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Reformáció margójára 

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” 

Zsoltárok könyve 51:12   

2013-at írunk. Évről-évre 

megemlékezünk valamilyen 

formában a reformáció ese-

ményéről. Gyülekezeteinkben 

ilyenkor elhangzik a felszólí-

tás a folyamatos megújulásra, 

az ige által próbáljuk a közös-

ségeinket szólongatni több 

vagy kevesebb sikerrel. Ma-

gam is ezt teszem már lassan 

két évtizede. Lehet, hogy ez a 

cikk is csak ilyen próbálkozás 

lesz. Természetesen rajtad 

múlik kedves olvasóm. Jó az 

ige üzenetében megtalálni a 

folyamatos megújulásra való 

felhívást, a visszafordulásra 

való lehetőséget. De vajon 

mennyit ér az ige megszólítá-

sa? Hisszük természetesen, 

hogy nem tér vissza üresen. 

Mégis sokszor türelmetlenül 

kérnénk Istentől, hogy tegyen 

már valamit, vagy nem hallja 

már ő sem? 

Illés kesergését szeretném 

ma az eléd hozni. 1. Királyok 

18-19 részében található tör-

ténet gondolata már engem is 

sokszor megállított. Illés ha-

talmas győzelmet aratott a 

bálványimádó nép előtt. So-

kakban megmozdult valami 

ott a hegyen.  

-Valójában az Úr az Isten? 

- gondolkodtak el Illés kijelen-

tésén. Tudták ők ezt még 

atyáiktól, emlékeztek valami 

régi mítoszszerű mesére, 

hogy Isten az ősök idejében 

valóságos csodákra is képes  

volt. Hallottak valamilyen ten-

ger szétnyílásról, pusztai 

mannáról, na meg harcok ter-

mészetfeletti kimeneteléről. 

Na de hol van már az?  

(folytatás a 3. oldalon) 
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REMÉNYSÉG 2. oldal 

Fókuszban az egyház 

A reformáció Luther Márton 

1517. október 31-én nyilvános-

ságra hozott, a bűnbocsánatról 

szóló 95 tételével kezdődött. 

Mindjárt azt is meg kell állapíta-

ni, hogy Luther és kortársai nem 

nevezték reformációnak az álta-

luk indított mozgalmat. Azt 

mondták, hogy Luther Márton 

„az evangéliumot hozta napfény-

re”, követői „az evangéliumot 

h irdet ték ” ,  i l le tve é letük 

„evangéliumi élet” volt. 

Ezekben a kijelentésekben az 

újszövetségi görög evangélium 

szó „örömhír” jelentése áll, és 

azok szerint, akik elfogadták, a 

lutheri alaptételre utal: „sola fide” 

= ”egyedül hit által” az egyház 

közvetítése nélkül, Isten kegyel-

méből lehet elnyerni az örök éle-

tet. Luther a 95 tételhez kapcso-

lódó Albrecht mainzi érsekhez írt 

levelében leszögezte: „Krisztus 

sehol sem parancsolta meg a 

búcsú prédikálását, de az evan-

gélium hirdetését nyomatékosan 

megparancsolta.”„Hirdesse a 

szent evangéliumot!” – kérte a 

svájci Zürich tanácsa Ulrich 

Zwinglitől.  

Kálvin János azt vallotta, Is-

ten „az evangélium szolgájának, 

hírnökének” hivatalát bízta rá. 

Egyébként a 15. század eleje 

óta a korabeli egyház folyamato-

san beszélt reformációról. A 

konstanzi zsinat „az egyház re-

formációja” címmel vont vissza 

bizonyos pápai adományokat. 

Az V. lateráni zsinaton 1514-ben 

pápai bullát hirdettek ki „az egy-

ház reformációjáról.” Magas egy-

házi rangú teológusok tartottak 

magában a Vatikánban az általá-

nos „reformáció” ügyét tárgyaló 

összejöveteleket. Luther, Kálvin 

és a többiek tudatosan nem al-

kalmazták koruk reformációfo-

galmát saját tevékenységükre. 

Luther Márton kifejezetten elha-

tárolódott tőle. A 95 tétel egyik 

elemének magyarázatában leír-

ta: ”Az egyháznak reformációra 

van szüksége, de ez nem egy 

embernek, a pápának a dolga, 

nem is a sok bíborosé, hanem 

az egész világé, sőt egyedül Is-

tené.” 

Később mégis reformációnak 

nevezték a 16. század elején 

elindult egyházi megújulási fo-

lyamatot és reformátoroknak an-

nak munkálóit. Ha arra gondo-

lunk, hogy a reformációt – Isten 

eszközeiként – emberek hirdet-

ték meg, amellyel az Úr az evan-

gélium élő folyamától messzire 

került népét kívánta felrázni és 

helyes útra terelni, jogosan be-

szélünk reformációról és refor-

mátorokról. Megállapíthatjuk, 

hogy a reformátorok a deformá-

lódott egyházi gondolkozást és 

gyakorlatot szerették volna visz-

szaalakítani az eredetire, olyan-

ra, amilyennek a Szentírásból 

megismerhetjük. Emiatt is volt 

olyan fontos számukra a Biblia 

tanítása. Hubmayer Baltazár 

anabaptista reformátor írta: „A 

Szentírás Isten igazságos barát-

ja, amelyben Krisztus tartózkodik 

és nyugszik, nem található ab-

ban semmi hamis.” 

A reformáció örökösének len-

ni tehát tulajdonképpen azt je-

lenti, hogy mindig kész az ember 

visszaalakítani gondolkozását, 

életgyakorlatát a Bibliához. 

Ezért fogalmazták meg annak 

idején már maguk a reformáto-

rok a máig érvényes tételt: 

„ S E M P E R  R E F O R M A R I 

DEBET!” Mindig reformálni, min-

dig reformálódni kell! Ezzel kap-

csolatban mondta Luther Már-

ton: „folyvást újra kell kezdenem 

az új ember életét.” Ő mondta 

azt is, hogy valójában az egész 

életünk nem egyéb, mint folyto-

nos keresztség, naponta meg 

kell halnunk a bűnnek és napon-

ta fel kell támadnunk az új életre. 

A reformáció örökösének len-

ni, azt is jelenti, hogy elfogadjuk 

és képviseljük azt a teológiai és 

hitbeli örökséget, amely a refor-

mátori teológia pozitív hangsú-

lyaiban fejeződött ki. Amely nem 

a tekintély elvetése volt, hanem 

az abszolút és szuverén tekin-

tély elébe helyezése annak, ami 

időleges és részleges. Lényegé-

ben ezt fejezte ki a teológiában 

particula exclusiva-nak nevezett 

„egyedül” elve. 

