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Miért dühösködnek a pogányok,
és gondolnak hiábavalóságot a népek?
A föld királyai felkerekednek
és a fejedelmek együtt tanácskoznak
az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
Szaggassuk le az ő bilincseiket,
és dobjuk le magunkról köteleiket!
Az egekben lakozó neveti,
az Úr megcsúfolja őket.
Majd szól nékik haragjában,
és megrettenti őket gerjedelmében:
Én kentem ám fel az én királyomat
a Sionon, az én szent hegyemen!
Törvényül hirdetem: Az Úr mondá
nékem: Én fiam vagy te;
én ma nemzettelek téged.
Kérjed tőlem és odaadom néked
a pogányokat örökségül,
és birtokodul a föld határait.
Összetöröd őket vasvesszővel:
széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
Azért, királyok, legyetek eszesek,
és okuljatok földnek bírái!
Szolgáljátok az Urat félelemmel,
és örüljetek reszketéssel.
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne
haragudjék és el ne vesszetek az úton,
mert hamar felgerjed az ő haragja.
Boldogok mindazok,
akik ő benne bíznak!

Az én Megváltóm él!
Mit jelent számomra, hogy Jézus Krisztus él? Elsősorban azt, hogy
az én Megváltóm él. Furcsa dolog, hogy a keresztény tanítást rendszerbe foglaló szakkönyvek nagyon keveset beszélnek a feltámadás
jelentőségéről. Természetesen a keresztről, a megfeszítettről sok
mondanivalónk van. A feltámadás mégis kulcskérdés. A feltámadásnak az emberiség sorsát eldöntő jelentősége van, sőt, a világmindenség sorsát eldöntő jelentősége van.
Jézus Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy Ő megbízható, igaz.
Halála előtt olyat állított, ami egészen elképesztő volt: hogy a harmadik napon majd feltámad. Erre ember nem képes. Erre egy tébolyult végképp nem képes, de még egy igen bölcs ember sem. Erre
csak az képes, aki a természet felett áll, aki természetfeletti. Mivel
feltámadt, bizonyította, hogy mindaz, amit magáról tanított: hogy
Ő egy az Atyával, hogy van hatalma bűnöket megbocsátani, hogy a
mennyből jött, stb. mind-mind igaz. Mert Őt valóban az Atya küldte és valóban feltámasztotta Őt. Emiatt tudhatom, hogy minden tanítása megbízható, minden érvelése megbízható, minden szava
igaz volt. Ezen a ponton tehát el lehetne mondani minden tanítását,
intését, példázatát. Mind-mind a feltámadása nyomán nyer igazi jelentőséget, mert ha nem támadt volna fel, akkor minden korábbi
szava megkérdőjelezhető lenne. Sokat lehet filozofálni Istenről, kereszténységről, Jézusról, de ha Ő feltámadt, akkor a sok bölcselkedés hirtelen együgyűségnek tűnik, a hosszú okfejtések pedig üres
fecsegéssé válnak, ahogy ezt Pál apostol kifejti az 1Korinthus első
fejezetében. El kell némulnunk, mert egy messze felettünk álló hatalommal, egy örökkévalósággal rendelkező és ebből következően
egy felettünk álló bölcsességgel rendelkező személy szólt.
Jézus Krisztus feltámadása azt is jelenti, hogy Ő él. A jelenések
könyvéből tudjuk róla, hogy a mennyben van, hogy János apostol
valóban találkozott vele. Tudjuk, hogy eljutnak hozzá az imádságaink, hogy ismeri a gyülekezetek aktuális állapotát, van véleménye
róla.
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ők elvesztek és ugyanez vár ránk is, ha nem hallgatunk
rá (Zsid 3,7–4,11).
Jézus Krisztus az ítélőbírónk. A mai kor következménye, hogy nagyon könnyen számtalan valódi bírósági
meghallgatást láthatunk. Számomra van egy különleges
légköre annak, amikor egy bíró kérdezi a vádlottat. Egy
ember is tud húsbavágó kérdéseket feltenni. De ugyanilyen különös élmény egy ítélethirdetést hallgatni. Egyes
estekben sok-sok magyarázkodás, mellébeszélés, évekig
tartó tagadás után elhangzik a bíró ítélete és az indoklásban kifejti, hogy mit követett el a vétkes és alátámasztja a
megállapításait, eloszlatva a kételyeket a bűnösséggel
kapcsolatban. Mennyivel mélyebben ismer bennünket
Jézus Krisztus, mint egy világi bíró képes megismerni
egy vádlottat? Mennyivel pontosabb, igazabb, helyénvalóbb lesz az Ő ítélete? Neki kell majd számot adnunk és
semmit sem fogunk tudni elrejteni előle. Milyen jó azoknak, akik már most sem rejtegetnek semmit előle, hanem
mindent bevallanak, mindent átbeszélnek Vele, mindenre
bocsánatot kapnak Tőle, Aki már most elérhető, Akivel
már most meg lehet békülni.
Jézus Krisztus a birtokosa a földnek, amelyen élünk.
Övé lett minden hatalom a mennyben és a Földön. Ennek nem csak a mostani világkorszakra nézve van jelentősége. Jelentősége van abból a szempontból, hogy hogyan élünk a természeti erőforrásokkal és mit teszünk a
természet kincseivel. De jelentősége van amiatt is, mert
Ő, aki minden felett áll, ezt a Földet újjáteremti majd és
a mennyei Jeruzsálemet lehozza az újjáteremtett földre.
Ez lesz a közös életterünk Vele, örökké. Ekkor fogjuk
igazán megtapasztalni Őt, ekkor fogjuk teljes mértékben átélni a jelenlétét és azt, hogy Ő a mi Istenünk. Ekkor fogjuk meglátni a dicsőségét is teljes mértékben.
Lenyűgöző lesz, ebben biztos vagyok.
Ezen a húsvéton legyen az imádságunk az, hogy
megtapasztaljuk a feltámadt Krisztussal való kapcsolatot. Nyíljon meg a szemünk és a szívünk azokra a területekre is, amiket eddig figyelmen kívül hagytunk!

Tudjuk, hogy érzelmileg reagál, együtt érez velünk,
amikor a gyarlóságaink miatt kesergünk. Tudjuk, hogy
amikor kegyelemért könyörgünk, akkor nem valami
olyasmit teszünk, mint amikor hitelkártyával fizetünk,
nem valami személytelen dologról van szó. Nem varázsszóra kapunk kegyelmet, pusztán azért, amit Krisztus régen tett, hanem valóságosan, ott és akkor kapunk
kegyelmet, Tőle személyesen, amikor kérjük azt (Zsid
4,15-16).
Jézus Krisztus feltámadása azt is jelenti, hogy övé
minden hatalom, a hatalom minden formája neki adatott. Jézus Krisztus a hadvezérünk, a törvényadónk, az
uralkodónk és az ítélőbírónk és Ő a birtokosa a földnek,
amelyen élünk. A bűn és a halál ellenni harcban Ő a
hadvezérünk. Ő győzött. Nekünk esélyünk sem volt,
önmagunkban soha nem is lenne, de Ő győzött, mert
feltámadt. Ő győzött, mert tökéletes volt, bűntelen és
engedelmes. Ő győzött és ezért el tudta küldeni a Szentlelket, hogy a tőle kapott erővel mi is győzzünk a bűn
felett (Rm 7,21–8,13). Egy napon pedig legyőz minden
lázadást és minden gonoszt, amikor eljön, hogy uralkodjon a Földön (Jel 19,11–20,6).
Jézus Krisztus a törvényadónk. Nem eltörölte a törvényt, hanem kifejtette annak teljes mélységét, sőt, még
feljebb emelte a „lécet”. Nem a levegőbe beszélt, nem
csak azért szólt, hogy a bűneinkre rávilágítson, hanem
azért, hogy megtegyük azt, amit tanított, hogy „legyünk
tökéletesek”, mint ahogyan a mennyei Atyánk is tökéletes (Mt 5,17-48).
Jézus Krisztus az uralkodónk. Ő az életünk Ura, mi
az Ő szolgái vagyunk. Rendelkezik felettünk. Azért halt
meg és azért támadt fel, hogy uralkodjon rajtunk (Rm
14,9). Jézus Krisztus nem csak egy személy a történelemben, akinek vagy követjük a tanítását vagy nem. Ő a
jelenben hív bennünket, hitre és engedelmességre (Rm
1,5). Nemcsak régen szólt, hanem ma, most is szól hozzánk és igencsak bölcstelen dolog figyelmen kívül
hagyni ezt. A Zsidókhoz írt levél írója figyelmeztet,
hogy régen is voltak, akik figyelmen kívül hagyták, de

Horváth Ádám

VELÜNK TÖRTÉNT
Gyülekezeti kirándulás egy maroknyi csapattal március 12-én az Árpád-kilátónál.
„Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.
Országodnak dicsőségéről szólnak, és
a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul
adják az ember fiainak az ő hatalmát,
és az ő országának fényes dicsőségét.
A te országod örökre fennálló ország,
és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.” (Zsolt 145,10-14)
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Sokáig vártam, mire nyélbe ütöttük ezt az interjút kedves barátommal és Krisztusban igaz testvéremmel,
Sonkolyné Ágival. Sokáig, mert vártam-vártuk, hogy férje is megtérjen, és akkor, a nagy örömben, közösen írhatták
volna meg. A megtérést most is várjuk, nem lankadunk! Ágit sokszor hallottuk már bizonyságot tenni, nem ismeretlen ő a testvérek előtt, mégis más vallani az eddig megtett életútról, megmutatni jobban azt a hátteret, azokat a kanyarokat és egyeneseket, ahogyan Isten elvezette eddig. Mi olyan „egy alomból” valók vagyunk – együtt jártunk
Nagy Zsuzsa és János istenkereső házicsoportjába –, a világból tértünk meg, a kezdetektől ismerjük egymás életét, együtt merítkeztünk be, és már több mint harminc éve figyelemmel kísérjük a másik életét. Mégis jó volt olvasni
ezt a vallomást. Kívánom, hogy mindenki a maga módján tanuljon belőle!

