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A nyár – szabadság vagy szabadosság? 

A nyár a szabadságolások ideje. A diákok boldogan töl-
tik a vakációt, a dolgozók többsége ilyenkor veszi ki 
évi rendes szabadságát, kihasználva a kedvező időjá-
rást. A jogszabály által biztosított szabadság célja az, 
hogy a munkában, tanulásban elfáradt szervezet, a 
megviselt idegrendszer, a megterhelt lélek regenerálód-
hasson, erőt gyűjthessen a „holnap” terheihez. Tehát a 
szabadság nem a „semmittevés” ideje. Kétirányú fel-
adatot kell ellátnia ez alatt a sokszor rövid időszak alatt. 
Egyrészt a test 
működőképessé-
gének helyreállí-
tását, erősítését, 
másrészt a lélek 
„egyensúlyának” 
pozitív irányult-
ságának biztosítá-
sát. Mindez a 
szabadság eltölté-
sére készülőknél 
nem biztos, hogy 
tudatosul. Így az-
tán a szabadság 
ideje alatt sok 
esetben nem a test 
és a lélek helyre-
állítása, hanem 
rombolása, mér-
gezése következik 
be. 
 
Mire tanít a Biblia? 
 
A szabadság helyes eltöltéséről szóló közvetlen tanítást 
nem tartalmaz az Ige. Arról viszont olvashatunk az 
Ószövetségben, hogy a hetedik napot meg kell szentel-
ni, és ezen munkát nem szabad végezni. Sok többnapos 
ünnep is van, amelynek vallási, lelki célját hangsúlyoz-
za a Szentírás. Ha nincs is tanítás a szabadság helyes el-
töltéséről, arról viszont van, hogy milyen felelősség 
terhel bennünket testünk és lelkünk vonatkozásában. A 
Biblia a testünkről azt tanítja, hogy sáfárai vagyunk, és 
nem a tulajdonosai; nem mi alkottuk, viszont felelünk 
érte. Testünk rendeltetése, hogy a lelkünk és szelle-
münk megnyilvánulásait fejezze ki az anyagvilág szá-
mára érzékelhető módon. Ezt a feladatot csak akkor 
tudja betölteni, ha „jó gazda” módjára viselünk gondot 
róla, azzal a céllal, hogy lehetőleg minden élethelyzet-
ben a lélek és szellem számára alkalmas, „hadra fogha-

tó” eszköz lehessen. A gondoskodás részét képezi a 
táplálás, a pihenés, az edzés, a gyógyítás egyaránt.  
 
Kétirányú kísértés 
 
Az egyik kísértés arra ösztönöz, hogy hanyagoljuk el a 
testet, ne törődjünk vele, „zsákmányoljuk ki” túlzott 
igénybevétellel, akár a pusztulását is elősegítve ezzel. 
A másik a túlzott kiszolgálására csábít, hogy minden 

kívánságát elégít-
sük ki, „dédelge-
tése”, ápolása le-
gyen életünk cél-
kitűzése. Nyilván-
való, hogy mind-
két véglet káros; 
ellentétes az Ige 
tanításával. Ha 
nem törődünk a 
testünkkel, akkor 
előbb vagy utóbb 
képtelen lesz el-
látni a feladatát, 
nem tudja betölte-
ni „edény” szere-
pét. Az is nagy 
baj, ha a másik 
végletbe esünk, és 
kiszolgálóivá vá-
lunk vágyainknak, 

kívánságainknak, indulatainknak, mert ekkor a test nem 
akarja szolgálni a lelkünket. Ekkor a „test” veszi át az 
uralmat felettünk, háttérbe szorul a lélek. Számtalan 
példa van erre, amikor például valakinek „istenévé vá-
lik a hasa”, de ide tartoznak a különböző szenvedélyek, 
vágyak, kívánságok is. Hogy ez ne így legyen, meg kell 
tanulni a testünket szolgává tenni, kívánságainkat felül-
bírálni és ezeket a Teremtő által testünktől elvárt cé-
loknak alárendelni. Testünk tehát döntésünktől függően 
lehet „szolga” vagy „úr”, mindez rajtunk múlik. A test 
uralmát életünk felett sokszor már saját magunk nem 
tudjuk észlelni. Ezért nagyon fontos a környezet jelzé-
se, figyelmeztetése. Az intést ne utasítsuk vissza, mert a 
javunkat szolgálja. 
 
