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A programokban, időpontokban változás lehetséges!
A hónap aranymondása: Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz szemem. Zsoltárok 32:8
A hónap imádsága: Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem hagyod szó nélkül az
életemet. Köszönöm ugyanakkor azt is, hogy a te szavad, ami hozzám szól, nem a lesújtó
ítélet, nem is a vég nélküli korholás üzenetével hangzik felém, hanem felemel, inspirál, útra
indít, távlatot ad. Kérlek, mielőtt szólítasz engem, készíts fel üzeneted befogadására. Taníts
meg az imádság, az igeolvasás idejének, atmoszférájának kialakítására, naponkénti gyakorlására! Köszönöm, hogy türelmes vagy velem. Köszönöm, hogy gyakori tőled eltévelyedéseim
ellenére is tanítványodként számítasz rám. Bátoríts, erősíts meg engem ebben a tanítványságban! Ámen.

Menjetek be kapuin hálaadással…
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Jézus a házasság megmentője
„Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt
mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele
szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy
vész el tagjaidból, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed vezet
bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha
egész tested vettetik a gyehennára.” (Máté 5:27-30)
Angliából indult el a „Házasság hete” nevű kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben, egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét.
Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban, mert látásuk szerint a házasság Isten
csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára.
A hetedik parancsolat, amint tudjátok, így hangzik: „Ne paráználkodj”! Vagy helyesebb magyar fordításban: „Ne légy házasságtörő”!
Mire tanít, az Úr Jézus mikor a hetedik parancsolatot értelmezi a hegyi beszédben?
A házasságtörés gyökre a férfi szívében felgerjedő indulat, amellyel megkívánja az
asszonyt. A mai világ nagy kísértése, hogy a nőt a férfi érzéki vágya kiszolgáltatott
tárgyának tartsa, ezért szól itt Jézus egyoldalúan a férfiról. A törvény igazi értelme szerint,
minden érzéki vágy bűn, mert a törvény lelki. A tanítás radikális: a bűn elleni harc csak
akkor eredményes, ha a bűnössé vált életfunkciót öljük meg magunkban, bármely
testrészünkhöz fűződik – a testrész sokszor jelenti a hozzá fűződő funkciót. „Öljétek meg
tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a
szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt
haragszik Isten.” (Kol 3:5) Láthatjuk, hogy Jézus nem veszi könnyen a házasélet válságának
kérdését sem. Arra ösztönöz minket, hogy szívbéli őszinteséggel vessünk meg minden szemérmetlenséget. És szívbéli őszinteséggel szemérmetes és mértékletes életet éljünk úgy a
házaséletben, mint azon kívül.
Tehát nemcsak a házasságtörést és az ahhoz hasonló rút dolgokat tiltja meg, Isten ebben a parancsolatban, mert mind testünk, mind lelkünk a Szentlélek temploma, így mindkettőnek tiszta és szent megőrzését kívánja az Úr Jézus. Ezért tilt meg mindenféle erkölcstelen
cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot és kívánságot; mindazt, ami erre ingerelhetne.
Mennyi házasság indult boldog reménységgel, és közülük milyen nagyon sok vált
azóta pokollá, hullott szét darabokra, úgy, hogy csak fájó romok és halálra sebzett lelkek
maradtak a tanúi. – papok - lelkészek is – külön élnek – nem válnak – látszat házasságban
élnek – vagy meg sem nősülnek, de barátnőt tartanak „Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az Úr, Izráel Istene -, mert

erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek
hűtlenek!
Ez a mi korunk, nemcsak a számítógépnek és internetnek, nemcsak a műholdaknak,
hanem a házasság válságának a korszaka is. Hogy mi-minden oka van ennek, hogy a modern
életforma, az hogy a férj is, meg a feleség is élete nagyobb idejét másvalakivel tölti el, közös
munkában, mekkora kísértést jelenthet mindkettőre, és más egyéb rengeteg lehetőség a nemi
vágy gátlástalan kiélésére, erről nagyon sok mindent lehetne elmondani. A legmélyebb ok, a
legfontosabb az, amiről a Bibliának már rögtön a legelején szó van: az emberi szív
gyökeres romlottsága.
Akárhogyan értelmezzük Ádám és Éva történetét, van valami szimbolikus jelentősége
annak, hogy már a legelső házasságra valami árnyék borult. Ádám bevádolja a feleségét
Isten előtt, és még csak nem is a nevén nevezi, hanem így mondja: „Az asszony, a kit mellém adtál” (1Móz 3,12). Szinte érződik benne valami keserű csalódással teli vád a sors ellen,
Isten ellen, aki azt az asszonyt adta mellé. Itt kezdődik a házasság válsága, minden házasság
válsága. És azóta az erkölcsi szenny szinte folyammá dagadva hömpölyög végig a világon.
