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"Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, 
megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten 

igéjét. " Ap.Csel.4,31 

EMMAUS
gyülekezeti hírlevél

XXI évfolyam, 1. szám, 2022. Pünkösd.

A keresztyének, ha valóban azok, akkor életükben minden kérdést a Szentírás alapján 
akarnak megismerni, és ha ismerik, aszerint tudnak dönteni. Kulcskérdése kellene 
legyen minden embernek, mi van a függöny mögött? Mert akik  büszkén hirdetik, 
hogy nincs transzcendens világ, azoknak is van kapcsolata az anyagtalan világgal. 
Mindenki mondhat a transzcendensről, amit csak akar, a kérdés, hogy kinek van igaza? 

Mi keresztyének Isten igéjét, a Szentírást fogadjuk el egyedül hitelesnek. Isten az, 
aki elhúzza a függönyt az anyagtalan, a számunkra nem látható világ elől, hogy 
mindent megismerjünk, amire itt a földön és az örök életre nézve szükségünk van. 
A Bibliában minden igazán fontos kérdésre kapunk választ. 

A Szentírást minden emberi gondolat fölé kell tennünk, mert: 
1. A Szentírás Isten kinyilatkoztatása. A bűn miatt sötétbe borult világ elől rejtve van az 
igazság. A kinyilatkoztatás Isten  szeretetének egyik jele, elhúzza a függönyt, leleplezi a 
rejtett dolgokat. Isten „a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, 
aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem 
is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen” 1Tim 6, 15-16. Isten annyira 
szent, tiszta, hogy közvetlen találkozás esetén azonnal meghalnánk. Ezért öltött testet 
Isten Jézus Krisztusban. Isten miattunk, értünk lett emberré, így jött közel, és így értette 
meg velünk, hogy Ő igazán szeret, javunkra cselekszik.
2. A Szentírás Istentől ihletett. A kételkedő ember felteszi a kérdést, honnan lehet tudni, 
hogy a Biblia Isten szava? Mi emberi kapcsolatainkban is érezzük, hogy jó- vagy 
rosszindulat árad felénk. Isten az Ő Lelke által  lehajolt azokhoz az emberekhez, akiket 
kiválasztott arra, hogy akaratát, az emberiséghez szóló szavait közvetítsék. Ők nem 
csoda emberek. Isten tette őket képessé, hogy közölje velük és rajtuk keresztül minden 
emberrel, mi a terve a világgal, az emberekkel. A Szentíráson keresztül így jut el 
hozzánk Isten szava. Isten szavában erő van, bibliaolvasó, imádkozó emberként 
megtapasztaljuk Isten hűséges szeretetét. Öröm meghallani hozzánk szóló szavát. Ez 
lehetséges, mert „A teljes Írás Istentől ihletett” 1Tim 3, 16. Az „ihletett” szót használják 
művészi alkotásra is. Valami, valaki ihleti, indítja, eszébe juttatja valakinek, mit írjon, 
formázzon. Itt ennél többről van szó, Isten ereje, Lelke indítja a szent írókat, prófétákat, 
evangélistákat, apostolokat szavainak hűséges tolmácsolására. 
3. A Szentírás hitelessége Isten tekintélyén nyugszik. De a hívők tapasztalatán is, mert 
felismertük, hogy amit Isten mond, az igaz. Amit a jövőre nézve ígér, az olyan biztos, 
mintha már megtörtént volna. Megmutatkozik az ige igazsága a hívők 
engedelmességének következményében ugyanúgy, mint az engedetlenség 
következményében. Akik Istent tisztelve engedelmeskednek, azok életében hatalmas 
dolgok történnek. Hogy a te életedben is megtörténjenek, tudatos Bibliát olvasó 
emberré kell lenned. Így felismered, megmentésedre hogyan készíti Isten a Messiás 
eljövetelét 2000 éven át Izrael történelmében, miért utasítják el a megszületett 
Messiást, Jézust egyesek, és miért, hogyan fogadják el mások mint Megváltót. Jézus 
Krisztus negyven nappal feltámadása után felment a mennybe. Befejezte küldetését a 

                                Pünkösdi áhítat-      
                             Ne higgy minden léleknek

Vigyázz, lelki táplálékod életet vagy halált okoz!

János apostol féltő szeretettel fordul a hitben elindult
emberekhez, felhívja a �gyelmüket arra, nem minden hit 
jó hit. Mindig aktuális ezen elgondolkozni, amikor hitről, 
a Szentlélek munkájáról beszélünk. Az apostol így 
�gyelmeztet: „Szeretteim, ne higgyetek minden  léleknek, 
hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől 
valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten 
Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus 
Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig 
nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus 
lelke.” 1 Jn 4,1-3

Korunkban gyakran hallott szavak: spritualitás, lelkiség, 
feltöltődés, ellazulás, jóga, a tudat kikapcsolása, lemenni alfába, energiáink által 
szerzett nyugalom, uralkodni az énünk fölött, és sok más, egónkat felemelő és a Jézus 
Krisztusba vetett hitet akadályozó �lozó�a és technika. Az ige ezeket antikrisztusinak, 
sötét erők munkájának nevezi. Ha valaki riportot készítene  tíz-húsz emberrel az utcán, 
és megkérdezné, mit ért a fenti szavakon, sokféle választ hallana. S ha a 
megkérdezettek között lenne néhány, akár templomba járó keresztény, csak jó 
esetben adnának helyes feleletet. Ennek oka az, hogy a médiumokon keresztül 
celebektől,  népszerű emberektől, vagy éppen a munkahelyen irigyelt emberektől 
hallott és beváltnak hirdetett módszer alapján döntenek az emberek. Majd tovább 
adják a siker, vagy csalódás élményét. Nem gondolom, hogy közülük senki nem gondol 
transzcendensre, isteni hatalomra, de az ismeretek forrása gyakran hírességek tanítása, 
különböző vallások keveréke és amit még kigondol hozzá valaki. Ez egy folyton változó 
kép.  Igazi szükséghelyzetben még mélyebbre húzza az embert. Ezek forrása 
megbízhatatlan, sötét erő van mögötte. Az eszme, a mögötte lévő személy 
hatalmában tartja, rabszolgává teszi azt, aki ebben hisz. Billy Graham gondolata:  
Minden hamis vallás és minden �lozó�a igazgatója a sátán. 

földön. Tíz nap múlva teljesedett ígérete, eljött a Szentlélek, aki által az emberek 
megértik Isten szavát, ahogyan az Úr Jézus ígérte: „a Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit 
majd az én nevemben küld az Atya, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek.” Jn 14,26 

John Stott-tól származik a következő gondolat: Isten igéje nélkül a Szentlélek munkája 
érthetetlen, a Szentlélek nélkül pedig a Szentírás halott. Ezt a mondatot úgy érthetjük, 
hogy Isten ihletése, Lelke munkája kellett ahhoz, hogy a Szentírást kezünkbe véve, 
annak megértéséhez ne csak értelmi képességünket vegyük igénybe, hanem 
imádkozzunk a Szentlélek tanító jelenlétéért és vezetéséért. 

Vigyáznunk kell, mert az anyagtalan világban működnek a sötétség angyalai, akik 
magukat világosságnak hirdetik. Az Édenben rávette Évát és Ádámot a kígyó, hogy ne 
higgyenek Isten szavának. Azóta is meg akarja akadályozni az embereket abban, hogy 
megismerjék Istennek bűntől, haláltól megmentő szeretetét. A sátán angyalai jelen 
vannak világunkban, minden gonosz, rossz dolognak okozói, ráadásul hazugsággal 
magukhoz láncolják az embereket. Az ezoterikus, okkult dolgok nem Istentől 
származnak. Az ember nem tudja önmagának megszerezni a kívánt boldogságot, 
békességet, ezért rohan a hazug ígéretek után. 

Pásztori szolgálatom, személyes beszélgetéseim egy része olyan emberekkel történt,
akik sötét erők rabságában szenvedtek. Isten igéjével folyt a gyógyítás, mert az igében 
a Lélek ereje, munkája van. Jézus Krisztus jelenlétében folyt a beszélgetés, aki azért jött, 
hogy az ördög munkáit lerontsa, és megszabadítsa a szenvedő, életútján elakadt 
embert. Azok a testvéreim, akik befogadták szívükbe az Úr Jézust, akik a Szentlélek 
világosságában megértették az igét, szabadulást és új életet nyertek. 

Csak akkor tudunk megmaradni Krisztus követőiként, ha tanulmányozzuk a Bibliát, ha 
hűséges, napi igeolvasó, imádkozó emberek vagyunk. Csak akkor nem tévelygünk és 
esünk az ördög csapdájába, ha vigyázunk arra, hogy az ige és a Lélek világosságában 
kövessük Urunkat és Megváltónkat. 