Mit kezdjünk a lelkünkkel? 
 
A test fizikai, érzékelhető valóságával szemben a lélek 
láthatatlan jelenléte miatt háttérbe szorul. Pedig gon-
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doskodni kell lelkünkről is. Először is biztosítani kell a 
lelkünk döntési pozícióját. Tudatosítani kell magunk-
ban, hogy „ki az úr a házban”, hogy döntéseinkben a lé-
lek szava legyen a meghatározó és ne a testünk kíván-
ságai. Tudatosan erősíteni kell a lelket, hogy legyen 
„véleménye”. A lélek véleménye – irányát tekintve – 
kétféle lehet attól függően, hogy milyen szellemi hatá-
sok érvényesülését engedjük életünkben. Körülvesznek 
bennünket a tiszta (Isten) és a tisztátalan (Sátán) szel-
lemi hatások. Döntéseink során helyt adhatunk akár az 
egyiknek, akár a másiknak. Alapvető kérdés tehát, hogy 
lelkünket milyen szellemi hatásokkal „tápláljuk”. 
 
Pozitív szellemi hatások 
 
Felüdülünk a Biblia és evangéliumi tartalmú könyvek 
olvasása, tiszta szellemiséget tükröző színdarabok és 
filmek nézése, zenei alkotások, CD-k és kazetták hall-
gatása során. Feltöltődünk az egyéni és a közös imád-
ság alkalmával. Imaház látogatása, istentiszteleti alkal-

makon igehirdetés hallgatása szintén pozitív szellemi 
erők koncentrált jelenlétét eredményezi. 
 
Negatív szellemi hatások 
 
Leterhelődünk tisztátalan indítékú könyvek, újságok 
olvasása, filmek, színdarabok nézése, zenei együttesek, 
politikai rendezvények hallgatása során. Ezek káros ha-
tása könnyen lemérhető, hiszen megnyilvánul a hit 
gyengülésében, nehezen elutasítható tisztátalan gondo-
latok, vágyak formájában, a negatív indulatok gerjesz-
tésében, félelem keltésében, stb. 
 

Nagyon fontos, hogy a szabadságra készülődve 
ne feledkezzünk meg felelősségünkről, és úgy irányít-
suk programunkat, hogy az testünk és lelkünk erősödé-
sét egyaránt szolgálja – hogy aztán hazaérkezve újult 
erővel végezhessük feladatainkat a mi Urunk dicsősé-
gére, testvéreink javára. 

Gulyás Jenő gyülekezetvezető 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Pünkösd vasárnapján énekkarunk szokásos évi záróalkalmát tartotta. Ilyenkor a délelőtti és a délutáni istentisztele-
ten sok szép, Istenről, hívő életünkről szóló, ezáltal nemcsak fülünket, hanem lelkünket is gyönyörködtető ének 
hangzik fel. Így volt ez most is. Az egész évi munka gyümölcsét hallhatta a gyülekezet. Áldott legyen az Ő neve a 
zene adományáért, szépségéért, és köszönjük kedves testvéreink szorgalmát, felkészülését! 
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A vasárnapi iskolások hagyományos beszámolóját idén két részletben élvezhette a gyülekezet. A nagyiskolások 
csoportja június 11-én délelőtt adott számot az elmúlt tanévben a Bibliáról szerzett tudásáról. Ezt követően egy 
csöppet sem hagyományos jelenetet láthattunk, melynek tanulsága, hogy Isten Lelkének vezetésével érhetünk csak 
célba. 
 

  
 
Június 18-án délelőtt került sor az óvodások és a kisiskolások csoportjainak színes bibliaköri beszámolójára: 
 

  
 
A legkisebbek Nehémiás történetét adták elő, királyi trónnal, koronával, falépítéssel, harci eszközökkel és bátor 
szereplőkkel, arról, hogy Isten hogyan tett csodát annak idején, választott népe életében. 
 

