 
5. A tanítványok, mert Istent szolgálták. 
6. A szeretetszőlő (Lélek gyümölcse), amit a bibliakö-
rön tanultunk. 
7. „Szívem csendben az Úrra figyel…” 

8. Amikor a nagy unokatesóimmal kempingeztünk a 
Tisza-tónál és kenuztunk is együtt. 
 

Tarsoly Barnabás 
 

A Baár-Madas Református Ál-
talános Iskolába járok, harma-
dik osztályba. 
2. Matematika és a rajz. 
3. Farmer.  
4. Mindent, pl.: játszani az uno-
katesóimmal.  

5. Gedeon, legjobban a csata tetszett, mert Isten kevés 
emberrel is győzni tudott, nagyon jó volt, hogy a cse-
répkorsókba rejtették a fáklyákat. 
6. A János 3:16, mert Jánoshalmán tanultuk. 
7. „Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri, Halleuja!” 
8. Amikor együtt nyaraltunk az unokatesóimmal, és 
olyan szállásunk volt, ahol állatok is voltak, és be lehe-
tett menni közéjük. A kedvencem Miki volt, a szamár. 
 

Sonkoly Patrik 
 

1. Bocskai István Általános Is-
kola, 3.B. 
2. Matek. 
3. Nem akarom elmondani. 😊 
4. Mindent! 
5. Noé, bár nem tudom ponto-
san, hogy miért. 
7. Pintér Béla összes éneke. 

8. Lyme-kór… (de meggyógyult szépen). 
 

Sonkoly Dávid 
 
1. Bocskai István Általános Is-
kola, 1.A. 
2. Amikor az álló egyenest csi-
náljuk. (most kezdenek írni ta-
nulni…) 
3. Lesz, ami lesz! 
4. Mesét nézni. 
5. Ábrahám. Hogy miért? Mert 
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nekem Ábrahám a kedvencem és kész. 
6. A 23. zsoltár 
8. Voltunk fogorvosnál – és jó volt a vége, hogy kap-
tam ajándékot. 
 

Tulipán Anna  
 

1. Domokos Pál Péter Általános 
Iskola, 3. osztály. 
2. Rajz és technika. 
3. Cukrász. 
4. A barátnőimmel vagy a test-
véremmel játszani. 
5. Sára, mert ő szép és csinos. 
6. Jézus születésének története. 

7. „Isten teremtette”. 
8. 10 cm-es pókot láttam, most már félek a pókoktól. 
 

Tulipán Barnabás 
 

1. Domokos Pál Péter Általá-
nos Iskola, 4. osztály. 
2. Olvasás. 
3. Vonatvezető. 
4. Olvasás. 
5. Gábriel főangyal… Ja, ember? 
A katona, aki hisz Jézusnak, 
hogy ő meggyógyítja a barátját. 

6. Zakariás elnémítása. 
7. „Vándorutam roskadozva jártam” – ahogy apa énekli. 
8. Könnyen összebarátkoztam más, idegen gyerekek-
kel. 

 
Somló-Benkő Iván 
 

1. Pannonhalmi Béla Baptista 
Általános Iskola 4. osztály. 
2. Rajz, matek, ének tehetség-
gondozó és angol tehetséggon-
dozó. 
3. Youtuber angol nyelven és 
énekes. 
 

 
Nagyiskolások: 
 

Boda Zsolt 
 

1. Az Őrmezei Általános Isko-
lába a 7. osztályba járok. 
2. A kedvenc tantárgyam az in-
formatika és a zongoraóra.  
3. Informatikai dolgokkal sze-
retnék majd foglalkozni. 
4. Sportolni, zongorázni és ját-
szani. 
5. Jézus a kedvenc emberem, 

mert meghalt értünk, és sok mindenre tanított bennün-
ket. 

6. A szeretet himnusza, 1Kor 13. 
7. „Lelkem áldd az Urat…   
8. Az idei nyáron egy hetet Tóalmáson tölthettem, na-
gyon jó volt, mert a gyülekezet kis ifijéből többen is 
voltunk. Sokat játszottunk, nagyon jó programok vol-
tak. Jók voltak a kirándulások Budapesten a Gellért 
hegyen, az Állatkertben, a Kisvasúton, a Margit-
szigeten. 
 

Gimnazisták: 
 

Ádány Barnabás 
 

1. Jelenleg a Xantus János Két 
Tanítási Nyelvű Gimnázium 
előkészítő évébe járok. 
2. Töri, Tesi, Ének. 
3. Mindenféleképpen Történe-
lemmel szeretnék foglalkozni. 
Azon belül még nem tudom 
pontosan, de a régészet érdekel 
nagyon. 

4. Szeretek biciklizni, zenélni és számítógépezni. 
5. Talán Dávid. Pontosan miért azt nem tudom, de tet-
szik az élettörténete. 
7. Több is van (egy egész lista), de ha választani kell, 
akkor a Csak pillanat létünk, Vágylak látni, Áldott a 
nap, Fenn a mennyben. 
8. Igazából nem volt mozgalmas nyaram, de ami nagy 
esemény volt az az, hogy bemerítkeztem a 
„Végtelenítini” nevü táborban. Ez jut eszembe először. 
 

