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A békesség ára 
 

Uram, 
            a békét is Te adtad, 
mint fölénk a kék kupolát; 
ott Rólad zeng a végtelen, 
belehatolni képtelen, 
aki csak két szemével lát; 
 

aki jólétben  és még jobb létben 
hajszolja, űzi, kergeti, 
helyette sok mindent talál, 
amíg eléri a halál, 
de a nyugalmát nem leli! 
 

Harcolhat érte foggal-körömmel, 
 közben elcsorog öröme  
sebezhető, ha nincs békéje, 
világ végére menne érte, 
szemében könnyek özöne… 
 

Uram, 
            Te azokért a könnyekért, 
amit őszintén hullatunk, 
nekünk adod a békességet, 
akkor a bűn többé nem éget, 
Te betöltöd a Mindenséget, 
és benne Téged láthatunk! 
 

Lukátsi Vilma 

 

 

 

 

Mit csinál a válság idején 
egy budai baptista? 

 
Olvasás közben diszkréten tedd fel a kezed, ha te voltál az a keresz-
tény, aki háborúért, inflációért, fázásért és éhezésért imádkozott! 
Azoknak, akik lent maradt a keze: Tedd fel a kezed, ha te voltál az a 
keresztény, aki lelki megújulásért, ébredésért, megtérésekért és lelki 
növekedésért imádkozott! 

Vajon hatalmas különbség van a két imádság között? Persze, az 
előbbi imádság kifejezetten gonosznak tűnik; és tudjuk, hogy Isten 
maga a Szeretet, tehát nem tűnik ez egy jó imádságnak. Ugyanakkor a 
valódi szeretet útja lehet rögös is néha... Isten annyira szereti az embe-
reket, hogy nem engedi, hogy a gazdasági növekedés, a jólét, a sok új 
lehetőség és gyarapodás langyos lecsúszásba taszítsa a hívők lelki éle-
tét, és távol tartsa a megszomorodástól a még nem keresztényeket a 
megtérésre Ha jön válság az előttünk álló hónapokban, akkor nézzünk 
rá Isten nézőpontjából! 

Milyen érzések vannak benned, ha az év hátralévő részére gondolsz? 
Hadd alakuljon ez a cikk itt egy kis lelkigyakorlattá! Ha van ben-

ned félelem, aggódás vagy éppen düh, az még nem tragédia – kiabáld 
most ki ezeket magadból kétségbeesetten annak, Aki tud segíteni: 
Mennyei Atyádnak! Az elmúlt években valószínűleg az nem volt 
olyan izgalmas gondolat, mint most, hogy mennyit fizetsz a közértben, 
hogy megmarad-e a munkád, hogy hogyan fogsz fűteni, hogy mennyit 
fogsz adózni, vagy, hogy mi lesz a határ túloldalán dúló háborúval. 
Most viszont ezek sokunknak húsbavágó, álmatlan éjszakákat okozó 
kérdésekké váltak. Jézus úgy fogalmaz a Lukács 21,34-ben, hogy „Vi-
gyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, ré-
szegségtől vagy a megélhetés gondjaitól”, és bár ezt az utolsó időkre 
értette, de kétségtelenül ma is aktuális ez. Ízlelgessük ezt a szép kifeje-
zést: elnehezedik valakinek a szíve.  
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A „szív” egy kulcsfogalom a Bibliában. Például a 
Nagy Parancsolat is azt mondja, hogy szeresd Istent 
„teljes szívedből”. Elméletben bólogatunk erre, de azért 
a gyakorlatban előfordul, hogy a mámor, az élet sokszor 
örömteli dolgai elnehezítik a szívünket, már nem teljes 
az Isten-szeretetünk. 

A nehézségek is kétoldalúak persze, ahogy ez az ige 
írja, a megélhetés gondjai is el tudják nehezíteni a szí-
vünket. De ha odafigyelünk rá, akkor pont a nehézségek 
tudnak Isten felé fordítani minket! Nem csak komolyta-
lan rutin-imádság lesz a „mindennapi kenyerünket”. 
Nem lesz ott akár kimondatlan hátsó gondolatként az 
imáinkban, hogy (((jó, ha segítesz, Istenem, de azért 
amúgy én magam is boldogulok a dolgaimmal))). 

Engedd, hogy Isten kemencéje kiégessen belőled 
minden rosszat, torzat, bűnt és elhajlást! Szeretnél lelki 
megújuláson átmenni ezen az előttünk álló, valószínű-
leg nehéz életszakaszon? Kapaszkodj bele Istenbe, tedd 
Őt az első helyre, kezdd Vele a napokat, Nála keresd a 
megoldásokat! És ugye nem egyedül akarsz átmenni 
ezen? Kapaszkodj bele a testvéreidbe is a gyülekezet-
ben, házicsoportodban! 

Milyen érzések vannak a még nem keresztény isme-
rőseidben? 

Ha olyannak beszélsz a Mennyországról, aki úgy ér-
zi, meg tudja teremteni a maga kis mennyországát itt a 
Földön is, az talán kedvesen bólogat, de nem fogja kü-
lönösebben érdekelni. De aki attól fél, hogy hamarosan 
földi pokol lesz az élete, az egészen más füllel fog 
meghallgatni! Nem kell nagy szavakat használnod. 
Egyszerűen szeresd az embereket, tölts velük időt, rájuk 
figyelj, hallgasd meg a nyomorukat – ne csak a saját 

nyomorod érdekeljen. Szeretetre, szeretésre vagyunk 
elhívva, Isten segít benne neked is, hogy ügyesen való-
sítsd ezt meg, jól szeress másokat! 

És mivel a hit hallásból van, beszélj annak, aki meg-
hallgat, mert Isten előkészítette a szívét, akár nehézsé-
gek árán. Nem kell prédikálnod, mindenre tökéletes 
megoldást mondanod – inkább mondd el, hogy neked 
mi ad reményt és örömet, hogy neked mely bibliai tör-
ténetek segítenek mostanában. És nem kell azt hazud-
nod, hogy egy igaz hívő ember soha nem fogja elveszí-
teni a munkáját, nem fog túl sok számjegyből álló rezsi-
számlát kapni és neki mindig minden akciós lesz a bol-
tokban. Inkább mondd el, hogy Isten tud segíteni, hogy 
mindent átvészelj, ő tudja derűssé tenni a borús napokat 
a látható körülmények ellenére is; és tedd hozzá, hogy a 
mennyország olyan perspektívát kínál, ami egy nappá 
rövidíti a küzdelmes földi éveket. 

„Legyetek készen mindenkor számot adni minden-
kinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő remény-
séget.” – üzenem Péter apostollal együtt. Amikor jól 
megy a szekér, akkor mindenkinek nagy reményei van-
nak – de amikor a kétségbeesés tölti ki az emberek nap-
jait, akkor a bennünk élő reménység látványos és vonzó 
lesz, mint egy hegyen épült város. 