  
 
A kisiskolások tárgyak segítségével mutatták be, hogy Isten hogyan tudja betölteni életünket, hogyan tud minket 
megszabadítani bűneinkből. Végül az év közben tanult aranymondásokkal zárták beszámolójukat. 
Az alkalmat színesítették még a gyermekek közösen előadott énekei is. 
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Nem könnyű, vidám nyári olvasmánynak szánjuk a következő novellát, amelynek első részletét adjuk most közre. 
Tolsztoj teológiailag sajnos nem írt „tökéletes” művet, ezt testvéreink is észre fogják venni. Amiért mégis úgy gon-
doljuk, hogy érdemes elolvasni, az a figyelemfelhívás. Igen, ilyen gonosz a világ körülöttünk, ilyen sok mindenen 
keresztül tudja a sátán támadni, behálózni az emberiséget. Így tanuljunk belőle: „de mindent vizsgáljatok meg: a 
jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” (1Thess 5,21). 
 

Lev Tolsztoj: 
A pokol szétrombolása és visszaállítása 

(Eredeti címe: Legenda. Tolsztoj 1902 novemberében írta. 
Magyarul először 1965-ben jelent meg a Magyar Helikon Kiadónál) 

 

Ez akkor történt, amikor Krisztus kinyilatkoztatta taní-
tását az emberek előtt. 

E tanítás annyira világos volt, követése pedig annyira 
könnyű, olyan nyilvánvalóan megszabadította az embe-
reket a gonosztól, hogy lehetetlen volt el nem fogadni, 
így hát semmi sem tudta feltartóztatni elterjedését az 
egész világon. Ekkor Belzebubot, minden Sátán atyját, 
urát és parancsolóját nyugtalanság fogta el. Világosan 
látta, hogy az embereken való hatalmának mindörökre 
vége lesz, ha Krisztus nem tagadja meg tanítását. 

Nyugtalan volt tehát, de nem csüggedt el, hanem arra 
bújtogatta a neki hódoló farizeusokat és írástudókat, 
hogy minél fájóbban megbántsák és gyötörjék Krisz-
tust, Krisztus tanítványainak pedig azt tanácsolta, hogy 
szökjenek meg tőle, hagyják magára. Abban reményke-
dett: a szégyenletes kivégzésre szóló ítéletnek, a meg-
gyalázásnak, valamennyi tanítvány hűtlenségének, vé-
gül pedig a szenvedéseknek és magának a kivégzésnek 
útján eléri azt, hogy Krisztus az utolsó pillanatban meg-
tagadja tanítását. A megtagadás pedig megsemmisíti a 
tanítás minden erejét. 

A döntő harc a kereszten folyt. Amikor Krisztus fel-
kiáltott: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el en-
gemet?" − Belzebub felujjongott. Felkapta a Krisztus 
számára előkészített bilincset, és miután rácsatolta a sa-
ját lábára, úgy igyekezett beigazítani, hogy ne lehessen 
kinyitni, ha majd Krisztus lábára kattintja rá. 

Ám ekkor ezek a szavak hallatszottak a keresztről: 
„Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek", utána pedig Krisztus felkiáltott: „Elvégezte-
tett!" − és kibocsátotta lelkét. 

Belzebub megértette, hogy számára minden elveszett. 
Le akarta venni lábáról a bilincset, hogy elszaladjon, de 
meg sem tudott mozdulni. A bilincs összeforrott rajta, 
és fogva tartotta a lábát. Ekkor a szárnyával akart fel-
emelkedni, de nem tudta szétnyitni. 

Látta, hogy Krisztus ragyogó dicsfényben alászáll a 
pokol tornácára, látta, hogy Ádámtól kezdve Júdásig 
minden bűnös kijön a pokolból, látta, hogy minden ör-
dög szétszalad, hogy a pokol falai zajtalanul széjjeldől-
nek a világ négy tája felé. Ezt már nem tudta elviselni, 
és fülsiketítő visítással levetette magát a pokol megre-
pedt padlóján át a pincébe. 

* 

Eltelt száz, kétszáz, háromszáz év... 
Belzebub nem számolta az időt. Mozdulatlanul fe-

küdt a fekete homályban és a síri csendben. Mozdulat-
lanul feküdt, és igyekezett nem gondolni arra, ami tör-
tént, de mégis gondolt rá, és tehetetlenül gyűlölte azt, 
aki vesztét okozta. 