Sola scriptura: egyedül a 

Szentírás hitünk és életünk zsi-

nórmértéke, sola gratia: egyedül 

kegyelemből nyerünk üdvössé-

get; sola fide: egyedül hit által 

igazulunk meg, sola Christus: 

egyedül Jézus Krisztus a mi 

Megváltónk. 

www.baptist.hu 
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3. oldal 

Reformáció margójára – folytatás a címlapról 

Modern világot élünk, felejt-
sük el ezeket! Mi más isteneket 
választottunk. Ezeket imádták 
az őslakosok is és lám még 
mindig ezt teszik. Próbáljuk 
csak ki mi is! Hátha ezek job-
ban beválnak. Engedjünk a 
mások nyomásának, talán nem 
is olyan rossz az, amit tesz-
nek? Igaz, ezektől meg hiába 
kértünk segítséget, mert nem 
kaptunk semmi választ. Járhat-
tuk a magunk táncát otthon, 
meg a templomban, de senki 
nem válaszolt. Erre jön egy 
ember, aki arról a régi Istenről 
beszél. Meg, hogy vissza kelle-
ne fordulni felé. Aztán még a 
királynak is inába száll a bátor-
sága, és az egész nép úgy néz 
arra a szőrcsuhás emberre, 
mintha legalábbis valami király 
lenne. Még a király is engedi, 
hogy a szava teljesüljön, és 
nem mer neki ellent mondani. 
Aztán várakozás reggeltől estig 
és semmi. A papok erőltetik az 
egészet. Talán majd most! De 
hát már évek óta próbálkoznak 
és semmi! Hát akkor most 
másképpen csinálnák? Még 
nagyobb erőfeszítés, már a vér 
is csorog; de minden erőlködés 
semmibe vész. Nincs, aki vála-
szoljon. Néha ez a fura ember-
ke közbe kiabál: - Hangosab-
ban! Talán nem hallja? Vagy 
talán foglalt! Biztos félre ment, 
más dolga akadt, vagy talán 
nagyot hall! – és a bálványt 
imádó kutyák engedelmesked-
nek. Észre sem veszik a sza-
vakban bujkáló gúnyt, csúfos 
vereséget kell szenvedjenek.  

Már esteledik, de még min-
dig semmi. Már mindenki kezdi 
unni az egész színjátékot. És 
ekkor az a furcsa emberke 
megszólal, de hangjában már 
nincs gúny. Gyertek! Gyertek, 
építsük meg az Úr lerombolt 
oltárát. Építsük fel újra, mert 
leromboltátok! Annyi hitetlen-

ség után szólítsuk meg végre 
Istent, Izráel Urát, Jahvét, aki 
Van és nem Volt, vagy Lesz, 
és kérjünk tőle jelt. Ha létezik, 
akkor bizonyítsa be! Ha nem 
lett süket és vak, mutassa 
meg! Vajon hallja még a nép 
kiáltását? Hát itt az idő, hogy 
válaszoljon. Kérjünk hát tőle! 
Adjon tüzet! - Majd ezekre a 
szavakra, hirtelen mennydör-
gés, villám hasít át az égen és 
belecsap az oltárba! Hatalmas 
robaj, láng, az emberek szeme 
kikerekedik.  Vérfagyasztó a 
látvány, mely az arcokra ül. 
Perekig néma csend, mert tor-
kukon akadt a szó is. Tényleg 
az Isten válaszolt? Hát hallotta 
a kérést? Képes tűzzel vála-
szolni egyetlen kiáltásra? Nem 
kell napestig az oltár előtt tán-
colni? Talán csak a véletlen! 
De egy biztos: Tűz száll le az 
oltárra és meggyújt mindent. A 
nép felkiált, megriadva mondja 
ki: az Úr az Isten! 

Nos! Hát nem elég ez Illés? 
De szól egy másik hang is: 
Úgy bánjanak velem az iste-
nek most és ez után is, hogy 
holnap ilyen korra azt teszem 
veled, ami azokkal történt! – 
üzeni Jézabel. És Illés ott hagy 
mindent, menekül, hogy saját 
életét menthesse. De hát ki az 
erősebb? Nem Isten volt az, 
aki az előbb tűz által válaszolt? 
Mi lett Illéssel? Miért menekül, 
gyalogol hatalmas távolságot? 
Minek ül egy barlangban elrej-
tőzve és miért akar meghalni? 
Isten pedig ebben az össze-
visszaságban jön, és ismét 
szól. Szólítja az ő bátortalan 
szolgáját. Ő még mindig mun-
kát akar erre az emberre bízni. 
Nem tette félre. Erőtlen szolgá-
ját megújítja, új erővel tölti fel. 
Szolgálatot bíz rá, mert neki 
más a terve. 

Ez az Isten valóságos, léte-
ző személy, aki mindig a meg-

felelő időpontban cselekszik. Ő 
tudja mindennek az idejét. 
Megújítani akar és szólít? Mit 
csinálsz itt? Hol vagy? Hova 
bújtál? Miért nem hiszel? Miért 
menekülsz? Miért nem bízol 
benne? Hányszor próbált már 
téged is elérni? Aztán valamiért 
te nem válaszoltál neki. Próbált 
felrázni, de nem volt kit. Idegen 
isteneket kerestél magadnak 
és azok előtt hajbókoltál. Lát-
tad, hogy nem válaszolnak és 
te mégsem értetted meg, hogy 
rossz helyen vagy. Elhagytad 
atyáid Istenét? Elhagytad Te-
remtődet, aki hiába mutatta 
meg eddig is hatalmát? 

Ma szólít az Isten. Szólít és 
vissza akar helyezni arra a 
helyre, ahol kellene lenned. 
Szólít, mert ő valóságosan lé-
tezik. Nem változott meg. Le-
hetnek modernebb idők, jöhet-
nek újabb kihívások, jelentkez-
hetnek trónbitorló istenek, de 
ezek között is mindig ugyanaz 
marad. Hallod az Ő hangját? 
Nem töri be az ajtót. Nem erő-
szakkal próbálja szívedet meg-
tisztítani. Csak csendben szó-
longat és szeretne életed Ura 
lenni. Ha meghallod a hangját, 
válaszolj neki. Ő reformálni 
akarja a te életedet is. Fordulj 
hát hittel felé! 

 
Tóth Zoltán 



4. oldal 

Keresztény mártírok 

REMÉNYSÉG 

Tömeges üldözés: fogkive-
rés, szemkitolás, rostélyon sü-
tögetés 

 
Az első tervszerű keresztény-

üldözést Decius császár indította 
meg. Mint minden pogrom, ez is 
az államhatalom válságának jele 
volt. Decius a Római Birodalom 
külső és belső bajainak okát a 
kereszténységben kereste. Egy-
séges államvallással akarta meg-
menteni a birodalom egységét, 
ezért 250 tavaszán elrendelte, 
hogy a birodalom valamennyi 
alattvalója mutasson be áldozatot 
az állam isteneinek és a császár-
nak, amiről a hatóságok igazolást 
(libellus) adtak. A kínzástól való 
félelem miatt sokan lettek hittaga-
dóvá (lapsí) vagy áldozat bemu-
tatóvá (sacrificati, thurificatt), 
esetleg hamis igazolást szereztek 
be ezekről (libellatici). Sok püs-
pök átadta az üldözőknek a 
Szentírást (traditores). 