Olajos Júlia 
 

1. A Benkő István Református 
Gimnáziumba járok, kilencedi-
kes vagyok. 
2. Biológia és történelem. 
3. Kilencéves korom óta vonz 
az egészségügy területe: akar-
tam már nővér, idegsebész, szü-
lésznő és mentős is lenni. Ez 

utóbbi mai napig is fennáll. Mivel nagyon szeretem a 
gyerekeket, az óvónői hivatás is komolyan felmerült 
bennem. 
4. A szabadidőmben legszívesebben fotózom: szeretek 
embereket, épületeket és tájakat fényképezni, a legszíve-
sebben napfelkeltét, naplementét, érdekes felhőket.. 
5. Kedvencem József, mert bármilyen helyzetbe is ke-
rült Egyiptomban, végig bízott Istenben, és meg tudott 
a testvéreinek is őszintén bocsátani. Csodálom őt min-
dezért, az egyik nagy példaképem. 
6. „A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusz-
títson. Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig tel-
jes és bővelkedő életet!” (Jn 10,10) 
7. A 27. zsoltár megzenésítve. 
8. Az idei nyáron a legnagyobb meglepetés talán az 
volt, amikor Tóalmáson a WOL táborban találkoztam 
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egy volt általános iskolai osztálytársammal. Nyolc 
éven át egy osztályba jártunk, de nem tudtuk egymás-
ról, hogy hiszünk Istenben, mert más volt a baráti tár-
saságunk, és nem nagyon beszélgettünk. A táborban 
viszont ezt bepótoltuk. Nem is gondoltam róla, hogy 
ekkora hite van! 
 

Zsigovics Dorina 
 

1. A Budaörsi Illyés Gyula Gim-
názium és Szakgimnáziumba já-
rok, 10. osztályba. 
2. A kedvenc tantárgyam a spa-
nyol. Még csak egy éve tanulom, 
de nagyon izgalmas nyelv. 
3. Pszichológus szeretnék lenni. 
4. Szabadidőmben általában so-

rozatot nézek angolul illetve festek és rajzolok. 
5. Ruth, mert bátornak tartom, hogy hátra tudta hagyni 
az életét, hogy az anyósával éljen. 
6. „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert 
miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, ame-
lyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” (Jk 1,12) 
7. Dobner Illés és Évi Itt a szívem című éneke az egyik 
kedvencem. 
8. Korlátozott volt a nyár, nem jutottam el annyi hely-
re, mint szerettem volna, de egy hetet így is el tudtam 
tölteni Tóalmáson a Wol Élet Szava táborban. Jó volt 
felfrissülni és közelebb kerülni Istenhez. 
 

Olajos Lázár 
 

1. A Benkő István Református 
Általános Iskola és Gimnázi-
umba járok, 11. osztályba. 
2. A rajz.  
3. Pszichológus szeretnék len-
ni, valószínűleg gyerekekkel 
szeretnék majd foglalkozni, de 
ezt még nem tudom pontosan. 

4. Rajzolok és olvasok. 
5. Péter, mert nagyon tetszik az, hogy hitben annyira 
erős, illetve a megtérés története is egészen tetszik. 
6. „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Remélem ez 
jó aranymondásnak! ) 
7. Nincs nagyon.  
8. Nagyon rövid volt, semmi különös nem történt ben-
ne, mert leginkább arra használtam, hogy kipihenjem 
magam az iskola után. 

Uri Boglárka 
 

1. A Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnáziumba járok, jelenleg tizenegyedikes vagyok. 
2. A legtöbb tantárgyat szeretem, de a legkedvenceb-
bem a rajz. 
3. Szemészorvos, vagy tanár, vagy grafikus. Majd 
meglátjuk. 
4. Nagyon szeretek rajzolni, énekelni, és másokkal időt 
tölteni. 
5. Mondanám, hogy Jézus, de az nagyon „klisés”. He-
lyette inkább mondom Mózest. Nagyon sok mindent 
elrontott, és ennek tudatában is volt. Isten mégis na-
gyon szerette, és jó kapcsolata volt vele. A népéről 
gondoskodott, úgy ahogy erejéből kitelt. Mégis renge-
teg bántást kapott tőlük, ő meg csak tűrte szeretetből. 
Amikor Isten már végképp megharagudott a népére, 
Mózes közbenjárt értük. 
6. Kettő is van: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert 
a holnap majd aggódik magá-
ért: elég minden napnak a ma-
ga baja.” (Mt 6,34). „De akik 
az Úrban bíznak, erejük meg-
újul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankad-
nak meg, járnak, és nem fárad-
nak el.” (Ézs 40,31). 
7. Van több is: „Légy te mene-
dékem”, „Lelkem áldd az 
Urat”, „Itt a szívem”, „Egykor oly kedves”, „Jöjj és ör-
vendj”, „Nem hallod-e…”. 
8. Az idei nyár számomra nagyon jó volt. Nemcsak, 
hogy bemerítkeztem, még sikerült egy házicsoportba is 
becsatlakoznom, ami bár nem gyülekezeti, de már na-
gyon jól érzem magam velük. Nagyon karizmatikusak, 
így rengeteg bíztatást kapok tőlük, hogy Isten szeretetét 
másoknak továbbadjam, és megismertessem velük. 
Rengeteget kaptam tőlük lelkileg, és ezért nem tudok 
eléggé hálás lenni. Ezen kívül még voltam Tóalmáson, 
ahol úgy éreztem, hogy Isten használt. Ezt nem tudom 
teljesen biztosra mondani, mert nem látom az emberek 
szívét, de voltak jó beszélgetéseink. Ezelőtt volt egy 
gyereknyaralás, ahol azt hittem, hogy a korosztályom-
ból egyedül leszek, de végül eléggé sokan összegyűl-
tünk. Számomra ez egy nagyon mozgalmas nyár volt, a 
vírushelyzet ellenére. 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