emiatt. Akkoriban ez eléggé lebecsült, szégyenletes
munkának számított. Az igazgatónő behívatta anyámat,
hogy ne tegye ezt velem, szerezzem meg a diplomát, ez
rémes hogy belőlem nővért akar faragni. Persze anyám
mérges lett, vita volt, szegény igazgatónő nem tudta,
hogy az anyukám is nővér. Szóval beiratkoztam a nővérképzőbe, vörös oklevéllel végeztem. Élveztem minden
percét. Az ORFI-ban helyezkedtem el, a sebészeten.
Azóta is ott dolgozom, most Irgalmasrendi Kórháznak
hívják. Ez volt az első és utolsó munkahelyem is. Igaz ez
ma már nem érdem, de miért változtatnék azon, amit nagyon szeretek, és jó helyem volt, van ott.
– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? Hogyan vezetett Titeket Isten a párválasztásban? Hol és
hogyan indult közös életetek?
A férjemet, Lacit a világban ismertem meg. Tizennyolc
éves voltam, és bár édesanyám addigra visszatért az Úr
útjára, és a kedvéért néha elmentem a gyülekezetbe
(Sréter Feri bácsiékhoz), sőt még ifire is járogattam
oda, nem érintett meg az Ige akkor még. Szóval Isten
vezetéséről igazából szó sem volt. Egészen pontosan
valamilyen vészcsengő megszólalt bennem, utólag gondolom a Lélek hangja volt, de nem törődtem vele. Ebben a lakásban kezdtük meg a közös életünket, anyukámmal és nagymamámmal. A férjem eleinte postán
dolgozott, motoros postás volt, én meg a kórházban
dolgoztam.
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésetek? Hogyan hatott ez a családi életedre?
Hogyan tértem meg? Ez nagyon bonyolult, Istennek nagyon sok munkájába került, hogy megértesse velem,
hogy Jézus az élet egyedüli értelme. Már említettem,
hogy anyukám kedvéért jártam istentiszteletekre, és mivel kevés időm volt (vasárnap is dolgoztam ugyanis,
mert a nővérképzőt munka mellett végeztem), egy hónapban csak egy szabad vasárnap járt, elhozott ide, a budai gyülekezetbe, mivel ez közel volt hozzánk, és a kedvéért el is jöttem. Szakács bácsi volt akkoriban a lelkipásztor. Nagyon szerettem, sokat beszélgetett velem, hol
az irodában, hol a lakásukon is. Marika néni is nagyon
barátságos volt, úgy éreztem, itt szeretnek, és biztonságban vagyok. Nem jártam itt ifire, egy-két alkalmat kivéve, de nem illeszkedtem be. Fontosabb volt a világ,

– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, hol és milyen családba születtél, kik voltak szüleid, hogyan
és hol teltek gyermekéveid?
Egyszerű családban születtem
1958. szeptember 30-án. Édesanyám ápolónő volt, édesapám
technikus. Nagyszüleimmel és
dédanyámmal éltünk egy két és
félszobás lakásban. Nálunk hagyomány, hogy együtt él
a család, nekem ez megszokott, azóta is. Ápoltuk az
időseket, és a nagyszüleim segítettek felnevelni engem,
mivel édesanyám három műszakban dolgozott, erre
szükség is volt. Testvérem nincs, édesapám szívbeteg
volt, nem vállalt több gyereket.
– Jártatok-e gyülekezetbe? Milyen élményeid vannak
ezzel kapcsolatban? Mi határozta meg az ifjú éveidet?
Nem jártunk gyülekezetbe, bár édesanyám a háború
után megtért, de valahogy visszakeveredett a világba,
de gyerekkoromban erről még nem tudtam semmit.
Édesapám katolikus volt, de nem járt templomba. Gyakorlatilag Istenről, Jézusról nem is tudtam szinte semmit. A kamaszkoromat, ifjabb éveimet a magány jellemezte. Meghalt a nagyapám, akit nagyon szerettem, de
a legtragikusabb az volt, hogy tizennégy éves koromban
édesapám is meghalt. Mivel testvérem nem volt, így
maradt a világ, a társaság, a bulik, és minden olyan
öröm, amit ma értéktelennek tartok, de akkor létfontosságúnak tűntek.
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát tanultál és miért azt? Hol dolgoztál-dolgozol világi
munkahelye(i)den?
Általános iskola után a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanultam tovább. Jó tanuló voltam, felvettek, akkoriban ez elég jó gimnáziumnak számított. Édesapám
nagyon szerette volna, ha diplomát szerzek, de sajnos
még az első gimnáziumi évemet sem élte túl. Mindig
ápolónő szerettem volna lenni, már gyerekkoromban is.
Körülöttem mindenki keservesen élte meg a munkahelyén töltött időt, egyedül anyukám szerette nagyon a
munkáját, és ez hatással volt rám. Sokszor bementem
hozzá a kórházba, minden nyáron érettségiig dolgoztam
ott egy hónapot, és valahogy mindig tudtam, hogy ez az
én világom.
Mivel édesapám már meghalt, a gimnázium után ápolónő képzőbe mentem. Igaz, mindenki bolondnak nézett
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beszélt nekem, és a végére már Krisztus gyermeke lettem. Bár tértem volna meg kamaszlányként Szakács bácsi imáira, bár illeszkedtem volna be az ifibe! Nem tettem, de a megtérésem igazi volt, és mai napig Krisztus
kegyelmében élek.
Miután megtértem, elkezdtem rendszeresen járni a
gyülekezetbe. Isten csodálatosan előkészítette a beilleszkedésemet. Alig három hete jártam, amikor Nagy
János, és felesége Zsuzsa elhívtak az otthonukba, egy
házicsoportba. Bezzeg most már nagyon akartam beilleszkedni, és nagy örömmel mondtam igent, és jártam is
rendszeresen. Hárman voltunk, akik még nem voltunk
bemerítkezve, de éhesek voltunk az Igére. Csak pár hónap telt el, és 1991. december 15-én mindhárman itt,
Budán, Kulcsár Tibor lelkipásztor által merítkeztünk
be. Ádány Judittal ez a meghatározó közös élmény a
mai napig szoros, és számomra kedves kapcsolatot hozott létre. Ezáltal a házicsoport által aztán szépen lassan
beilleszkedtem a gyülekezetbe is, és azóta több testvérrel van szoros, és közös imakapcsolatom.
– Milyen szolgálatba kapcsolódtál be, miután a gyülekezet tagja lettél? Hogyan változtak ezek az évek során? Kaptál-e visszajelzést ezekről, ami megerősített
vagy meggyengített? A gyülekezeti szolgálatokon kívül
mit tartasz még szolgálatnak az életedben?
Nem kapcsolódtam be sokáig semmibe. Itthon javult a
helyzet, nagymama meghalt, én boldog voltam az Úrban. A férjem vállalkozásba kezdett a 90-s évek elején,
megszabadult az italtól
(most már tudom, hogy átmenetileg), és szép nyugodt
pár év várt rám. Hagyta,
hogy járjunk a gyülekezetbe, engedte a gyerekeket is,
soha de soha nem szólt érte.
Sőt! Elolvasta a gyülekezeti
újságban a szolgálatok névsorát, és gúnyosan megjegyezte: „Még a pohármosóknál sincs ott a neved…”.
Ezt többször elmeséltem
már, akik közelebbről ismernek, már unásig hallhatták.
Akkor kezdtem szolgálni. Eleinte bátortalanul, bizonyságot tettem többször, és később az énekkari szolgálatot
is magaménak tudhattam, bár nincs valami jó hangom,
de mellettem ült Zákányné Eti, és őmellette talán nem
voltam hamis, gyönyörű hangon vezetett az éneklésben.
Később Mamakört alakítottam, ez nagyon-nagyon
kedves volt nekem, sajnos több okból is abbahagytam,
mire újra indítottam volna, jött a Covid és elmaradt az újrakezdés. Igaz, nem tudom jönnének-e még a testvérnők,
de ez most nem is opció. Mit tartok még szolgálatnak?
Édesanyám sokszor elmondta, nem tenni kell, hanem
lenni. Legnagyobb szolgálat a szeretet, a törődés, és Isten
jó illatának lenni a világban, persze bizonyságtételekkel
együtt, de ez néha nagyon nehezen megy. Ja, most legalább van módom leírni, hogy Istennek van humorérzéke.