A deciusi üldözés szörnyűsé-
geit Apollónia passiója érzékelte-
ti: „Először megragadtak egy idős 
embert, név szerint Metrászt, és 
azt kívánták tőle, hogy gyalázza 
Istent. Mivel nem járt el a kedvük 
szerint, megverték, kihegyezett 
nádszállal szúrtak az arcába és a 
szemébe, majd kivezették a vá-
rosból, és megkövezték. Ezután 
egy Quinta nevű hívő asszonyt 
hurcoltak a templomba, és arra 
akarták kényszeríteni, hogy mu-
tassa be a szokásos áldozatot. 
Mivel ő ezt teljes utálattal vissza-
utasította, összekötötték a lábát, 
és úgy vonszolták végig a város 
durva kövezetén, hogy a na-
gyobb kövek mind megsebesítet-
ték. Utána megostorozták, majd 
kivezették a városból ugyanarra a 
helyre, ahol a nép már megölte 
Metraszt, és őt is megkövezték. 

Ezután az egész csőcselék 
megrohanta a keresztények laká-
sait. Mindegyikük behatolt ke-
resztény szomszédjához, hogy 
fosztogasson és raboljon. Az ér-
tékesebb dolgokat elvitték, min-
den mást kidobáltak és elégettek 
az utcákon. Olyan volt az egész, 

mint valami ellenség által meghó-
dított város. Ezt követően megra-
gadták Apollóniát is, egy tisztelet-
re méltó korú, tekintélyes haja-
dont. Olyan durván vágtak Apol-
lónia arcába, hogy minden foga 
kitört. Utána a városon kívül meg-
gyújtottak egy máglyát, és megfe-
nyegették, hogy elevenen elége-
tik, ha nem ismétli istentelen be-
szédeiket. Ő azonban, amikor 
kérésére egy pillanatra elenged-
ték, a lángok közé vetette magát, 
és ott égett el." 

 
257-ben Valerianus császár 

folytatta az üldözést. Ennek áldo-
zata lett Sixtus pápa és Szent 
Lőrinc diakónus, Róma népszerű 
szentje. Lőrinc az erőszakos ha-
láltól nem riadt vissza, és erő-
sebbnek bizonyult a halálnál, 
amiben jó humora is segítette. 
Amikor az üldözők követelték, 
hogy adja ki az egyház kincseit, 
Lőrinc elővezette a vatikáni kol-
dusokat, bénákat és betegeket, s 
rájuk mutatott: ők az egyház kin-
csei. Amikor tüzes rostélyon sütö-
gették, Lőrinc a lángokból így 
szólt a hóhérhoz: Ez az oldalam 
már megsült, megfordíthatsz!" 

 
Gallienus 260-ban megszün-

tette a keresztényüldözést, ezzel 
hosszú békekorszak köszöntött 
be a keresztények számára, akik 
fontos pozíciókat szereztek még 
a császári udvarban is. 

 
 

A nagy keresztényüldözés: 
tömegmészárlás, kerékbetörés, 
vérfürdő 

Negyven év béke után az ül-
dözés meglepetésszerűen érte a 
keresztényeket. Diocletianus csá-
szár felesége és leánya keresz-
tény volt, a katonaságnál és az 
udvarban sok keresztény töltött 
be vezető állást, sőt, az uralkodó 
egyes tartományok kormányzását 
is püspökökre bízta. 

A keresztényüldözés Galerius 
társcsászár politikai húzása volt 
Diocletianus ellen. Galerius any-
ja, Romula gyűlölte a kereszté-
nyeket, akiket ezrével végeztek 
ki. Patakokban folyt a vér: „Most 
utaztam keresztül Maximianus 
országain, s ezért nem tudok 
mással álmodni, csak korbácsok-
kal, kínpadokkal, karóba húzott 
asszonyokkal, vadállatok elé do-
bott gyermekekkel. Az Alpesektől 
idáig keresztek szegélyezik az 
országutakat, és azokról keresz-
tények rothadt húsát szaggatják 
le a vadállatok. Derékig a farka-
sok, azon fölül a hollók és kese-
lyűk. [...] Ahogy ezelőtt minden 
provinciának megvolt a nemzeti 
viselete, most nemzeti kínzómű-
vészet alakult ki mindenütt. Szíri-
ában a forró szurokkal töltött üst 
védi az isteneket, Kappadóciában 
az olvasztott ólom, Júdeában a 
fejsze, Pontusban a kerék. 
Galerius caesar nekem magam-
nak dicsekedett vele, hogy ő 
mennyivel emberségesebb isten, 
mint a keresztényeké.  
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Keresztény mártírok 

Az egy alma tolvajt is örök tűz-
ben sütögettet. Ő olyan rostélyt 
talált ki, amelyen a legöregebb 
keresztény is puhára sül egy óra 
alatt." 

Móra Ferenc Aranykoporsó 
című regényében szuggesztíven 
eleveníti fel a nagy keresztényül-
dözés légkörét. Noha nemzeti 
kínzóművészetről nem beszélhe-
tünk, tény, hogy keleten kegyetle-
nebb üldözés folyt, mint nyuga-
ton, mert a keresztények száma 
ott volt magasabb, és mert az ot-
tani császárok elvakultabbak vol-
tak a keresztényekkel szemben. 
Az első nagy tömegmészárlást 
nyugaton rendezték, méghozzá 
meglepő helyen, az Alpokban, de 
áldozatai keleti keresztények vol-
tak. A drámai eseményre még 
303, a keresztényellenes ediktum 
kiadása előtt került sor. 

Maximianus, Diocletianus társ-
császára 284-293 között mészá-
roltatta le a thébai keresztény lé-
gió 6666 katonáját. Amikor meg-
parancsolta, hogy áldozzanak a 
bálványoknak, a keresztény kato-
nák különvonultak a seregtől, és 
letáboroztak Agaunumban (ma: 
Sankt Moritz). Maximianus elren-
delte, hogy siessenek a többiek-
kel együtt bemutatni az áldozatot 
az isteneknek, vagy minden tíze-
diket azon nyomban fejezzék le. 
A szentek örvendezve nyújtották 
oda fejüket, egyik a másikat meg-
előzve igyekezett halálra jutni. 
Vezérük, Móric (Mauritius, 
Mauríciusz) azt üzente a császár-
nak: „A te katonáid vagyunk, csá-
szár, és az állam védelmére ra-
gadtunk fegyvert. Nincs közöttünk 
árulás, nincs bennünk félelem, de 
Krisztus hitét semmiképpen el 
nem hagyjuk!" Ekkor Maxentius 
körül záratta az egész légiót: be-
kerítették hát Krisztus katonáit az 
ördög katonái; istentelen kezükkel 
mészárolták, lovaik patájával 
megtiporták őket. 