A közös munka gyümölcsei 
 

Imaházunkban közös munkák kezdődtek júliusban. 
Több buzdító, hívogató üzenetet kaptunk elöljáróinktól, 
lelkipásztorunktól, gondnokunktól és a munkálat veze-
tőjétől: Zsigovics Gézától. A lelkes jelentkezők érkezé-

sét nem lehetett előre kiszámolni! Váltották egymást a 
testvérek. Amikor lehetőségünk volt, mi is segédkez-
tünk. Óriási megtapasztalás volt számomra, hogy Urunk 
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folyamatosan segít hidat építeni a különböző korosz-
tályok között gyülekezetünkben. Hála Neki mindezért! 

Ezenkívül szereti a meglepetéseket is! Igyekszik 
megtanítani bennünket a közös munka szeretetére és ha-
tékonyságára! Nem ellenzi időnként a szerepek felcse-
rélődését sem, tehát megtanít mindannyiunkat az adódó 
terhek elosztására! Volt olyan nap, amikor rekord 
számban jelentünk meg nyolcan-tízen, és egész nap 
együtt dolgoztunk a bontásban illetve a mestermunkák 
előkészítésében. Mivel reggel már az imaházban vol-
tunk, nem jutott időm ebéd készítésére. Ha hiszitek, ha 
nem testvérek, a mi Urunk látván ezt, gondoskodott 
ételkészítőkről is! Ibolya meglepetésként fiaival két 
tepsi nagyon finom süteményt küldött reggel. Nagyon 
jól esett mindenkinek, hisz munka közben kicsit meg-
éhezett a csapat. Ugyanezen a napon ebédidőben pedig 
Melinda testvérnőnket küldte hozzánk, nagy kukta bab-
gulyással. Fantasztikus volt ez a fenti összehangolás! 

Utólag is nagyon hálásak vagyunk Néked Urunk, 
hogy rengeteg finom étel került az asztalra, nap mint 
nap Zsuzsa, Ibolya és Melinda jóvoltából. Köszönjük 

Urunk, hogy ennyi testvérünk szívét indítottad megle-
petésként az ételkészítésre, és a munkálkodásra is! Ha 
jól tudom, húszan biztosan megfordultunk a segítők 
csapatában. És nem utolsó sorban hála karmesterünkért, 
Gézáért, aki talán a legtöbb időt és energiát áldozta a 
felújító munkálatokra! Óriási dolog, hogy olyan testvér 
is volt, aki a szabadságából áldozott napokat e szolgá-
latra! Köszönjük mindannyiótoknak! Jó volt veletek 
együtt, és nagyon nagy kincs, hogy ennyi testvér tudott 
összefogni egy közös cél érdekében! 

Hiszem, hogy nemsokára teljesen megújul imahá-
zunk, és mindannyian betérhetünk majd a különböző 
alkalmakra s programokra szolgálni és beszélgetni, pré-
dikációkat hallgatni, és tanulni! Diákjainknak és peda-
gógusainknak áldott tanévet kívánok (persze 
karanténmenteset), testvéreimnek áldott munkálkodást 
és vírusmentes időszakot, az egészségügyben dolgozó-
inknak pedig Urunk által megerősített immunrendszert 
és védőpajzsot, illetve kevés beteget kívánok! 
 

Szeretettel: Ugróczky Csilla 
 

 
 

 

 
 

 

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában min-
denkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58) 
 

„Méltó a munkás a maga jutalmára.” (1Tim 5,18/b) 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 
VAJTA 2020 

Gyülekezeti csendes hétvége – 
a koronavírus árnyékában 

 
Egy évvel ezelőtt, 2019 szeptember végén várakozáson felül sikeres és áldásokban gazdag hétvégét töltöttünk 
el együtt a Golgota Gyülekezet által működtetett konferenciaközpontban, a Vajtai Zichy-kastélyban és a kö-
rülötte levő parkban. Akkor mintegy nyolcvanan pihentünk meg – a gyülekezet apraja-nagyja – „Élim pál-
mái alatt”, hogy aztán újult erővel folytassuk földi vándorlásunkat! 
 