eszemben sem volt megtérni. Mégis, az első igemagok itt
keltek ki bennem, még ha nem is tudtam róluk.
Éltem az életem, ahogy tudtam. Megszületett Tamás,
majd Eszter lányom. Az évek alatt azonban nagy bajok
jöttek. A férjem rákapott az italra, és hónapról hónapra
többet és többet ivott. Nem is értettem. Akkoriban Hidegkúton volt motoros postás, és még kevés ház épült
ott, családias légkörben mindig kínálgatták a postást:
Igyon Lacikám, csak egy kupicával... Később már akkor is ivott, ha nem kínálták. Nem volt agresszív soha,
nem kiabált, nem szólt egy szót sem, de nekem ez nem
ment. Nagyon nem. Se érzelmileg, sem anyagilag. Rengeteg fegyelmit kapott, rengetegszer elszámolta magát.
Összeomlott a kis világom. Hétvégén viszont béke volt.
Akik ismerik, tudják, hogy egy rendes ember lakik benne, és ilyenkor szép volt az élet. A gyerekekkel foglalkozott és szerette őket.
Közben a nagymamám is fekvőbeteg lett, itthon
ápoltuk anyukámmal. Ekkor azonban kiborultam. Három műszak, kemény fizikai munka, itthon csak a
stressz, nevelni a gyerekeket, ápolni a mamit, és minden
este szorongva várni a férjemet, hogyan is ér haza? Ha
még hatkor sem volt itthon, tudtam baj van. Igyekeztem
lefektetni a gyerekeket nyolckor, hogy ne lássák így az
apjukat. Sok-sok évig nem is tudták, hogy milyen bajok
vannak. Aztán egy este után, amikor komoly mínuszba
került a párom, másnap nem akartam tovább élni. Anynyira fáradt, és kimerült voltam testileg-lelkileg, az élet
csalódása olyan pofont
adott, hogy ezúttal úgy
éreztem, nem tudok felállni. Édesanyám mondogatta,
hogy imádkozzak, menjek
az Úrhoz, de emlékszem
aznap kiabáltam, hogy
hagyjon békén.
Volt egy világi barátom
a gimnáziumi éveim alatt,
Kincs Laci, akivel nagyon
jól megértettük egymást, de
mivel ő zenész volt, ivott,
szipuzott (akkoriban ez volt a drog), és emiatt fájó szívvel, de elhagytam. Utána ismertem meg a férjemet, sőt az
esküvőnkön is ott volt. Amikor ez az ember megtért, bizonyságot tett nekem, Esztivel voltam akkor terhes. Elbúcsúzott, és Svédországban lett lelkipásztor. Évekig
nem is hallottam felőle. Miért érdekes ez? Mert ezen a
napon, amikor végső elkeseredésemben kiabáltam az
anyukámmal, magamon kívül voltam, hogy hagyjon békén az imával, Istennel, mindennel, ha van is Isten engem tutira nem szeret, egyedül Kincs Lacinak hinnék,
mert látom, hogy a nagy zenész drogos fickóból mi lett,
de ő meg sehol sincs, úgyhogy vége. Game over. Ekkor
történt meg a csoda, mert alig hogy ezt kimondtam megszólalt a telefon: „Kincs Laci vagyok Svédországból. Isten Szentlelke minden ellenkezésem ellenére követelte,
hogy most hívjalak fel. Mi a baj?” – kérdezte. Egy órát
4
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kul az életem, nem lennék-e pökhendi: na, látjátok, így
kell ezt csinálni, és akkor tutira jó lesz az élet alapon.
Napról napra vezetett és vezet az Úr. Ezúttal is köszönöm a testvéreknek a hozzám való türelmét, imáit, szeretetét. Ez is egy ajándék. Nem azért voltak, vannak mellettem, mert tökéletes hívő vagyok. Nagy ajándék ez.
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az?
Több kedves énekem is van. A régiek közül: Szeretlek
Jézusom, tudom enyém vagy. Talán meghökkentő, de
mindig megérint az ún. baptista himnusz, a Feltámadt
hős is. Valamiért az teljesen a szívemig hatol, bár nagyon ritkán, főleg Húsvétkor énekeljük, és sajnos sokszor akkor is dolgoztam, keveset hallom, és énekelhetem. Az újak közül, talán a Mint szarvas hűs forrás
után-t szeretem a legjobban.
Kedves igém? Talán a bemerítési igém. Ennek alapján tudom elviselni a botlásaimat, és a rossz döntéseimet: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9)
– Sokszor tettél már bizonyságot a gyülekezet előtt.
Ezek visszahatottak az életedre? Van most is aktuális
bizonyságod?
Bizonyságtételek? Mindig nagyon izgulok, hogy azt
mondjam, és csakis azt, amit Isten a szívemre helyezett.
Izgulok, hogy mit fognak szólni a testvérek? Ne mondjak butaságot, ne mondjak olyasmit, ami nem áll meg,
de építő legyen, és főleg őszinte. Nem a bizonyságtételeim hatnak az életemre, hanem az életem hat a bizonyságtételeimre. Nem tudok másképpen bizonyságot tenni, csak kisebb szösszenetekről, és annak feldolgozásáról az életemben. A tanítás nem az én ajándékom, de hitem szerint az őszinteség is hat. Szóval az előzőhöz
még annyi, hogy abban a pillanatban, hogy a mikrofon
elé állok, már nem félek. Akkor már csak befelé figyelek, és izgalom nélkül mondom el, amit Isten ad. Érdekes, amint leülök, akkor újból megrettenek, hogy rendben volt-e minden szó. Van-e most is bizonyságom?
Nehéz kérdés. Nem élek meg jó napokat, nem jó egyedül, és bizony öregszem erősen. Fizikailag is, és szellemileg is, néha ezt érzem. Nem gondolkodom ilyeneken, de ha megkérnek eddig Isten az Ő lelke által mindig szólt hozzám mit is kell elmondanom.
– Köszönöm őszinte válaszaidat. Azzal az igével kívánok áldást a további életedre, amit az első Mamakörön
(ami nagyon hiányzik!) olvastál fel nekünk: „Azután
Eljákímot, Hilkijjá fiát nevezem ki szolgámmá, palástodat rá adom, övedet rá erősítem, és neki adom hatalmadat. Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és Júda
házának. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. Szilárd helyre erősítem,
mint valami szöget; ott lesz a díszhely atyjának házában. Őrá aggatják atyja házának minden ékességét,
utódait és leszármazottait, minden apró edényt, a tálakat és mindenféle korsót.” (Ézs 22,20-24)

Mostanában már én mosogatom az Úrvacsorai poharakat. Ez az én nagy örömöm, ennek hiányát szégyelltem
akkor, de az Úr kegyelméből mosogathatok !
– Tudjuk, látjuk, Isten hogyan áldott meg gyermekekkel, hiszen itt nőttek fel előttünk. Hogyan érkeztek ők
a családba? Mi lett belőlük a te szemeidben?
Igen, van három gyermekem, Isten kegyelméből meg is
tértek. Nekem nem lehetett testvérem, mindig három
gyereket akartam, annyira rossz volt egyedül. Amikor
férjhez mentem, természetes volt, hogy gyerekeink lesznek. Ami nagyon érdekes, és szeretném is megosztani,
hogy amikor az első terhességem kiderült, nagyonnagyon szerettem volna fiút. Egyik este, bár még nem
voltam megtérve, de már ismertem Krisztus szeretetét,
térden állva imádkoztam fiúért. Nem is nagyon imádkoztam addig, de akkor könyörögtem. Sőt azt mondtam az
Úrnak, hogy ha fiút ad, neki fogom szánni, az Ő szolgálatára akarom adni. Emlékeztem ugyanis Szakács bácsi
prédikációjára Annáról, és az nagyon tetszett, és én is ezt
akartam mondani. Hihetetlen, de Isten komolyan vette,
amit kértem. Mai napig álmélkodom rajta, ha eszembe
jut. Megszületett Tamás. Hitem szerint pedig teljes szívvel szolgálja az Urat. Hát nem csoda?! Aztán jött Eszterkém, és később a nyugalmas évek alatt megszületett Anna is. A lányaim a mai napig inkább a barátnőim is egyben. Nagyon jó a kapcsolatunk, amiért hihetetlenül hálás
vagyok az Úrnak. Elfogadnak már felnőttként is olyannak, amilyen vagyok, pedig botladozom néha szülőként,
emberként, sőt már nagyszülőként is.
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított
Isten Téged eddigi hívő életedben?
Nehéz életem volt gyerekként, fiatalasszonyként, de
visszamenőleg látom, hogy minden azért volt, mert Isten magáénak akart engem. Most, életem vége felé haladva is, sok próbán megyek át. Ki tudja, talán az eddigi
nehézségek edzettek meg a mostaniak túlélésére, az Úrban maradva. Sajnos a férjem vállalkozása tönkrement,
és vele együtt ő is. Hat év után ismét az alkohol rabja
lett, és végül is az általam könyörgött elvonó helyett elköltözött, és ma egy másik asszonnyal él. Még ebben az
évben elhunyt édesanyám, illetve megszületett Lázár
nevű beteg unokám. Na, ez azért némi hitbeli ingást
okozott, ezt bevallom. Sokan törődtek velem a gyülekezetből, imádkoztak értem, és türelmesen viselték a roszszabb éveimet… A legnagyobb teher azonban a házasságom megszűnte volt. Utolsó pillanatokig, sőt mit tagadjam, a mai napig könyörgöm a férjem megtéréséért,
hiszen minden rémség ellenére a férjem maradt, akit
szerettem. Nem is akarok elválni, hiszen nincs értelme
felbontani a házasságomat, de ez már hitbeli kérdés,
meglátás. A férjem, és pont. Ez azért elviselhetetlen
trauma, úgy ahogy van.
Lázár születése és a velünk töltött négy éve is traumatikus volt, de megtanultam újra és újra, hogy Isten szeretetének záloga nem a könnyű, gondtalan életben van, hanem a napi kapcsolatban Vele, ki tudja, ha nem így ala-

Ádány Judit
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VELÜNK TÖRTÉNT

A házicsoportokról – egy kicsit másképpen
szélünk a kísértéseinkről, akár megélt traumákat igyekszünk feldolgozni, és emellett az istentisztelet utáni beszélgetéseknél részletesebben beszámolunk arról, hogy
alakul a hetünk, nagyobb távlatokban pedig az életünk –
nos, talán meg lehet érteni, hogy ezeket kisebb körben
lehet igazán megtenni.
Ami még igazán megfogott engem (több ilyen is
volt), az a tanítások közös átbeszélésére, feldolgozására
való belső igény, motiváció. Hiszem, hogy senki nem
egyfajta rossz értelemben vett megszokásból jár nálunk
sem gyülekezetbe, hanem nyitott füllel és szívvel
igyekszünk befogadni Isten igéjét, engedve, hogy változtasson rajtunk, ahol csak szükséges. Ehhez óriási segítség, ha hétközben – akár néhány napot hagyva annak, hogy leülepedjenek az elhangzottak – kibeszélhetjük, hogyan csapódott le bennünk a lelkipásztor testvér
igehirdetése. Ez már csak arra is jó, hogy elkerüljük azt,
ami a régi, jól ismert viccben megvalósul, nevezetesen
hogy úgy távozzunk a templomból, „mintha mi se történt volna…”.
Tehát a házicsoport többi tagja abban is támogat
minket, hogy a saját lelki-szellemi fejlődésünkről ne feledkezzünk el, kifejezett feladatunk, hogy ebben is segítsük egymást.
Ehhez persze elengedhetetlen az ítélkezéstől mentes,
szeretettel teli közösség – és persze az sem árt, ha a
csoporttagok hasonló élethelyzetben vannak. Erre az
egyik jó példa talán a kisgyerekesek külön csoportja
nagy általánosságban: nem igazán várható el egy egyedülálló testvértől, hogy hetente több órán keresztül
hallgassa, milyen új dolgokat tanultak meg a kisbabák, vagy hogy most
megint taknyos lett a kis
csöppség. Van erre is példa, és minket arra bátorítottak, igyekezzünk keresni a hasonló élethelyzetben lévőket. Ezt azzal indokolták, hogy sokkal
könnyebben tudunk azonosulni a másik problémáival, nehézségével, ha a
múlt hónapban adott esetben mi is ugyanazzal küszködtünk. Én ezt egyébként el tudom fogadni még akkor is,
ha nagyon szívesen hallgatom, ahogy nálam több évtizeddel idősebb testvérek mesélnek az életükről.
Hogy kiemeljek még egy dolgot – mert tényleg csak
kiemelni tudok, összefoglalni egy több mint 12 órás
anyagot gyakorlatilag lehetetlen –, sokat segített nekem
a különböző, házicsoportra testreszabott, nyitott kérdéstípusok elsajátítása. Ilyen például a kreativitást segítő
kérdés: „Te hogyan kezdenél beszélgetést egy samáriai