Isten a mi gyülekezetünket is erre a hegyen épült 
város szerepre hívja. Ha most több lehetőségünk lesz 
az Ő szeretetét továbbadni másoknak, akkor segít-
sünk egymásnak ebben is, meg a válságos időszak 
átvészelésében is, felülről való szeretettel. 
 

Sonkoly Tamás 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Pünkösd a gyülekezetben 
 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg-
tartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették indulataival 
és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, 
egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” (Gal 5,22-26) 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 
Testvéri beszámolók az elmúlt fókusz-időszakról – Jézus jelleme –, és a házicsoportokban kapott áldásokról. 
 

Egy különleges házicsoportos alkalomról 
 

 
 

Öt alkalommal a házicsoportos imaórákon az Úr Jézus 
jellemét és gondolkodásmódját tanulmányoztuk. A té-
mazáró alkalom vezetésére engem kértek fel, és én vo-
nakodva ugyan, de azért elvállaltam. Imádkozva igye-
keztem felkészülni. Az időpont végül pont az én 70. 
születésnapomra esett. Szokás szerint ez az imaóra is 
kötetlen beszélgetéssel kezdődött, és amikor elkezdtem 
volna az imaóra megtartását, félbeszakítottak, mert 
Nagy János testvér születésnapom alkalmából felkö-
szöntött a 70. Zsoltár 5-6 versével: „Örüljenek és ör-
vendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! 
Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák 
mindig, hogy nagy az Isten! De én elesett és szegény 
vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy segítségem és 
megmentőm, URam, ne késlekedj!” 

Ezután János kedves felesége, Zsuzsa pedig egy álta-
la készített szép tortát tett elénk. Megmondom őszintén 
nagyon meglepett ez a kedvesség, mert nem számítot-

tam rá. Miután elfogyasztottuk a finom tortát, imádkoz-
tunk, és elkezdődött az imaóra. Az 1Kor 2,11-16 igét 
tanulmányoztuk. Gulyás Jenő testvér hozzászólásában 
röviden és nagyon jól, érthetően elemezte az felolvasott 
igét. Utána megbeszéltük a kérdéseket. Majd néhány 
testvérnő elmondta az egyéni problémáját, és kérték, 
hogy imádkozzunk értük. Végül egyenként imádkoz-
tunk, és ezzel befejeződött az imaóra. 

Számomra nagyon áldásos volt, és azt tanulságot 
vontam le az egész sorozatból, hogy törekednem kell, 
és ehhez erőt kell kérni az Úrtól, hogy a jellemem, és a 
gondolkodásmódom mind jobban hasonlítson az Úr Jé-
zuséhoz. Mint ahogy mindegyik imaóra is, de ez azért 
volt számomra különleges, mert egyrészt 70 éves let-
tem, ez egy mérföldkő az életemben, és ráadásként ezt a 
napot bearanyozta a testvérek figyelmessége, és szerete-
te, melyet hálásan köszönök. Távozóban egy testvérnő-
től még kaptam egy kis ajándékot is, amit szintén kö-
szönök. 

Az a tapasztalatom hogy érdemes tovább folytatni 
ezt a házicsoportos imaórát, mert azon kívül, hogy job-
ban megismerjük egymást, még sok áldásban is van ré-
szünk. Buzdítom azokat a testvéreket, vagy érdeklődő-
ket, akik még nem tagjai egy házicsoportnak sem, je-
lentkezzenek valamelyik csoportba, vagy alakítsanak 
újabb csoportokat. 
 

Kiskőrösi József 

 

 

133. zsoltár 
 

Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan 
ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. 
Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet 
mindenkor. 
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Félelem és bizalom 
 

 
 

Az imaházban 2020 nyarán voltam először (ez egy csü-
törtök délután volt). Abban az időben minden összejött 
az életemben, Covid miatti bizonytalanság, súlyosbodó 
tüdőasztmám, magánéleti krízisek, belefáradtam a 
munkámba, az unalmas hétköznapokba, az életembe. 
Vasárnaponként elmegyek istentiszteletre, hallgatom az 
igét, formál Isten, amit természetesen nem könnyen 
élek meg – de hiszem, hogy Isten nem mondott le ró-
lam, és segít megújulni, megváltozni. 

Tarsoly Eszterrel és Csabával Dömösön találkoztam 
először, beszélgettem velük, szimpatikus családnak ta-
láltam őket, így nem volt kérdés, hogy házicsoportba 

hozzájuk jelentkezek. A házicsoportban négy alkalom-
mal tudtam részt venni. Vegyes érzésekkel mentem, iz-
gultam, kissé szorongtam, mert többekkel még soha 
nem beszélgettem. Már az első alkalom után úgy érez-
tem, hogy feleslegesen féltem. Nagy szeretettel fogad-
tak, és mindenki, aki ott volt őszinte érdeklődéssel fi-
gyelte a másik embert. Volt idő megosztani az öröme-
inket, nehézségeinket, őszintén beszélni a mindennapi 
problémákról is. Számomra ez sokat jelentett, mert 
éreztem, hogy engem is elfogadnak, bátorítanak. Úgy 
tapasztaltam, hogy a házicsoportban a testvérek köze-
lebb kerülnek egymáshoz, jobban megismerjük egy-
mást, mindenki szóhoz jutott, elmondta a véleményét, 
és bizalmasan megoszthattuk egymással azt, ami fog-
lalkoztat bennünket. Imapárok alakultak, nekem Annina 
és Csabi volt az imatársam. Jó volt egymásért imádkoz-
ni, erőt és reménységet adott. Nagyon tetszett, hogy a 
közös találkozások időpontját, mindenki elfoglaltságát, 
munkáját figyelembe véve tűztük ki, hogy senki ne hiá-
nyozzon . 

Remélem, a házicsoportunk, a rendszeres találkozá-
sok a jövőben is megmaradnak. 

Orosz Ilona 
 

 

Szeretetközösség 
 

 
 

Számomra hasznos volt a tanfolyam, sokat tanultunk, 
akik részt vehettünk a képzésen. Tanítást hallhattunk ar-
ról, amit talán eddig nem tudhattunk. Természetesen 
minden házicsoport más, ha az összetételt megvizsgáljuk. 

Ezt a próbának felfogható 5 alkalom, ami a vasárna-
pi igehirdetésekre épült, jónak találtuk, más-más meg-
fogalmazásban került elő. Voltak témák, amikről több 
mondanivalónk volt, jó volt, amikor kérdések merültek 
fel. A beszélgetést az is befolyásolta, hogy kik voltak 
jelen. A megadott téma, esetleg témák segítettek jobban 
mederben tartani a beszélgetést, jobb volt az időbeosz-

tásunk. Az imádkozás módja is változott. Próbáljuk 
egymást figyelmeztetni, hogy az imák is lényegre törők 
legyenek, magamat is beleértve. Nem kell megmagya-
rázni az Úrnak, amit Ő úgyis tud, és érti, hogy mire van 
szükségünk, és ismeri a részleteket is, amit mi nem lá-
tunk. Szerettük volna régebben is, hogy minden alka-
lomra hozzon valaki egy igerészt, ami őt megragadta, 
de ez valahol elakadt. 