Idén viszont a járvány miatt minden bizonytalanná vált, 
kétség és remény közt hányódva terveztük a szeptember 
közepi gyülekezeti hétvégét. A főszervező ezúttal is 
Nagyné Kalán Éva volt. Már az előzetes regisztrációnál 
látható volt – amit az istentiszteletek nyári látogatottsá-
gánál is tapasztaltunk –, hogy az idős testvérek és a kis-
gyermekes családok nem merték vállalni a rizikót. Saj-
nos, olyanok is voltak, akik a kötelező maszkviselés 
miatt nem tartottak velünk… Az ezzel kapcsolatos ag-
godalom egyébként alaptalannak bizonyult, ugyanis al-
kalmainkat (egy esti előadás kivételével) a parkban, 
szabad levegőn, a természet templomában tarthattuk 
meg. Mennyei Atyánk csodálatos idővel, nyári meleg-
gel áldott meg minket!  

 
A szeptember 10–13-ig tartó közösségi programon 

végül összességében 35-en vettek részt. A legfrissebbek 
már csütörtökön (a 0. napon!) megérkeztek, és sétával, 
kirándulással hangoltak a hétvégére. Aznap az első kö-
zös esemény a vacsora volt, majd az esti áhítatot és 
megnyitót Kotán Béla lelkipásztor és Nagy Péter gyü-
lekezetvezető tartották meg. Péntektől kezdve a korán 
kelő testvérek minden nap imaórán vehettek részt a kas-
tély előtti szökőkútnál. Idén sem maradtunk mély taní-
tás nélkül: pénteken két és szombaton egy tanítást hall-
gattunk meg Horváth Zsolt hajdúböszörményi lelki-
pásztortól „Isten szívének ismerete” címmel. Az előadó 
egy mottót is választott dr. Gyökössy Endrétől, ami így 
hangzik: „Ha lelki szemüvegünk piszkos, azon keresztül 
a tiszta is piszkosnak látszik. (És mi mikor vagyunk be-
lül tiszták?)”  

A péntek délelőtti előadás az Isten gondolataira való 
ráhangolódást szolgálta. Isten ajándéka a kiválasztás, 

miközben azt akarja, hogy minden ember megtérjen és 
éljen! Az Ő gondolatait nem érthetjük meg, hacsak ki 
nem jelenti nekünk. Péternek is a Lélek jelentette ki Is-
ten igazságát (Mt 16,13–20). 

 
Önmagában ez még nem biztosíték arra nézve, hogy 

mindig isteni módon tudunk gondolkodni. A hívő em-
ber nem válik immunissá az ördög mesterkedéseivel 
szemben. Legyünk készek a változásra! Engedjük meg, 
ha Isten formálni akar bennünket! Gondolkozzunk 
másképp (megtérés)! Lássuk másképp a világot! Nehéz 
feladat, de erre kaptunk elhívást! 

A finom ebéd utáni pihenést követően szeminárium-
ra került sor „Bibliai emberkép” címmel Kotán Péter és 
Melitta vezetésével. Majd egy olyan programot valósí-
tottunk meg, amelyet máskor idő hiányában elodázunk: 
fórumbeszélgetést rendeztünk a gyülekezet jelenlegi 
helyzetéről. Az első kérdés, amiről hosszasan beszélget-
tünk, hogy mi (legyen) a házi imacsoportok szerepe?  
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Először is keveset tudunk róluk. Számba kell őket 
venni, és információkat adni róluk a tagoknak, hogy ha 
akarnak, csatlakozhassanak. Ugyanakkor az is felme-
rült, hogy jobban meg kéne szervezni a házicsoportokat, 
felelős vezetőket kinevezni, tanítási anyagról gondos-
kodni stb. Fontosnak tartjuk azt is, hogy ne kor és nem 
szerinti alakuljanak csoportok, hanem vegyes összeté-
telben. Az is ésszerűnek látszik, hogy szétszórtságunk 
miatt földrajzilag hozzunk létre házicsoportokat. Végül 
az lenne az ideális, ha a házicsoportok Istent keresők 
megtérésének a helyszínei lehetnének! 

 
A második nagy és örök téma: a gyülekezet misszió-

ja, vagy amint kiderült a beszélgetésből, mindenki az 
evangélizálást értette alatta. Konkrétan így hangzott a 
megállapítás: a budai gyülekezet nem folytat missziót! 
Napjainkra valóban ide jutottunk: idén a koronavírus-
járvány miatt a Kamaraerdei Idősek Otthonában nem 
tarthatunk istentiszteletet, és a Kerületi Gyermekklub 
rendezvényeit is sorra el kellett halasztanunk… A nagy 
evangélizációs istentiszteletek ideje lejárt, de a Lelki lift 
jellegű alkalmak is kifulladtak… A növekvő távolság-
tartás, maszkviselés adta körülmények között új mód-
szereket kell találnunk az evangélium továbbadására 
pl.: internetes lelkigondozás, vagy éppen a régi, jól be-
vált egyéni evangélizálást kell hatékonyabban alkal-
maznunk.  