Az elmúlt hetekben több budai testvérrel együtt vehettem részt egy hat
alkalmas képzésen, amit a Barnabás
Csoport szervezett. Látszik, hogy
volt már ebben tapasztalatuk, jól
megszervezték azt, hogyan lehet
egyensúlyozni az elméleti és a gyakorlati oktatás között. Én speciel
mindkettőt hasznosnak találtam,
ezért szeretnék kísérletet tenni arra, hogy néhány bekezdésben beszámoljak ezekről Nektek.
Fontos tudni, hogy a képzést gyülekezetünk hirdette
és támogatta, azért, hogy minél többen részt vehessünk.
Ezt azért érdemes megemlíteni, mert ebből derül ki,
hogy a vezetőink stratégiájának része, hogy az ott tanultakkal kezdjünk valamit, beépítsük a meglévő és új
házicsoportok működésébe.
A házicsoportokkal való kiemelt foglalkozás gondolatát az alábbi igével indokolták a minket képző testvérek: „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek.” (Jn
13,34-35.) Ezzel a kiindulóponttal mélységesen egyetértek, én magam is hiszek abban, hogy ez igazán vonzó
és hívogató lehet az emberek számára, éljenek bárhol is,
legyenek bármilyen élethelyzetben.
A Barnabás Csoport szerint a kiscsoportok két célja
a nagy parancsolatok („Szeresd Uradat, a te Istenedet…” és „Szeresd felebarátodat, mint magadat”) betöltése, valamint az, amit
„életváltozásnak” hívtak –
az a formálódás, Jézus
képére való alakulás, ami
hitünk szerint a gyülekezetben lehetséges, Isten
Lelkének vezetésével.
Ezek a tanítások azt
gondolom, nagy valószínűséggel egyik baptista
testvérnek sem újak, úgy
láttam, mindenki tudott
azonosulni az eleddig elhangzottakkal. Ami igazán újdonság lehetett sokak
számára, az az, hogy felhívták a figyelmet egy úgynevezett kultúraváltásra, ami abban figyelhető meg, hogy
a tanítások meghallgatása mellett óriási igény van arra,
hogy a hitünket kisebb közösségekben is megélhessük.
Ez, ha abból indulunk ki, hogy például a mi gyülekezetünk tagsága is száz fölött van, némileg érthető: képtelenség minden egyes testvérrel ugyanazt a mély kapcsolatot kiépíteni. Ha azonban van 4-6-8, akikkel szorosabban ápoljuk azt; előttük megvalljuk bűneinket, be6
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asszonnyal?”. Nem nehéz belátni, mennyire bevonja a
többieket egy ilyen feladat a közös gondolkodásba.
Vagy a beszélgetést indító kérdés: „Hogyan lesz egy
lányból prostituált?” (Ha épp arról az igéről beszélgetünk, amiben meg akarták kövezni az emberek a rajtakapott nőt.) Ez a fajta is segít abban, hogy gondolatban
visszamenjünk az időben, és beleéljük magunkat a másik helyzetében, mint „A könyvek könyve” c. gyerekkorombeli rajzfilmsorozatban, amiben néhány időutazó
gyerek repült vissza a múltba Jézus földi életének különböző történéseihez.
A leginkább mégis egy, a hozzáállásunkat átalakító
tanítás adott sokat nekem, ez pedig az, amit a Barnabás
Csoport képviselője „értő figyelemnek” hív. Hosszasan
beszéltünk arról, hogy szakítanunk kell a hagyományos
„Én felkészülök, elmondom a tanítást, majd imádkozunk, aztán szépen mindenki hazamegy” típusú „beszélgetésekkel” (ha ezeket lehet annak nevezni). Egy
baráti közösségben – az elhangzottak szerint szükséges,
hogy ilyen legyen egy házicsoport – óriási tétje van annak, hogy meghallgatjuk-e egymást. Ehhez szeretnék
idézni a testvéreknek a tanítók jegyzetéből:
„Az értő figyelem adja meg az alaphangulatot,
hangnemet… Egy kiscsoport vezetője meg tudja teremteni ezt az értő, figyelemmel teli légkört… Isten igazságai nem olyanok, mint egy tudományos kutatás vagy

érvrendszer, hanem egy bonyolult folyamat, aminek a
végén kilyukadhat az ember arra, hogy eljut egy Igazságra, amit magáénak érez.”
Nem túlzás kijelenteni, hogy mélyen megérintettek
az elhangzottak. Eddig is tudtam – picit csúnya szóval
élve –, hogy a „megmondóemberkedés” (amikor jól ellátjuk egymást a szerintünk helyes életvezetési tanácsokkal, „Hadd tudja meg a másik, mi a helyes és mi a
jó”) ritkán segíti olyannyira a fogadó felet, mint amikor
azt tapasztalja egy résztvevő, hogy most igazán figyeltek rá, meghallgatták őt, és nem csak vártak, hogy ők
jöhessenek a beszélgetésben.
Ez az írásos visszaemlékezés talán kevéssé alkalmas
arra, hogy teljeskörűen beszámoljak az elhangzottakról
(nem beszéltem például a különböző imádságtípusokról, amik segítik a beszélgetésre való ráhangolódást,
vagy a házicsoport felhasználása mint kiváló
evangélizációs eszköz), de bízom benne, hogy a leírtak
mellett megosztható lesz minden gyülekezetünkbe járó
számára a képzés jegyzete, és lehetőségünk lesz a közeljövőben beszélgetni arról, hogyan tudunk közösen
eleget tenni a nagy parancsolatoknak és támogatni
egymást
abban
az
életváltozásban,
amire
mindannyiunkat elhívott Isten.
Bodó Dániel

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZETI MENEDÉK
„Jöjjetek! Atyám megáldott benneteket, tiétek ez a Királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette
a világ kezdete óta! Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok.
Ekkor így felelnek majd az igazságosak: Uram, nem láttuk, hogy te éhes lettél volna. Mikor adtunk neked enni?
Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna. Mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát? Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol
majd: Igazán mondom nektek: amikor segítettetek a testvéreimnek — akár a legkisebbnek is —, akkor nekem
segítettetek.” (Mt 25,34-46 EFO)
Olyan embereknek hoztuk létre a Menedéket az éppen használaton kívüli gondnok-lakásban, akik 1-3 éjszakát szerettek volna Magyarországon tölteni, mielőtt
továbbutaznak. Sok-sok olyan ember felé szolgálhattunk, akik ijesztő, fárasztó, bizonytalansággal teli utazás
után érkeztek hozzánk, és végre először pihenhettek kényelmesen, melegben, egy olyan helyen, ahol kaptak
ételt, italt, fürdőszobát. Mindemellett igyekeztünk bátorítással és praktikus segítséggel is támogatni őket. Voltak közöttük olyanok, akik pontosan tudták, hogy hova
mennek tovább, rokonokhoz, ismerősökhöz; mások viszont azt sem tudták, hogy melyik országba lenne érdemes továbbutazniuk. Segítettünk más magyar és külföldi önkéntesek, szállás-lehetőségek felkutatásával, és
sok aprósággal is: Covid-teszttel, szállítással, jegyvásárlással, gyógyszerekkel, vagy akár baleset után rendőrrel
telefonálással… Hála Istennek nem volt semmi komo-

Nagyon hálás vagyok Istennek és a
gyülekezetnek,
hogy ezt az igét
közösségként tudtuk megvalósítani
az elmúlt hetekben!
Az ukrán háború
kitörésekor egyből
segített a gyülekezetünk anyagi és tárgyi adományok gyűjtésével és a
Baptista Szeretetszolgálathoz juttatásával; utána pedig
belevágtunk egy új szolgálatba: Menedéket hoztunk létre az ukrán menekülteknek. A gyülekezetünk március
13-án, vasárnap szavazta meg rendkívüli tanácskozási
órán ezt a döntést, és másnap már érkeztek is az első
vendégeink.
7

M A N N A

2022. április

lyabb baj, mindenki meggyógyult, nem volt súlyos a
baleset, és mindenkinek tudtunk segíteni olyan irányba
időben továbbutazni, amire szüksége volt. Eddig összesen 9 csapatot fogadtunk, 44 embernek adtunk szállást
egy vagy több éjszakára.
Számomra óriási élmény megélni, hogy a
gyülekezet mennyire
összefog! Nem kellett
vadászni a segítséget,
mindig pillanatok alatt
sikerült intézni Menedék-berendezést, ebédet, takarítást, babakocsit, kabátot, fordítást,
autós szállítást, bármit.
Én próbálom összefogni az egészet, de nagyon sokan segítenek a háttérben, valóban egy test tagjaiként töltjük be a Szeretetparancsot!
Nekem személyesen eddig két igazán nagy tanulságom van a Menedék szolgálatból:
Egyrészt az, hogy nem csak a kifejezetten igeversekkel
tűzdelt,
megtéréshez
vezető
szolgálatokra,
evangélizációra hív minket Isten, ha még nem keresztényekről van szó! Én sokáig úgy gondoltam, hogy a
misszió a lényeg, minden más segítség sokadlagos jelentőségű. De Jézus nem ezt a példát tárta elénk! Rengeteg embert meggyógyított, tanított, megetetett, megitatott, bátorított – és aztán ezeknek csak kis része értette meg igazán a kegyelem üzenetét és lett hívővé. Most
már én is egyre inkább úgy látom, hogy a konkrét
evangélizáció mellett nagyon fontos az ilyen típusú
„szociális evangélium”, az elesettek segítése akkor is,
amikor nem tudok ehhez semmilyen „kegyes” üzenetet
hozzáfűzni. Egy-két menekülttel kialakult mélyebb beszélgetés, de a legtöbbekkel a nyelvi akadályok miatt
esélytelen volt ilyen bonyolult témákba belemenni, volt,
akik a „Buda Baptist Church”-öt sem értették, annyit
tudtam nekik mondani, az épületre mutatva, hogy
„Jesus House”… De nem is ez a lényeg, hanem az Istentől kapott áldás és szeretet továbbadása, személyválogatás nélkül.