Ám egyszer − nem emlékezett rá és nem tudta, hány 
száz év telt el azóta − lábdobogáshoz, nyögéshez, kiabá-
láshoz, fogcsikorgatáshoz hasonló hangokat hallott va-
lamerről. Felemelte kissé a fejét és fülelni kezdett. 

Hogy Krisztus győzelme után a poklot még vissza 
lehet állítani, azt nem akarta elhinni, de a dobogást, 
nyögést, kiabálást meg fogcsikorgatást közben egyre 
jobban lehetett hallani. 

Belzebub felemelte törzsét, maga alá húzta bozontos, 
szőrös lábát, amelyen megnőtt a pata (a bilincs nagy 
meglepetésére magától lepattant róla), és szétnyíló 
szárnyával szabadon csapkodva éleset füttyentett; annak 
idején ezzel a füttyel hívta magához szolgáit és segítőit. 

Még lélegzetet sem vehetett, amikor a feje fölött rés 
nyílt, azon vörös fény villant át, egy sereg ördög egy-
mást tiporva zúdult le a nyíláson a pincébe, és mint a 
holló a dögtetem körül telepedtek le Belzebub köré. 
Voltak ott nagy és kicsiny ördögök, kövérek és sová-
nyak, hosszú és rövid farkúak, hegyes, egyenes és görbe 
szarvúak egyképpen. 

Egy teljesen pucér, fényes-fekete ördög, amelynek 
kerek, csupasz képe, óriási lecsüngő hasa volt és vállára 
vetett körgallért viselt, közvetlenül Belzebub előtt gug-
golt, tüzes szemét hol felfelé fordítva, hol meg kime-
resztve szüntelenül mosolygott és hosszú, vékony far-
kával egyenletesen ide-oda csápolt. 

* 

− Mit jelent ez a lárma? – kérdezte felfelé mutatva Bel-
zebub. − Mi van ott? 

− Ugyanaz, ami azelőtt volt − felelte a körgalléros, fé-
nyes-fekete ördög. 

− Hát csakugyan vannak még bűnösök? – kérdezte Bel-
zebub. 

− De még mennyien! − válaszolt a fényes-fekete. 

− És mi van annak a tanításával, akinek a nevét sem 
akarom kiejteni? − kérdezte Belzebub. 
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A körgalléros úgy elvigyorodott, hogy kivillantak he-
gyes fogai, és a többi ördög között visszafojtott röhögés 
hallatszott. 

− Az a tanítás nem zavar bennünket. Nem hisznek ben-
ne − felelte a körgalléros ördög. 

− De hisz az a tanítás nyilvánvalóan megszabadította 
őket tőlünk, és ő ezt a tulajdon halálával pecsételte meg 
– mondta Belzebub. 

− Csakhogy én átalakítottam − válaszolta a körgalléros 
ördög, és szaporán csápolt farkával a padlón. 

− Hogy alakítottad át? 

− Úgy alakítottam át, hogy az emberek nem az ő tanítá-
sában hisznek, hanem az enyémben, de azért az ő nevé-
vel jelölik. 

− Hát ezt hogy csináltad? − kérdezte Belzebub. 

− Ment az magától, én csak segítettem egy kicsit. 

− Mondd el röviden − szólt Belzebub. 
A körgalléros ördög lehajtotta fejét, hallgatott egy da-

rabig, mintha összeszedné gondolatait aztán ráérősen 
így kezdte: 

− Amikor bekövetkezett a szörnyűség, hogy szétomlott 
a pokol, és a mi atyánk, urunk és parancsolónk eltávo-
zott tőlünk, elmentem azokra a helyekre, ahol azt a taní-
tást hirdették ;mely kis híján elpusztított bennünket. 
Szerettem volna látni, hogyan élnek azok az emberek, 
akik terjesztik azt a tanítást. És azt tapasztaltam, hogy 
azok az emberek, akik a szerint a tanítás szerint élnek, 
tökéletesen boldogok, és hozzáférhetetlenek számunkra. 
Nem mérgelődtek egymásra, nem hódoltak be a női 
bájnak, és vagy nem nősültek meg, vagy ha megnősül-
tek, akkor csak egy feleségük volt, nem volt vagyonuk, 
mindent közös tulajdonnak tartottak, nem védekeztek 
erőszakkal a támadókkal szemben, és jóval fizettek 
rosszért. És olyan szépen éltek, hogy a többiek mind 