A vacsora után került sor Horváth Zsolt lelkipásztor 
második előadására, amelynek címe: Személyes meg-
élés: Jézus az életemben. Isten Szentlelke által képessé 
tesz arra, hogy megértsük szavát. Sokszor ez hitkrízist, 
küzdelmet eredményez óemberünkkel. Bibliai példák 
(Jákób, József, Ráháb, Dávid, Péter, Mária Magdaléna 
stb.) mutatják be a megszentelődés folyamatát. Isten 
formálja gyermekeit. A leglátványosabb Saul rabbi 
megtérése (pálfordulás). A küzdelmek és az esetenkénti 
elbukások képmutatáshoz vagy a szint leszállításához 
vezethetnek, ha nem figyelünk oda. Úton vagyunk, ez a 
megszentelődés útja. Nem szabad feladni, a kudarcok 
ellenére sem! Isten jól ismer bennünket. De szentségét 
nem adja lejjebb! Gondozzuk a bennünk levő romolha-
tatlan magot, hogy bő termést hozzon!        

 
Szombat délelőtt hallgattuk meg a harmadik elő-

adást, amelynek címe: Közösségi megélés: az eklézsia. 
Horváth testvér az önidentitás fontosságát hangsúlyoz-
ta: Mi a gyülekezet? Miért jött létre? Mi a célja, külde-
tése? Merre tart? Ki vagyok én a gyülekezetben? Mi a 
feladatom Isten népe között? Mivégre hívott el Isten? 
Hogyan tudom ezt a legjobban szolgálni? – Nem lehet 
az Istennel való közösséget ápolni elszigetelt remete-
ként. Gyülekezeti közösségben éljük meg hitünket, és 
gyakoroljuk szeretetünket. Isten tervében kezdettől fog-
va szerepelt ez a közösség. A szeretet ugyan nem tan-
tárgya a világi oktatásnak, de Isten iskolájának igen. 
Nem tudunk romlott szívünkkel szeretni, csak Istenre 
figyelve tudjuk elsajátítani.  

Ebéd után a változatosan eltöltött szabadidőt köve-
tően csapatépítő játékra került sor. Az árnyas fák alatt 
egymással szemben foglaltunk helyet a székeken. Son-
koly Anna kérdéseket tett föl, amelyekre válaszolnunk 
kellett kölcsönösen a velünk szemben ülővel. Majd 
mindig egy székkel odébb ültünk, és így a játék végére 
mindenki beszélgethetett mindenkivel. Egy kicsit job-
ban megismerhettük egymást… 

 
Vacsora előtt a kastély kupolatermében gyűltünk 

össze, körbeálltunk, és sok szép éneket énekeltünk Isten 
dicsőségére. Vacsora után pedig a tábortűz körül tartot-
tunk imasétát, sokat énekeltünk gitárkísérettel, és meg-
hallgattunk négy bizonyságtételt a csillaghímes fekete 
ég alatt. Voltak többen, akik a kávéházban beszélgettek, 
mielőtt nyugovóra tértek volna. 
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A vasárnap délelőtti istentiszteleten Kotán Béla lel-
kipásztor adott tanítást az újszövetségi gyülekezet jel-
lemzőiről, feladatairól, örömeiről és gondjairól. Külön 
kiemelte, hogy amikor összegyülekezünk, Isten üzene-
tének meghallgatásán túl fontos megtapasztalnunk Isten 
jelenlétét és növekedni az imádság területén. Őszintén 
magunkba nézve meg kellett vallanunk, hogy sok hiá-
nyosságunk van, és hogy még van mit fejlődni menny-
asszonyi gyülekezetként a Vőlegény érkezéséig. A taní-
tás végén egy jelképes cselekedetet hajtottunk végre: 
két fa közé feszített madzagra akasztottunk egy lepedőt. 

 
A kérdés az volt, hogy a gyülekezetünket szimboli-

záló lepedőt megtartja-e a lelkipásztor csipesze egyma-
gában. Hát nem! A lepedő földre hullt! A gyülekezetve-
zető csipesze sem volt elég erős. Aztán ahogy az elöljá- 

rók és tagok csipeszei egyre nagyobb számban fogták a 
lepedőt, úgy vált biztosabbá a lepedő stabilitása, jelez-
ve, hogy minél többen végeznek valamilyen szolgálatot, 
a gyülekezet annál életképesebb, és töltheti be hivatását. 

 
Együtt költöttük el utolsó ebédünket, majd össze-

csomagoltunk, és hazaindultunk. Urunk kegyelméből 
átélhettük az Ő jelenlétét, a közösség áldásait; tanulhat-
tunk igéjéből, és önazonosságunkban megerősödve el-
tökélt szívvel mehetünk tovább útunkon. Ha volt valami 
hiányérzetünk, az testvéreink miatt volt, akik nem tud-
tak eljönni. Azonban hisszük, hogy a Szentlélek Isten 
összetart minket mint Krisztus budai testét! 
 