Másrészt azért sokszor átéltem, hogy a menekülők
eltérő kultúrája, ijedt, beszűkült gondolkodása miatt kialakultak furcsa
helyzetek. Többen voltak,
akik konkrét segítséget
kértek, de amikor sikerült
nekik
befogadóhelyet,
akár egy egész lakást
vagy házat szerezni Spanyolországban, Ausztriában vagy Magyarországon, akkor váratlanul
meggondolták magukat, kellemetlen szituációkat teremtve. Volt olyan család, akiknek este intéztünk olyan
külföldi szállást, amilyenre vágytak, másnap kora reggel mégis váratlanul összepakoltak, és elmentek Svájcba, amiről addig szó sem volt. Aztán félútról írtak, hogy
rájöttek, mégsem volt jó ötlet, jönnének vissza Magyarországra. Aztán mégsem jöttek. Kellemetlen, de nem
tudok haragudni rájuk, ilyen élethelyzetben nem várhatom el az empatikus, logikus hozzáállást. És vajon nem
ezt élte át Jézus is sokszor, a butaságokat beszélő és tevő tanítványaival? És vajon nem ezt éli át velem is Isten
napról napra? Ő próbál vezetni engem, megmutatni az
életre vezető keskeny utat – én pedig látszólag bólogatok, aztán hirtelen az ellenkező irányba indulok…
Köszönöm,
ha imádkoztok a
vendégeinkért!
Amikor ezeket a
sorokat
írom,
éppen egy négy
tagú család pihen
nálunk:
Oleksandr
az
acéliparban dolgozott, Kateryna
orosztanárnő
volt, két gyerekük közül az
egyik laktóz- és gluténérzékeny. Az oroszok által megszállt Luhanskból származnak, onnan menekültek el
kocsival, képzelhetitek milyen nehéz egy ilyen súlyos
ételérzékenységekkel utazó gyerekről gondoskodni ismeretlen országokban, önkéntesek jóindulatában bízva.
Ők egy hívő keresztény család, nagyon örülnek, hogy
egy imaházban szállhatnak meg, sokat jelent nekik a fizikai és lelki segítségünk ebben a helyzetben.
Szellemi értelemben mindannyian menekültek és jövevények vagyunk ezen a bűn sújtotta Földön, Isten kegyelméből tudunk kitartani addig, amíg végre bemehetünk Mennyei Hazánkba. Adjuk tovább ezt a reménységet és agapét másoknak is, együtt!
Sonkoly Tamás
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BIZONYSÁGTÉTEL
Az elmúlt két év járványhelyzete, a sok megbetegedés és halál, ami az egész világot érintette, és most hozzá az ukrán háború minden hívő embert elgondolkoztat az utolsó idők közeljöttéről. (Mivel Izrael állama már
74 éves, ez csak hangsúlyosabbá teszi ezt, lásd a fügefa példáját, amikor tudjuk, hogy közel van a nyár...)
Hogyan lehet a sok nyomorúságban örömmel visszavárni az Urat? Hogyan tudják a hívők fenntartani,
megmutatni a reményt ebben a helyzetben? Hiszen az Úr Jézus ereje, hatalma, szeretete, irgalma, kegyelme semmit nem változott, csak a világ romlik, mert ez a sorsa. Te hogyan látod ezt?

A hit ereje
Az elmúlt másfél évben sok családtagot, kollégát,
barátot vesztettem el a Covid által közvetlenül vagy
közvetett módon. Nem volt könnyű. Most is beleremegek, ha végig gondolom, hogy kik mentek el és kik
azok, akikkel többet nem tudok már beszélni itt a Földön. Édesapám volt az első, aki nem közvetlenül a
Covid miatt, de a Covid-helyzet miatt felgyorsult betegség által először otthoni ellátásra, majd kórházba került,
ahonnan egy isteni csoda által egy szuper otthonba tudott volna tovább menni. Ő ezt már nem szerette volna
és a családot érintő nehézségektől is megóvott minket.
Még mindig fáj, még mindig hiányzik, mert sok dolog
kapcsán a mai napig is eszembe jut, hogy elmeséljem
neki, például mikor hosszú idő után újra beültem vezetni, amit még Ő tanított nekem húszas éveim elején,
vagy csak elmesélni valami vicceset, vagy megkérdezni, épp merre sétált aznap, hogy van. Rettegtem attól a
naptól, amikor elveszítem Őt, és nem álltam készen erre
35 évesen. Sajnos a Covid miatt eltolt és 3x is újraszervezett menyegzőnkön sem tudott már testben ott lenni,
de azért elképzeltem, ahogy egy felhőn ülve, mosolyogva, könnyes szemmel velünk örül. De mindeközben
is egy olyan mély békesség volt bennem, amit csak Istennel tudtam megélni, általa tudtam így túlélni. Természetesen férjem, Zsombi, kislánya Lucus, Zsombi családja, az én családom és barátok is mellettem voltak és
ezért egy életen át hálás leszek, de azt a belső békességet csak Isten tudta megadni. Valamint a veszteséggel
együtt kaptam egy hatalmas ajándékot: a két féltestvéremmel újra együtt voltunk, együtt hatan kísértük aput
az utolsó heteiben és újra beszélünk és ők is megismerték Istent. Fájdalmas út volt, de Isten adott gyógyulást
nekünk egymásban is.
Tudunk világítani a mai világban, a mai helyzetben
is, amikor egymást érik a járványok, háborúk, csak soha
ne felejtsük el, hogy ki a mi Urunk, és hogy miért döntöttünk mellette. A hit nem egy érzelmi hullámvasút,
hanem egy döntés, amely mellett nap mint nap döntenünk kell a körülményeink ellenére is. Lesznek jó és
lesznek rossz napok, lesznek békés időszakok és lesznek háborúk, de Isten nem változik. Az Ő szeretete, kegyelme, következetessége az örök és minden időben és
helyzetben helytálló. Apukám halála kapcsán nem tudtam, hogy miként fogom ezt megélni, de egyet tudtam:
az Istenbe vetett hitemet nem fogja érinteni, nem fogok
Rá haragudni emiatt, és az Ő kegyelme és szeretete átvezetett ezen az időszakon.

Amikor megkaptam a felkérést
ezzel a témával kapcsolatban,
erősen éreztem a kihívást benne,
de az erőt is. Ahogy az elmúlt két
év is sok kihívást jelentett az életünkben, úgy erről a témáról is
hasonlóan nehéz írni… de csak
elsőre! Mert aztán átszaladt a fejemen és a lelkemen az elmúlt két
év sok fájdalma, betegeskedése, családtagok elvesztése,
saját esküvőnk háromszoros újraszervezése, édesapám
rövid, de annál hosszabbnak tűnő betegeskedése, majd
eltávozása és ezzel együtt az a sok remény és szeretet,
amivel körbe vett Isten, a sok jó ember, a változások,
amik előre vittek minket és máris megláttam azt, amit
ebben a helyzetben is látnunk kell: Istenben van reménységünk.
Egyik kedvenc igeversem a 2Tim 1,7: „Mert nem a
félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”. Úgy vélem és éltem/élem meg
most is, hogy erő, szeretet és józanság nélkül erőtlenek,
elveszettek és meggondolatlanok vagyunk. Sajnos sokunkat értek veszteségek, amiknek a gyász időszakát
meg kell élni, minden szakaszát és nem szabad siettetni,
de ha Istenbe kapaszkodunk, Ő olyan erővel, szeretettel
és józansággal tud minket megáldani, amire álmunkban
sem gondolunk. Sokszor kapkodom a fejem, hogy honnan jönnek bizonyos érzések, amikor indokolatlanul
békésnek érzem magam, vagy a szomorúság mellett
megtalálom az örömöt is, vagy amikor covidosan otthon voltam, gyenge voltam, kilátástalannak tűnt minden, hogy újra fogok még érezni ízeket és szagokat és
mégis átjárt a békesség, és aztán új erőre kapva visszatérhettem a mindennapokba. Tudom, ezek így leírva
közhelyesen hangozhatnak, de drága testvérem buzdítalak, hogy tölts időt Istennel: énekelj, hallgass dicsőítést,
sétálj a napsütésben, vagy akár egy kis esőben, csodáld
meg a világ szépségeit, és meg fogod látni Isten alkotásait, azt a csodás Világot, ami a háború, a szomorúság,
a folyamatos küzdelmek idejében is átölel, feltölt, mert
Isten tudja, hogy fontos a férjed/feleséged, gyereked,
szüleid, testvéreid, kutyád, macskád, barátaid, de a
legmélyebb békességet és megnyugvást egyedül Ő tudja megadni. De csak akkor, ha nyitott szívvel keresed
Őt. A fájdalmak és szomorúságok között akár kiáltva,
zokogva, hajat tépve, de keresed Őt. Ő mindig ott van
és csak rád vár, vár arra, hogy megnyugtathasson.
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kérem tőled kedves testvérem, hogy csendesedj el és
keresd Istent, kérdezz Tőle, sírj előtte és Ő válaszolni
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fog. Neked. Ott és akkor. De ahhoz kell a Te nyitott
szíved és lelked.
Gulyás-Orcifalvi Timi

Az ellenség tevékenysége az utolsó időkben
A világban nagy zűrzavar van, tudnunk kell, hogy mi ennek a háttere.
Két királyság áll egymással szemben, láthatatlan királyságokról van
szó. A Mt 12,26-28 versekben egy
nagyon fontos törvényszerűség van
leírva: ha egy bizonyos területen
ugyanaz a szellemi erő csap össze,
meghasonlás, pusztulás következik
be, de amikor az Úr Jézus Isten erejével vívott harcot az
ördögökkel, győzelemmel végződött. Bátran lehetett
mondani, hogy elérkezett az Istennek országa, és fennmaradt, mert Jézus Krisztus ismerte a megmaradás elvét.
Isten királysága az erősebb, de ezt a sátán nem hozza
nyilvánosságra. Az ördögök test nélküli szellemi lények.
A sátán királysága jól szervezett intézmény, azért arat sikert azoknál az embereknél, akik nincsenek kapcsolatban
a Teremtővel. Nehogy azt higgyük, hogy a templomba
járó emberek védettek a félrevezetésekkel szemben. Ha
nem működik bennünk az Ige igazsága, könnyen elcsúszhatunk. Sokszor csodálkozom, sőt döbbenten látom,
hogy azok az emberek, akik ugyan gyülekezetekben nőttek fel, mégis nagyon hiányos az ismeretük.
A sátán lázadást szervezett Isten ellen. Amíg a sátán
a mennyben volt, látta a jól felépített királyság szerkezetét. Ezt az építményt másolta le, amikor kezdte kiépíteni az ő hálózatát. Itt vannak uralkodók, alattuk kisebb
hatalmi területek, ezeknek uralkodói. (Megjegyzem,
hogy Isten soha nem hatalmaskodik.) Ezt az uralkodói
rendszert a sátán nem a mennyben tanulta, hanem saját
gonoszságából formálódott ki, így tudja befolyásolni az
embereket, akiket a sátán bábukként irányít. Isten a világosság Ura, a sátán a sötétség uralkodója.
Veszélyes ellenséggel állunk szemben. A Szentírás
által ismerhető fel az ellenség, a Biblia leleplezi a gonosz működését. Szerezzünk ismeretet, hogy ne legyünk áldozatok. Felülről jövő bölcsességgel ismerjük
meg a valóságot. „Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene,
a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, az Ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemét, hogy megértsétek milyen
reményre hívott, milyen gazdag az Ő felséges öröksége
a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,17-19). Már sokszor elmélkedtem ezen az Igén, és nagyon örülök, hogy ismét
elém került. Most húsvétkor nagyon jelentős folytatólag
a 20-21. vers. „Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta
meg, amikor a halálból feltámasztotta, és a mennyben
jobbjára ültette minden fejedelemségnek, hatalomnak,