És azóta elvesztette a házasság a szentségét, a test a tisztaságát, a gondolatvilág a romlatlanságát, az élet az ártatlanságát. És nincs senki, de igazán senki, aki a hetedik parancsolat isteni
törvényének a követelménye előtt makulátlanul állhatna meg. Ezért hozza elő az Úr Jézus
kíméletlenül a tisztátalan cselekedeteket, a szemérmetlen magaviseletet, a szavakat, a gondolatokat, egybefoglalja őket a kívánsággal, ami az embert arra ingerli, hogy paráznaságot
kövessen el, és állítja oda az Isten átkának a tűzébe, mondván: Isten mindennemű tisztátalanságot megátkozott. "Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el
magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két
lábbal vettetel az örök tűzre. (Mt 18,8)
De Jézus nemcsak a házasság megromlásáról beszél, hanem a házasság újjáépítéséről is. Ma is minden paráznának azt mondja, mint az akkori nőnek, kit elé hurcoltak: „nem
ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11)
A házasság Isten teremtési rendje. Ő alkotta úgy az embert, hogy a saját teremtő hatalmának egy részét mintegy rábízta, mondván: „Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek
be a földet” (1Móz 1,28). Adjátok oda a testeteket az én teremtő hatalmam szolgálatába,
hogy kialakuljon az emberi nemzetség, és én elérjem célomat a világgal.
Jézus, nem teremtette a házasságot, hanem újjáteremti, megváltja, azt, amit az
Isten teremtési rendjében a bűn összekuszált, megrontott. Helyreállítja, visszaszerzi
számára eredeti méltóságát és szentségét. Ezt teszi Jézus az egész teremtett világgal. Megtisztítja azt, ami bepiszkolódott, megkeresi és visszahozza azt, ami elveszett. Fölemeli és
meggyógyítja azt, ami leesett és összetört
Van valami mélyebb jelentősége annak, hogy Jézus világot megváltó munkáját éppen
egy házasságkötési ünnepségen kezdte meg, a kánai menyegzőn.
A menyegzővel, az esküvővel kezdődik a családi élet, és a család az a mag, ahonnét a gyülekezet kiterebélyesedik. Ezt nagyon jól tudja a Sátán is. És amikor az Isten szép teremtési
rendjét meg akarja rontani, azért kezdi a rontást az élet alapján, és azért mocskolja szakadatlanul az élet forrását, a házasságot, a családot. Ezért akarja elhitetni, hogy a házasság elavult
szokás már a mai világban, meg hogy azonos neműek is házasodjanak, meg a testnek épp
olyan szüksége van a szexuális élvezetre, mint egy pohár vízre, meg a szeretet szerelem
nélkül nem ér semmit. De Jézus is pont ezért tisztelte meg éppen a házasság kötését a jelenlétével, meg a legelső csodatételével Kánában. Így fog hozzá Jézus a világ újjáteremtéséhez,

egy házasságkötés alkalmával, mintegy kiemeli a házasságot a bűn igézetéből, és visszahelyezi azt az Isten szent rendjébe.
Valami halatlan mély értelme van annak, hogy a Biblia első lapjain egy Paradicsomról
van szó, amelyben két ember él a házasság szent kötelékével összefűzve egymással. A Biblia
utolsó lapjain, megint egy Paradicsomról van szó, ahol a mennyei vőlegény Jézus Krisztus
fogadja az Ő felékesített menyasszonyát, az Ő gyülekezetét.
A házassággal az élet forrásánál állunk. Ezért van olyan nagy jelentősége annak, hogy
ez a forrás tiszta maradjon, hogy ennek a forrásnak a tisztaságára mindenki vigyázzon. Az is,
aki házasságban él, az is, aki házasságon kívül él.
Ez a tisztaság nemcsak azt jelenti, hogy őrizzük meg a házasságot minden erkölcsi
szennyeződéstől, szemérmetlenségtől. Nemcsak arról van szó, hogy férj és feleség mindig,
minden körülmények között is nyugodt lelkiismerettel nézhessenek egymás szemébe és
szívébe. Nemcsak arról van szó, hogy a még nőtlen és hajadon fiatalok ne akarjanak olyan
gyümölcsöket lopni előre, amelyek a házasságban érnek meg igazán édesre. Persze ez is
mind benne van a hetedik parancsolat tilalmában. Ezért hangsúlyozza az Úr Jézus, hogy
Isten mindennemű tisztátalanságot megátkozott – pokol tüzére (gyehennára) vet!
A nem hívő emberek házassága is lehet tiszteletreméltó, kifogástalan, tiszta. Mégis számunkra, akik Krisztus népének szeretnénk tartani magunkat, még valami mélyebben levő
kérdésről is szó van. Arról, hogy maga Jézus jelen van-e a házasságunkban, vagy ha ennek a
szentélynek még a küszöbe előtt áll valaki: Jézussal együtt akarunk-e oda belépni? Nemcsak
arról van szó itt, hogy egy világi értelemben véve is boldognak, vagy tűrhetőnek mondott
házassága van-e valakinek. Sokkal többről van szó! Arról, hogy a megváltó Jézus jelenléte
által, megújult és megszentelt házasság-e az a házasság.