Kolozs Nagy János 

 

TALLÓZÓ
 

Tied vagyok halálomon is 
 
Hat napot töltöttem a neurológián. Rámtört az üresség 
érzése és a keserűség. Körülöttem általában zavart el-
méjű betegek feküdtek, pelenkára szorulva, kiszolgál-
tatva más emberek jó vagy rossz szívének, kedvének, 
segítőkészségének. Volt, aki közeli hozzátartozóját hív-
ta egyfolytában, meg nem értve, hogy az nincs ott... 
Egy ilyen környezetben az ember a saját jövőjét is látni 
véli maga előtt. Ilyen nyomorultan hagysz majd meg-
halni, Istenem??? Miben látszik hát majd meg az Ő ke-
ze rajtam??? Hát nem vagyok különb, mint bárki más? 
Nem az Ő gyermeke vagyok? Hát akkor másként kell 
lennie, nem??? Vagy végső soron nincs is Isten? Nincs 
semmi és senki az ember élete mögött??? 

Nem lehet leírni azt az űrt, amit éreztem, azt a végte-
len mélységet, amibe zuhanni vitt ez a gondolat. Tud-
tam, ebbe az irányba tilos haladni. Éreztem, hogy Isten, 
mint egy süllyedő után, utánam nyúl, megragadja a gra-
bancom, hitet ad a szívembe és nem hagy elmerülni. A 
telefonomon ott volt Chris Tomlintol a „Good good 
Father” című dal. Meghallgattam és éreztem a szívem-
ben hogy igen, Isten jó! Jó Atya. A dicsőítés hitet éb-
resztett , hogy el vagyok rejtve Benne. Gondoskodik ró-
lam. Mindig mellettem áll és velem van. Nem hagy ma-

gamra, odaáll mellém és azt mondja, hogy ne félj. Elkö-
telezte magát az övéi mellett, nem tágít. Felesküdött, 
hogy fogja a jobb kezemet, nem választhat el semmi és 
senki az Isten szeretetétől, semmi a világon. Hűséges 
pásztor Ő, nem hagy szűkölködni.  

Kis idő múlva Illés története került elém. Sokan is-
merjük az ő megfáradásának sztoriját és csodálkozunk, 
hogy ez a nagy próféta is átmegy a halálfélelem, a dep-
resszió völgyén. Üldözi egy istentelen asszony, Jezabel. 
Hadd idézzem pontosan: Jezábel követet küldött Illés-
hez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek 
most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem 
veled, ami azokkal történt! Ő pedig elment a pusztába 
egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és le-
ült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: 
Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem 
vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a 
rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintet-
te meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! (1Királyok 
19:2 ,4 - 5)   

Mindeddig azt gondoltam, hogy Illés elfáradt és a 
sok Istenért való buzgóság után most kiégve, félve me-
nekül. De nem. Neki más baja volt. Így fogalmaz: 
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„Elég most már, Uram! Vedd el az életemet, mert nem 
vagyok jobb elődeimnél!” Nem vagyok jobb elődeim-
nél… Mint ahogy a többieket megölték, én is erre a 
sorsra jutok??? Egy asszony parancsára ráadásul? Hát 
nem vagy velem, Uram? Hát nem látszik meg a Te ke-
zed rajtam? Hol van a Te dicsőséged a tieid felett, 
Uram? Hát, ahogy Mózesnek elvetted az életét azon a 
hegyen, legalább én is úgy akarok meghalni, Uram. Őt 
Te temetted el, soha nem találtak rá… Uram, legalább 
így haljak meg! Te vedd el az életemet, ne ember keze 
által legyen vége! Én nem akarom azt a halált, ami az 
elődeim része volt. Én nem! Uram, én dicsőségesen 
akarok elmenni! 

Illés érzéseim voltak bennem azon a kórházi ágyon. 
Nem akarok így meghalni, Uram! Zavart elmével, 
nyomorúságos körülmények között, dicstelenül. Uram, 
valahogy meg kell látszódnia, hogy a Tiéd vagyok a ha-

lálomon is. És Isten meghallgatta Illést. Mert fontos 
volt Neki, hogy mire vágyott... Egy prófétának sem volt 
olyan dicsőséges „halála”, mint neki. Maga az Úr jött 
érte harci kocsin és forgószélben vitte magával.  

Ő, aki Jézusban viszont dicstelenül, egy durva ke-
reszten önként vállalt egy lázadónak szánt halált. Vál-
lalva sokak nyomorúságos, dicstelen halálát és szenve-
dését is. Értünk, miattunk, helyettünk.  

Hiszem, hogy Istennek számít, hogy mi van a szí-
vünkben. Hogy mire vágyunk, milyen szenvedély hajt 
minket. Ő érti, hallja és cselekszik az Ő akarata szerint. 
A kérdés inkább az: „jobban szeretsz-e engem, mint 
ezek?” (Jn 21,15) 

Petrikné Sáfrány Judit 
Forrás: facebook/baptistanők 

 

 

Hihetetlen történetek 

Rosszindulatú daganat 
 
Az én egyik ilyen történetemnek nem én adtam ezt a 
címet, hanem az az orvos, aki pontosan ezt írta ambu-
láns lapomra: „Diagnózis: rosszindulatú daganat.” 
A panaszommal kapcsolatos első mondta pedig ez volt: 
„Anamnézis: A b. o. vállon lévő növekvő plakk miatt 
érkezik.” – Ez 2015. szeptember 4-én történt. 