A thébai légió zászlaját min-
denki ismeri: piros alapon fehér 
kereszt, ez ma Svájc lobogója. A 
középkorban Szent Móric a Né-
met római Birodalom legnagyobb 

szentje, lándzsája a német csá-
szárok felségjelvénye volt. Egy 
frank szárnyas lándzsából alakí-
tották ki úgy, hogy a pengéjébe 
egy hosszanti nyílást vágtak, s 
ebbe erősítették négyszeres 
ezüst drótköteggel Jézus kereszt-
jének szent szögereklyéjét. 

Szent István királynak is volt 
ilyen lándzsája. III. Ottó császár 
megengedte neki, hogy királysá-
ga legyen, engedelmet adva neki 
arra, hogy mindenhol szent lán-
dzsát hordoztasson, amint a csá-
szárnak szokása, és az Úr szege-
iből és Szent Móric lándzsájából 
saját lándzsáján levő ereklyéket 
engedett át neki. Az első magyar 
dénáron a király frank szárnyas 
lándzsát tart a kezében, a körirat 
pedig nem a pénz kibocsátójára, 
Istvánra, hanem a szent tárgyra 
utal: LANCEA REGIS. Szent Mó-
ric tiszteletét István király más 
módon is támogatta: Bakonybél-
ben monostort alapított Szent Mó-
ric és vértanútársai tiszteletére. 

Érthető, hogy a pogány csá-
szárok féltek a keresztény kato-
náktól. Az azonban kevésbé, 
hogy miért tartottak annyira a 
gyenge nőktől. A nők ugyanakko-
ra - ha nem nagyobb - számban 
főhősei a vértanúaktáknak, mint a 
férfiak (ami azt bizonyítja, hogy a 
korai kereszténységben megvaló-
sult a nemek közötti egyenlőség). 
A Római Birodalomban a nő csak 
egyetlen területen: a cirkuszi aré-
nában, a nyilvános halálban vál-
hatott közszereplővé, mint vérta-
nú. A női mártírok sem bátorság-
ban, sem bölcsességben nem 
maradtak el férfi társaik mögött. 

A legokosabb keresztény nő 
alexandriai Katalin volt. Beszéde 
Maxentius császárnak is megtet-
szett. Katalin megtagadta az áldo-
zatbemutatást, és lehetőséget 
kért, hogy vitában védje meg hi-
tét. Maxentius Alexandriába hívat-
ta birodalma leghíresebb filozófu-
sait, akik egymás után hajoltak 
meg Katalin érvelése előtt. A csá-
szár dühében máglyára küldte 
valamennyit. Katalinról letépette 
ékes ruháját, és ólmos bottal 

megostoroztatta. 
A császár készíttetett egy ké-

sekkel fölszerelt kerekekből álló 
kínzószerkezetet, amely félelme-
tes zajt keltett. Katalin előtt azon-
ban a kerék széttört, szétpattanó 
darabjai megölték a körülötte álló 
katonákat. A tömeg elismerte a 
keresztények hatalmas Istenét, a 
császárné kérlelte urát, hagyjon 
föl a harccal, melyet Isten ellen 
folytat, majd megvallotta, hogy 
hisz Krisztusban. Erre Maxentius 
őt is megkínoztatta, majd a testőr-
tiszttel és kétszáz katonával 
együtt lefejeztette. Katalint is 
karddal fejezték le. A népszerű 
szent attribútuma a kerék, ritkáb-
ban a kard. 

Rómában Cecília bátorította a 
vértanúságra készülőket. A pre-
fektus visszariadt a nyilvános ki-
végzéstől, ezért úgy rendelkezett, 
hogy Cecília házának fűtsék túl a 
fürdőjét, és ott fojtsák meg vagy 
égessék el. A tervet azonban nem 
tudták végrehajtani, s amikor a 
hóhér karddal akarta megölni, 
három csapással sem tudta lefe-
jezni Cecíliát. A szűz barátai kar-
jaiban halt meg, holttestét épen 
találták meg a 16. században. A 
csodálatos módon fennmaradt 
holttest alapján készítette Cecíliá-
ról híres márványszobrát Carlo 
Maderna. 

Crispina előkelő szépasszony 
volt (neve annyit jelent: szépen 
bodorított). 304 tavaszán az 
északafrikai Thagorában is kímé-
letlenül felléptek minden keresz-
ténnyel szemben. Crispinával 
azonban nem mertek ugyanúgy 
eljárni, mint az egyszerű asszo-
nyokkal, hanem átadták a prokon-
zulnak. A hosszas tárgyalás alatt 
Crispina érveivel legyőzte pogány 
ellenfeleit. Anulinus elrendelte, 
hogy Crispinát el kell csúfítani: le 
kell borotválni fejéről a haját, hogy 
arcát a gyalázat takarja, majd ki 
kell végezni. 

  Rubicon 2008/7-

8.szám 

(folytatjuk) 



6.oldal REMÉNYSÉG 

 

1975 augusztus 18-án szü-
lettem Kézdivásárhelyen— Szé-
kelyföldön. Egy átlagos katolikus 
vallásos családban nevelked-
tem, távol az Úrtól. Először mi-
kor megszólított Isten, 8 éves 
voltam. Édesapám rám bízta a 
jószágokat, hogy legeltessem, 
de én őket elveszítettem. U-
gyanis ahelyett, hogy vigyáztam 
volna rájuk, inkább a csibészség 
járt a fejemben. A jószágok eltű-
nése miatt nagyon felháborod-
tam és elkezdtem káromkodni. 
Minderre a válasz Istentől egy 
nagyon erős mély hangú 
"Miért?" volt, aminek hatására 
térdre estem és bocsánatot kér-
tem tőle. Ígéretet tettem, hogy 
soha többé nem káromolom az 
ő nevét. Erre jött a csoda... Mire 
felkeltem és körülnéztem, a jó-
szágok a hátam mögött voltak. 
Ezt az esetet soha nem mertem 
elmondani senkinek, míg meg 
nem tértem.  

Ettől a perctől egy pillanatig 
sem kételkedtem Isten létezésé-
ben, de mégis nagyon távol él-
tem tőle. A kemény világ mocs-
kában fetrengtem teljesen. Hiá-
ba mentem el minden évben 
gyónni és áldozni, mert ezek 
élettelen jelenetek voltak az éle-
temben, amolyan kötelező szer-
tartás. Mégis azt vallottam, hogy 
az egyedüli szent egyház a ka-
tolikus egyház és minden mást 
keményen elutasítottam. Utólag 
visszagondolva minderre azt 
mondhatom, hogy balgaság volt 
a részemről.  