Áldjon meg minket az Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten! 
Adja meg nekünk, hogy gyermekeiként 
éljünk a jelenvaló világban és együtt 
lehessünk majd az ő országában.    Ámen!
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meg velünk, hogy Ő igazán szeret, javunkra cselekszik.
2. A Szentírás Istentől ihletett. A kételkedő ember felteszi a kérdést, honnan lehet tudni, 
hogy a Biblia Isten szava? Mi emberi kapcsolatainkban is érezzük, hogy jó- vagy 
rosszindulat árad felénk. Isten az Ő Lelke által  lehajolt azokhoz az emberekhez, akiket 
kiválasztott arra, hogy akaratát, az emberiséghez szóló szavait közvetítsék. Ők nem 
csoda emberek. Isten tette őket képessé, hogy közölje velük és rajtuk keresztül minden 
emberrel, mi a terve a világgal, az emberekkel. A Szentíráson keresztül így jut el 
hozzánk Isten szava. Isten szavában erő van, bibliaolvasó, imádkozó emberként 
megtapasztaljuk Isten hűséges szeretetét. Öröm meghallani hozzánk szóló szavát. Ez 
lehetséges, mert „A teljes Írás Istentől ihletett” 1Tim 3, 16. Az „ihletett” szót használják 
művészi alkotásra is. Valami, valaki ihleti, indítja, eszébe juttatja valakinek, mit írjon, 
formázzon. Itt ennél többről van szó, Isten ereje, Lelke indítja a szent írókat, prófétákat, 
evangélistákat, apostolokat szavainak hűséges tolmácsolására. 
3. A Szentírás hitelessége Isten tekintélyén nyugszik. De a hívők tapasztalatán is, mert 
felismertük, hogy amit Isten mond, az igaz. Amit a jövőre nézve ígér, az olyan biztos, 
mintha már megtörtént volna. Megmutatkozik az ige igazsága a hívők 
engedelmességének következményében ugyanúgy, mint az engedetlenség 
következményében. Akik Istent tisztelve engedelmeskednek, azok életében hatalmas 
dolgok történnek. Hogy a te életedben is megtörténjenek, tudatos Bibliát olvasó 
emberré kell lenned. Így felismered, megmentésedre hogyan készíti Isten a Messiás 
eljövetelét 2000 éven át Izrael történelmében, miért utasítják el a megszületett 
Messiást, Jézust egyesek, és miért, hogyan fogadják el mások mint Megváltót. Jézus 
Krisztus negyven nappal feltámadása után felment a mennybe. Befejezte küldetését a 

Vigyázz, lelki táplálékod életet vagy halált okoz!

János apostol féltő szeretettel fordul a hitben elindult
emberekhez, felhívja a �gyelmüket arra, nem minden hit 
jó hit. Mindig aktuális ezen elgondolkozni, amikor hitről, 
a Szentlélek munkájáról beszélünk. Az apostol így 
�gyelmeztet: „Szeretteim, ne higgyetek minden  léleknek, 
hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől 
valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten 
Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus 
Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig 
nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus 
lelke.” 1 Jn 4,1-3

Korunkban gyakran hallott szavak: spritualitás, lelkiség, 
feltöltődés, ellazulás, jóga, a tudat kikapcsolása, lemenni alfába, energiáink által 
szerzett nyugalom, uralkodni az énünk fölött, és sok más, egónkat felemelő és a Jézus 
Krisztusba vetett hitet akadályozó �lozó�a és technika. Az ige ezeket antikrisztusinak, 
sötét erők munkájának nevezi. Ha valaki riportot készítene  tíz-húsz emberrel az utcán, 
és megkérdezné, mit ért a fenti szavakon, sokféle választ hallana. S ha a 
megkérdezettek között lenne néhány, akár templomba járó keresztény, csak jó 
esetben adnának helyes feleletet. Ennek oka az, hogy a médiumokon keresztül 
celebektől,  népszerű emberektől, vagy éppen a munkahelyen irigyelt emberektől 
hallott és beváltnak hirdetett módszer alapján döntenek az emberek. Majd tovább 
adják a siker, vagy csalódás élményét. Nem gondolom, hogy közülük senki nem gondol 
transzcendensre, isteni hatalomra, de az ismeretek forrása gyakran hírességek tanítása, 
különböző vallások keveréke és amit még kigondol hozzá valaki. Ez egy folyton változó 
kép.  Igazi szükséghelyzetben még mélyebbre húzza az embert. Ezek forrása 
megbízhatatlan, sötét erő van mögötte. Az eszme, a mögötte lévő személy 
hatalmában tartja, rabszolgává teszi azt, aki ebben hisz. Billy Graham gondolata:  
Minden hamis vallás és minden �lozó�a igazgatója a sátán. 

földön. Tíz nap múlva teljesedett ígérete, eljött a Szentlélek, aki által az emberek 
megértik Isten szavát, ahogyan az Úr Jézus ígérte: „a Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit 
majd az én nevemben küld az Atya, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek.” Jn 14,26 

John Stott-tól származik a következő gondolat: Isten igéje nélkül a Szentlélek munkája 
érthetetlen, a Szentlélek nélkül pedig a Szentírás halott. Ezt a mondatot úgy érthetjük, 
hogy Isten ihletése, Lelke munkája kellett ahhoz, hogy a Szentírást kezünkbe véve, 
annak megértéséhez ne csak értelmi képességünket vegyük igénybe, hanem 
imádkozzunk a Szentlélek tanító jelenlétéért és vezetéséért. 

Vigyáznunk kell, mert az anyagtalan világban működnek a sötétség angyalai, akik 
magukat világosságnak hirdetik. Az Édenben rávette Évát és Ádámot a kígyó, hogy ne 
higgyenek Isten szavának. Azóta is meg akarja akadályozni az embereket abban, hogy 
megismerjék Istennek bűntől, haláltól megmentő szeretetét. A sátán angyalai jelen 
vannak világunkban, minden gonosz, rossz dolognak okozói, ráadásul hazugsággal 
magukhoz láncolják az embereket. Az ezoterikus, okkult dolgok nem Istentől 
származnak. Az ember nem tudja önmagának megszerezni a kívánt boldogságot, 
békességet, ezért rohan a hazug ígéretek után. 

Pásztori szolgálatom, személyes beszélgetéseim egy része olyan emberekkel történt,
akik sötét erők rabságában szenvedtek. Isten igéjével folyt a gyógyítás, mert az igében 
a Lélek ereje, munkája van. Jézus Krisztus jelenlétében folyt a beszélgetés, aki azért jött, 
hogy az ördög munkáit lerontsa, és megszabadítsa a szenvedő, életútján elakadt 
embert. Azok a testvéreim, akik befogadták szívükbe az Úr Jézust, akik a Szentlélek 
világosságában megértették az igét, szabadulást és új életet nyertek. 

Csak akkor tudunk megmaradni Krisztus követőiként, ha tanulmányozzuk a Bibliát, ha 
hűséges, napi igeolvasó, imádkozó emberek vagyunk. Csak akkor nem tévelygünk és 
esünk az ördög csapdájába, ha vigyázunk arra, hogy az ige és a Lélek világosságában 
kövessük Urunkat és Megváltónkat. 

Áldjon meg minket az Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten! 
Adja meg nekünk, hogy gyermekeiként 
éljünk a jelenvaló világban és együtt 
lehessünk majd az ő országában.    Ámen!

Bozorády Zoltán, 
nyug. evangélikus lelkész

Cseh mester kódex képe (1400 körül)

tudatosságra: „S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az 
Igét mindezekhez.” A béke helye ugyanis itt van legbelül, a lélekben. Ha megvalósul, 
hogy minden lélekben béke és csend van, „odakünt” sem lehet másként, akkor nem 
robbanhat sehol ezer bomba. Mi ezt a békét keressük, és meg is találhatjuk Isten 
igéjében, de hogyan tekintsünk a közelünkben zajló gyilkoló és romboló háborúra? 
Egyáltalán, mire van nekünk ráhatásunk, ilyen külső eseményeket tanúiként? 
Mindenekelőtt arra, hogy miként érzünk, és hogyan vélekedünk. Tudjuk, hogy a 
világ békéje, az erőegyensúly védelme, hatalmi küzdelem eredménye, amely olykor 
háborúhoz vezet. A hívő ember azonban itt nem állhat egyik háborúzó fél pártján 
sem, számunkra egyik félnek sem lehet „igaza”. Mi az áldozatok és a menekültek 
iránti együttérzést vállaljuk, a mi szívünk minden elesett katonáért és áldozatért fáj. 
Arra is �gyelnünk kell, amire Isten igéje tanít bennünket: „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” Mt 5, 9. Hogy Isten �ainak 
neveztessünk, egyedül a békét teremtőket, a jó szándékú politikusokat, a 
humanitárius segítőket pártolhatjuk, és imádkozhatunk, hogy legyen vége mielőbb 
a pusztításnak, a szenvedésnek. 

Reményik Sándor az igazi béke forrásáról szól a versben, arról a �nom egyensúlyról, 
amelyet csak Isten szeretetébe helyezett bizalmával találhat meg az ember. Így 
részesülhet abban a felemelő bizonyosságban, hogy élni jó, még ha elkerülhetetlen 
is a szenvedés ebben a földi létben. „Meghalni szép” – ha hiszünk benne, hogy ez 
átlépés az Örökkévaló közelségébe: „… bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az életbe.” Jn 5, 24- Mindennél fontosabb tudni, 
�gyelmeztet a költő, hogy Isten igéje az, ami elvezet bennünket erre a 



A keresztyének, ha valóban azok, akkor életükben minden kérdést a Szentírás alapján 
akarnak megismerni, és ha ismerik, aszerint tudnak dönteni. Kulcskérdése kellene 
legyen minden embernek, mi van a függöny mögött? Mert akik  büszkén hirdetik, 
hogy nincs transzcendens világ, azoknak is van kapcsolata az anyagtalan világgal. 
Mindenki mondhat a transzcendensről, amit csak akar, a kérdés, hogy kinek van igaza? 

Mi keresztyének Isten igéjét, a Szentírást fogadjuk el egyedül hitelesnek. Isten az, 
aki elhúzza a függönyt az anyagtalan, a számunkra nem látható világ elől, hogy 
mindent megismerjünk, amire itt a földön és az örök életre nézve szükségünk van. 
A Bibliában minden igazán fontos kérdésre kapunk választ. 