Úgy gondoljuk, hogyha ismert a téma, a jelenlévők 
bekapcsolódnak a megkezdett beszélgetésbe, lehet kér-
déseket is feltenni. Nem kell félni, hogy esetleg vannak 
hiányosságaink, nem kell bibliatudósnak lennünk, de 
meg kell tanulnunk elmélkedni az Igén. Ez nagyon 
hasznos és fontos lehet, hogy elérjük azt, hogy megnyíl-
jon előttünk olyan kincs, amit eddig nem vetünk észre, 
és ha ezt megosztjuk egymással, növekedhetünk általa. 
A házicsoport segít abban, hogy épüljünk egymás hite 
által, és igyekeznünk kell, hogy a csoport egy szeretet-
közösség legyen! 

Lukács Edit 

 

 

„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván 
meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem 
romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden 
test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virá-
ga elhull: De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.” (1Pt 1, 
22-25) 
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Élménybeszámoló – két szólamban – az idei Gyerekhétről 
 

Színmánia – színes egyéniségekkel 
 

 
 

Idén is napközis tábor volt a Bubba Gyerekhét. Buda-
pest különböző helyein (két napon is a gyülekezeti ház-
nál) találkoztunk, és együtt töltöttük a napot. Ezt köve-
tően a gyermekek otthonukba tértek, majd a következő 
napon izgalommal várták a közös találkozás pillanatát. 
Ez az izgalom olykor engem is magával ragadott: a reg-
geli órákban egymás után érkeztek, és elbúcsúztak szü-
leiktől. Ekkor főleg a kisebbek arcára szorongás ült ki. 
Egyedül álldogáltak egy pillanatig. Ahogy oldódott tu-
datállapotuk beszűkültsége, feléjük mosolygó arcokra 
lettek figyelmesek. Ők is visszamosolyogtak, és máris 
örömmel keresték régi és új barátaik társaságát. 

 
 

Gyermekkoromban ottalvós jellegű táborokban vettem 
részt, így számomra idegen volt a napközis jelleg. A 
COVID-járvány, és az ehhez kapcsolódó korlátozások 
kényszerítettek minket először arra, hogy kerüljük a 
magas kockázatú érintkezéseket, így az egy légtérben 
alvást is. A járvány két évében azt tapasztaltuk, hogy a 
gyerekek barátai szívesen csatlakoztak hozzánk. Ez az 
ottalvós táborokra nem volt jellemző. Idén nem zavar-
tak a járványügyi korlátozások, mégis a lakóhelyünk 
környékén táborozunk, így még több csoporttárs-
osztálytárs vehetett részt. Végül 42-en vettek részt a tá-
borban, közülük négyen ukrán anyanyelvűek voltak. 

A hét a „Színmánia” fantázianevet kapta. Minden 
napnak megvolt a maga színe. A hét elején a korosztály 
szerint felbontott csapatok versengtek, hogy melyik öl-
tözött leginkább a nap színéhez. A győztes csapat tagjai 
jutalmat kaptak. A hét vége felé – a központi üzenettel 
összhangban – a kegyelem vette át a helyet: öltözettől 

függetlenül mindenki kapott ajándékot. A nap színei a 
Szavak nélküli könyv alapján mesélték el az örömhírt: 

– A hétfő ZÖLD színét a teremtés ihlette. Arról be-
szélgettünk, hogy Isten azért alkotott nekünk ilyen szép 
világot, mert nagyon szeret minket. Ezen a napon az 
imaháztól közösen mentünk fel a Gellért-hegyre, ahol 
izgalmas csapatjátékok során ismerkedtünk össze. 

– A kedd FEKETE nap volt. Átérezhettük ekkor, 
hogy a tökéletes teremtést összekoszolta, elrontotta a 
bűn. Sajnos be kellett ismernünk, hogy örömet okoz 
számunkra az, amivel Istent elszomorítjuk. Ezen a na-
pon az Elevenpark Játszóházban és a Kopaszi-gáton 
voltunk. 

– A szerdai nap PIROS színe kapcsán arról beszél-
gettünk, hogy Jézus a mi bűneink miatt, helyettünk halt 
meg. Ezen a napon a martonvásári Brunszvik kastélyba 
és parkba látogattunk. 

– Csütörtökön FEHÉRBE öltöztünk. Ez a szín a tisz-
taság jelképe. Istentől távol kerültünk a mocskos szí-
vünk miatt, de ha Jézust elfogadjuk Megváltónknak és 
Urunknak, akkor Ő megtisztít minket. A bibliaóra után 
szétnéztünk az Állatkertben. 

– A hetet a SÁRGA színnel zártuk. Süveges Ruth át-
ismételte az evangéliumot a színek alapján, és beszélt 
nekünk a Mennyországról. Pénteken az imaházban és 
környékén tartózkodtunk, itt kreatív művészeti napot 
tartottunk. Lehetett hajfonatot készíteni, festeni, hor-
golni, képkeretet festeni, énekelni és filmet forgatni. 

 
Az elmúlt napokban többször eszembe jutott ez a tábor. 
Jól esett többektől is azt hallani, hogy „Mikor lesz a kö-
vetkező Bubba Gyerekhét?” Hálás vagyok, hogy része-
se lehettem annak, hogy egymástól ilyen távol álló gye-
rekek (háború elől menekülő vs. jómódú család tagja; 
osztályban bántalmazó vs. ugyanitt bántalmazott) egy-
más szemébe tudnak nézni, majd keresik egymás társa-
ságát és végül össze is barátkoznak. Imádkozzunk azért, 
hogy ugyanezek a gyerekek közelebb kerüljenek Isten-
hez is, és végül ne is kívánjanak Nélküle élni! 

ifj. Uri Imre 
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Örömök a Gyerekhéten 
 

 
 

Amikor februárban férjemmel csatlakoztunk a gyüleke-
zethez, már fix időpontja volt a tábornak. Mivel júniusi 
hét volt, tudtam, hogy úgyse tudok rajta részt venni, 
mert júliusig be kell járni az iskolába. Amikor Tamással 
beszéltünk erről, ő csak annyit mondott, hogy ha Isten 
azt akarja, hogy ott legyek, akkor úgy fogja intézni az 
év végi dolgokat, hogy elmehessek. Júniusban jól ha-
ladtam a kötelező munkahelyi feladatokkal, ami miatt 
úgy alakult, hogy egész héten ott tudtam lenni a tábor-
ban. Hálás vagyok, hogy Isten úgy alakította a munka-
helyi feladatokat és kötelezettségeimet, így lehetővé tet-
te, hogy ott lehessek a táborban.  