Át is küldött azonnal a nagy rendelőintézet felsőbb 
emeletén lévő sebészeti osztályra, hogy kérjek időpon-
tot a műtét elvégzésére. Meg-
vizsgálták a bal vállamon lévő 
„elváltozást”. Megállapították: 
igen, ezt el kell távolítani. Ráír-
ták kézírással ugyanarra a lap-
ra: „Műtét: 2015. 10. 19. 8.00.” 

Szorongó szívvel jelentem 
meg a fenti időpontban a mű-
tétre. Amikor elfogyott az előt-
tem érkezők hosszú sora, kijött 
a nővérke megnézni, van-e még 
valaki. Jelentkeztem, mutatva az ambuláns lapomat, 
hogy engem erre az időpontra jegyeztek be műtétre, de 
nem szólítottak be. Beviszi a lapot, s egy perc múlva ki-
szól, hogy nem mostanra voltam előjegyezve, hanem 
13-ára. Mutattam erre az én papíromat, amelyen a kéz-
zel írott 19-es volt, de aki ráírta, 13-nak vette, én meg 
19-nek olvastam. Nagyon sajnálták, de az ő gépi elő-
jegyzésük szerint 13-ára vártak. Most, 19-én már nem 
tudnak fogadni. Új időpontot adtak: 12. 09. 8.00. 

Megjelentem hát majdnem két hónap múlva a fenti 
időpontban. Miután levetkőztem, ráfektettek a műtőasz-
talra, s keresik a műtenivalót. De akárhogy nézik, tapo-
gatják, nyomkodják, nem találják. Tanácstalanul néznek 
egymásra, majd mentő ötletként visszaküldenek a bőr-
gyógyászatra, ahol az eredeti diagnózist és műtéti javas-
latot adták. Le is szóltak telefonon, hogy soron kívül 

hívjanak be. Behívnak, mutatom a papírokat. Ellenőrzik 
a dolgokat a számítógépen is, a vállamon is nézik, tapo-
gatják, megtoldják a szemüket mikroszkóppal, de amit 
keresnek, nem találják. Nem értik. Hova tűnt? 

Végül ezzel az ambuláns lappal küldenek vissza a 
sebészetre, aminek leglényegesebb mondatát szó szerint 
idézem: „Kontrollra érkezik, mai napra van sebészetre 
előjegyzése műtétre, de a korábban leírt növedék spon-

tán szanálódott, dsc-vel sem 
látható malignitásra (rosszin-
dulatra) utaló jel…” 

Amikor átadtam e papírt a 
sebésznek, nem bírtam ki, 
hogy ne buggyanjon ki belő-
lem: „Nem vádként, csupán 
tényként mondom, hisz önök 
csak szenvedő alanyai annak, 
hogy bármilyen társadalmi 
formában éltünk és élünk, az 

egészségügy mindig mostohagyermeke volt az állami 
költségvetésnek. Ezért vannak olyan hosszú várakozási 
listák, hogy mire a beteg sorra kerül vagy kerülne, mit 
tesz az Isten? Vagy hideg klinikára, vagy gyógyulásra 
utalja a beteget. Engem az utóbbira. De bármelyik tör-
ténik, ezzel is enyhíti az egészségügyben dolgozók rop-
pant terheit. – Mindenesetre köszönöm a betegekkel 
szembeni hosszútűrésüket.” 

Amikor ezt a történetet egyszer elmondtam egy 
házicsoport bibliaóráján, hozzáfűztem: „Pedig nem is 
imádkoztam a gyógyulásomért.”. Feleségem azonban 
megjegyezte: „De én imádkoztam érted!” 

 

Balog Miklós 
Forrás: Békehírnök 2018. február 4. 
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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 karddal, hanem tapsolnak nekünk. 
Csakhogy nekünk, keresztényeknek, nem kutyaköteles-
ségünk idomulni a folyton változó ideológiákhoz és 
közerkölcshöz. Isten olyan törvényeket adott nekünk, 
melyek évezredek alatt sem változnak, azonban mi ret-
tegünk a maradi és bigott jelzőtől, helyette modernek és 
trendik akarunk lenni. 

Közben nem jövünk rá, hogy minél nagyobb elisme-
rést szerzünk a világban, annál nagyobb a baj a tanítá-
sunkkal. „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy 
engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók 
volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a vi-
lágból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket 
a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek ar-
ra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb 
a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöz-
ni 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 egy a világon fellelhető bölcs 
mondások százezrei közül és ugyanúgy igaz lehet mint 
bármi más. Jézus azt mondta, hogy az ő útja az egyet-
len. Radikális, a mai világ szabályai szerint pedig már-
már offenzív nézetek ezek. A probléma ott kezdődik, ha 
még mi keresztények sem értjük meg, hogy mekkora 
szeretet van ebben a kizárólagosságban! Jézus az egyet-
len lehetőségként, a megmenekülés egyetlen útjaként 