A Szentírást minden emberi gondolat fölé kell tennünk, mert: 
1. A Szentírás Isten kinyilatkoztatása. A bűn miatt sötétbe borult világ elől rejtve van az 
igazság. A kinyilatkoztatás Isten  szeretetének egyik jele, elhúzza a függönyt, leleplezi a 
rejtett dolgokat. Isten „a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, 
aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem 
is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen” 1Tim 6, 15-16. Isten annyira 
szent, tiszta, hogy közvetlen találkozás esetén azonnal meghalnánk. Ezért öltött testet 
Isten Jézus Krisztusban. Isten miattunk, értünk lett emberré, így jött közel, és így értette 
meg velünk, hogy Ő igazán szeret, javunkra cselekszik.
2. A Szentírás Istentől ihletett. A kételkedő ember felteszi a kérdést, honnan lehet tudni, 
hogy a Biblia Isten szava? Mi emberi kapcsolatainkban is érezzük, hogy jó- vagy 
rosszindulat árad felénk. Isten az Ő Lelke által  lehajolt azokhoz az emberekhez, akiket 
kiválasztott arra, hogy akaratát, az emberiséghez szóló szavait közvetítsék. Ők nem 
csoda emberek. Isten tette őket képessé, hogy közölje velük és rajtuk keresztül minden 
emberrel, mi a terve a világgal, az emberekkel. A Szentíráson keresztül így jut el 
hozzánk Isten szava. Isten szavában erő van, bibliaolvasó, imádkozó emberként 
megtapasztaljuk Isten hűséges szeretetét. Öröm meghallani hozzánk szóló szavát. Ez 
lehetséges, mert „A teljes Írás Istentől ihletett” 1Tim 3, 16. Az „ihletett” szót használják 
művészi alkotásra is. Valami, valaki ihleti, indítja, eszébe juttatja valakinek, mit írjon, 
formázzon. Itt ennél többről van szó, Isten ereje, Lelke indítja a szent írókat, prófétákat, 
evangélistákat, apostolokat szavainak hűséges tolmácsolására. 
3. A Szentírás hitelessége Isten tekintélyén nyugszik. De a hívők tapasztalatán is, mert 
felismertük, hogy amit Isten mond, az igaz. Amit a jövőre nézve ígér, az olyan biztos, 
mintha már megtörtént volna. Megmutatkozik az ige igazsága a hívők 
engedelmességének következményében ugyanúgy, mint az engedetlenség 
következményében. Akik Istent tisztelve engedelmeskednek, azok életében hatalmas 
dolgok történnek. Hogy a te életedben is megtörténjenek, tudatos Bibliát olvasó 
emberré kell lenned. Így felismered, megmentésedre hogyan készíti Isten a Messiás 
eljövetelét 2000 éven át Izrael történelmében, miért utasítják el a megszületett 
Messiást, Jézust egyesek, és miért, hogyan fogadják el mások mint Megváltót. Jézus 
Krisztus negyven nappal feltámadása után felment a mennybe. Befejezte küldetését a 

Vigyázz, lelki táplálékod életet vagy halált okoz!

János apostol féltő szeretettel fordul a hitben elindult
emberekhez, felhívja a �gyelmüket arra, nem minden hit 
jó hit. Mindig aktuális ezen elgondolkozni, amikor hitről, 
a Szentlélek munkájáról beszélünk. Az apostol így 
�gyelmeztet: „Szeretteim, ne higgyetek minden  léleknek, 
hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől 
valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten 
Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus 
Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig 
nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az antikrisztus 
lelke.” 1 Jn 4,1-3

Korunkban gyakran hallott szavak: spritualitás, lelkiség, 
feltöltődés, ellazulás, jóga, a tudat kikapcsolása, lemenni alfába, energiáink által 
szerzett nyugalom, uralkodni az énünk fölött, és sok más, egónkat felemelő és a Jézus 
Krisztusba vetett hitet akadályozó �lozó�a és technika. Az ige ezeket antikrisztusinak, 
sötét erők munkájának nevezi. Ha valaki riportot készítene  tíz-húsz emberrel az utcán, 
és megkérdezné, mit ért a fenti szavakon, sokféle választ hallana. S ha a 
megkérdezettek között lenne néhány, akár templomba járó keresztény, csak jó 
esetben adnának helyes feleletet. Ennek oka az, hogy a médiumokon keresztül 
celebektől,  népszerű emberektől, vagy éppen a munkahelyen irigyelt emberektől 
hallott és beváltnak hirdetett módszer alapján döntenek az emberek. Majd tovább 
adják a siker, vagy csalódás élményét. Nem gondolom, hogy közülük senki nem gondol 
transzcendensre, isteni hatalomra, de az ismeretek forrása gyakran hírességek tanítása, 
különböző vallások keveréke és amit még kigondol hozzá valaki. Ez egy folyton változó 
kép.  Igazi szükséghelyzetben még mélyebbre húzza az embert. Ezek forrása 
megbízhatatlan, sötét erő van mögötte. Az eszme, a mögötte lévő személy 
hatalmában tartja, rabszolgává teszi azt, aki ebben hisz. Billy Graham gondolata:  
Minden hamis vallás és minden �lozó�a igazgatója a sátán. 

földön. Tíz nap múlva teljesedett ígérete, eljött a Szentlélek, aki által az emberek 
megértik Isten szavát, ahogyan az Úr Jézus ígérte: „a Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit 
majd az én nevemben küld az Atya, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek.” Jn 14,26 

John Stott-tól származik a következő gondolat: Isten igéje nélkül a Szentlélek munkája 
érthetetlen, a Szentlélek nélkül pedig a Szentírás halott. Ezt a mondatot úgy érthetjük, 
hogy Isten ihletése, Lelke munkája kellett ahhoz, hogy a Szentírást kezünkbe véve, 
annak megértéséhez ne csak értelmi képességünket vegyük igénybe, hanem 
imádkozzunk a Szentlélek tanító jelenlétéért és vezetéséért. 

Vigyáznunk kell, mert az anyagtalan világban működnek a sötétség angyalai, akik 
magukat világosságnak hirdetik. Az Édenben rávette Évát és Ádámot a kígyó, hogy ne 
higgyenek Isten szavának. Azóta is meg akarja akadályozni az embereket abban, hogy 
megismerjék Istennek bűntől, haláltól megmentő szeretetét. A sátán angyalai jelen 
vannak világunkban, minden gonosz, rossz dolognak okozói, ráadásul hazugsággal 
magukhoz láncolják az embereket. Az ezoterikus, okkult dolgok nem Istentől 
származnak. Az ember nem tudja önmagának megszerezni a kívánt boldogságot, 
békességet, ezért rohan a hazug ígéretek után. 

Pásztori szolgálatom, személyes beszélgetéseim egy része olyan emberekkel történt,
akik sötét erők rabságában szenvedtek. Isten igéjével folyt a gyógyítás, mert az igében 
a Lélek ereje, munkája van. Jézus Krisztus jelenlétében folyt a beszélgetés, aki azért jött, 
hogy az ördög munkáit lerontsa, és megszabadítsa a szenvedő, életútján elakadt 
embert. Azok a testvéreim, akik befogadták szívükbe az Úr Jézust, akik a Szentlélek 
világosságában megértették az igét, szabadulást és új életet nyertek. 

Csak akkor tudunk megmaradni Krisztus követőiként, ha tanulmányozzuk a Bibliát, ha 
hűséges, napi igeolvasó, imádkozó emberek vagyunk. Csak akkor nem tévelygünk és 
esünk az ördög csapdájába, ha vigyázunk arra, hogy az ige és a Lélek világosságában 
kövessük Urunkat és Megváltónkat. 

Áldjon meg minket az Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten! 
Adja meg nekünk, hogy gyermekeiként 
éljünk a jelenvaló világban és együtt 
lehessünk majd az ő országában.    Ámen!

Reményik Sándor: Béke

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend -
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent -
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép -
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.                 
               (1941)

tudatosságra: „S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az 
Igét mindezekhez.” A béke helye ugyanis itt van legbelül, a lélekben. Ha megvalósul, 
hogy minden lélekben béke és csend van, „odakünt” sem lehet másként, akkor nem 
robbanhat sehol ezer bomba. Mi ezt a békét keressük, és meg is találhatjuk Isten 
igéjében, de hogyan tekintsünk a közelünkben zajló gyilkoló és romboló háborúra? 
Egyáltalán, mire van nekünk ráhatásunk, ilyen külső eseményeket tanúiként? 
Mindenekelőtt arra, hogy miként érzünk, és hogyan vélekedünk. Tudjuk, hogy a 
világ békéje, az erőegyensúly védelme, hatalmi küzdelem eredménye, amely olykor 
háborúhoz vezet. A hívő ember azonban itt nem állhat egyik háborúzó fél pártján 
sem, számunkra egyik félnek sem lehet „igaza”. Mi az áldozatok és a menekültek 
iránti együttérzést vállaljuk, a mi szívünk minden elesett katonáért és áldozatért fáj. 
Arra is �gyelnünk kell, amire Isten igéje tanít bennünket: „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” Mt 5, 9. Hogy Isten �ainak 
neveztessünk, egyedül a békét teremtőket, a jó szándékú politikusokat, a 
humanitárius segítőket pártolhatjuk, és imádkozhatunk, hogy legyen vége mielőbb 
a pusztításnak, a szenvedésnek. 