erőnek, minden méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen
a világon, hanem az eljövendőben is.”
Az Úr Jézus tudta, hogy az Atya hatalmas erejére
lesz szükség az Ő feltámasztásakor, ezért könnyek között kiáltott az Atyához, hogy szabadítsa ki Őt halálból.
A mindenható Isten ereje olyan hatalmas mértékben
nyilvánult meg Jézus feltámadásakor, hogy azt mondhatjuk, hogy ez volt Istenünk leghatalmasabb munkája.
Tudnunk kell, hogy mi is történt, amikor a feltámadás
megtörtént. A levegőbeli hatalmasságok minden erejükkel meg akarták akadályozni a feltámadást. Ezek a
gonosz erők meg akarták hiúsítani Istenünk tervét. A mi
Urunk dicsőségesen feltámadt, diadalmaskodott a sötétség erői felett. Jézus Krisztus azért jött, hogy az ellenség munkáját lerontsa. A mi erőnk forrása a feltámadásban van, és abban, hogy Krisztust a magasságos Isten ültette le a trónra. A vesztes királyság vezetője a sátán, ezért gyűlöli a valódi uralkodót, a Mennyei Királyt,
és a királysághoz tartozókat. Ezért akarja magához vonzani a gyűlölködőket, így duzzad az ellenséges tábor
létszáma. Az ide tartozó emberek vakon követik vezetőjüket, már nem tudnak önállóan dönteni, nem veszik
észre, hogy a vesztükbe rohannak, ezért van szükségünk
bölcsességre és ismeretre.
Legyünk mindig bizonyosak, hogy jó vezetőnk van,
és „szívünkben megerősödve, a szeretetben egyesülve
eljussunk a tökéletes megismerés teljes gazdagságára,
Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére. Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse.” (Kol
2,2-3). Ha megtaláltuk az igazi kincset, akkor már nem
fordulunk vissza talmi értékekhez, amiket már szemétnek ítéltünk. A bizonytalanságban élő emberek mindig
keresnek valamit, amibe belekapaszkodhatnak, és nem
válogatnak. Azután jön a csalódás, de abból sem tanulnak. Egymás után jönnek az őrült ideológiák, és tovább
sodródnak, mert nem tudják, hogy kik is ők, valójában
az identitás hiánya okoz zavart náluk. Nagy kegyelem,
hogy mi tudjuk, kik vagyunk Jézus Krisztus által, Isten
gyermekei vagyunk, és ezt a Bibliából tudjuk. Ez a biztos alapunk. A normát a Bibliából tudhatjuk meg, és az
ettől való elfordulás az, ami nem normális. Mert: „Jaj
azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá,és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az
édeset keserűvé. (Ézs 5,20).
Ezeket csak azért írtam le, hogy vigyázzunk, legyünk résen, hogy ne essünk csapdába. Legyünk megfontoltak és józanok, hogy imádkozhassunk. A Biblia
nem titkolja el, hogy az utolsó időkben olyan nagy lesz
a nyomorúság, amilyen még nem volt. Nagyon sok
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nyomorúság volt már eddig is a földön, de hogy mi
lesz, ami elviselhetetlenül nagy nyomást helyez ránk,
nem tudjuk, de az a dolgunk, hogy készítsük magunkat
a nagy találkozásra. Amikor találkozunk testvérekkel,
és beszélgetünk erről, mindig az a végső konklúzió,
hogy készen kell lennünk, és a végsőkig ki kell tartanunk. A sátán vádolja a hívők seregét, de ők legyőzték

azt a Bárány vérével és az ő bizonyságtételüknek beszédével, és az ő életüket nem kímélték mind halálig.
Nem lesz könnyű, de megéri. Legyen meggyőződésünk,
hogy küzdelmünk nem hiábavaló, mert a mi Megtartónk mellettünk lesz az utolsó pillanatig.
Lukács Edit

Krisztus erejében bízva
Olyan téma ez, ami az elmúlt hetekben komolyan gondolkodóba ejtett.
Az elmúlt évek egész világot közvetlenül érintő járványa okozta gazdasági nehézségek, szenvedések, halálesetek és a hetek óta tartó a világ
jelentős részét legalább közvetetten
érintő ukrajnai háború nagy hatást
gyakorol a Föld jelenlegi teljes népességére. Sőt,
amennyiben az Úr tovább engedi a történelem folyását
a következő nemzedékekre is. Ráadásul ezeken az eseményeken túl is látunk olyan mozgalmakat, történéseket, amik félelmet keltenek rengeteg emberben, mind a
saját, mind a gyermekei életéről legyen szó. Egy átlagos, Krisztust nem ismerő ember számára olyan események lehetnek ezek, amik félelmet, bizonytalanságot,
haragot és még sorolhatnánk, milyen negatív érzéseket
váltanak ki. Ugyanakkor, ha azt mondanám, hogy ez
csak a nem hívőkre igaz, akkor hazudnék. Én, hívőként
is megtapasztalom ezeknek jelentős részét, és talán ezzel nem számítok különcnek a hívők között. Azonban
van egy hatalmas különbség a Krisztusban nem hívő és
köztünk hívő emberek között. Ők gyakran csak annyit
látnak, hogy az életet, ami mindössze maximum néhány
évtized, egy kellemes, fejlődő világ helyett egy rémes,
szenvedésekkel tele helyen lehet csak élni, folyamatosan félve attól, hogy a halál bármikor bekövetkezhet. Ez
pedig egy rettenetes és reménytelen kilátás.
Hívőként azonban ez teljesen más. Persze, mi is ebben a világban élünk és minket sem kerülnek el ezek a
nehéz dolgok. Az elmúlt időszakban én magam is megéltem nagy bizonytalanságot és félelmet, mind a Covid,
mind az ukrán helyzet kapcsán. Ez pedig a háború első
két hetében volt a legintenzívebb. Nehéz azt feldolgozni, hogy egy olyan országban csapódnak be rendszeresen rakéták, bombák, ahol családtagjaim, rokonaim,
személyes ismerőseim élnek, még ha eddig az ő területüket ez el is kerülte. Látom a nyomorúságot, szenvedést és ezt nehéz feldolgozni. Azonban tudom, hogy ez
nem egy olyan dolog, ami meglepetést kell, hogy okozzon a számomra, vagy bármelyikünk számára, akik valamilyen szinten ismerjük Istent és az Ő Igéjét.
Tudom, hogy jelenleg nem valósulhat meg az a tökéletes élet, amire a világ vágyik. Mégpedig azért nem,
mert a világ ezt Isten nélkül képzeli el. Minden szenvedés forrása a Tőle való elszakadásunk eredménye. De
azt is tudom, hogy lesz egy gyökeres változás. Tudom,

hogy Krisztus visszajön, tudom, hogy minden újjá lesz
teremtve. A kérdés csak az, hogy mikor?
A Bibliában találunk leírást az utolsó idők jellemzőiről, de konkrét időpontokról nem (bár időszakokról van
szó). Ebben a bizonyságtételben nem az a célom, hogy
az utolsó időkről szóló tanítások értelmezésével foglalkozzak, de az biztos, hogy látunk megvalósulni olyan
eseményeket, amikről Jézus is beszélt a visszajövetelét
megelőző idők kapcsán. Nem tudom mikor jön Ő viszsza, mikor támadunk fel, vagy ragadtatunk el, mikor valósul meg Krisztus ezeréves földi uralma, vagy a Jelenések 21-ben lévő gyönyörű ígéret: „Íme Isten sátora az
emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei
lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden
könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem
gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme,
újjáteremtek mindent” (3b–5a versek). Abban viszont
biztos vagyok, hogy mindez megtörténik, és ez nekem
hatalmas erőt ad.
Olyan ember vagyok, akinek nagy szenvedést okoz
úgy végezni valamit, hogy nem látom a célt, ami értelmet ad a folyamatnak. Itt viszont látom ezt. Látom a
célt, amihez a folyamat, ami által eljutunk sokszor nehéz. A cél azonban olyan értékes és gyönyörűséges,
hogy a keserű részekben is vigasztalást, erőt és motivációt kapok belőle.
Egy másik nagyon fontos eleme annak, hogy a nyomorúságban is örömmel várjam az Urat az a személy,
akit Ő küldött hozzánk, a Szentlélek. Az Ő pártfogása
nélkül nem lennék képes rövid ideig sem kitartani a világítás folyamatában. Számos alkalommal tapasztaltam
már meg az Ő megújítását, az erőt, amit olyan helyzetekben kaptam, amiben nagyon kevésnek éreztem magam. Olyan jó megtapasztalni Krisztus minden értelmet
meghaladó békességét néha, amikor a körülmények
alapján semmi okom nem lenne a békességre. Ez pedig
egy nagyon jó eszköz arra, hogy bemutassuk az Urat.
Mi lenne a legideálisabb környezet bemutatni az Úr Jézus Krisztus személyét az embereknek, mint az, ami hasonlóságot mutat azzal a környezettel, amiben Ő élt földi élete során? Mi lehetne jobb lehetőség bemutatni a
bűneinkért szenvedő Szolgát, mint az, ha olyan békességgel és alázattal éljük meg a saját szenvedéseinket,
mint ahogyan Ő viselte az övét, amit értünk kellett hordoznia? Persze képtelen vagyok ezt olyan mértékben
tenni, mint ő tette. Messze vagyok ettől. Valahogyan
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azonban mégis azt látom, hogy az Úr használ minket
hívőket ez által is.
Egy nagyon kedves emlékem, amikor évekkel ezelőtt az egyik akkori felettesem elmondta, hogy bár ő
nem tudja, hogy vajon tényleg igaz-e az evangélium, de
irigyel engem és a másik hívő kollégámat a hitünk miatt. A hit, a „vakmerő” bizalom bizony elgondolkodtatja
az embereket, hogy vajon mi lehet ennek az alapja. A
jelenlegi ijesztő helyzet pedig sok embert gondolkodóba ejt arról, hogy vajon találhatnak-e bárhol biztonságot, örömöt, vigasztalást. Mi pedig tudjuk, hogy ezt kinél találhatják meg.
Sokan felteszik most a kérdést akár hangosan, akár
magukban, hogy Isten miért engedi meg ezt? Milyen Isten az, aki ilyet megenged? Ezek a kérdések pedig elképesztő jó kiindulópontjai lehetnek az Ő bemutatásának.
Mindez a legjobb szemléltetése a bűn súlyának és következményének, a megváltásra szorultságunknak, az Isten
igazságának, szentségének, a kegyelem jelentésének, a
szeretetének. Jézus jelenben megnyilvánuló erejére, irgalmára és kegyelmére semmi sem szolgáltat nagyobb
bizonyítékot, mint a bűn hatalmában lévő, Istentől elválasztott életek megszabadulása, az Atya szeretetének a
megtapasztalása, ami a legnehezebb élethelyzetek között
is egy felfoghatatlan és leírhatatlan értelmet ad az életünknek. A szeretet a legértékesebb erőforrás. Az ember
talán legnagyobb szükséglete, nem véletlenül. Isten képmására lettünk teremtve, aki SZERETET (1Jn 4,8). Mi