1996-ban Magyarországra 
költöztem és ott dolgoztam, elő-
ször segédmunkásként, majd 
szakmunkásként, később pedig 
vállalkozóként. Magyarországon 
is eljártam templomban mikor 
ráértem. Természetes házi fel-
adatként minden húsvétkor 
gyóntam, amíg egy alkalomkor 

egy halk hang szólt hozzám, "ez 
nem keresztyén élet", pedig azt 
sem tudtam, hogy mit jelent az a 
szó, hogy keresztyén. Ezt az 
állapotot hívják totális sötétség-
nek. Ezért így imádkoztam: 
"Uram szeretnék keresztyénné 
válni és téged követni" és ettől a 
perctől egy igazi szomjúság éb-
redt bennem ISTEN iránt. Akkor 
még fogalmam sem volt, hogy 
miként fog ISTEN elvezetni az Ő 
megismerésére, de volt bennem 
egy őszinte kereső szándék.  

Egy délutáni alkalommal az-
tán összefutottam egy evangeli-
zációs csoporttal – az, hogy 
mennyire a tiszta forrást hirdet-
ték, az már részlet kérdése - de 
mégis nagy nehezen többszöri 
győzködés után elmentem hoz-
zájuk. Fogalmam sem volt, hogy 
mi vár rám. Nemsokára 
bemerítkeztem és csatlakoztam 
a gyülekezethez. 1Ján.1.3,7-ben 
ez áll: „Fiacskáim senki el ne 
hitesen benneteket, a ki az igaz-
ságot cselekszi, igaz az, ami-
ként ő is igaz." Mégis sajnos egy 

tévelygő szektához csatlakoz-
tam, ahol elhitették velem, hogy 
elég, ha a cselekedeteid meg-
változnak, mert akkor meg vagy 
térve.  

Ebben a gyülekezetben alta-
tott a sátán 3-évig, megtérés és 
újjászületés nélkül, távol ISTEN-
TŐL. Csak vergődtem a saját 
bűneimben mind ez idő alatt. Ez 
rettenetes állapot volt, nem kívá-
nom, hogy akárkinek is része 
legyen ebben. Úgy éreztem ma-
gam, mint az a hal, amelyet a 
vízpartra dobtak, és ő is vergő-
dik az életéért, én meg az új éle-
tért, de nem találtam.  

Közben többször megszólított 
személyesen Isten, amiből csak 
egyet említek. Egy este ismerő-
seimmel leültünk beszélgetni és 
folyt a nagy viccelődés és a sok 

üres beszéd, nagy nevetések, 
és ekkor az Úrtól kaptam egy 
szöveges üzenetet a telefonom-
ra. Ez ált benne:1Sám16b „Mert 
az Úr nem azt nézi, a mit az em-
ber, mert az ember azt nézi, a 
mi szeme előtt van, de az Úr azt 
nézi, ami a szívben van." A ne-

vetés egyből szomorúságra vál-
tozott. Énbennem nagy csen-
desség lett, mert tudtam, hogy 
az Úr szólt.  

Mégis kegyelmes volt hoz-
zám a drága Megváltóm, mert 
egy barátom által, elmehettem 
egy testvéri találkozóra, amit a 
Berettyóújfalui baptista imaház-
ban tartottak. Ott először meg-
tört a jég és felismertem magam 
egy bizonyságtétel által, hogy 
én elveszet bűnös vagyok, a 
kárhozat gyermeke, aki nem ér-
demel mást, mint halált. Ennek 
ellenére kellet várni még 6 hó-
napot, míg megtértem és átad-
tam életemet Krisztusnak. Egy 
hívő tábori alkalomra hívtak el, 
ahol talán a harmadik nap esté-
jén megérintett az Úr egy igehir-
dető testvér által, aki azt a kér-
dést tárta fel, hogy "...ha  most 
ebben a pillanatban eljönne az 
Úr Jézus, akkor te hová kerülnél 
a menybe vagy a pokolba? Mert 
nem biztos, hogy lesz holnap és 
lesz egy másik pillanat." Ez a 
kérdés teljesen földbe döngölt 
és nem hagyott nyugton, amíg 
át nem adtam az életemet az 
Úrnak.  

Az igehirdetés után 2-3 óra is 
eltelt mikor már lefeküdtem, de 
nem tudtam aludni, ezért kimen-
tem az udvarra. Éjfél körül lehe-
tet és iszonyú prés alatt voltam. 
Az volt bennem, hogy ha most 
döntök az Úr mellett, akkor az 
egy egész életre szól. Ez óriási 
felelősség, és nem akartam el-
hamarkodott felszínes döntést 
hozni.  

Vallásoskodni vagy vallást tenni? (bizonyságtétel) 
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Aki lemarad, kimarad?! 

A fenti szólás nagyon e-

levenen ütött meg az elmúlt 

nyáron, mikor férjemmel egy 

társasutazásra készültünk. 

A csoport Budapestről reg-

gel 7 órakor indult, ezért 

már előző nap rokonainkhoz 

utaztunk. Másnap 7-kor be-

szálltunk az autóbuszba, a 

szokásos névsorolvasás 

stb. Kiderült, hogy négy úti-

társunk nem jelent meg a 

jelzett időpontban. Idegen-

vezetőnk mindegyiküket föl-

hívta telefonon: hárman be-

tegség miatt nem tudtak el-

indulni, negyedik útitársunk 

egy idős hölgy pedig rop-

pant zavartan szólt a tele-

fonba, szinte azt sem tudta, 

hogy hol van. Az történt 

ugyanis, hogy mivel egyedül 

él, telefonos ébresztést kért 

egy szolgáltatótól. A hívás 

vagy nem érkezett meg,  

vagy nem hallotta meg. Ő 

az utazásról sajnos lema-

radt és kimaradt. Lehet, 

hogy ez lett volna élete utol-

só nagy kalandja, az anyagi 

veszteségről nem is beszél-

ve.                                                                                       

Mindnyájan megdöbben-

tünk, s azonnal két gondolat 

jutott eszembe:                                                                     

1.  Hívő emberként egy 

életen át küzdünk, igyek-

szünk életünk kijelölt  pályá-

ján, hogy a várva-várt célba 

érhessünk: átvehessük az 

Élet Koronáját.  Lehet, hogy 

egy jelentéktelen dolog mi-

att  - nem hallottam meg, 

mások mulasztottak – kima-

radok???  Félelmetes, de 

igaz lehet…                                     

2.  Sok-sok évvel ezelőtt  

településünkön megrende-

zett nagy evangelizáción  

Perjesi  testvér  meggyőző-

en, örömmel hirdette, hogy 

Jézus Krisztus által mind-

nyájunknak megváltott jegye 

van a Mennyországba robo-

gó vonatra.  A kérdés: átvet-

tem-e, elfogadtam-e? 

Vagy…?                                

Ne engedjük, hogy éber-

ségünk lanyhulása-lazulása 

miatt-, talán „mélyalvás” ál-

lapota miatt, vagy „mások 

miatt”(?) kimaradjunk a 

megígért, Örökkévaló Hazá-

ból!    