Reményik Sándor az igazi béke forrásáról szól a versben, arról a �nom egyensúlyról, 
amelyet csak Isten szeretetébe helyezett bizalmával találhat meg az ember. Így 
részesülhet abban a felemelő bizonyosságban, hogy élni jó, még ha elkerülhetetlen 
is a szenvedés ebben a földi létben. „Meghalni szép” – ha hiszünk benne, hogy ez 
átlépés az Örökkévaló közelségébe: „… bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az életbe.” Jn 5, 24- Mindennél fontosabb tudni, 
�gyelmeztet a költő, hogy Isten igéje az, ami elvezet bennünket erre a 

Gondolatok a békéről háború idején



2022. május 7-én, szombaton került megrendezésre gyülekezetünkben a 
hagyományos „Jószomszédsági nap” elnevezésű alkalom. Két éves szünet után 
végre élőben találkozhatott a testvéri közösség, a meghívott szomszédok, 
ismerősök, barátok. Ilyenkor lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésekre, 
bizonyságtételekre, örülhetünk egymásnak, erősíthetjük egymást a testvérekkel, a 
meghívott vendégek pedig ízelítőt kaphatnak az Emmaus gyülekezet életéből, 
kapcsolatok épülhetnek közöttünk. Ezeken túlmenően pedig a legfontosabb 
ilyenkor, hogy igei szolgálat is erősítse a résztvevőket. Az idén a meghívott vendég 
előadó, igehirdető Boros Lajos baptista testvérünk volt. 
Boros Lajos már harmadik alkalommal szolgált gyülekezetünkben, nem volt 
ismeretlen számunkra. Ő az az evangélista, aki hosszú évtizedeket töltött 
börtönben, s ott megtérve már Isten szolgálatába állt. Jelenleg a baptista egyház 
börtönmissziójának a vezetője. Minden alkalommal, amikor meghívta a gyülekezet, 
örömmel vállalta el a szolgálatot, szívesen jött közénk az Emmausba. Így történt ez 
most is. Mivel ismertük már, nagyon vártuk a vele való találkozást. A nap folyamán 
délelőtt bizonyságtétellel, igehirdetéssel szolgált, a közös ebéd után pedig énekes 
szolgálattal is megajándékozott bennünket.
Az alkalom témája „A Krisztust követő élet öröme” címet viselte. Boros Lajos 
szolgálatában bizonyságtétel és igemagyarázat váltakozva szerepelt. Nagyon nagy 
hangsúlyt helyezett a hívő élet gyakorlati megvalósulására, számtalan személyes 
megtapasztalással, példával, élménnyel bizonyította, mekkora örömöt jelent, ha az 
ember Jézus Krisztus vezetésével járja az életet. Mivel a világ öröme múlandó, az 
Istenből fakadó öröm viszont maradandó, mert az öröm forrása maga Krisztus. A 
szolgálat alapigéje a Római levél 14. rész 17. verse volt: „Mert az Isten országa nem 
evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm.” Boros Lajos 
kifejtette, hogy � mivel az emberek többsége a mennyországba szeretne kerülni � a 
mennyországnak van előszobája itt a földön. És ha valaki megnyílik Isten üzenete 
előtt, annak nem kevesebbet kínál Isten, mint azt, hogy az Ő világa belép az ember 
életébe. Isten kegyelméből a bűnös ember átkerülhet a sötétségből a világosságba. 
Fontosnak tartotta, hogy az ember személyes életében jelenjen meg Isten országa, 
hiszen így van értelme az evangéliumnak. Elmondta, hogy Isten az ember életét 
kéri, de a tapasztalata az, hogy az emberek nagyon nehezen tudják odaadni 
magukat Istennek, félnek attól, hogy mindent elveszítenek. Isten viszont azért kéri 
az életünket, mert meg akarja áldani, be akarja tölteni. Boros Lajostól sok hasznos 
tanácsot, biztatást, bátorítást kaptunk. Összefoglalásképpen felsorolom azokat a 
további fontos gondolatokat, amelyek a szolgálat során elhangzottak: 
         - Isten nagyságát igazából akkor tapasztalja meg az ember, ha közel megy hozzá.
         - Krisztus mondta: Van egy olyan öröm, amely minden öröm fölött való, ez az Ő saját öröme.
         - A hívő ember reménysége Isten. A körülmények ezt nem tudják elzárni az ember elől. Néha  

            mégis vannak olyan függönyök az ember szeme előtt – betegségek, pénztelenség, családi           
            gondok stb. – amelyek miatt nem tud belekapaszkodni a reménységbe. Ám amikor Isten  
            közelébe kerülünk, akkor ezek a falak leomlanak.
         - A mai világban a hívő embernek van magyarázója, Isten Szent Lelke. Nélküle nem értem  
            meg Istent. 
         - Isten az életünk eseményein keresztül többször szól hozzánk.
         - Isten utolsó szava ehhez a világhoz Jézus Krisztus.
         - Isten szereti az embert. Istennek olyan a szeretete, hogy embereket tud megmenteni a  
            halálból az életbe, sötétségből a világosságba. 
         - Isten megmutatja azt, ha Vele van az ember közösségben, akkor történhet bármi, a cél nem  
            fog elveszni.
         - Isten nem azt nézi, hogy honnét jön az ember, hanem azt nézi, hogy mi van a szívében,  
            hova akar menni.
         - Isten igéje egyenlő Istennel, egyenlő Krisztussal.
         - Aki Istenbe veti az ő reménységét, az az ember nem fog csalódni.
         - A Biblia szerzője él. 
         - Ennek a világnak beszélő Istene van, akivel ma még lehet kapcsolatot tartani. Isten óvja ezt                             
            a kapcsolatot.
         - A Krisztussal való élő közösség mindennél fontosabb.
         - A megtért embernek van öröme Istenben.
         - Isten hatalma őrzi az ember üdvösségét a hit által.
         - Isten hasonló mint a levegő: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.”
         - A mennyország ott van, ahol Isten van. 
         - A hit nem magánügy.
         - Az evangélium az egyik ember számára az élet üzenetét jelenti, a másik számára, aki nem  
            fogadja el, a halál üzenetét.
         - Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz.
         - A Jézussal való közösség akkor is megtart engem, amikor ki kell menni ebből a világból.
         - Aki Krisztusnak rendeli alá magát, az megszabadul a bűntől.
         - Addig jó az ember, amíg tudja, hogy bűnös.
         - Istennek sokba került az, hogy eljöjjön ebbe a világba. 
         - Két évezrede, hogy szól az Isten. 
         - Nem Istennek van szüksége arra, hogy imádkozzunk, hanem nekünk, embereknek, hogy  
            az Istennel való élő kapcsolat megmaradjon, és élve tartsa az embernek az életét. 

A szolgálat során képet kaptunk örömről, reménységről, életcélról, mennyei 
világról, Isten országáról. Istennek hála, ismét sokat gazdagodtunk.

tudatosságra: „S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az 
Igét mindezekhez.” A béke helye ugyanis itt van legbelül, a lélekben. Ha megvalósul, 
hogy minden lélekben béke és csend van, „odakünt” sem lehet másként, akkor nem 
robbanhat sehol ezer bomba. Mi ezt a békét keressük, és meg is találhatjuk Isten 
igéjében, de hogyan tekintsünk a közelünkben zajló gyilkoló és romboló háborúra? 
Egyáltalán, mire van nekünk ráhatásunk, ilyen külső eseményeket tanúiként? 
Mindenekelőtt arra, hogy miként érzünk, és hogyan vélekedünk. Tudjuk, hogy a 
világ békéje, az erőegyensúly védelme, hatalmi küzdelem eredménye, amely olykor 
háborúhoz vezet. A hívő ember azonban itt nem állhat egyik háborúzó fél pártján 
sem, számunkra egyik félnek sem lehet „igaza”. Mi az áldozatok és a menekültek 
iránti együttérzést vállaljuk, a mi szívünk minden elesett katonáért és áldozatért fáj. 
Arra is �gyelnünk kell, amire Isten igéje tanít bennünket: „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” Mt 5, 9. Hogy Isten �ainak 
neveztessünk, egyedül a békét teremtőket, a jó szándékú politikusokat, a 
humanitárius segítőket pártolhatjuk, és imádkozhatunk, hogy legyen vége mielőbb 
a pusztításnak, a szenvedésnek. 

Dr. Ujszászi Zsuzsanna

Reményik Sándor az igazi béke forrásáról szól a versben, arról a �nom egyensúlyról, 
amelyet csak Isten szeretetébe helyezett bizalmával találhat meg az ember. Így 
részesülhet abban a felemelő bizonyosságban, hogy élni jó, még ha elkerülhetetlen 
is a szenvedés ebben a földi létben. „Meghalni szép” – ha hiszünk benne, hogy ez 
átlépés az Örökkévaló közelségébe: „… bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az életbe.” Jn 5, 24- Mindennél fontosabb tudni, 
�gyelmeztet a költő, hogy Isten igéje az, ami elvezet bennünket erre a 

Reményik Sándor:    Egyszer talán majd mégis vége lesz

És akkor, aki visszatérni bír,
Csak visszatér megint a régihez.

A régi hithez, a régi házhoz -
Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez,
És számon mit se kér, kit se átkoz.

A mappás talán új térképet ír,
De másként minden régiben marad,
Csak egy darabig sok lesz a friss sír.

Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd,
A föld valahogy döcög majd tovább,
És lassú erők lemossák a vért.
                                           (1917)   