jobban és jobban vonzódtak hozzájuk. Amikor ezt ta-
pasztaltam, azt hittem, hogy mindennek vége, és már el 
akartam távozni. Ám történt egy eset − önmagában je-
lentéktelen, de véleményem szerint figyelemreméltó − 
így hát maradtam. Az történt, hogy ezek között az em-
berek között egyesek azt tartották, hogy mindenkinek 
körül kell metéltetnie magát, és nem szabad tréflit enni. 
Mások viszont úgy vélték, hogy ez fölösleges, senkinek 
sem kell okvetlenül körülmetéltetnie magát és mindent 
szabad enni. Erre én azt sugalltam ezeknek is, azoknak 
is, hogy ez a nézeteltérés rendkívül fontos, és hogy sem 
az egyik, sem a másik pártnak nem szabad engednie, 
mivel az az Isten szolgálatát érinti. El is hitték, úgyhogy 
kiéleződtek a viták. Ezek is, azok is megharagudtak 
egymásra; erre én azt sugalltam ezeknek is, azoknak is, 
hogy csodákkal lehet bebizonyítani egy tanítás igazsá-
gát. Annyira akarták, hogy nekik legyen igazuk, hogy 
hitelt adtak nekem, én pedig egyik csodát a másik után 
rendeztem nekik. Nem volt nehéz. Mindent elhittek, 
ami alátámasztotta azt a vágyukat, hogy csakis nekik 
legyen igazuk. 

Némelyek azt állították, hogy lángnyelvek eresz-
kedtek föléjük, mások azt mondták, hogy látták magát a 
meghalt mestert, és még sok egyebet. Kitaláltak olyas-
mit, ami sose volt, és nálunk semmivel sem ügyetle-
nebbül hazudtak annak a nevében, aki minket nevezett 
hazugnak, és ezt ők maguk se vették észre. Emezek ezt 
mondták amazoknak: a ti csodáitok nem valódiak, a mi-
eink a valódiak. Amazok pedig ezt mondták emezek-
nek: nem, a ti csodáitok nem valódiak, a mieink a való-
diak. 

Simán ment a dolog, de én attól tartottam, hogy átlát-
nak a túlságosan is nyilvánvaló csaláson, ezért hát kita-
láltam az egyházat. Amikor hinni kezdtek az egyház-
ban, megnyugodtam: láttam, hogy meg vagyunk ment-
ve, és vissza van állítva pokol! 

 (Folyt. köv.) 
 

RÉGEN TÖRTÉNT… 
 

Életünkben nincs véletlen 
„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab 4,10). 

 
1980-ban történt, hogy epeműtétet 
kellett végezni rajtam. A műtét után 
utókezelésre kaptam beutalót Füzér-
radványra. 

Egy gyönyörű kastélyban laktam 
három hétig, jó levegőn, nagyon szép 
környezetben. Fenyőfák, díszbokrok, 
virágok borították a kertet, a közelben 

még egy gyümölcsös is volt. Felemelő érzés volt a kas-
tély egyik emeleti szobájában lakni. 

Vittem a Bibliámat, sok jó olvasnivalót, kézimun- 

kát. Felváltva olvastam, énekeltem, hímeztem. Két-
ágyas szobában voltam elhelyezve, de a szobatársam 
alig volt ott, nem nagyon zavart. A nyitott ablakon 
szállt be a jó fenyőillat, még egy fenyőág is behajolt 
hozzám. 

Alkonyatkor jött a nővér, az esti gyógyszert hozta. 
Megállt a szoba közepén és átszellemülve kérdezte: 

− Kovács néni, mi van ebben a szobában? 

− Miért, valami baj van?− kérdeztem vissza. 

− Nem. Engem egy kimondhatatlan jó érzés tölt el, 
amikor ide belépek. 
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Az éjjeliszekrényen fekvő Bibliámra mutattam:− 
Biztos a Bibliának, és ezeknek a jó olvasmányoknak a 
hatását érzi. 