 

Két tanítványom szüleinek is megemlítettem a tábor le-
hetőségét, akik engedték, hogy részt vegyenek rajta a 
lányok. Nagyon örültem, hogy el tudtak jönni, mert 
csak az iskolai hittan órán hallanak Isten igéjéről. 

A tanítások közben bemutattuk a Biblia igazságait, 
úgy, hogy az a gyermekek számára is érthető legyen. 
Három csoportba lettek osztva a gyerekek korosztály 
szerint, így kisebb csoportokban beszélgettünk velük. 
Ezenkívül különféle programokkal készültünk, minden 
nap más-más helyszínen voltunk. Így igen aktív héten 
vehettek részt a gyerekek. 

Őszintén remélem, hogy a táborozók gazdag élmé-
nyekkel, emlékekkel és a Biblia üzeneteivel térhettek 
haza. Hiszem azt, hogy a jó földbe vetett mag eléri cél-
ját. Imádkozzunk azért, hogy az elvetett mag megterem-
je majd a gyümölcsét a táborozók életében! 

 
 

Isten iránti hálával tekintek vissza a táborra, ami 
annyi örömöt és igei üzenetet tudott adni, nemcsak a 
gyerekeknek, hanem nekünk is.  

Szabóné Maczkó Petra 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

 
Június 19-én, a délelőtti istentiszteleten köszöntöttük 
Nagy Jánosné Zsuzsát abból az alkalomból, hogy itt a 
Budai Gyülekezetben 40 éve végzi a gyermek bibliaköri 
szolgálatot. A hűség az egyik (ha éppen nem a legfon-
tosabb) gyümölcse a Szentléleknek, a hívő életnek. 

Ezekkel az igékkel köszöntjük Zsuzsát hűséges ki-
tartásáért, fáradhatatlanságáért. 

„… aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Jn 
12,26/b) 

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdítha-
tatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” 
(1Kor 15,58) 
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Budai Menedék 
 

 
 

Oleg, az ukrán nagypapa három unokájával június 1-én 
érkezett hozzánk. Nehéz történetük van: A lányának 
született három lánya, Oleg unokái; és utána a férjével 
úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak három kisfiút is. 
Ez már két éve történt, de azóta kitört a háború, úgy-
hogy a család a hat gyerekkel és a nagyszülőkkel Ma-
gyarországra menekült. Ők keresztények, gyülekezeti 
kapcsolataikon keresztül jutottak el a vajtai keresztény 
központba, ahol befogadták őket. Igényelték a kanadai 
menekültvízumot, és meg is kapták mindannyian – ki-
véve a három kisfiút, akik az örökbefogadási folyamat-
nak még nincsenek az utolsó státuszánál, emiatt ez ne-
kik tovább tart. A család nehéz döntést hozott: kiutaztak 
Kanadába, egyedül a nagypapa maradt itt az unokákkal, 
és nem tudják, hogy mennyi idő, mire ők is mehetnek, 
lehet, hogy napok, lehet, hogy jóval több... 

Vajtáról a nyár kezdetén ki kellett költözniük a me-
nekülteknek, Olegéket mi fogadtuk be onnan. Oleg 
amúgy mérnök és értékesítő, talpraesett ember, és vi-
szonylag jól boldogul az unokákkal, de azért három 
eleven fiúval nem könnyű. Nagyon örültek az imaház 
udvarának, itt jókat játszottak a gyerekek. Részt vettek 
az istentiszteleteinken is, és a Bubba Gyerekhéten is. 

Sok testvér segített nekik az itt lakásuk alatt, amiért na-
gyon hálásak voltak. 

A jó Atya irgalmából a kisfiúk örökbefogadási ügye 
elrendeződött, és június 6-án megkapták ők is a kanadai 
vízumot, így még röpke három hetet igényelték vendég-
szeretetünket, majd 29-én repülőre szálltak új otthonuk 
felé. 

 
 

Kérésünkre újabb hírt kaptunk tőlük: „Istennek hála, 
jól vagyunk. Egy Torontótól kb. 100 km-re fekvő kis fa-
luban vagyunk együtt a nagy család. A helyi közösség 
fél évre ingyenes szállást biztosít nekünk, és rengeteg 
mindenben segítenek - hogyan kell a kanadai szabályok 
szerint Kanadában élni. Érkezésünk után az első két he-
tet karanténban töltöttük, így most vasárnap fogunk 
először gyülekezetbe menni. Hálás szívvel gondolunk a 
Ti gyülekezetetekre. Hálát adunk Istennek, hogy az ő 
különleges kegyelme folytán hozzátok vezérelt minket. 
Hála Istennek kedvességetekért! Köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki segített nekünk. Köszönet Bélának és 
Jolánnak, neked, Tamás, feleségednek, testvérednek, 
Annának, Melindának, fiának, Iminek, Péternek, Iloná-
nak, Verának, Erzsikének. Sajnálom, hogy nem tudom 
mindazok nevét, akik segítettek nekünk! De az Úr tudja! 
Isten áldjon benneteket!” – írta Oleg. 

Sonkoly Tamás – Ádány Judit 
 
 

GYEREKSAROK
 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat! 
 

Molnár Merse Zalán (júl. 8.), Olajos Júlia (júl. 27.), Baranyai Lea (júl. 29.) 
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TALLÓZÓ
 

„A holokauszt is így kezdődött” 
 

A gyerekek fújjolása miatt elhíresült nyár eleji magyar–angol focimeccs utáni bejegyzésével országosan is-
mertté vált egy édesanya, aki szerint a nemzeti kultúra megvédésére hivatkozó rasszizmus ellen úgy lehet ha-
tékonyan védekezni, ha sokat beszélgetünk egymással – arról is, ami fáj. 
 

Ha nem cseng ismerősen Nemesnyik Judit neve, nem az 
olvasó tájékozatlan. 

– Csak egy anya vagyok, aki nem szeretne vélemény-
formálóvá válni – nyilatkozta, kicsit elkésve, a Szemlé-
leknek. A média fősodrát képező, legolvasottabb hír-
portálok ugyanis épp őrá hivatkoznak mint édesanyára, 
aki nevén nevezte az érintett futballmérkőzés előtt a 
stadionban megtapasztalható rasszizmust, ráadásul a 
közösségi médiában szélsebesen elterjedt történetéből 
kiderült, az általa nevelt fiúk is ott voltak a helyszínen, 
sőt egyikük be is kapcsolódott az angol játékosok gya-
lázásába. Következzék az a bizonyos bejegyzés, amit 
rövid időn belül sok ezren megosztottak, s ahogy már 
kiderült, a média is felkapta. (az eredeti poszt itt találha-
tó: Az első szembeötlő információ, hogy Juditnak kü-
lönleges családja van. A gyermekei már felnőttek, kire-
pültek, nyolc éve egyedülálló lett. Szociális munkásként 
demens, fogyatékossággal élő, vagy éppen mentális 
problémákkal küzdő emberekkel foglalkozik. Előző 
munkahelyén családsegítőként ismerkedett meg egy ne-
héz sorsú roma kislánnyal, akinek hatására elvégezte a 
nevelőszülői tanfolyamot. Azt a gyermeket végül nem 
kellett kiemelni a családjából, viszont a belső döntés 
már megszületett a nevelőotthonban felnőtt Juditban, 
így két kisfiút fogadott be, nevelőszülőként. 