2022. május 7-én, szombaton került megrendezésre gyülekezetünkben a 
hagyományos „Jószomszédsági nap” elnevezésű alkalom. Két éves szünet után 
végre élőben találkozhatott a testvéri közösség, a meghívott szomszédok, 
ismerősök, barátok. Ilyenkor lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésekre, 
bizonyságtételekre, örülhetünk egymásnak, erősíthetjük egymást a testvérekkel, a 
meghívott vendégek pedig ízelítőt kaphatnak az Emmaus gyülekezet életéből, 
kapcsolatok épülhetnek közöttünk. Ezeken túlmenően pedig a legfontosabb 
ilyenkor, hogy igei szolgálat is erősítse a résztvevőket. Az idén a meghívott vendég 
előadó, igehirdető Boros Lajos baptista testvérünk volt. 
Boros Lajos már harmadik alkalommal szolgált gyülekezetünkben, nem volt 
ismeretlen számunkra. Ő az az evangélista, aki hosszú évtizedeket töltött 
börtönben, s ott megtérve már Isten szolgálatába állt. Jelenleg a baptista egyház 
börtönmissziójának a vezetője. Minden alkalommal, amikor meghívta a gyülekezet, 
örömmel vállalta el a szolgálatot, szívesen jött közénk az Emmausba. Így történt ez 
most is. Mivel ismertük már, nagyon vártuk a vele való találkozást. A nap folyamán 
délelőtt bizonyságtétellel, igehirdetéssel szolgált, a közös ebéd után pedig énekes 
szolgálattal is megajándékozott bennünket.
Az alkalom témája „A Krisztust követő élet öröme” címet viselte. Boros Lajos 
szolgálatában bizonyságtétel és igemagyarázat váltakozva szerepelt. Nagyon nagy 
hangsúlyt helyezett a hívő élet gyakorlati megvalósulására, számtalan személyes 
megtapasztalással, példával, élménnyel bizonyította, mekkora örömöt jelent, ha az 
ember Jézus Krisztus vezetésével járja az életet. Mivel a világ öröme múlandó, az 
Istenből fakadó öröm viszont maradandó, mert az öröm forrása maga Krisztus. A 
szolgálat alapigéje a Római levél 14. rész 17. verse volt: „Mert az Isten országa nem 
evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm.” Boros Lajos 
kifejtette, hogy � mivel az emberek többsége a mennyországba szeretne kerülni � a 
mennyországnak van előszobája itt a földön. És ha valaki megnyílik Isten üzenete 
előtt, annak nem kevesebbet kínál Isten, mint azt, hogy az Ő világa belép az ember 
életébe. Isten kegyelméből a bűnös ember átkerülhet a sötétségből a világosságba. 
Fontosnak tartotta, hogy az ember személyes életében jelenjen meg Isten országa, 
hiszen így van értelme az evangéliumnak. Elmondta, hogy Isten az ember életét 
kéri, de a tapasztalata az, hogy az emberek nagyon nehezen tudják odaadni 
magukat Istennek, félnek attól, hogy mindent elveszítenek. Isten viszont azért kéri 
az életünket, mert meg akarja áldani, be akarja tölteni. Boros Lajostól sok hasznos 
tanácsot, biztatást, bátorítást kaptunk. Összefoglalásképpen felsorolom azokat a 
további fontos gondolatokat, amelyek a szolgálat során elhangzottak: 
         - Isten nagyságát igazából akkor tapasztalja meg az ember, ha közel megy hozzá.
         - Krisztus mondta: Van egy olyan öröm, amely minden öröm fölött való, ez az Ő saját öröme.
         - A hívő ember reménysége Isten. A körülmények ezt nem tudják elzárni az ember elől. Néha  

Jószomszédsági nap – Boros Lajos szolgálata

            mégis vannak olyan függönyök az ember szeme előtt – betegségek, pénztelenség, családi           
            gondok stb. – amelyek miatt nem tud belekapaszkodni a reménységbe. Ám amikor Isten  
            közelébe kerülünk, akkor ezek a falak leomlanak.
         - A mai világban a hívő embernek van magyarázója, Isten Szent Lelke. Nélküle nem értem  
            meg Istent. 
         - Isten az életünk eseményein keresztül többször szól hozzánk.
         - Isten utolsó szava ehhez a világhoz Jézus Krisztus.
         - Isten szereti az embert. Istennek olyan a szeretete, hogy embereket tud megmenteni a  
            halálból az életbe, sötétségből a világosságba. 
         - Isten megmutatja azt, ha Vele van az ember közösségben, akkor történhet bármi, a cél nem  
            fog elveszni.
         - Isten nem azt nézi, hogy honnét jön az ember, hanem azt nézi, hogy mi van a szívében,  
            hova akar menni.
         - Isten igéje egyenlő Istennel, egyenlő Krisztussal.
         - Aki Istenbe veti az ő reménységét, az az ember nem fog csalódni.
         - A Biblia szerzője él. 
         - Ennek a világnak beszélő Istene van, akivel ma még lehet kapcsolatot tartani. Isten óvja ezt                             
            a kapcsolatot.
         - A Krisztussal való élő közösség mindennél fontosabb.
         - A megtért embernek van öröme Istenben.
         - Isten hatalma őrzi az ember üdvösségét a hit által.
         - Isten hasonló mint a levegő: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.”
         - A mennyország ott van, ahol Isten van. 
         - A hit nem magánügy.
         - Az evangélium az egyik ember számára az élet üzenetét jelenti, a másik számára, aki nem  
            fogadja el, a halál üzenetét.
         - Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz.
         - A Jézussal való közösség akkor is megtart engem, amikor ki kell menni ebből a világból.
         - Aki Krisztusnak rendeli alá magát, az megszabadul a bűntől.
         - Addig jó az ember, amíg tudja, hogy bűnös.
         - Istennek sokba került az, hogy eljöjjön ebbe a világba. 
         - Két évezrede, hogy szól az Isten. 
         - Nem Istennek van szüksége arra, hogy imádkozzunk, hanem nekünk, embereknek, hogy  
            az Istennel való élő kapcsolat megmaradjon, és élve tartsa az embernek az életét. 

A szolgálat során képet kaptunk örömről, reménységről, életcélról, mennyei 
világról, Isten országáról. Istennek hála, ismét sokat gazdagodtunk.

tudatosságra: „S a Kifejezést meglelni mindezekhez, Megtalálni a felséges Igét: Az 
Igét mindezekhez.” A béke helye ugyanis itt van legbelül, a lélekben. Ha megvalósul, 
hogy minden lélekben béke és csend van, „odakünt” sem lehet másként, akkor nem 
robbanhat sehol ezer bomba. Mi ezt a békét keressük, és meg is találhatjuk Isten 
igéjében, de hogyan tekintsünk a közelünkben zajló gyilkoló és romboló háborúra? 
Egyáltalán, mire van nekünk ráhatásunk, ilyen külső eseményeket tanúiként? 
Mindenekelőtt arra, hogy miként érzünk, és hogyan vélekedünk. Tudjuk, hogy a 
világ békéje, az erőegyensúly védelme, hatalmi küzdelem eredménye, amely olykor 
háborúhoz vezet. A hívő ember azonban itt nem állhat egyik háborúzó fél pártján 
sem, számunkra egyik félnek sem lehet „igaza”. Mi az áldozatok és a menekültek 
iránti együttérzést vállaljuk, a mi szívünk minden elesett katonáért és áldozatért fáj. 
Arra is �gyelnünk kell, amire Isten igéje tanít bennünket: „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” Mt 5, 9. Hogy Isten �ainak 
neveztessünk, egyedül a békét teremtőket, a jó szándékú politikusokat, a 
humanitárius segítőket pártolhatjuk, és imádkozhatunk, hogy legyen vége mielőbb 
a pusztításnak, a szenvedésnek. 

Reményik Sándor az igazi béke forrásáról szól a versben, arról a �nom egyensúlyról, 
amelyet csak Isten szeretetébe helyezett bizalmával találhat meg az ember. Így 
részesülhet abban a felemelő bizonyosságban, hogy élni jó, még ha elkerülhetetlen 
is a szenvedés ebben a földi létben. „Meghalni szép” – ha hiszünk benne, hogy ez 
átlépés az Örökkévaló közelségébe: „… bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az életbe.” Jn 5, 24- Mindennél fontosabb tudni, 
�gyelmeztet a költő, hogy Isten igéje az, ami elvezet bennünket erre a 



2022. május 7-én, szombaton került megrendezésre gyülekezetünkben a 
hagyományos „Jószomszédsági nap” elnevezésű alkalom. Két éves szünet után 
végre élőben találkozhatott a testvéri közösség, a meghívott szomszédok, 
ismerősök, barátok. Ilyenkor lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésekre, 
bizonyságtételekre, örülhetünk egymásnak, erősíthetjük egymást a testvérekkel, a 
meghívott vendégek pedig ízelítőt kaphatnak az Emmaus gyülekezet életéből, 
kapcsolatok épülhetnek közöttünk. Ezeken túlmenően pedig a legfontosabb 
ilyenkor, hogy igei szolgálat is erősítse a résztvevőket. Az idén a meghívott vendég 
előadó, igehirdető Boros Lajos baptista testvérünk volt. 
Boros Lajos már harmadik alkalommal szolgált gyülekezetünkben, nem volt 
ismeretlen számunkra. Ő az az evangélista, aki hosszú évtizedeket töltött 
börtönben, s ott megtérve már Isten szolgálatába állt. Jelenleg a baptista egyház 
börtönmissziójának a vezetője. Minden alkalommal, amikor meghívta a gyülekezet, 
örömmel vállalta el a szolgálatot, szívesen jött közénk az Emmausba. Így történt ez 
most is. Mivel ismertük már, nagyon vártuk a vele való találkozást. A nap folyamán 
délelőtt bizonyságtétellel, igehirdetéssel szolgált, a közös ebéd után pedig énekes 
szolgálattal is megajándékozott bennünket.
Az alkalom témája „A Krisztust követő élet öröme” címet viselte. Boros Lajos 
szolgálatában bizonyságtétel és igemagyarázat váltakozva szerepelt. Nagyon nagy 
hangsúlyt helyezett a hívő élet gyakorlati megvalósulására, számtalan személyes 
megtapasztalással, példával, élménnyel bizonyította, mekkora örömöt jelent, ha az 
ember Jézus Krisztus vezetésével járja az életet. Mivel a világ öröme múlandó, az 
Istenből fakadó öröm viszont maradandó, mert az öröm forrása maga Krisztus. A 
szolgálat alapigéje a Római levél 14. rész 17. verse volt: „Mert az Isten országa nem 
evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm.” Boros Lajos 
kifejtette, hogy � mivel az emberek többsége a mennyországba szeretne kerülni � a 
mennyországnak van előszobája itt a földön. És ha valaki megnyílik Isten üzenete 
előtt, annak nem kevesebbet kínál Isten, mint azt, hogy az Ő világa belép az ember 
életébe. Isten kegyelméből a bűnös ember átkerülhet a sötétségből a világosságba. 
Fontosnak tartotta, hogy az ember személyes életében jelenjen meg Isten országa, 
hiszen így van értelme az evangéliumnak. Elmondta, hogy Isten az ember életét 
kéri, de a tapasztalata az, hogy az emberek nagyon nehezen tudják odaadni 
magukat Istennek, félnek attól, hogy mindent elveszítenek. Isten viszont azért kéri 
az életünket, mert meg akarja áldani, be akarja tölteni. Boros Lajostól sok hasznos 
tanácsot, biztatást, bátorítást kaptunk. Összefoglalásképpen felsorolom azokat a 
további fontos gondolatokat, amelyek a szolgálat során elhangzottak: 
         - Isten nagyságát igazából akkor tapasztalja meg az ember, ha közel megy hozzá.
         - Krisztus mondta: Van egy olyan öröm, amely minden öröm fölött való, ez az Ő saját öröme.
         - A hívő ember reménysége Isten. A körülmények ezt nem tudják elzárni az ember elől. Néha  