Ezután hosszan beszélgettünk Istenről, láttam, hogy 
szomjúhozza az Igét. Szívesen felajánlottam neki azo-
kat a lelki olvasmányokat, oda is adtam egy reklámtás-
kába süllyesztve. A malaclópója alá dugta félve, nehogy 
meglássa valaki, mert egy ilyen dologtól még a munka-
helyét is elveszítheti. 

Margó nővérnél egész éjjel égett a villany. Lázasan 
olvasott, kereste Isten igazságát. Másnap a városba 
ment intézni a dolgát, eközben a főnővér átkutatta a 
szobáját, mivel este kifigyelte, hogy ég a lámpa, és ez 
nem hagyta nyugodni. 

Következő este jött Margó nővér, hozta vissza a 
könyvcsomagot. Leült az ágyam szélére, és elkezdte a 
nagy sírást. Zokogva mesélte, hogy házkutatást tartottak 
nála, és a főnővér megfenyegette, hogy a hívő könyvek 
miatt fegyelmi jár. 

Próbáltam vigasztalni, hogy ne keseredjen el, a mi 
Urunk hatalmasabb, mint az övék. Kértem, hogy bárho-
vá is kerül, keressen egy igazi hívő gyülekezetet. Isten 
megvédi az övéit. 

Két év múlva kerültem újra a kastélyba, de Margó 
nővér már nem volt. Azóta is sokszor eszembe jut és 
remélem, hogy az ő életében is beteljesült ez az ige: 
„Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd Ő 
teljesíti.” (Zsolt 37,5). 

Kovács Józsefné 
 
 

Érzékenyen 

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélet-
tel ítéltek, olyannal ítéltettek és amilyen mértékkel mér-
tek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát 
atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem 
veszed észre a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod 
akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szál-
kát!− mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmuta-
tó, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor 
majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia sze-
méből a szálkát.” (Máté 7:1−5). 

Ha arra kér valaki, hogy hallgasd meg őt, és te tanácsot 
adsz, nem teljesítetted a kérését. Ha arra kér, hogy hall-
gasd meg az érzéseit, és te elmagyarázod neki, hogy 
miért rossz, hogy úgy érez, ahogy érez, akkor semmibe 
veszed. Ha arra kér, hogy hallgasd meg, és te úgy érzed, 
hogy valamit tenned kell, hogy az ő problémája megol-
dódjon, akkor úgy érzi, hogy ki akarod javítani az éle-
tét. 

„Mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki 
ecetet kever lúggal, olyan az, aki a rosszkedvű ember 
előtt dalol.” (Péld 25:20). 

Ő csak annyit kér, hogy figyelj és hallgasd meg. 
Nem tehetetlen, csak valami baja van, valamiben el-
gyöngült. Nem kell tenned valamit helyette, amit neki 
kell megtennie, mert ezzel csak még jobban éreztetnéd 
vele a gyöngeségét. 

De ha elfogadod, hogy úgy érez, ahogy érez, azt 
gondol, amit gondol (még ha számodra érthetetlen is), 
lehetővé teszed számára, hogy megvizsgálja magát, 
higgadtan értelmezze a dolgokat. Így megvilágosodhat-
nak a válaszok. 

Lelki szemedet ne takarja el az álszenteskedés ge-
rendája, hiszen te sem vagy tökéletes, és fordított eset-
ben te sem szeretnéd, még ha érzed is a jobbítás szán-
dékát, hogy valaki önnön jóságáról szentül meggyőződ-
ve kioktasson. 

Tehát kérlek, hogy figyelj rá és hallgasd meg, és 
várj egy kicsit a benned feszülő megoldási lehetőségek 
rá zúdításával. 

„Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az 
idején mondott szó!” (Péld 15:23). 

De kérlek, hogy ne késlekedj szólni, ha szereted őt, 
és nyilvánvaló bűnöket látsz az életében vagy akárcsak 
a kimondott gondolatai között. Szólj, hogy ha úgy lá-
tod, hogy már évek óta csak saját maga körül forog, és 
nem is nagyon akar ezen változtatni. Szólj, ha szeret-
néd, hogy érettebb, felnőttebb gondolkodású legyen, 
hogy ne elégedjen meg állandóan a tejnek italával. Se-
gíts neki, hogy a szálkáktól megszabaduljon. Nem fel-
tétlenül fájdalommentesen, hiszen így emlékezhet rá, és 
lehetősége lesz, hogy legközelebb ne is kerüljön a sze-
mébe. 