– Bevallom őszintén, megijedtem attól, hogy roma 
gyermeket vállaljak. Nem magam miatt – a főváros 
egyik „gazdag” kerületében lakom, nem akartam, hogy 
az én gyerekem ki legyen közösítve… Először egy 
gyönyörű, szőke, kék szemű kisfiú került hozzám, ezt 
követően pedig arra törekedtem, hogy olyan gyermeket 
keressek, aki illik hozzá korban és természetben is. Bár 
magam is megdöbbentem, mégis egy roma kisfiút vit-
tem haza. Borzasztó állapotban volt: lesoványodva, 10 
évesen szinte analfabétaként, vélhetően erősen 
szegregált környezetből került hozzám. Már a hatodik 
nevelőmamija vagyok, de az első, aki nem roma. Sokan 
féltettek, hogy „ezek” úgysem változnak meg, de ez a 
kisfiú csodálatos fejlődésen ment keresztül. 

Ők ketten megtanulták elfogadni egymást, vigyáz-
nak egymásra, és mint családtagok, kiveszik a részüket 
a házimunkából, örömmel segítenek bármiben, amit 
együtt csinálunk. Mint anya és fiai. Sokszor a buszon, a 
villamoson megszólítanak idegenek, és dicsérik őket, 
hogy mennyire szófogadóak – mutat rá a gyors szociális 
változásra a nevelőanyuka. 

A meccsen aztán nem az történt, amire ilyen felveze-
tés után számítani lehetne, merthogy a roma kisfiú be-
állt a fújjolásba. Persze nem tudta, hogy mit csinál, csak 

sodorta magával a hangulat, az eufória, az összetartozás 
érzése. A gyermekek ugyanis mintakövetők, ahogy – 
maguk módján – a felnőttek is. Például ha sokszor el-
mondanak nekik valamit a tévében, ha meggyőzően ad-
nak elő valamilyen állítást, némely felnőttek nem csu-
pán elhiszik azt, de úgy adják tovább, mintha bizonyít-
va lenne, csak mert azt a média úgy állítja be. Például 
„biztos”, hogy minden roma kivétel nélkül ilyen, meg 
olyan, mintha a nem romák ne tudnának szégyenteljes 
dolgokat művelni. 

De vissza a bejegyzéshez, amelyet Judit – vállaltan 
felindultságában – írt. Bántotta ugyanis az a nyilvánva-
ló rasszizmus, amit ugyan egyes hangadók próbáltak 
mentegetni, szerinte azonban egyértelműen erről van 
szó. Judit szerint amellett sem lehet elmenni, hogy né-
mely politikus, vagy közéleti szereplő alkalmankénti 
megszólalása a faji felsőbbrendűség eszméjét hirdeti, 
még ha óvatosan is. 

A gonosz jelenlétét érezte kopogtatni a tapasztalt 
szociális munkás a magyar társadalom ajtaján. 

– A történelemből tudhatjuk, hogy ha egy nép elkez-
di elhitetni magával, hogy más népek felett áll, kivált-
ságos, különb a többieknél, az nagyon rossz irányba ve-
zet. A holokauszt is így kezdődött: „megvédjük a német 
kultúrát”. És akkor sem hitték el sokan, hogy az lesz be-
lőle, amit mindannyian ismerünk – figyelmeztet Judit. 

Mindeközben meggyőződése, hogy az egész polé-
miát kiváltó stadionbeli fújjolás mögött nem volt politi-
kai szándék. Valaki elkezdte, mások folytatták, érvé-
nyesült a tömeghatás. Benne sincs politikai intenció, azt 
a sokak által felkapott bejegyzést is egyszerű jelzésnek 
szánta, amelyben számára a rasszizmus veszélyére való 
figyelmeztetés a fő üzenet. 

– Nem is az fájt utólag, hogy akadtak, akik politikai 
értelmezést próbáltak adni a bejegyzésemnek. Ez 
egyébként elkerülhetetlen, miután beleivódott az éle-
tünkbe a politizálás, hiszen ott van minden csekken re-
zsicsökkentés formájában, ott van a reklámokban, min-
dig, mindenütt. Sokkal rosszabbul esett, hogy néhány 
hozzászóló szerint csak kitaláltam egy történetet, a gye-
rekek nem is valósak. Pedig nagyon is léteznek, itt van-
nak velem, és hatással van rájuk mindaz, ami velük, kö-
rülöttük történik. Azóta egyébként sokkal többet be-
szélgetünk, tudatosan kommunikálok velük mindarról, 
amit együtt látunk, átélünk. És szerintem ez lehetne a 
kulcs a rasszizmus felszámolásához is. Tudjunk végre 
őszintén beszélgetni arról, hogy a rasszizmus igenis lé-
tezik, hogy veszélyes, és ne féljünk kimondani, hogy a 
hazai helyzet változása érdekében a romáknak is vál-
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tozniuk kell. Olyan nincs, hogy ez csupán a többségi 
társadalmon múlik – vállalja merésznek ható vélemé-
nyét Nemesnyik Judit. 

Szerinte az az egyik fő baja, sőt, betegsége a magyar 
társadalomnak, hogy nem merjük nyíltan megfogal-
mazni azokat a problémákat, amikről nagyon is szüksé-
ges lenne beszélnünk. Ő megtette, rajta nem múlik, 
hogy fújjolás helyett értelmes párbeszéd formájában fe-

jezzük ki egymás felé a gondolatainkat. Ha sok-sok 
anyuka, apuka, gyermek, állampolgár követné ezt a 
mintát, nem kellene amiatt aggódnunk, hogy mivé tor-
zulhat a magyarok felsőbbrendűségét hirdető folyamat. 

 

Gégény István 

Forrás: https://szemlelek.net/rasszizmus-2/ 

 

 

Amiről az abortusz-aktivisták soha nem beszélnek 
 

Miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy a terhességmegszakítás nem állampolgári 
jog, és a kérdés szabályozását visszautalta az államok hatáskörébe, az Európai Parlament sietett a lépést el-
lensúlyozni: bár egyelőre csak ajánlásként, de alapjognak nevezte a női önrendelkezés e formáját. 
 