            mégis vannak olyan függönyök az ember szeme előtt – betegségek, pénztelenség, családi           
            gondok stb. – amelyek miatt nem tud belekapaszkodni a reménységbe. Ám amikor Isten  
            közelébe kerülünk, akkor ezek a falak leomlanak.
         - A mai világban a hívő embernek van magyarázója, Isten Szent Lelke. Nélküle nem értem  
            meg Istent. 
         - Isten az életünk eseményein keresztül többször szól hozzánk.
         - Isten utolsó szava ehhez a világhoz Jézus Krisztus.
         - Isten szereti az embert. Istennek olyan a szeretete, hogy embereket tud megmenteni a  
            halálból az életbe, sötétségből a világosságba. 
         - Isten megmutatja azt, ha Vele van az ember közösségben, akkor történhet bármi, a cél nem  
            fog elveszni.
         - Isten nem azt nézi, hogy honnét jön az ember, hanem azt nézi, hogy mi van a szívében,  
            hova akar menni.
         - Isten igéje egyenlő Istennel, egyenlő Krisztussal.
         - Aki Istenbe veti az ő reménységét, az az ember nem fog csalódni.
         - A Biblia szerzője él. 
         - Ennek a világnak beszélő Istene van, akivel ma még lehet kapcsolatot tartani. Isten óvja ezt                             
            a kapcsolatot.
         - A Krisztussal való élő közösség mindennél fontosabb.
         - A megtért embernek van öröme Istenben.
         - Isten hatalma őrzi az ember üdvösségét a hit által.
         - Isten hasonló mint a levegő: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.”
         - A mennyország ott van, ahol Isten van. 
         - A hit nem magánügy.
         - Az evangélium az egyik ember számára az élet üzenetét jelenti, a másik számára, aki nem  
            fogadja el, a halál üzenetét.
         - Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz.
         - A Jézussal való közösség akkor is megtart engem, amikor ki kell menni ebből a világból.
         - Aki Krisztusnak rendeli alá magát, az megszabadul a bűntől.
         - Addig jó az ember, amíg tudja, hogy bűnös.
         - Istennek sokba került az, hogy eljöjjön ebbe a világba. 
         - Két évezrede, hogy szól az Isten. 
         - Nem Istennek van szüksége arra, hogy imádkozzunk, hanem nekünk, embereknek, hogy  
            az Istennel való élő kapcsolat megmaradjon, és élve tartsa az embernek az életét. 

A szolgálat során képet kaptunk örömről, reménységről, életcélról, mennyei 
világról, Isten országáról. Istennek hála, ismét sokat gazdagodtunk.

A világtörténelemben már sok fura dolog történt. Milliónyi háború, éhezés, 
nyomor, járványok, tragédiák. Ahogy telt az idő, a technika ugrásszerű 
fejlődésével már lehetővé vált természeti katasztrófák előre jelzése, az 
emberek időben történő kimenekítése, betegségek megelőzése és a 
leginkább rettegett betegségek meggyógyítása. Egyre korszerűbb ener-
giatermelési módok jelentek meg, egyre gyorsabb közlekedés és villámszerű 
információcsere jellemzi életünket.

Miközben igába hajtottuk az atomenergiát, megteremtettük annak a 
lehetőségét, hogy másodpercek alatt kiirtsuk a Föld teljes élővilágát. Amíg 
megtanultuk, hogyan módosítsuk a géneket egy jobb élet reményében, 
kitaláltuk azt is, hogyan lehet földrészekkel messzebbről célzottan elpusz-
títani embereket egyetlen vírussal. Amíg évezredekig az ember hitte és félte 
a Teremtőjét, addig az elmúlt évtizedekben odáig merészkedett az ember-
iség, hogy megtagadja, sőt maga játsszon Istent!
Az elmúlt néhány évben olyan dolgok történtek a világban, amik azelőtt 
sohasem. Hatalmas mértékű, magunk által generált természeti katasztrófák, 
egy világméretű járvány, aminek még mindig nincs teljesen vége, kitört egy 
újabb háború… Elkezdődött valami, amibe beleborzong a lelkem. Igazából 
nem a járványtól és nem konkrétan a háborútól félek úgy igazán, hanem 
attól, hogy az emberiség, az egyes emberek lelkében mi játszódik le ezután. 
Hogyan torzulunk, és hogyan fordulunk el attól, ami helyes, ami tiszta és 
követendő. Hiszen családok azért mennek szét, mert egyes tagok nem 
ugyanarra a pártra szavaztak. Hirdetjük az elfogadást, de kirekesztőbbek és 
ítélkezőbbek vagyunk, mint bármikor korábban. A pénz lett a bálvány mind-
enek felett, és ezért tönkre mennek családok, kapcsolatok. Elfelejtettük 
szeretni egymást és megbecsülni azt, amink van. Törtetünk, hogy nagyobb, 
szebb, drágább dolgokat vegyünk, miközben elfelejtünk mesélni a gyere-
keinknek, és beszélgetni a szeretteinkkel. Megmérgezzük a folyóinkat és az 
emberi kapcsolatainkat. És ami a legijesztőbb: a nagy rohanásban elfelejt-
kezünk Istenről!

A szürke hétköznapok mókuskerekében egy dologtól félek igazán: saját mag-

amtól. Nem tudom, mit hoz a jövő, milyen nehézségeket hoz elém még az 
élet, de őszintén meg kell mondanom, félek attól, hogyan fogok helytállni. Az 
az érzésem, hogy a Gonosz sokkal ra�náltabban fogja húzgálni a szálakat, 
mint eddig valaha. Sok mindenben elbukhatok, de egy dologban nem tehe-
tem meg: Istent kell szolgálnom akkor is, ha nyíltan bántanak érte! Észre kell 
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vennem a megtévesztéseket, az álszentséget, a hamis prófétákat! Szeretnem 
kell akkor is, ha mások gyűlölnek! Járnom kell az utat, ha csak egy lábnyomnyi 
széles is!

Testvéreim! Muszáj megállnunk néha ebben az őrült világban és rácsodálkozni 

arra, ami szép! Szüntelen imádkozzunk, hogy elvegyük Isten akaratát, és arra 
menjünk, amerre valóban Ő akarja! Figyeljünk a másikra! Öleljük meg, és 
bátorítsuk egymást! Ne csak a kezünket mossuk tisztára, hanem a lelkünket is! 
Imádkozzunk együtt és egymásért!

Megkaptuk a legnagyobb ajándékot: az üdvösség 
lehetőségét - ne szalasszuk el!

„Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban 
van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a 

világ hallgat rájuk.” Jn4:5-6



2022. május 7-én, szombaton került megrendezésre gyülekezetünkben a 
hagyományos „Jószomszédsági nap” elnevezésű alkalom. Két éves szünet után 
végre élőben találkozhatott a testvéri közösség, a meghívott szomszédok, 
ismerősök, barátok. Ilyenkor lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésekre, 
bizonyságtételekre, örülhetünk egymásnak, erősíthetjük egymást a testvérekkel, a 
meghívott vendégek pedig ízelítőt kaphatnak az Emmaus gyülekezet életéből, 
kapcsolatok épülhetnek közöttünk. Ezeken túlmenően pedig a legfontosabb 
ilyenkor, hogy igei szolgálat is erősítse a résztvevőket. Az idén a meghívott vendég 
előadó, igehirdető Boros Lajos baptista testvérünk volt. 
Boros Lajos már harmadik alkalommal szolgált gyülekezetünkben, nem volt 
ismeretlen számunkra. Ő az az evangélista, aki hosszú évtizedeket töltött 
börtönben, s ott megtérve már Isten szolgálatába állt. Jelenleg a baptista egyház 
börtönmissziójának a vezetője. Minden alkalommal, amikor meghívta a gyülekezet, 
örömmel vállalta el a szolgálatot, szívesen jött közénk az Emmausba. Így történt ez 
most is. Mivel ismertük már, nagyon vártuk a vele való találkozást. A nap folyamán 
délelőtt bizonyságtétellel, igehirdetéssel szolgált, a közös ebéd után pedig énekes 
szolgálattal is megajándékozott bennünket.
Az alkalom témája „A Krisztust követő élet öröme” címet viselte. Boros Lajos 
szolgálatában bizonyságtétel és igemagyarázat váltakozva szerepelt. Nagyon nagy 
hangsúlyt helyezett a hívő élet gyakorlati megvalósulására, számtalan személyes 
megtapasztalással, példával, élménnyel bizonyította, mekkora örömöt jelent, ha az 
ember Jézus Krisztus vezetésével járja az életet. Mivel a világ öröme múlandó, az 
Istenből fakadó öröm viszont maradandó, mert az öröm forrása maga Krisztus. A 
szolgálat alapigéje a Római levél 14. rész 17. verse volt: „Mert az Isten országa nem 
evés, ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm.” Boros Lajos 
kifejtette, hogy � mivel az emberek többsége a mennyországba szeretne kerülni � a 
mennyországnak van előszobája itt a földön. És ha valaki megnyílik Isten üzenete 
előtt, annak nem kevesebbet kínál Isten, mint azt, hogy az Ő világa belép az ember 
életébe. Isten kegyelméből a bűnös ember átkerülhet a sötétségből a világosságba. 
Fontosnak tartotta, hogy az ember személyes életében jelenjen meg Isten országa, 
hiszen így van értelme az evangéliumnak. Elmondta, hogy Isten az ember életét 
kéri, de a tapasztalata az, hogy az emberek nagyon nehezen tudják odaadni 
magukat Istennek, félnek attól, hogy mindent elveszítenek. Isten viszont azért kéri 
az életünket, mert meg akarja áldani, be akarja tölteni. Boros Lajostól sok hasznos 
tanácsot, biztatást, bátorítást kaptunk. Összefoglalásképpen felsorolom azokat a 
további fontos gondolatokat, amelyek a szolgálat során elhangzottak: 
         - Isten nagyságát igazából akkor tapasztalja meg az ember, ha közel megy hozzá.
         - Krisztus mondta: Van egy olyan öröm, amely minden öröm fölött való, ez az Ő saját öröme.
         - A hívő ember reménysége Isten. A körülmények ezt nem tudják elzárni az ember elől. Néha  