 

Lados Olivérné 

Vallásoskodni vagy vallást tenni? (bizonyságtétel) 
 

Vallásoskodni vagy vallást 
tenni? 

(folytatás az előző oldalról) 
 
Kijött közben a lelkipásztor test-

vér is, és látta, hogy mennyire ví-
vódok, és megkérdezte mi van ve-
lem. Megosztottam vele, hogy any-
nyira rám terhelődtek bűneim, 
hogy szinte összenyomnak. Azt 
mondta nem lehet tovább cipelni, 
ezt le kell tenni a kereszt lábához. 
Közben a sátán jött, mint ordító 
oroszlán hogy eltántorítson és 
megingasson döntésemben. De 
mégis fölragyogott a kegyelem és 
2 órás beszélgetés után megvallot-
tam bűneimet és hitre jutottam.  

Ezután éreztem egy nagy meg-
könnyebbülést, erre ember nem 
lett volna képes a földön, hogy el-
vegye az én sok-sok utálatos bű-
neimet, csak egyedül a Jézus 
Krisztus a drága szabadító, min-
den dicsőség Őt illesse.  

Megtérésem nagy port kavart a 
vallásoskodó katolikus rokonaim 
között, nem nagyon tudják elfo-
gadni, és megérteni, hogy nem 
elég az imaház, a templomba já-
rás, szűkség megtérni és újjászü-
letni. Ezt az egy dolgot nem lehet 
sem örökölni, sem átruházni a má-
sikra.  Rá kellett ébrednem arra, 
hogy a legnagyobb pusztítást min-
dig a vallásoskodás okozta és 
okozza szerte a világon. 

Azóta az Úr rendelt mellém egy 
segítő társat, és adott ajándékba 
egy fiúgyermeket. Hála és ma-
gasztalás az Úrnak minden aján-
dékáért, de leginkább az új életért! 
Meg kellett értsem, hogy az Úr 
gyermekeire egyre nagyobb szel-
lemi nyomás nehezedik és ebben 
az időben olyan imádókat keres a 
drága Urunk, akik lélekben és 
igazságban imádják. Ezért érde-
mes harcolni a mennyei otthonért. 
Adja az Úr, hogy egyre jobban 
vágyjunk és készüljünk a vele való 
találkozásra!  

Jénáki József USA 
(www.magyarbaptista.com) 
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Add tovább! 
 

Ha van valamid, ami jó,  
Ami barátaiddal megosztható,  
Legyen bár csak egy apróság:  

Hozhatja Isten áldását.  
Add tovább!  

 
Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,  
De segít megharcolni egy-egy csatát.  
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,  
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.  

Add tovább!  
 

Ne feledd a másik fájdalmát!  
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.  

Egy kedves szó vagy egy mosoly  
Áldás lehet a másikon.  

Add tovább!  
 

Ha tudsz egy kedves történetet,  
Vagy hallottál az utcán jó híreket,  

Vagy jó könyvet rejt a szobád,  
Mely segít elűzni a másik bánatát,  

Add tovább!  
 

Ne légy önző a szívedben,  
De viselkedj a legnemesebben.  

Tedd a közösbe kenyered,  
Hogy társaid is egyenek.  

Add tovább!  
 

Ha Isten meghallgatta imád,  
S az égből áldást küldött le rád,  
Ne tartsd meg csak magadnak,  

Míg mások sírnak, jajgatnak.  
Add tovább!  

 

E. Isenhour  

 

 

2013. augusztus 15-én 4180 grammal, és 52 cm-rel megszületett  

Lados Darinka. 

A Darinka név szláv eredetű, jelentése: ajándékocska. 

A család apraja-nagyja ekként is fogadta, és reméli, kicsiny élete 

híven tükrözi majd nevének jelentését.  

Isten bölcsessége kísérje, vezesse a család minden egyes tagját. 

 

Képek 

Novák Évi és Weigert Dominik esküvőjén 

Az énekkar szolgálata Solvadkertben  
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Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok 

Amikor Hudson Taylor 

misszionárius első ízben uta-

zott Kínába, a vitorlás hajó 

útját sokszor akadályozta a 

szélcsend és az ellenszél. 

Egy alkalommal egy olyan 

sziget mellett hajóztak el, 

amelyen kannibálok laktak. 

És éppen itt megint alábbha-

gyott a szél, és a hajó a tü-

körsima vízben lassan sodró-

dott a veszélyes partok felé. 

Az utasokat elfogta a rémület, 

ha arra a borzalmas fogadta-

tásra gondoltak, amelyre szá-

míthattak. A kapitány ebben a 

nagy szükségben a misszio-

náriushoz fordult és azt 

mondta neki: 

- Ön hisz abban, hogy Is-

ten meghallgatja az imádsá-

got. Nos, kiáltson hozzá! Ha 

az ön imádsága nem segít, 

mindnyájan elveszünk. 

- Imádkozom – felelte Hud-

son Taylor – de csak azzal a 

feltétellel, ha felvonja az ösz-

szes vitorlát, hogy a szélnek, 

amit Isten küld, legyen mibe 

belekapaszkodnia. 

A hitetlen kapitány nem 

akarta nevetségessé tenni 

magát és a teljes szélcsend-

ben felhúzatni a vitorlákat. A 

misszionárius azonban kije-

lentette, hogy addig nem 

imádkozik, amíg a kapitány 

nem teljesíti az ima meghall-

gatásának feltételeit. 

Egyre közelebb sodródtak 

a parthoz. S akkor végre a 

kapitány teljesítette utasának 

kívánságát, noha a levegő 

meg sem rezdült. Hudson 

Taylor visszavonult a kabinjá-

ba, és az Úr elé vitte nagy 

nyomorúságukat. Miközben 

még imádkozott, hangosan 

kopogtak az ajtaján. A kapi-

tány állt az ajtó előtt és így 

kiáltott: 

- Még mindig imádkozik, 

hogy meginduljon a szél? Ab-

bahagyhatja. Erősebb szél 

támadt, mint amennyire szük-

ségünk van. – És így is volt. 

A legnagyobb veszély pillana-

tában, amikor a hajó már 

egészen közel volt a száraz-

földhöz, feltámadt a szél, a-

mely visszavitte a hajót a nyílt 

tengerre. 

 

Forrás: internet 

 

Műhelyben 

 

A korong alattam megfordul... 

Fentről egy tenyér simul rám. 

Az ujjak belém hatolnak, 

hogy megformálhassák új formám. 

 

Ormótlan túlsúlyos testem 

Két tenyér közt pörögve izzad 

Soha nem voltam még ilyen présben 

De kell, hogy a Mesterben bízzak. 

 

Mert Ő látja már bennem az Újat 

Amit én elképzelni sem tudtam. 

Ha tehetném, megszöknék innen, 

De Ő megtart és dolgozik rajtam. 

 

Már a porban hever, mind mi nem kell 

S amit látok mindenért kárpótol. 