Az abortuszpártiak azzal érvelnek, hogy a tiltás életeket 
veszélyeztet, hiszen az illegálisan végzett beavatkozá-
sok nem biztonságosak, akár az anyák halálát is okoz-
hatják, és életeket tesz tönkre, ha a nem kívánt babák 
megszületnek. Erre utal nyilván az a nő is, aki piros fes-
tékkel leöntve magát tüntet az amerikai döntés ellen. 
Tekintve, hogy az abortusz során a magzat nemcsak 
vért veszít, hanem az életét is, én ezt a gesztust cinikus-
nak, sőt gusztustalannak érzem. 

Amiről azonban szinte soha nem beszélnek ebben a 
vitában, azok a „járulékos károk”: nemcsak az anyák, 
hanem az apák és a testvérek lelki sérülései. Tudom, 
hogy sokan, akik nem vállalták a gyermeküket, azzal 
érvelnek, hogy most sokkal jobb nekik így, ők nem 
éreznek semmi gondot a saját életükben, csak meg-
könnyebbülést. Nem vonom kétségbe, hogy aktuálisan 
így éreznek. 

De találkoztam olyan nénivel, aki a nyolcvanon túl, 
az elszámolásra készülődve nézett szembe a kisebb is-
kolai osztályt kitevő gyermeksereggel, akik az ő igenjé-
re vágytak. Sokáig el tudta őket zárni a lelke egyik kis 
zugába, de az élete végéhez közeledve elviselhetetlenné 
vált ez a lelki zárvány. Egy traumafeldolgozó hétvégén 
végre ki tudta mondani az igent, nevet adott mindegyik 
gyermekének, és kiengesztelődött velük is, önmagával 
is, azzal a fiatal nővel is, aki annak idején a saját testét 
adta el, hogy kényelmes élete lehessen. 

Láttam anyákat és apákat, házaspárokat kivirulni 
ilyen hétvégék után – és biztos vagyok benne, hogy 
amíg nem hallottak erről a lehetőségről, ők is igyekez-
tek a „régi dolgokat” elfelejteni, eltemetni. De ha a lel-
künk egyes zugait elzárjuk, akkor ott „trombózis és 
mérgezés” alakulhat ki, és ahogyan a feldolgozatlan 
gyermekkori traumák, úgy a felnőttkori „sebeink” is 
képesek szomatikus panaszokat okozni – ahogy ezt pél-
dául Máté Gábor vagy Edith Eva Eger könyvei is bizo-
nyítják. 

Ismert probléma a pszichológusok számára a túlélők 
szenvedése, azoké, akik úgy érzik, nincs joguk az élet-
hez, igazságtalanság a létezésük, hiszen a többiek oda-
vesztek. Jelentkezhetnek ilyen poszttraumás szindró-
mák balesetek, háborúk, természeti katasztrófák vagy 

népirtás után, de hasonló érzések gyötörnek sok olyan 
embert is, akinek egy vagy több testvére nem születhe-
tett meg. Az ilyen gyerekek úgy érzik, nincsenek biz-
tonságban, álomgyerekként kell viselkedniük, gyakori a 
perfekcionizmus, a megfelelési kényszer, később pedig 
a szülőkkel szembeni heves indulatok, a harag az egész 
világra, és a félelmek a családalapítástól, a gyermekvál-
lalástól. 

Örvendetes, hogy mára világosan és kategorikusan 
elítéljük a gyermekek fizikai bántalmazását, sokat be-
szélünk a verbális erőszakról is, de még csak most 
kezdjük felismerni az elhallgatás súlyos következmé-
nyeit. Lassan derül fény arra, hogy bizony az unokák is 
szenvednek sokszor a nagyapák soha ki nem mondott, 
letagadott, vagy hazugságokkal elfedett háborús bűnei-
nek lelki következményeitől. 

Jártam Németországban tolmácsként olyan rendez-
vényen, ahol náci tettesek leszármazottainak nyújtottak 
segítséget a családi múlt feldolgozásához: a kiengeszte-
lődéshez, a megbocsátáshoz. A tünetek gyakran hason-
lóak az áldozatok családjaiban is, mert az ő leszárma-
zottaikat is nyomasztja a hallgatás, mintha egy koporsó 
fedele nehezedne rájuk. 

Más jellegű, de hasonlóan mély fájdalom a spontán 
magzatvesztés, különösen pedig a sikertelen lombik-
programok. Itt is nagy szükség lenne a gyászfeldolgo-
zásra, a kiengesztelődésre, amihez először is (f)el kell 
ismernünk, hogy létezik a probléma, és ez nem kezelhe-
tő a jog vagy az orvosi technika eszközeivel. 

Úgy gondolom tehát, hogy mindaddig hazug dolog 
jogról és korrekt tájékoztatásról beszélni a „humán rep-
rodukció” kérdéseiben, ameddig a pszichés következ-
ményekről alig ejtünk szót, ameddig a magzatokra so-
kan tárgyakként tekintenek, és nem is észlelik az ag-
ressziót és a nők bántalmazását. 

Pedig ha nem is betegszik bele az ember, azért felér 
egy gyomrossal, amikor a várva várt magzatommal be-
megyek a nőgyógyászhoz és az első kérdés az, hogy 
„Jön a baba, vagy megy a baba?”. 

Herbert Dóra 

Forrás: https://szemlelek.net/abortusz-amirol-nem-beszelnek 
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Öt egyszerű szempont a Jelenések könyve megértéséhez 
 
A Jelenések könyve sokak számára olyan, mint egy hieroglifákkal írt egyiptomi halottaskönyv, ezért vagy neki se 
kezdenek, hogy megfejtsék (hiszen akik elvileg értenek hozzá, azok is homlokegyenest ellenkező dolgokat olvasnak 
ki belőle), vagy eleve azzal a buzgósággal olvassák a könyvet, hogy annak minden kódját fel kell törniük, mielőtt 
hozzáférhetnének a rejtjeles üzenethez. De mi van akkor, ha a Jelenések könyve ennél sokkal egyszerűbb és nagy-
szerűbb könyv? Mi van, ha kódfejtés helyett inkább úgy viszonyulunk a könyv képi világához, ahogy egy műalkotás-
hoz szoktunk, amely a szemlélő bevonására törekszik a képzelet megragadása által? Mi van, ha a Jelenések köny-
véhez holisztikusabban és görcsmentesebben közelítünk? Hadd javasoljak öt szempontot, amelyek éppen ebben se-
gíthetnek. 
 