mutatkozik be nekünk. Nincs is ennél nagyobb kegye-
lem, hiszen végre valaki határozottan kijelölte az irányt; 
feltörte a kódot; megadta a receptet a boldogsághoz és a 
teljes 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 jóindulattal van ki-
kövezve. Ez a fajta jóindulat nélkülözi az őszinteséget. 
Amikor Jézus elbocsátotta a házasságtörő asszonyt, ak-
kor bemutatta az Atya irgalmát, ugyanakkor hozzátette, 
hogy Többé ne vétkezz. Keresztényként arra kéne töre-
kednünk, hogy akkora irgalommal, szeretettel és az Is-
ten törvényeit védelmező határozott őszinteséggel for-
duljunk másokhoz, ahogyan azt Jézus tette. Ha kihagy-
juk a szeretetet, akkor kegyetlenekké és hidegekké vál-
hatunk. Ha kihagyjuk Isten törvényeinek a képviselését, 
akkor semmitmondókká, üres sztereotípiák hangoztató-
ivá fogunk válni, akik nem teremnek majd semmilyen 
gyümölcsöt. 

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/ 

 
 

GYEREKSAROK
 
 
 

 

 
 

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük a 
szeptemberi és októberi ünnepelteket! 

 

 

Boda Zsolt (szept. 6.), 
Kusztor Noa Viktória (szept. 22.) 

Sonkoly Patrik (szept. 24.) 
Gulyás Luca (szept. 28.) 

Tarsoly Barnabás (okt. 8) 
Hunyady Balázs (okt. 25), 
Tarsoly Abigél (okt. 30.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
szeptemberben született 

testvéreinket! 

„Az Atya kiválasztott minket Jézus Krisztusban a világ terem-
tése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek ő előtte 
szeretet által.” (Ef 1,4) 
 

Sokan úgy próbálnak eljutni a szentségre, hogy megtartóztat-
ják magukat, ha ezt vagy azt nem teszik, akkor szentek lesz-
nek. Ez téves felfogás. Nem kell alávetni magunkat egy cso-
mó rendszabálynak, nem egy visszahúzódó, passzív életvitel a 
szentség. A szentség nem egy különleges minősítés, amit csak 
egy néhány embernek sikerül elérni. Ez minden hívő számára 
elérhető. Ha a hit útján jártok, Isten a szentek közé sorol tite-
ket, elválasztottak vagytok, készek az engedelmességre. Sok 
bibliai embernél olvashatunk arról, hogy már az anyaméhben 
elkezdődött az elválasztásuk. Az Úr akarata, hogy szentek le-
gyünk. A megszentelődés egy folyamat. Ha azt mondja az Úr, 
hogy szentté váltok, akkor úgy lesz, mert munkálja bennetek 
az elhívását. Használjátok a tisztulási lehetőségeket, Jézus 
Krisztus vérét, és Isten Igéjének tiszta vizét. 

Lukács Edit

Tomory-Kiss Ágnes 
(szept. 3.) 
Gulyás Jenőné 
(szept. 5.) 
Uri Benjámin  
(szept. 7.) 
dr. Ádány Sándor 
(szept. 13.) 
Bartha Gáborné 
(szept. 13.) 
Bodó Dániel 
(szept. 13.) 
 

dr. Novák Péter  
(szept. 13.) 
dr. Simon Lászlóné 
(szept. 19.) 
Sonkoly Anna 
(szept. 23.) 
Nagy Péter 
(szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa
(szept. 28.) 
Ádány Mihály 
(szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy 
Ágnes (szept. 30.) 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 
októberben  
született 
testvéreinket! 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek énbennem.... 
Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek.” (Jn 14:1;27/a) 
 

Az emberek tele vannak kétségekkel, kérdésekkel, és nem találnak választ. 
Nincs békességük, mert tele vannak bizonytalansággal. Jézus Krisztus egy kü-
lönleges békességet ajánl fel nekünk, Ő kibékített minket az Atyával, Ő velünk 
lesz, és békességet ad minden tekintetben. Ha tietek az Istentől jövő békesség, 
akkor azt senki nem zavarhatja meg. A körülmények alakulásától független. 
Ezzel a békességgel éljetek, és ne azzal, amit a világ ad. Ne nyugtalankodjon a 
szívetek, ha a nehézségek nagyok, vagy annak látszanak, önmagatokat pedig 
egyre kisebbnek látjátok, sáskának, vagy szöcskének gondoljátok magatokat. A 
félelem ne vegyen erőt rajtatok. Mint józanok tökéletesen reménykedjetek a 
kegyelemben. A kegyelem által növekedni fogtok, és erőről erőre fogtok jutni! 

Lukács Edit

 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

A járványhelyzet alatti alkalma-
ink: 

 Vasárnap: 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

 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 
 

„Mivel ragaszkodik hozzám, 
megmentem őt, oltalmazom, 
mert ismeri nevemet. Ha kiált 
hozzám, meghallgatom, vele 
leszek a nyomorúságban, kira-
gadom onnan, és megdicsőítem 
őt. Megelégítem hosszú élettel, 
gyönyörködhet szabadításom-
ban.” (Zsolt 91:14-16) 
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