Talán neki is meg kell még tanulnia, hogy mások 
figyelmeztetése által is változhat. Segíts neki ezt jól 
megtanítani. 

Ha szólsz, szeretve és féltőn szólj. A szeretetlen-
ségre mindenkinek érzékeny műszere van. Tarts előtte 
önvizsgálatot indítékodról, és imádkozd meg az alkal-
mas időt.  
„Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon.” 
(Péld 15:28). 

Hiszen tudod, amikor Isten meghallgatja a mi 
imádságainkat, nem biztos, hogy rögtön tanácsot, meg-
oldást ad. Végtelen szeretetéből meghallgat, és ha eljött 
az idő, megmutatja a kiutat. Akkor kell engedelmes-
kednünk. 

„Aki megfeddi az embert, végre is inkább kedves-
séget talál, mint a sima nyelvű.” (Péld 28:23). 

Agnes Begin írása nyomán Á. J. 
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GYERMEKOLDAL 
 
 
 

Kedves Gyerekek! 
 
A mostani újságban csak az előző számban található 
rejtvények jó megoldását, és a helyes megfejtők névso-
rát olvashatjátok. Új rejtvényekkel szeptemberben je-
lentkezünk, akkor a vakáció után megújulva állhattok 
neki a munkának. A nyárra jó pihenést, sok játékot, 
szép élményeket, vidám táborozásokat, kedves családi 
együttléteket, és kevés napszúrást kívánunk! 
 
A helyes megfejtések a következők: 

Nagy iskolások: a kitalálandó két igevers: 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá-
jan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bo-
csánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát.” 
(ApCsel 2,38). 
„Istennek kell inkább engedni, hogynem az embe-
reknek.” (ApCsel 5,29). 
 

Kisiskolások: Találós kérdések: 
1. Józsefet nevezték a testvérei álomlátónak 
2. Delila árulta el Sámsont a filiszteusoknak 
3. Nóé bárkája az Araráton feneklett meg 
4. Ábrahámtól kérte Isten, hogy áldozza fel a fiát 
5. Jonatán volt Dávid legjobb barátja 
6. Názáretben lakott az Úr Jézus gyerekkorában 
7. Bemerítő János készítette az utat az Úr Jézus 

előtt 
8. Nikodémus ment éjjel az Úr Jézushoz 
9. a Jordánba merítették be az Úr Jézust 
10. Kánában vitte véghez első csodáját az Úr Jézus 

Óvodások: a Szentlélek kitöltetését ábrázoló kép szí-
nezése 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Almási Rubina, Ádány Balázs, Ádány Szilvia, 
Boda Gábriel, Boda Péter, Zsigovics Virág 

 

Boldog születésnapot! Szeretettel köszöntjük a júliusban és augusztusban születetteket! 

Zsigovics Dorina (júl. 21.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Nagy Kamilla Dorka (aug. 12.) 
Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 

Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

Szeretettel köszöntjük júliusban 
született testvéreinket! 

„Áldalak téged örökké, hogy így 
cselekedtél, nevedben remélek, 
mert jóságos vagy.” (Zsolt 52,11.) 

 

Sokszor nagyon hosszú ideig kell várnunk, amíg beteljesedik 
az ígéret életünkben. Már szinte lehetetlennek tűnik (pl. Ábra-
hám), de annál nagyobb az Úr dicsősége. Áldjátok az Úr nevét 
az Ő tetteiért! 

Többet ér, ha Isten munkáját általa végezzük, mintha egy 
egész életen keresztül mi erőlködünk. Kevesebb kudarcot fog-
tok átélni, ha közös munkát végeztek az Úrral. 

Kívánjuk, hogy tanuljatok meg várni az Úrra! 

Lukács Edit 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
Dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Bódi Zsanett (júl. 6.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Pethő László (júl. 10.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Nagyné Nikodém Gabriella (júl. 18.) 
Gál Sándorné (júl .22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 
Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Dr. Dezsényi Istvánné (júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Novák Pálné (júl. 28) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl .29.) 
Kosztán Sándorné (júl. 31.) 
Nagy Zsolt (júl. 31.) 
Zákány Zoltán (júl. 31.) 
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Szeretettel köszöntjük 
augusztusban született 

testvéreinket! 
 