által érthetjük meg igazán ezt az állítást? Azáltal, ahogyan Ő ezt megmutatta. „Isten azonban abban mutatta
meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Rm 5,8).
Ez a nehéz helyzet, amit látunk a világban, Ukrajnában vagy az onnan elmenekülő emberek életében, akiknek egy részével személyesen is találkozom, nyomatékos figyelmeztetést jelent a számomra arra, hogy menynyire fontos az, hogy mire használom fel az életemet.
Azt látom, hogy a modern világban most felkavarodik
az álló víz, ami által, talán egy olyan időszakba lépünk,
ami az emberhalászatra is egy újfajta környezetet teremt. Hívőként pedig ezt nem nézhetjük karba tett kézzel. Nem halogathatjuk a Krisztusról való bizonyságtételt. Nem tudjuk, meddig van rá lehetőségünk. Akár a
jelenlegi értelemben vett világnak a vége, akár a saját
vagy a másik ember földi életének a vége lezárhatja a
lehetőségét ennek. Márpedig bármilyen szenvedéseket
éljen is meg valaki, semmi nem nyújthat a számára értékesebb segítséget, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Tegyünk bizonyságot róla a szánkkal, a szeretetünkkel,
az Isten által megengedett nehézségek alázattal való
megélésével! Hódoljunk Neki akkor is, ha az életnek
nem a kényelmes részét éljük meg. Hiszen Ő mindenek
fölött való Úr minden körülmény között. Legyen övé a
dicsőség örökkön-örökké!!!
Gőczi János

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Fókuszban a szolgálat
A motivációval szeretném kezdeni,
hogy Isten szeretete motivál a szolgálatra. És minden, amit így teszek,
Istennek teszem, ezt tartom szolgálatnak az életemben. Ez persze sokféleképpen megnyilvánulhat. Imádságban, szervezésben, takarításban,
bizonyságban stb. A lényeg, hogy
szeretném teljesen alárendelni magamat Istennek,
hogyha tud és akar, akkor használjon. Nem azon múlik,
hogy milyen kevesem van, hanem, hogy amim van, az
mivé lesz Isten kezében. Úgy gondolom, ennek csak
Jézusról kell szólnia, Ő van a középpontban. Az életem
során, ahogy visszaemlékszem Isten legtöbbször az Ő
Igéjén és az imádságokon keresztül vezetett. Sokszor
annyira nehéz döntést hozni, hogy mit csináljunk és mit
ne. Ezért sokszor imádkozom úgy, hogy mindent odarakok Istenem a te kezedbe, ha ez a dolog a Te akaratoddal megegyezik, akkor kérlek, nyisd meg az utat, ha
nem, akkor zárd be.
A szolgálatok területén legnagyobb hatással Fekete
Imre bácsi volt rám. Megtérésem óta láthattam az Ő
szolgáló szívét. Isten őt a misszióba hívta el, feleségével együtt a magyarországi Kelet-Európa Misszió vezetője. Már 14 éves korom óta vitt magával hirdetni az

evangéliumot Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, KeletMagyarországra, főképpen a szegényebb falvakba.
Missziós csoportokban evangélizáltunk, Bibliát osztottunk, mellette ételt, ruhacsomagokat vittünk. Ez nagy
hatással volt fiatal hívő éveimre. Láttam a tüzet a szemében, amikor Isten Igéjét hirdette. Sokat tanultam tőle, meglátni a szükséget, és Isten szeretetét közvetíteni
ott, ahol emberileg a legreménytelenebb a helyzet. Sokszor eszembe jut milyen hittel imádkozott egy-egy ember megtéréséért. Mai napig tartjuk a kapcsolatot.
A fókusz-hónap kapcsán az a koncepció alakult ki
bennem, hogy a gyülekezetünkben aktívan szolgáló
testvéreket szólítsam meg. Nagyon örültem, amikor a
hónap elején már annyi jelentkezőm volt, hogy azon
gondolkodtam, kevés lesz ez az öt hét ennyi bizonyságtételnek. Így magamat már fel sem írtam a sorba, pedig
én is készültem néhány gondolattal. És meg is ragadom
az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik elvállalták ezt a szolgálatot. Személyes élményem ezzel az
időszakkal kapcsolatban az, hogy már az év eleje óta
vizsgálom a szolgálatomat, magamat, hogy hogyan tudom még jobban csinálni, még többet beleadni. Ezért
nekem összességében nagyon sokat jelentett ez a hónap.
Sok értékes gondolatot, igét, áhítatot, bátorítást kaptam.
Nagyné Évi
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Március 27-én Gőczi János testvérünk és a tóalmási
Élet Szava szervezet által jutott el hozzánk Van Bawi
Hung. Ő egy különleges fiatalember, aki a mianmari
(burmai) dzsungelben nőtt fel, 12 évesen, menekültként került Csehországba, ahol később megértette a
kegyelem üzenetét, átadta életét Jézusnak. Ezután kapott elhívást a teljes idejű szolgálatra és végezte el a
bibliaiskolát. Most misszionáriusként szolgál, és szeretne visszatérni a polgárháború sújtotta Mianmarba,
hogy továbbadja az evangéliumot, ott is elindítva az
Élet Szava szolgálatát. Testvérünket itt tudod támogatni: https://give.wol.org/vbawihung .
Sonkoly Tamás

Szintén március 27-én délután került sor imaházunkban egy
kibővített családi alkalomra.
Boda Mihály és Ibolya ünnepelte a gyülekezet jelenlévő tagjai, a nagy család és Isten színe előtt 30. házassági évfordulóját. Az ünnepeltekért Mezei Ferenc imádkozott, igei gondolatokat Szlepák Lajos és Kotán Béla lelkipásztoroktól hallhatott
a gyülekezet. Kedves énekekkel szolgált az alkalmi énekkar,
és a nosztalgia jegyében a menyegzői alkalom is megjelent a
kivetítőn.
„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt…” (Zsid 13,4/a)
További áldott éveket kívánunk testvéreinknek!

Tavaszi nagytakarítás
Április 2-án, szombaton szép és kézzelfogható
lezárása érkezett el a gyülekezet elmúlt fókusz
időszakának. A szorgalmas és odaszánt testvérek újra vödröt, rongyot, tisztítószereket, létrát
és egyéb eszközöket ragadtak, hogy egy tavaszi
nagytakarítás keretében imaházunk alaposan
megtisztuljon. A jó hangulatú, közösségépítő
alkalom része volt a közös ebéd is, mert „Méltó
a munkás a maga jutalmára.” (1Tim 5,18/b).
Mindenkinek köszönjük a munkáját!

Tavaszi Gyermekklub
Április 10-én délután újra kellemes gyermekzsivaj töltötte be imaházunkat. A tavaszi Gyermekklub alkalmunkon mintegy negyven gyermek vett részt családtagjaikkal együtt.
Nagyné Évi köszöntötte a jelenlévőket, majd rögtön
izgalmas percek következtek: csoki keresés indult a
nagyteremben. Tíz tábla csokoládé talált gazdára, a gyerekek nagy örömére. Ezután Évi, Kotánné Joli és Tarsoly Csaba vezetésével két ének csendült fel, amelyeket
sokan ismertek már a gyerekseregből. A Hozsánna, hozsánna Dávid fiának és a Tudod, van egy barátom, Jézus című dalok eléneklése után következett Süveges
Ruth színes, rajzos húsvéti evangélizációja.
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adott erre a mindenkit érintő problémára. Az Úr Jézus
kereszthalála árán új szívet kaphatunk Istentől, és az új
életünkben növekedhetünk is a jó Atya kegyelméből.
A tanítás után Nagyné Zsuzsa hívta előre a gyerekeket, akik az ajándékcsomagok mellé Ruth-tól kis karkötőt is kaptak ajándékba, amin színes golyók emlékeztetik őket a húsvéti történetre, Isten megoldására. Az alkalom végén a szokásos tea és kalács várta a családokat, és ruhaválogatásra is lehetőség nyílt a lenti kisteremben.
Minden szolgálónak köszönjük a munkáját! Mindenért Istené legyen a dicsőség!
Ádány Judit

A történet a teremtéstől, az ember bűnösségétől indult, és arra világított rá, hogy Isten milyen megoldást

Virágvasárnap a gyülekezetben

Pálmákat szórjunk Jézus útjára, Ez ünnepen jertek Őt dicsérni, Szívünk legyen a hála oltára, Ajkunk ne szűnjön meg zengni néki.
Ujjongó ének dicsérje Őt, Eljött e bűnös, elveszett világot megváltani, Hozsánna! Dicséret néki, Mert égi szeretet, üdvösség és békesség jő vele!
Szent Főpap, drága Pásztor, Próféta, S mint nagy király trónja áll örökre,
Nem gazdag földi birtok országa, Szállásra tér ő a hű szívekbe.
Ujjongó ének dicsérje Őt, Eljött e bűnös, elveszett világot megváltani, Hozsánna! Dicséret néki, Mert égi szeretet, üdvösség és békesség jő vele!
Evangéliumi Vegyeskarok 78