1) Először is gondoljunk arra, hogy a könyv üzenete az 
első olvasóknak (a hét kisázsiai gyülekezetnek) is értel-
mes és releváns volt, illeszkedett az élethelyzetükhöz. 
Amikor a szmirnai, a pergamoni és a többi kisázsiai 
gyülekezet tagjai elolvasták a prófétai levelet (a Jelené-
sek könyvének ez az elsődleges műfaja), az nekik szólt 
bátorításul. Akkor, ott, az első században, valószínűleg 
Domitianus császár idején, amikor a császárkultusz ne-
vében komoly keresztényüldözés vette kezdetét. 
Észszerű tehát az a feltételezés, hogy a könyv képei 
nem csupán egy távoli évezredben válnak majd érthető-
vé az akkor élő hívők számára, hanem időszerűek vol-
tak már János korában is a hét gyülekezet által képviselt 
egyház számára. 
2) Vegyük figyelembe, hogy a 
könyv nyelvezete szimbolikus. A 
szimbólumok szándékosan képeken 
keresztül beszélnek a valóságról, és 
elsősorban a képzeletet igyeksze-
nek megragadni, hogy az üzenet 
azon keresztül szülessen meg az 
olvasókban. Az indirekt kommuni-
káció a művészet eszköze. A Jele-
nések könyve – szemben mondjuk 
Pál leveleivel – a képzelet eszköztárával dolgozik, köz-
vetett a kommunikációja, mint a művészetnek. Ez a faj-
ta kommunikáció teljesen ismert volt az ókorban, a ko-
rai keresztények is tudtak hozzá viszonyulni. Mivel a 
Jelenések könyve erősen szimbolikus könyv, a szó sze-
rinti értelmezés ugyanolyan idegen a könyv műfajától, 
mintha Ady szimbolikus verseit vennénk szó szerint, és 
megpróbálnánk beazonosítani mondjuk a fekete zongo-
ra lábait vagy billentyűit. 
3) Fontos látnunk, hogy a könyv szerkezete spirális: mi-
közben halad előre, ugyanazt az időszakot járja körül 
újra és újra. A Jelenések könyve hét körben (1-3; 4-7; 
8-11; 12-14; 15-16; 17-19; 20-22) beszél a Krisztus első 
és második eljövetele közötti időszakról, mindegyik vé-
gén elér a kor végéhez, az utolsó ítélethez, és egyre több 
bepillantást enged az azt követő jövőbe. Az ismétlődé-
sek nem kronologikusan viszik előre a cselekményt, 
hanem más-más aspektusból, más-más hangsúlyokkal 
festik meg az egyház helyzetét, a csata kimenetelét, a 
kitartás fontosságát, a hívők reménységét. Ha értjük a 
könyv spirális szerkezetét, azt is észre fogjuk venni, 
hogy a könyv korábbi és későbbi képei kiegészítik 
egymást (pl. 11,18-19; 16,12-16; 19,17-21; 20,7-10). 

4) A könyv két nagy részre bomlik: az első tizenegy fe-
jezet különböző képi eszközökkel az egyház hitharcát 
mutatja be, a második tizenegy rész azt, hogy mi van a 
színfalak mögött: a sárkány (aki a Sátánt szimbolizálja) 
és szolgái, a két fenevad és a nagy parázna Babilon el 
akarják pusztítani az egyházat. A fenevadak és a nagy 
parázna szimbolikus reprezentációk: az első fenevad az 
üldöző hatalom képe (János látomása idején a Római 
birodalom), a második a hamis vallásé (abban a korban 
a császárkultusz), a parázna nő (és város – Babilon) pe-
dig a világ csábítását foglalja egy képzeletet megragadó 
metaforába. Pont úgy, ahogy a másik nő (és város – új 
Jeruzsálem), a Bárány menyasszonya pedig a Krisztus-

hoz hűséges egyházat jelképezi. A 
két nagy egység (1-11 és 12-22) 
közötti kapcsolat nem kronológiai, 
hanem tematikus. Ha látjuk az er-
dőt, az egyes fák helyét is jobban 
fogjuk érteni. 
5) És végül: a könyv a Bárány győ-
zelméről szól, és azokéról, akik az 
ő oldalán állnak. A Jelenések 
könyve nem a jövő eseményeinek 
részletes kronológiája. Nem az a 

célja, hogy a 21. századi Oroszország vagy Kína geopo-
litikai szerepéről adjon előre valamilyen kódolt infor-
mációt, vagy valamilyen járványra, okos technológiára 
vagy aszteroida-becsapódásra figyelmeztessen, hanem 
az, hogy minden korban biztosan tudjuk: a nyomorúsá-
gok ellenére a Bárány már győzött, és újra győzni fog. 
Ez az az üzenet, amely a könyv szimbólumai által az el-
ső századi gyülekezeteknek is bátorítást jelentett, és ez 
az az üzenet, amely a hívőknek minden korban bátorí-
tást jelenthet. Domitianus alatt is, a középkori pestisjár-
ványok korában is, a napóleoni háborúk idején is, Hitler 
Németországában, Sztálin Oroszországában, Mao Kíná-
jában, vagy akár ma, amikor megint fenyegető árnyak 
vetülnek ránk. De akár a tegnap Babilonjában is, ha fi-
gyeltünk volna… 

Ezek az egyszerű szempontok sokkal megközelíthe-
tőbbé teszik a Jelenések könyvét. Próbáljátok ki! 

Szabados Ádám 
Forrás: 

https://divinity.szabadosadam.hu/?p=31617&fbclid=IwAR0p
fMEDb1q9kpB95gBnHuIsQdu6pFL9GUwkyG3-

2jXqklAVsFnN6GuHAjg 
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„Mit tettünk a világunkkal?” 
 
Vészjósló felhívást tett közzé Youtube-csatornáján Beer 
Miklós nyugalmazott váci püspök, aki a teremtett világ 
megmentésére, a szerényebb életre és a hívő ember fele-
lősségének felismerésére hív bennünket. 

„Egymás után érnek bennünket olyan élmények, 
amelyek elgondolkodtatnak, hogy helyesen élünk-e, jól 
látjuk-e a világot, az életet, a sorsunkat. 

Amikor kezdődött a COVID-járvány, akkor egymás 
között arról beszélgettünk, hogy talán ez majd megdöb-
bent bennünket, a jóléti társadalom élvezőit, és talán 
egy kicsit jobban megbecsüljük az életünket, az emberi 
kapcsolatainkat. Bár nem ért véget még a járvány, de 
sajnos a reményeink szertefoszlottak: ugyanott akarjuk 
folytatni csökönyösen, makacsul a kényelmes életünket, 
mint ahol abbahagytuk korábban. 

Az idei év megint rádöbbent bennünket arra, hogy 
megváltozott a világ körülöttünk: kitört az ukrajnai há-
ború, amire nem gondoltunk volna. Megtörténhetett ez 
velünk? Pusztítják egymást a szomszédunkban a test-
véremberek! S közben itt van az idei nyár, és itt van ez 
a szomorú Duna-part: a Duna, ami a környezetünk élő 
víz forrása és most apad. Itt van az aszály, bármerre já-
rok az országban mindenhol panaszkodnak a gazdák, 
hogy a búzatermés az átlagosnál jóval alacsonyabb. 
Aggódnak a gazdák a kukoricáért, a napraforgóért. 