 

Kiss Sándorné (aug. 2.) 
Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Putnoki István (aug. 10.) 
Barabás Noémi (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Bodó Anilla (aug. 15.) 
Tigyi Judit (aug. 18.) 
 

„Kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem ti 
magatoktól van, Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8). 

Hit által van életetek. Hit által bízzátok magatokat az 
Úrra, mert megmaradásotokért nem is tehettek mást, 
mint hogy az összes terheteket átadjátok. Életetek 
nem tőletek függ, hanem az Úrtól. Krisztusban tietek 
a kegyelem és ezt ajándékba kaptátok. Ez a kegyelem 
mindenre elég. Ez éltessen Titeket! 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

 
Különleges alkalmaink: 

− Július 29-én, szombaton 16 
órakor: Kiss Ágnes és Tomory 
Miklós menyegzője, budai 
imaház 

− Július 29-én, szombaton Gu-
lyás Erika és Christian Engel 
menyegzője, Sonneberg (Né-
metország) 

− Augusztus 12-én, szombaton 
Bódi Zsanett és Takách Dániel 
menyegzője, Szokolya 

 
 

Hárman 
 

Nem kell elhinnünk: 
tapasztaltuk: 
„nem jó az embernek egyedül!” 
Simogat minket ez a mondat, 
ha szívünk húrja hegedül, 
jó elmerülni önfeledten 
a másik szempár mély tükrében, 

ketten − már egyet gondolva, 
bármilyen úton, kéz a kézben… 
 
Ennél már csak az igazabb, 
ha hárman vagytok úgy, 
mint ketten: 
ha nemcsak vendégetek Jézus, 
hanem Ő minden mindenekben! 

Lukátsi Vilma 
 

Isten áldását kérjük az ünnepi is-
tentiszteletekre, és testvéreink kö-
zös életére egyaránt! 

 

Állandó alkalmaink: 
− Vasárnap: 9,15 óra: imaóra, 

10 óra: Istentisztelet 
18 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

ifjúsági alkalom 

Programajánló 

Rádió- és TV-műsor 
- Július 21., péntek 13,30: 

Kossuth rádió 
Az Úr közel! 

- Július 31., hétfő 19 óra: 
PAX Tv 
Békesség Hírnöke 

- Augusztus 20., vasárnap, 
15 óra: MTV1 
Örömhír. Baptista félóra 

- Augusztus 28., hétfő, 
19 óra: PAX Tv 
Békesség Hírnöke 

MABAVIT augusztus 4–6. között, 
Debrecenben 

Gyermeknyaralás Jánoshalmán 
augusztus 13–19-ig 

Betegeink 

Bányai Jozefina 
dr. Dezsényi Istvánné 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Nagy Rezső 
özv. Láda Sándorné 
Ökrös Sándorné 

özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Ímé, Isten az én szabadítóm, bí-
zom és nem rettegek, mert erőm és 
énekem az Úr, megszabadított en-
gem.”(Ézs 12,2). 

Imádkozzunk kedves testvérein-
kért! Kérjük mennyei Atyánkat, 
hogy Ő legyen velük testi-lelki 
szenvedéseikben! 
 

Levelet hozott a posta Takács 
nénitől, Kiskőrösről. Ebből idé-
zünk: 

„Arról a gyötrő fájdalomról aka-
rok írni, hogy a számomra fe-
lejthetetlen budai gyülekezetet, 
testvéreimet is beleértve, soha 
többé nem láthatom. Vétek 
Ferencné testvérem küldött 
nekem (már nem először) sok 
értékes lelki táplálékot. Az ápri-
lis hónapban megjelent „Man-
na” című kedves lapot is. A fü-
zet utolsó oldalán találtam egy 
rovatot „Betegeink” címmel. 
„Takács S.-né, Kisk.-i Szer. 
Otthon” A hálától és örömtől is 
nagyobbat dobbant a szívem. 
Igen! Még nem radírozták ki a 
nevemet.” 

Együtt örülünk Takács nénivel, 
hogy egy testvéri javaslatra 
tett, kis figyelmességgel is 
örömet tudtunk szerezni neki. 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. 