            mégis vannak olyan függönyök az ember szeme előtt – betegségek, pénztelenség, családi           
            gondok stb. – amelyek miatt nem tud belekapaszkodni a reménységbe. Ám amikor Isten  
            közelébe kerülünk, akkor ezek a falak leomlanak.
         - A mai világban a hívő embernek van magyarázója, Isten Szent Lelke. Nélküle nem értem  
            meg Istent. 
         - Isten az életünk eseményein keresztül többször szól hozzánk.
         - Isten utolsó szava ehhez a világhoz Jézus Krisztus.
         - Isten szereti az embert. Istennek olyan a szeretete, hogy embereket tud megmenteni a  
            halálból az életbe, sötétségből a világosságba. 
         - Isten megmutatja azt, ha Vele van az ember közösségben, akkor történhet bármi, a cél nem  
            fog elveszni.
         - Isten nem azt nézi, hogy honnét jön az ember, hanem azt nézi, hogy mi van a szívében,  
            hova akar menni.
         - Isten igéje egyenlő Istennel, egyenlő Krisztussal.
         - Aki Istenbe veti az ő reménységét, az az ember nem fog csalódni.
         - A Biblia szerzője él. 
         - Ennek a világnak beszélő Istene van, akivel ma még lehet kapcsolatot tartani. Isten óvja ezt                             
            a kapcsolatot.
         - A Krisztussal való élő közösség mindennél fontosabb.
         - A megtért embernek van öröme Istenben.
         - Isten hatalma őrzi az ember üdvösségét a hit által.
         - Isten hasonló mint a levegő: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk.”
         - A mennyország ott van, ahol Isten van. 
         - A hit nem magánügy.
         - Az evangélium az egyik ember számára az élet üzenetét jelenti, a másik számára, aki nem  
            fogadja el, a halál üzenetét.
         - Az ördög sokat ígér, keveset ad, végül mindent elvesz.
         - A Jézussal való közösség akkor is megtart engem, amikor ki kell menni ebből a világból.
         - Aki Krisztusnak rendeli alá magát, az megszabadul a bűntől.
         - Addig jó az ember, amíg tudja, hogy bűnös.
         - Istennek sokba került az, hogy eljöjjön ebbe a világba. 
         - Két évezrede, hogy szól az Isten. 
         - Nem Istennek van szüksége arra, hogy imádkozzunk, hanem nekünk, embereknek, hogy  
            az Istennel való élő kapcsolat megmaradjon, és élve tartsa az embernek az életét. 

A szolgálat során képet kaptunk örömről, reménységről, életcélról, mennyei 
világról, Isten országáról. Istennek hála, ismét sokat gazdagodtunk.

Mit hoz a jövő?

A világtörténelemben már sok fura dolog történt. Milliónyi háború, éhezés, 
nyomor, járványok, tragédiák. Ahogy telt az idő, a technika ugrásszerű 
fejlődésével már lehetővé vált természeti katasztrófák előre jelzése, az 
emberek időben történő kimenekítése, betegségek megelőzése és a 
leginkább rettegett betegségek meggyógyítása. Egyre korszerűbb ener-
giatermelési módok jelentek meg, egyre gyorsabb közlekedés és villámszerű 
információcsere jellemzi életünket.

Miközben igába hajtottuk az atomenergiát, megteremtettük annak a 
lehetőségét, hogy másodpercek alatt kiirtsuk a Föld teljes élővilágát. Amíg 
megtanultuk, hogyan módosítsuk a géneket egy jobb élet reményében, 
kitaláltuk azt is, hogyan lehet földrészekkel messzebbről célzottan elpusz-
títani embereket egyetlen vírussal. Amíg évezredekig az ember hitte és félte 
a Teremtőjét, addig az elmúlt évtizedekben odáig merészkedett az ember-
iség, hogy megtagadja, sőt maga játsszon Istent!
Az elmúlt néhány évben olyan dolgok történtek a világban, amik azelőtt 
sohasem. Hatalmas mértékű, magunk által generált természeti katasztrófák, 
egy világméretű járvány, aminek még mindig nincs teljesen vége, kitört egy 
újabb háború… Elkezdődött valami, amibe beleborzong a lelkem. Igazából 
nem a járványtól és nem konkrétan a háborútól félek úgy igazán, hanem 
attól, hogy az emberiség, az egyes emberek lelkében mi játszódik le ezután. 
Hogyan torzulunk, és hogyan fordulunk el attól, ami helyes, ami tiszta és 
követendő. Hiszen családok azért mennek szét, mert egyes tagok nem 
ugyanarra a pártra szavaztak. Hirdetjük az elfogadást, de kirekesztőbbek és 
ítélkezőbbek vagyunk, mint bármikor korábban. A pénz lett a bálvány mind-
enek felett, és ezért tönkre mennek családok, kapcsolatok. Elfelejtettük 
szeretni egymást és megbecsülni azt, amink van. Törtetünk, hogy nagyobb, 
szebb, drágább dolgokat vegyünk, miközben elfelejtünk mesélni a gyere-
keinknek, és beszélgetni a szeretteinkkel. Megmérgezzük a folyóinkat és az 
emberi kapcsolatainkat. És ami a legijesztőbb: a nagy rohanásban elfelejt-
kezünk Istenről!

A szürke hétköznapok mókuskerekében egy dologtól félek igazán: saját mag-

amtól. Nem tudom, mit hoz a jövő, milyen nehézségeket hoz elém még az 
élet, de őszintén meg kell mondanom, félek attól, hogyan fogok helytállni. Az 
az érzésem, hogy a Gonosz sokkal ra�náltabban fogja húzgálni a szálakat, 
mint eddig valaha. Sok mindenben elbukhatok, de egy dologban nem tehe-
tem meg: Istent kell szolgálnom akkor is, ha nyíltan bántanak érte! Észre kell 

vennem a megtévesztéseket, az álszentséget, a hamis prófétákat! Szeretnem 
kell akkor is, ha mások gyűlölnek! Járnom kell az utat, ha csak egy lábnyomnyi 
széles is!

Testvéreim! Muszáj megállnunk néha ebben az őrült világban és rácsodálkozni 

arra, ami szép! Szüntelen imádkozzunk, hogy elvegyük Isten akaratát, és arra 
menjünk, amerre valóban Ő akarja! Figyeljünk a másikra! Öleljük meg, és 
bátorítsuk egymást! Ne csak a kezünket mossuk tisztára, hanem a lelkünket is! 
Imádkozzunk együtt és egymásért!

Megkaptuk a legnagyobb ajándékot: az üdvösség 
lehetőségét - ne szalasszuk el!

„Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban 
van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a 

világ hallgat rájuk.” Jn4:5-6



A világtörténelemben már sok fura dolog történt. Milliónyi háború, éhezés, 
nyomor, járványok, tragédiák. Ahogy telt az idő, a technika ugrásszerű 
fejlődésével már lehetővé vált természeti katasztrófák előre jelzése, az 
emberek időben történő kimenekítése, betegségek megelőzése és a 
leginkább rettegett betegségek meggyógyítása. Egyre korszerűbb ener-
giatermelési módok jelentek meg, egyre gyorsabb közlekedés és villámszerű 
információcsere jellemzi életünket.

Miközben igába hajtottuk az atomenergiát, megteremtettük annak a 
lehetőségét, hogy másodpercek alatt kiirtsuk a Föld teljes élővilágát. Amíg 
megtanultuk, hogyan módosítsuk a géneket egy jobb élet reményében, 
kitaláltuk azt is, hogyan lehet földrészekkel messzebbről célzottan elpusz-
títani embereket egyetlen vírussal. Amíg évezredekig az ember hitte és félte 
a Teremtőjét, addig az elmúlt évtizedekben odáig merészkedett az ember-
iség, hogy megtagadja, sőt maga játsszon Istent!
Az elmúlt néhány évben olyan dolgok történtek a világban, amik azelőtt 
sohasem. Hatalmas mértékű, magunk által generált természeti katasztrófák, 
egy világméretű járvány, aminek még mindig nincs teljesen vége, kitört egy 
újabb háború… Elkezdődött valami, amibe beleborzong a lelkem. Igazából 
nem a járványtól és nem konkrétan a háborútól félek úgy igazán, hanem 
attól, hogy az emberiség, az egyes emberek lelkében mi játszódik le ezután. 
Hogyan torzulunk, és hogyan fordulunk el attól, ami helyes, ami tiszta és 
követendő. Hiszen családok azért mennek szét, mert egyes tagok nem 
ugyanarra a pártra szavaztak. Hirdetjük az elfogadást, de kirekesztőbbek és 
ítélkezőbbek vagyunk, mint bármikor korábban. A pénz lett a bálvány mind-
enek felett, és ezért tönkre mennek családok, kapcsolatok. Elfelejtettük 
szeretni egymást és megbecsülni azt, amink van. Törtetünk, hogy nagyobb, 
szebb, drágább dolgokat vegyünk, miközben elfelejtünk mesélni a gyere-
keinknek, és beszélgetni a szeretteinkkel. Megmérgezzük a folyóinkat és az 
emberi kapcsolatainkat. És ami a legijesztőbb: a nagy rohanásban elfelejt-
kezünk Istenről!