Úgy mondanám mindazt, hogy, hogy fáj 

De hangot hallok Alkotómtól: 

 

Ne zúgolódj én Edényem, 

Én gyúrtalak meg, hogy éljél. 

S most kéznyomom rajtad meglátszik 

Csak megváltásomról beszéljél. 

 

A tüzes kemence még rád vár, 

De szilárd alapra helyezlek 

Minden felizzik körötted 

De megtartalak, mert  SZERETLEK! 

 

 

Bágyi Péter 
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Gondolatébresztő 

Kempis Tamás: 

KRISZTUS KÖVETÉSE  

 
Hogyan viselkedjünk kí-

vánságainkkal kapcsolat-

ban?  

Uram, amint neked tet-

szik, úgy legyen. 

Uram, ha neked becsü-

letedre válik, legyen ez a 

te nevedben. 

Uram, ha úgy látod, 

hogy előmenetelemre 

szolgálna, hasznomra vol-

na, akkor add, hogy él-

hessek vele a te dicsősé-

gedre. De ha tudod, hogy 

ártana nekem, nem vál-

nék lelkem üdvösségére, 

vedd el tőlem ezt a kíván-

ságot. 

Mert nem minden kí-

vánság van a Szentlélek-

től, még ha az ember tisz-

tának és jónak látja is. 

Nehéz igazán eldönteni, 

vajon a jó lélek, vagy az 

ellenség kelti-e benned 

ezt vagy azt a vágyat, 

avagy benned magadban 

van a forrása. 

Sokan csalódtak a vég-

kibontakozáson, akik kez-

detben a jó lélek vezetése 

alatt érezhették magukat. 

Azért mindig istenfélelem-

ben és szívbéli alázatos-

ságban kell kívánni és 

kérni, bármi kívánni való 

ötlik is eszedbe, és teljes 

önmegadással a legmesz-

szebbmenően Istenre kell 

bíznod mindent. 

Azt mondd: Uram, te 

tudod, hogy jobb, legyen 

ez vagy az, amint akarod.  

Add azt, amit akarsz, am-

ennyit akarsz, amikor aka-

rod. 

Ahogy tudsz, intézkedj 

velem jótetszésed szerint, 

amint neked leginkább 

becsületedre válhatik.  

Tégy oda engem, ahová 

akarsz, bánj velem szaba-

don mindenben, kezed-

ben vagyok, forgass és 

hányj-vess keresztül-

kasul. 

Íme, szolgád vagyok 

én, mindenre kész, mert 

nem magamnak akarok 

élni, hanem csak neked. 

Bárcsak illendő tökéletes-

séggel tehetném! 

 
Kinek a kezében van?  
 

A kosárlabda a kezemben  
kb. 19 dollárt ér, 
Michael Jordanéban viszont  
33 milliót. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
A baseball-labda a kezemben  
kb. 6 dollárt ér, 
Mark McGuire kezében viszont  
19 milliót. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
A teniszütő haszontalan  
az én kezemben, 
viszont Venus Williams kezében  
bajnoksági győzelmet hoz. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Egy bot a kezemben távol tart  
egy vadállatot, 
Mózes kezében viszont  
szétválasztja a hatalmas tengert. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Egy csúzli a kezemben  
csak gyermekjáték, 
de Dávid kezében viszont  
óriást győz le. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Két hal és öt kenyér a kezemben 
csupán két halas szendvics, 
Isten kezében viszont ezreket táplál. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Kezemben szögekkel  
csak madáretetőt építhetek, 
de Jézus kezeiben egész  
világot megváltóak a szögek. 
Mint tudjuk, ez attól függ,  
kinek a kezében vannak. 
 
Helyezd hát aggodalmaidat,  
félelmeidet, reményeidet, 
családodat, kapcsolataidat  
Isten kezébe, hiszen... 
attól függ, kinek a kezében van.  
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Gesztenye Guszti (mese kicsiknek és kicsit nagyobbaknak) 

Egyszer volt, hol nem volt, 

valahol egy gyerekszoba kis asz-

talán megszületett Gesztenye 

Guszti. Feje és teste egy kisebb 

és egy nagyobb fényes geszte-

nyéből volt, nyaka, karjai és lábai 

fogpiszkálóból készültek, lábai 

végén pedig egy-egy félbevágott 

apró makkot viselt papucs gya-

nánt. A papucsok talpa olyan 

szép egyenesre volt vágva, hogy 

Gesztenye Guszti minden erőlkö-

dés nélkül, stabilan meg tudott 

állni az asztalkán. Azonban 

Guszti nem erre volt a legbüsz-

kébb, hanem gyönyörűtüskés 

sisakjára, ami valójában a gesz-

tenye kettévágott burka volt. 

Ahogy a gyerekszoba ablakán 

bekúsztak az őszi napsugarak és 

bevilágították a szobát, Guszti 

észrevette, hogy nincs egyedül 

az asztalon. Csupa idegen vette 

körül. Rögtön előtte feküdt Cerka 

Cecil a karcsú grafitceruza, kicsit 

jobbra Pohár Pongrác a sárga 

műanyagpohár ácsorgott, távo-

labb Óra Orsi ketyegett rendület-

lenül, az asztalka sarkán, majd-

nem az ablaknál pedig a fénylő 

fehér bundájú, bölcs tekintetű 

Medve Mihály sütkérezett. Bár 

kicsit tartott ezektől az ismeretlen 

figuráktól, úgy gondolta, hogy 

ilyenkor illő talán bemutatkozni. 

- Szervusztok, Gesztenye 

Guszti vagyok! – kiáltott Guszti 

vékonyka hangján – Én nemrég 

születtem ide, még nem ismerlek 

benneteket. 

 

- Szia, Cerka Cecil a nevem, 

nagyon örülök neked! 

- Te mit szoktál itt csinálni? – 

kíváncsiskodott Guszti. 

- Nekem az a feladatom, hogy 

Zolika, akié ez az egész szoba, 

rajzolhasson velem – válaszolta 

készségesen Cecil. 

- Nehéz munkád van – sóhaj-

tott Guszti. – Nem használódsz el 

közben? 

- Néha eltompulok, de olyan-

kor Zolika szépen kihegyez, és 

jobb lesz a hegyem, mint új korá-

ban volt! 

- Pohár Pongrácnak hívnak, 

és én is örömmel üdvözöllek itt 

az asztalon! – mutatkozott be 

Pongrác. 

- Te mivel foglalkozol? – kér-

dezte meg Guszti tőle is. 

- Én tárolom a vizet, hogy ha 

Zolika szomjas lesz, ihasson be-

lőle! 

- Neked is nehéz munkád van 

– állapította meg Guszti. – Nem 

piszkolódsz be néha? 

- Dehogynem! De olyankor 

Zolika szépen elmos, és csillo-

góbb, sárgább leszek, mint vala-

ha! 

- Óra Orsi vagyok – kotyogott 

közbe vidáman Orsi. –Én egyfoly-

tában mutatom Zolikának az időt, 

hogy el ne késsen az óvodából. 