Nézem a gyönyörű hegyeinket, július közepe van és 
barnulnak a fák. Erdőmérnök barátaimtól tudom, hogy 
tragikus a helyzet. Még mindig nem elég, hogy feléb-
redjünk? Mi kell még, hogy rádöbbenjünk arra, hogy az 

Istentől kapott világért felelősök vagyunk? De ami még 
fontosabb, hogy felelősök vagyunk egymásért is. 

Megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy Magyarország 
gabonakészlete fedezi a mindennapi kenyerünket. De 
mi lesz azokkal az afrikai országokkal, ahol már most is 
milliók az éhhalál küszöbén állnak? 

Felelősök vagyunk-e a klímaváltozásért? Próbáljuk 
újra és újra megmagyarázni, hogy régen is volt ilyen, de 
a lelkünk mélyén mindannyian érezzük, hogy felelősek 
vagyunk. Hívő emberként egyszer Isten elé kell áll-
nunk, hogy mit tettünk ezzel a gyönyörű világunkkal, 
amit az Isten értünk teremtett? És mit teszünk egymá-
sért? Mindenkit arra kérek, hogy egy kicsit éljünk sze-
rényebben. Hogy kiket érek el, ki hallja meg ezt a felhí-
vást, nem tudom. De mi, akik hívő embernek tartjuk 
magunkat, mi különösen felelősök vagyunk, hogy mer-
jünk egy kicsit szerényebben élni. Hálát adni az ételün-
kért, az italunkért, a napfényért, a levegőért, a vízért. És 
mindig gondoljunk azokra, akiknek ez nem jut, akiknek 
ez nem természetes. 

Fohászkodom, Uram, Istenem, adj érző lelket, adj 
felelősségtudatot, adj bátorságot, hogy merjem követni 
azt a krisztusi utat, amit mutattál nekünk. Aki 
együttérez a szenvedőkkel, az éhezőkkel – és aki a sze-
retetnek az értékrendjére hív bennünket, ami egyedül ad 
nekünk békességet, reménységet és jövőt.” 

Marti Zoltán 
Forrás: https://777blog.hu/2022/07/23/mit-tettunk-a-

vilagunkkal-veszjoslo-felhivast-tett-kozze-beer-miklos/ 
 

 

144. zsoltár 
 

 

Dávidé. Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki harcolni tanítja 
kezemet, hadakozni ujjaimat. Jótevőm és erősségem, váram és 
megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet 
alám. Ó, URam, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az 
emberfia, hogy gondolsz rá? Az ember a lehelethez hasonló, 
napjai a tűnő árnyékhoz. Hajlítsd le az eget, URam, és szállj 
le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! Villogtasd vil-
lámaidat, szórjad azokat, lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket! 
Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki engem 
a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, akiknek szája hiába-
valóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel! Új éne-
ket éneklek neked, Istenem, tízhúrú lanton zengedezek neked. 
Te adsz győzelmet a királyoknak; szolgádat, Dávidot is meg-
szabadítottad a gyilkos fegyvertől. Szabadíts meg, ments ki 
engem az idegenek hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot 
beszél, jobb kezük csak álnokságot művel! Fiaink legyenek 
olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink 
pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban van-
nak. Színültig telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, juhaink 
a legelőkön szaporodjanak ezer-, sőt tízezerannyira! Marháink 
legyenek kövérek, ne érje őket baj, ne vetéljenek el! Ne legyen 
jajveszékelés a tereken! Boldog nép az, amelynek így megy a 
sora. Boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene! 

 

Fotó: Wonders of the Planet Earth/FB – Botanikus kert Rio de Janeiro 
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Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
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Szűcs Péter (júl. 12.) 
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Boda-Szlepák Viktória 
(júl. 20.) 
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Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
 

„Dániel tudomást szerzett egy szigorú rendeletről, 
(hogy 30 napig a királyon kívül nem kérhetnek sem-
mit) ennek ellenére Dániel bement az ő házába, felső 
szobájának ablakai Jeruzsálem felé nyitva voltak, és 
naponta háromszor letérdelt és imádkozott Istenéhez 
és dicsérte Őt, mint azelőtt.” (Dán 6,10) 

Dánielnek volt egy Istentől kapott napirendje. Az imádkozás életének szerves része volt. A birodalom tisztségvise-
lői nem találtak Dániel életében semmi kivetni valót, ezért az imádkozásával kapcsolatban kezdtek gáncsoskodni. 
Dániel  mennyei állampolgár volt, nem tartozott a perzsák birodalmához, de ő tudott valamit. A királynak enge-
delmeskedett, mert Istentől kapta hatalmát, de Isten tekintélye magasabban van, ezért ennek alárendeli a király pa-
rancsát, a médek és perzsák törvényét. Ti is mennyei állampolgárok vagytok, a világ próbálkozik, hogy hozzá ha-
sonlítsatok, még talán kifejezésre is juttatják, hogy a 21.században még van hitetek. Ne engedjetek a környezet 
nyomásának. Bátran merjétek kimondani, hogy Istennek kell inkább tetszeni, mint embereknek. Dániel hitt az ő Is-
tenében, és kimenekült az oroszlánok verméből. A mi Istenünk az Úr, Ő a legelső, és a leghatalmasabb tekintély. 
Járjatok hitben, és az Úr megjutalmazza hiteteket!                                                                           Lukács Edit 
 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 

 

„Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, a te orcádnak világossá-
gánál jár ez, ó Uram! A te nevedben örvendeznek egész nap, és a te 
igazságodban felmagasztaltatnak.” (Zsolt 89,16-17) 
 

Boldogok lehetünk, ha tudunk örülni, ha tudunk ünnepelni. Amikor te 
fújod meg a kürtöt, mások is hallják meg, és tudjatok együtt örülni. Le-
het, hogy nem vagyunk mindig a legjobb állapotban, de van lehetősé-
günk egy cserére, ha az Úrnak Szelleme jelen van. Hamu helyett fejünk-
re fejdíszt kapunk, a csüggedt lélek helyett a dicsőségnek palástját kap-
juk, olyan öltözéket kapunk, ami nem a külsőségeket érinti, hanem a mi 
belső emberünket ékesíti. Visszatérve a kürtökhöz, amikor a pusztai 
vándorlás alatt a zsidó nép tovább ment a törzsek rendje szerint, a lévi-
ták feladata volt az éneklés, és a kürt, vagyis a sófár megszólaltatása. A 
kürt harcra is hív, Gedeon harci fegyverként használta korsókkal együtt. 
A kürt a győzelem örömének hangja is. Figyeljetek, hogy amikor vala-
mire szólít a kürt hangja, halljátok meg és induljatok el! 

Lukács Edit

 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
Baranyainé Széles Júlia (aug. 12.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
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– Vasárnap: 

9,15 óra: Imaóra 

10 óra: Istentisztelet 
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– Péntek: IFI- alkalom Budaörsön 
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„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 92,13-16) 
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