A szürke hétköznapok mókuskerekében egy dologtól félek igazán: saját mag-

amtól. Nem tudom, mit hoz a jövő, milyen nehézségeket hoz elém még az 
élet, de őszintén meg kell mondanom, félek attól, hogyan fogok helytállni. Az 
az érzésem, hogy a Gonosz sokkal ra�náltabban fogja húzgálni a szálakat, 
mint eddig valaha. Sok mindenben elbukhatok, de egy dologban nem tehe-
tem meg: Istent kell szolgálnom akkor is, ha nyíltan bántanak érte! Észre kell 

vennem a megtévesztéseket, az álszentséget, a hamis prófétákat! Szeretnem 
kell akkor is, ha mások gyűlölnek! Járnom kell az utat, ha csak egy lábnyomnyi 
széles is!

Testvéreim! Muszáj megállnunk néha ebben az őrült világban és rácsodálkozni 

arra, ami szép! Szüntelen imádkozzunk, hogy elvegyük Isten akaratát, és arra 
menjünk, amerre valóban Ő akarja! Figyeljünk a másikra! Öleljük meg, és 
bátorítsuk egymást! Ne csak a kezünket mossuk tisztára, hanem a lelkünket is! 
Imádkozzunk együtt és egymásért!

Megkaptuk a legnagyobb ajándékot: az üdvösség 
lehetőségét - ne szalasszuk el!

„Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban 
van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a 

világ hallgat rájuk.” Jn4:5-6

Tiziano: A Szentlélek 

eljövetele (1545)

Dr. Bakk Judit



A világtörténelemben már sok fura dolog történt. Milliónyi háború, éhezés, 
nyomor, járványok, tragédiák. Ahogy telt az idő, a technika ugrásszerű 
fejlődésével már lehetővé vált természeti katasztrófák előre jelzése, az 
emberek időben történő kimenekítése, betegségek megelőzése és a 
leginkább rettegett betegségek meggyógyítása. Egyre korszerűbb ener-
giatermelési módok jelentek meg, egyre gyorsabb közlekedés és villámszerű 
információcsere jellemzi életünket.

Miközben igába hajtottuk az atomenergiát, megteremtettük annak a 
lehetőségét, hogy másodpercek alatt kiirtsuk a Föld teljes élővilágát. Amíg 
megtanultuk, hogyan módosítsuk a géneket egy jobb élet reményében, 
kitaláltuk azt is, hogyan lehet földrészekkel messzebbről célzottan elpusz-
títani embereket egyetlen vírussal. Amíg évezredekig az ember hitte és félte 
a Teremtőjét, addig az elmúlt évtizedekben odáig merészkedett az ember-
iség, hogy megtagadja, sőt maga játsszon Istent!
Az elmúlt néhány évben olyan dolgok történtek a világban, amik azelőtt 
sohasem. Hatalmas mértékű, magunk által generált természeti katasztrófák, 
egy világméretű járvány, aminek még mindig nincs teljesen vége, kitört egy 
újabb háború… Elkezdődött valami, amibe beleborzong a lelkem. Igazából 
nem a járványtól és nem konkrétan a háborútól félek úgy igazán, hanem 
attól, hogy az emberiség, az egyes emberek lelkében mi játszódik le ezután. 
Hogyan torzulunk, és hogyan fordulunk el attól, ami helyes, ami tiszta és 
követendő. Hiszen családok azért mennek szét, mert egyes tagok nem 
ugyanarra a pártra szavaztak. Hirdetjük az elfogadást, de kirekesztőbbek és 
ítélkezőbbek vagyunk, mint bármikor korábban. A pénz lett a bálvány mind-
enek felett, és ezért tönkre mennek családok, kapcsolatok. Elfelejtettük 
szeretni egymást és megbecsülni azt, amink van. Törtetünk, hogy nagyobb, 
szebb, drágább dolgokat vegyünk, miközben elfelejtünk mesélni a gyere-
keinknek, és beszélgetni a szeretteinkkel. Megmérgezzük a folyóinkat és az 
emberi kapcsolatainkat. És ami a legijesztőbb: a nagy rohanásban elfelejt-
kezünk Istenről!

A szürke hétköznapok mókuskerekében egy dologtól félek igazán: saját mag-

amtól. Nem tudom, mit hoz a jövő, milyen nehézségeket hoz elém még az 
élet, de őszintén meg kell mondanom, félek attól, hogyan fogok helytállni. Az 
az érzésem, hogy a Gonosz sokkal ra�náltabban fogja húzgálni a szálakat, 
mint eddig valaha. Sok mindenben elbukhatok, de egy dologban nem tehe-
tem meg: Istent kell szolgálnom akkor is, ha nyíltan bántanak érte! Észre kell 

vennem a megtévesztéseket, az álszentséget, a hamis prófétákat! Szeretnem 
kell akkor is, ha mások gyűlölnek! Járnom kell az utat, ha csak egy lábnyomnyi 
széles is!

Testvéreim! Muszáj megállnunk néha ebben az őrült világban és rácsodálkozni 

arra, ami szép! Szüntelen imádkozzunk, hogy elvegyük Isten akaratát, és arra 
menjünk, amerre valóban Ő akarja! Figyeljünk a másikra! Öleljük meg, és 
bátorítsuk egymást! Ne csak a kezünket mossuk tisztára, hanem a lelkünket is! 
Imádkozzunk együtt és egymásért!

Megkaptuk a legnagyobb ajándékot: az üdvösség 
lehetőségét - ne szalasszuk el!

„Hiszen, aki bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban 
van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a 

világ hallgat rájuk.” Jn4:5-6

„...ilyeneké az Isten országa…” Lk 18,16

Vasárnaponként a gyerekekkel még mindig a Földközi-tengeren 
„hajókázunk” követve Pál apostol útjait. A Bibliából az Apostolok 
Cselekedetei című fejezet rengeteg érdekes, izgalmas történetet mond el 
nekünk. Jelenleg egy nagyon szép térképet készítenek a gyerekek, amely 
bemutatja, hogy merre járt Pál apostol és társai, milyen helyszíneken 
hirdették a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. 

Hálát adunk Istennek azért, hogy együtt lehetünk a gyerekekkel 
személyesen. Közösen munkálkodnak, énekelnek, imádkoznak, játszanak az 
Istentisztelet alatt zajló gyerekórán.

Sokszor beszélgetünk az aktuális dolgokról, gondolok itt a háborúra, amely 
komolyan foglalkoztatja még a legkisebbeket is. Az egyik vasárnap egy olyan 
kis hajót készítettünk, amelynek vitorlájára a következő Ige volt írva: „Bízzál 
az Úrban…” Abban a drága mindenható Istenben, akinek minden hatalom a 
kezében van!

Szeretettel várunk minden gyermeket a vasárnapi Istentisztelet alatti 
gyermekfoglalkozásokra!

Kovácsné Bertóthy Noémi

Pál apostol missziós útjai – a gyermekek térképe



I n f o r m á c i ó

Gyülekezeti programok:

       június 19-24. - kon�rmandus tábor - Bodrogkeresztúr

       július 4-6. - felnőtt csendes napok - Bodrogkeresztúr

       augusztus 28. vasárnap - presbiteri csendes délután – Bodrogkeresztúr –              
           Monty Taylor szolgálata

       szeptember 17-18. - Emmaus születésnap

       szeptember 24. - EPOT -  „Elfogadtál és elhívtál”  - Evangélikus Presbiterek 
           Országos Találkozója - Budapest, Hungexpo C pavilon,  10.00-17.00

       október - kon�rmáció

       november 5. - Egyházmegyei Presbiteri nap - Kölcse

       november 24-27. - adventi sorozat – Ittzés István lelkipásztor szolgálata

Minden hónap harmadik hétfőjén női kört tartunk 18 órától
Információ: Kovácsné Bertóthy Noémi +36203927475

Minden hónap harmadik szerdáján fér� kőrt tartunk 18 órától
Információ: Magyar Tamás +36306688729

Minden szerdán 16 órától (még változhat az időpont, információ: Bozorády András 
+362082453085) imaórát tartunk

Szeptemberben minden csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk

Minden pénteken 17 órától esti istentiszteletet tartunk

Szeptemberben minden pénteken 18 órától i�úsági órát tartunk

Felnőtt keresztelésre való felkészítés, keresztelő, esketés, temetés, egyéni gyónás és 
személyes beszélgetés esetén információ: Bozorády András +36208243085

Kauzális adatok: 

Keresztelés: Molnár Péter, Vámos Gergő, Kékesi-Simon Nóra, Simon Ferenc, Téglás 
Benjámin, Molnár Rebeka, Horváth Milla, Gárdonyi Anna Luca, Szabó Dorina Hanna, 
Szőke Noémi Fruzsina
Házasságkötés: Kovács Márk – Szokol Nina

Temetés : Szabó István, Tóth Andrásné Jéger Ilona, Gincsai Miklós, Gyebrószki Béla, 
Virág István, Egyed Istvánné

A címlapon Simon András gra�kusművész alkotása látható. 



Gyülekeze� hírek

A vasárnapi istentiszteletek a szokásos időben reggel 9 órától megtekinthetők 
élőben online: https://www.youtube.com/user/emmausnyh

Ha valaki a youtube csatornára feliratkozik és a feliratkozás gomb melletti 
csengettyűre rákattint és az „összes” feliratú lehetőséget választja, e-mailben 
kap értesítést az adások megkezdéséről. 

Fontos fórum még, ha valakinek facebook pro�lja van, az Emmaus csoport 
illetve a gyülekezeti honlap: https://emmausgyulekezet.hu/. 

Imakéréseket lehet az abozorady@gmail.com címre küldeni, és, ha valaki benne 
van a facebook csoportban, akkor arra a felületre is fel lehet tenni.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag is 
támogatták gyülekezetünk működését

Elérhetőségeink: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A.
Telefon: 06-20-8243085, Fax: (42) 595-469, 

E-mail: emmaus@lutheran.hu, www.emmaus.hu

Emmausért alapítvány: 18811104-1-15