TALLÓZÓ
Minden vádat ejtettek a Biblia idézése miatt megvádolt Päivi Räsänen ellen
A finn bíró meghozta az ítéletet a Päivi Räsänen volt finn
belügyminiszter elleni ügyben. Minden vádat ejtettek a keresztény parlamenti képviselő ellen, akit homoszexuálisok
diszkriminációjával és gyűlöletszítással vádoltak meg. A
bíróság kimondta: Räsänen a szólásszabadság és a vallásszabadság törvényes határain belül beszélt.
Minden vádat ejtettek Päivi Räsänen ellen, aki még
2019-ben vonta kérdőre a lutheránus egyházat az
LMBTQ-rendezvénynek nyújtott támogatásával kapcsolatban, a következő bibliai verset idézve Twitterbejegyzésében: „Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női
nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt éb-

redt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el
is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban” (Rm
1,27). A politikust kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel vádolták.
Ma délben született meg az ítélet, miszerint Räsänen a
szólásszabadság és a vallásszabadság törvényes határain
belül beszélt. „A szólásszabadság és a szólásszabadság
korlátozásának azonban nyomós társadalmi oka van” – áll
a sajtóközleményben. „A szexuális kisebbségekhez tartozó
személyek joga [és] a szexuális kisebbségek méltósága és
egyenlősége lehet ilyen indok.”
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A bíróság tehát úgy véli, hogy Räsänen a törvényi kereteken belül járt el. Päivi Räsänen képviselő és Juhana
Pohjola püspök sajtótájékoztatót tartottak, ahol elmondták,
nagyon megkönnyebbültek a döntés után. Räsänen köszöni a támogatást, amelyet kapott, hozzátéve, hogy ezt az ítéletet várták. „Megtiszteltetés, hogy megvédhettük a szólásszabadságot és a vallásszabadságot. Remélem, hogy
senki másnak nem kell ilyen folyamaton keresztülmennie
a jövőben” – mondta a volt finn belügyminiszter.
Räsänen hozzátette azt is: „Boldog vagyok, hogy beszélhettem Jézus Krisztus evangéliumáról és az általa hozott üdvösségről. Az alapvető probléma az, hogy az evangélikus egyház nem támogatja Isten Igéjének, a Bibliának
a megbízhatóságát. Itt kezdődött minden. Véleményem
nem tér el a Lutheránus Egyház házasságról szóló hivatalos nyilatkozatától. A rendőrség megkérdezett minden
vizsgálat után, hajlandó lennék-e visszavonni a szövegemet. Nemet mondtam. Nem fogok bocsánatot kérni azért,
amit Pál apostol írt.”

„Az ügyész sok helyről idézte a Bibliát, ahonnan én
nem. Azt mondta, hogy aláástam a homoszexuálisok méltóságát a bűnmeghatározásom miatt. De ez nem igaz. Ez
alapvető tan a kereszténységben. Isten gyűlöli a bűnt, de
annyira szereti a bűnöst, hogy elküldte egyszülött Fiát a
bűnösök megmentésére” – emelte ki.
Úgy tűnik, hogy a bíróság mindhárom bírója azonos állásponton volt az ügyben. Úgy találták, hogy Räsänennek
nem volt indítéka arra, hogy bárkit is megsértsen.
„Ez a szólás- és vallásszabadság győzelme. Ha elítéltek
volna, akkor a prédikálás, tanítás és a Biblia terjesztésének
joga törvénytelenné vált volna.”
Räsänent megkérdezték, hogy a jövőben idéz-e még a
Bibliából. „Persze – válaszolta – remélem, mindannyian
megtesszük ezt. Keresse meg a Bibliát a könyvespolcain,
olvassa el, és olvassa el a maga kontextusában.”
Forrás: https://777blog.hu/2022/03/30/minden-vadat-ejtettek-abiblia-idezese-miatt-megvadolt-paivi-rasanen-ellen/

Az Egyház passiója
Nagyhét – így nevezzük hagyományosan a Húsvét előtti hetet, Jézus jeruzsálemi bevonulásától a Golgotáig, majd
a Feltámadásig. Talán a világtörténelem legmozgalmasabb hete, de mindenképp az emberiség történetének döntő
eseménysora, amire ilyenkor emlékezünk, amit ilyenkor újra átélünk.
Jézus szamárháton vonul be, ahogyan az ősi próféciák jövendölik; királyként, de alázattal; nem hárítja el a lelkes
Hozsannázást, ahogy az írástudók várnák tőle, hiszen mint
mondja, ha az emberek elhallgatnának, a kövek kezdenének kiáltani – és valóban úgy tűnik, hogy a fiatal szamárcsikó, a pálmaágak, a kövek többet értenek az eseményekből, mint az ujjongó tömeg, vagy a méltatlankodó vallási
vezetők.
Amíg a Római Birodalom Jézus tanítványait üldözte,
az Isten Országának örömhíre futótűzként terjedt. Amikor
aztán elérte a császárt, új fordulatot vettek az események.
Szent Ágoston számára úgy tűnt, elérkezett a Jelenések
könyvében ígért millennium, az ezeréves Királyság, hiszen
a keresztények nem csupán megszabadultak az üldöztetéstől, de vezető posztokra kerültek, hirtelen elismert és megbecsült polgárok lettek. Immár nem kellett katakombákban
bujkálniuk, vértanúik koporsóin ünnepelniük a megváltást,
hanem sorra épülhettek a bazilikák, a kápolnák.
Arra gondolok, épp ez elől tért ki annak idején Jézus,
amikor „erőszakkal királlyá akarták tenni”, látva a kenyérszaporítást és a gyógyításokat. Talán ez is Jézus titokzatos
testének, az Egyháznak a passiójához tartozik, hogy fényűző emberi intézmények satuiba szorítják, világi érdekek
küllői között kerékbe törik, alantas visszaélések karóiba
húzzák. Az Egyház szenvedésének sok-sok állomása között csak egyik az, amit a mi nemzedékünk fájdalmasan
megtapasztal: az abúzusok szégyene.
Jézus ezt is, akárcsak a többi sötétségünket, magára
vette, szinte magába szívta, hogy felvigye a keresztre, és
saját világosságával, tisztaságával mintegy semlegesítse,
kioltsa a gonosz erejét. Feltámadása és mennybemenetele
után pedig rejtetten maradt itt, a kenyérben, a tanítványaiban, az eklézsiában, és minden szenvedőben.

Pünkösdkor kiárasztott Lelke sem vonult vissza soha –
hiszen nélküle már rég összeomlott volna minden vallási
intézmény –, újra meg újra feléledő lágy szellővel hoz tavaszt a kérges, elgyötört testbe: szentek misztikus látomásain, béklyókat levetve szárnyaló versein és dalain, kenyeret osztó, betegeket gyógyító, népeket összebékítő szeretetén keresztül. Még akkor sem menekült el közülünk az éltető Lélek, amikor az Egyházat újra meg újra szétszaggattuk. De kisajátítani soha nem hagyta magát. A Jó pásztor
nyáját ma is azok alkotják, akik Krisztus élő testében tagok. Azok, akik nem szervezethez, nem hagyományokhoz
vagy törvényekhez, nem kultúrához vagy értékrendhez kötődnek, hanem magához Jézus Krisztushoz, személyesen.
A menyasszony – aki a Lélekkel együtt kiáltja:
Maranatha, jöjj el Uram! – ma még egy fedél alatt készülődik a szajhával, a nagy Babilonnal, hogy csak a végső
számadáskor mutatkozzon meg világosan, ki hová tartozik. Ma ez a megkülönböztetés, ez a letisztulás olyan hevesen zajlik, mint talán soha még.
De a vége már biztos: egyszer egyértelműen láthatóvá
válik a törésvonal, és bizonyosan nem ott húzódik majd,
ahol mi gondolnánk. Akkor lép elő a menyasszony és tűnik el a céda, akkor válik el a búza meg a konkoly, amikor
– dr. Kovács Gábor, közelmúltban elhunyt pap költőnk
megfogalmazásával – belevetjük magunkat Istenbe, amikor halálunkkal belehullunk az ő tenyerébe, a végtelen
szeretetbe, az emésztő tűzbe. Ami bennünk szeretet, az
örömmel csatlakozik ehhez a lobogáshoz, minden egyéb
azonban kiég belőlünk. Ez az emésztő láng addig fájdalmas, míg nem marad más, csak a szeretet, míg végre „Isten lesz mindenben minden”.
Herbert Dóra
Forrás: https://szemlelek.net/az-egyhazpassioja/?fbclid=IwAR0YXcbUpsmpllA8cyG0XeiWYtHiNzvCzjC
e0vVgfIg4vfu550LITpGsaRA
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GYEREKSAROK

Március 6-án, vasárnap
kedves alkalmon örvendezett együtt a gyülekezet.
Horváth Virág és Ádám
testvéreink hozták el bemutatni Isten és a gyülekezet
színe előtt elsőszülött kisfiúkat, Nándort.

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük
a márciusi és áprilisi
születésnaposokat!

Isten áldását kívánjuk
a kis család életére!

Seprődi Levente (márc. 2.)
Kusztor Mátyás (már. 19.)
Bodó Bátor (ápr. 5.)
Baranyai Rebeka (ápr. 24.)

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

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

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint
csillagok e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessem, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.” (Fil 2,15-16)
A világban élni, de elkülönülve, nem belefolyni szokásaiba, romlottságába. Éljetek szentül és tisztán maradva, árasszatok fényt a világban, mint a
csillagok. Hogy ez megtörténhessen, küzdelembe kerül, mert a test a lélek
ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, kibékíthetetlen ellentét van közöttük. Ne ijedjetek meg a harctól, harcoljátok meg a hitnek szép harcát.
Az győz, aki szabályszerűen küzd. Hogy szentek és tiszták legyetek, éljetek elkülönítve az Úr számára, nem belekeveredve a világ dolgaiba. Szenteljétek meg az Úr nevét, valljátok meg Jézus Krisztus tettét, hogyan szabadított meg titeket a bűn terhétől. Szolgáljátok Őt igazságban és valóságos szentségben, továbbá mindenkor, mindenért adjatok hálát az Úr Jézus
nevében. Meg fogjátok látni, hogy nem futottatok hiába, és nem fáradtatok
hiába.
Lukács Edit

Gyülekezeti alkalmak
– Vasárnap: 9,15 óra: Imaóra
10 óra: Istentisztelet, Bibliakörök
17 óra: Istentisztelet
– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra
– Péntek: 18,30 óra IFI- alkalom

Betegeink
Ádány Mihályné
Kálmán Imréné

Pintér Tibor
Simon Lászlóné
Sztasák Mihályné
Tokaji Istvánné
Vétek Ferencné
„Azt mondom, testvéreim, hogy
test és vér nem örökölheti Isten
országát, a romlandóság nem
örökli a romolhatatlanságot.
Íme, titkot mondok nektek: nem
fogunk ugyan mindnyájan meg-

halni, de mindnyájan el fogunk
változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a
harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban,
mi pedig elváltozunk. Mert e
romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.”
(1Kor 15,50-53)
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