- Hű, az is nehéz feladat – 

ámélkodott Guszti. – Nem fá-

radsz el a folyamatos munkában? 

- Időnként persze kimerülök – 

ismerte be Orsi. – Azonban ilyen-

kor Zolika kicseréli az  elemei-

met, és újra pontosan járok! 

- Medve Mihály volnék – mu-

tatkozott be végül a bölcs 

jegesmaci. 

 

- Neked milyen feladatod van? 

– kérdezte őt is Guszti. 

- Esténként Zolika magához 

vesz engem és mesél nekem 

mielőtt elaludna. Ezért én talán 

többet beszélgethetek vele, mint 

a többiek, így több mindent is 

tudok. 

- Azt is tudod, hogy mi az én 

feladatom? – kérdezte Guszti. 

- Tudom, mert megmondta 

nekem. A te feladatod, hogy dí-

szítsd ezt az asztalt. 

- Te soha nem is mész tönk-

re? – csodálkozott Guszti. 

- Egyszer leesett a jobb sze-

mem, de Zolika visszaragasztot-

ta, sőt szempillákat is rajzolt ne-

kem. 

- Hogyan tudtok ilyen jól meg-

lenni egymás mellett itt az aszta-

lon, ha ennyire különböztök egy-

mástól? – töprengett Guszti. 

- Tudod, Guszti – magyarázta 

a bölcs Medve Mihály –a legfon-

tosabb dologban nincs különb-

ség. Teljes erőnkből szeretjük és 

szolgáljuk azt, akié vagyunk, aki 

létrehozott, aki kiválasztott magá-

nak minket. Ő nagyon szeret 

bennünket, már akkor is szere-

tett, amikor még nem voltunk ki-

hegyezve, ezért nem is lehetett 

velünk rajzolni, nem volt bennünk 

víz, így inni se lehetett belőlünk, 

és nem mutattuk a pontos időt 

sem. Ő mindig nagyon jó hoz-

zánk: ha bepiszkolódunk, meg-

tisztít, ha elromlunk, megjavít, ha 

megsérülünk, helyrehoz, ha ki-

fogy belőlünk az erő, feltölt min-

ket! 

Gesztenye Guszti körülnézett 

a napsütötte asztalon, és nagyon 

jó érzés töltötte el: megértette, 

hogy ez itt az otthona, ahol Zolika 

vigyáz rá és kedves testvéreire. 

 

(Forrás: www.agapenet.hu) 
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Visszapillantó 
Eseménynaptár 

 

November 3 .-án délután az 
Őskeresztény gyülekezetben 

szolgálunk 

 

November 16.– án kerületi 
közgyűlésen vesznek részt 
gyülekezetünk küldöttei 

Szombathelyen 

 

November 23.– án  

Bibliai barangolás – Ószö-

vetség – tanfolyamot tartunk. 

 

November 30.-án  

Bibliai barangolás – Újszö-

vetség – tanfolyamot tartunk. 

 

December 8.- án délután 
adventi zenés istentiszteletet 

szervezünk. 

 

Ahogy most itt az őszi 

időszakban visszatekintek az 

eltelt három hónapra, ese-

mények sora jut eszembe, 

melyek immár mögöttünk 

vannak, de melyek által na-

gyon sok áldást nyertünk. 

Biztos mindenki mást is fel 

tudna magában idézni, hisz 

ezek az események mutat-

ják, hogy Isten munkát bíz 

ránk, melyekben használni 

akar minket. 

Augusztus 21-24 között 

szerveztük meg a gyermek-

napokat. Nagyon készültek 

rá a gyerekeink. Örültünk, 

hogy a településről is eljöttek 

sokan, akik részt kívántak 

venni ezeken az alkalmakon. 

A téma ebben az évben: 

„Isten megvigasztal mikor 

szomorú vagy”. Az alkalom 

több különböző bibliai törté-

netből állt: Jefte, Rúth, Dáni-

el, Máté életén keresztül lát-

hattunk bele Isten tetteibe. 

Egyik nap meglepetésünkre 

településünk sportfelelőse 

Srp Gyula bácsi is átjött, 

hogy sportoló fia által gyer-

mekeinket  megmozgassa. A 

kicsik és nagyok egyaránt 

nagyon élvezték a sportfog-

lalkozást, majd e bemelegítő 

után jót fociztak. 

Augusztus 25–én a 

Wycliffe munkatársai voltak 

közöttünk Zentai Zsuzsi ve-

zetésével. Mindig örömmel 

várjuk őket, mert általuk be-

tekintést kapunk a nagyvilág-

ban folyó bibliafordítói mun-

káról. Munkatársaival egész 

délutáni alkalmunkat kitöltő 

programmal készültek. 

Augusztus 31–én Wei-

gert Dominik és Novák Éva 

menyegzőjén vehetett részt 

a gyülekezet, melyet a Derűs 

utcai pünkösdi imaházban 

tartottak meg. 

Szeptember 1-én délután 

sok iskolás nyüzsgött gyüle-

kezetünk épületében. Mint 

az elmúlt években, idén is 

tanévkezdő istentisztelettel 

kívántuk ez iskolai évet el-

kezdeni, és iskolásainkat 

útnak indítani. Az igei üzenet 

Lukács 6. részéből került e-

lénk. Ki milyen alapra épít? – 

hallhattuk a kérdést. Ebben 

az évben is szép számmal 

kezdték el iskolásaink a tan-

évet. Összesen 38 iskolás 

indulhatott az új kihívások 

felé. Istenünk oltalmazza 

őket ebben a tanévben. 

Szeptember 29-én ünne-

pelhettünk együtt hálaadó 

istentiszteletünk alkalmán. 

Istenünk gondviselését ta-

pasztalhattuk életünkben. 

Vendéget nem akartunk hív-

ni, hogy egy kicsit magunk 

lehessünk az Úr előtt. A hir-

telen jött hűvös, esős idő 

ellenére Isten megáldotta 

ünneplésünket. 

Október 6–án egy kis-

gyermeket hozhattunk Isten 

elé – Lados Darinkát – Ta-

más és Johanna harmadik 

kislányát. Lelkipásztorunk 

arról beszélt, hogy egy gyer-

mek neveléséhez mennyire 

szükséges az isteni segít-

ség. Kell az egészségügyi 

tanácsadás, kell az óvodai, 

iskolai nevelés, de nem lehet 

kihagyni Isten igéjét. Tegye 

Isten áldássá e kisgyermeket 

a család, és a gyülekezet 

számára. 

Október 13-án gyüleke-

zetünk a Soltvadkerti gyüle-

kezet hívásának tett eleget 

és együtt ünnepeltünk velük 

hálaadó alkalmukon. Kedves 

fogadtatásban volt részünk 

testvéreink részéről. Énekka-

runk, ifjúságunk és a zene-

kar is szolgált ezen a napon. 