Egy komoly hívő embertől, miután megnősült, kérdezte egyszer tréfásan a barátja: Na
és nálatok ki az Úr a háznál, te vagy a feleséged? Mire ő szelíden így válaszolt: „Egyikünk
sem, hanem Krisztus.” Igen, ez a házasság keresztyén rendje. Nemcsak az, hogy nem veszekednek, nem csalják meg egymást, nem kacsingatnak kifelé, nemcsak hogy boldogan
élnek, hanem az, hogy Jézus uralma alatt élnek. Ez több. Ez a legtöbb. A házasságuk is
Jézus kezében van. Nemcsak az egyéni életük, hanem a házaséletük is. A családi életük is.
Ez a pozitív követelménye a hetedik parancsolatnak: a megváltott, Jézus jelenlétében megszentelt házasság.
És éppen ez a pozitívum a nagyon fontos. Mert sokszor úgy véljük, szépen eleget teszünk az isteni parancsolatnak, ha ezt vagy azt nem tesszük, ha hitvesünket nem csaljuk
meg, ha a hámból nem rúgunk ki, ha tisztességtelen módon nem viselkedünk. Ez még mind
csak a negatívumok kikerülése!
A törvény pozitív betöltése, Jézus szerint a szeretet. Igen, a szeretet. Mégpedig az Isten iránti nagy, hálás szeretet, amely a házasságunkat és a testünket, az Isten templomává
szenteli, és az egymás iránt való szeretet, amelyik a férfit és a nőt, a templom papjává teszi.
Tehát újra arról van szó, hogy jelen van e Jézus a keresztyén emberek házasságában.
Tudjátok, miből látszik ez meg? Abból, hogy a házastársak kapcsolata egymással mintegy
ábrázolata, képe annak a kapcsolatnak, ami Jézus és az Ő gyülekezete között van. Igénkben
Pál apostol így szól a házasságról: „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az
egyházról mondom.” (Ef 5,31-32).
Pál apostol tehát, úgy tekinti a földi házasságot, mint a mennyeinek a tükrét, tükörképét. A férfi és a nő kapcsolata a házasságban valahogy olyan, mint Jézus és az Ő egyhá-

zának kapcsolata. Mert Jézus is elhagyta az Ő Atyját, és ragaszkodott a mennyben az Ő
mennyasszonyához, a gyülekezethez, és a szó szoros értelmében eggyé vált vele. Egy testté,
a gyülekezetté a Krisztustestté. Ugyan így a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
Ezért minden keresztyén férfi a házasságban tulajdonképpen Jézust kell, hogy képviselje.
Megrendítően komoly és nagyszerű hivatás. Ezért és ezáltal van az, hogy a férj feje a feleségének. Úgy a feje, mint Krisztus feje az egyháznak. Tehát ez éppen nem azt jelenti,
hogy kényura, diktátora, parancsolója a feleségének, hanem úgy, miként Jézus mondja magáról: „én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál” (Lk 22,27c). Tehát csak akkor igazán
feje a feleségének, ha neki Krisztus a feje, tehát ha igazán Jézust jeleníti meg a feleségének a maga erős, szolgáló, krisztusi szeretetével.
Ezért mondja továbbá Pál, hogy úgy kell szeretnie a férfinak az ő feleségét, mint a
tulajdon testét, vagyis mint Jézus az Ő gyülekezetét. Jézus pedig, úgy szerette az Ő
gyülekezetét, hogy meghalt érte. Tehát áldozatos szeretettel. Mindent áldozva érte,
vállalva a másik gyengeségeit, hibáit, még talán a hűtlenségét is. Nagy, áldozatos, tisztító, felemelő szeretettel.
Persze, hogy ez nem az a szeretet, ami a férfitől telik, azzal nem sokra megyünk, az hamar
elfogy, annak nincs ilyen ereje. Az igazán szolgálni tudó szeretetnek, Jézus a titka. És ahol
ez a szeretet megvan a férfiben, ott érvényes a mondat másik fele: „De amint a gyülekezet
engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek
mindenben.” (24.) - Nem, mint a rabszolga az ő zsarnok urának, hanem miként a gyülekezet
engedelmes a Krisztusnak. Olyan engedelmesség ez, amely nem is annyira a férfi személyének, hanem inkább az általa képviselt Krisztusnak szól.
Íme, ilyen hallatlanul nagy a követelmény a keresztyén házastársakkal szemben. Ez a
keresztyén házasság megszentelésének a pozitív követelménye. Mindenki, aki a keresztyén
házasság szentélyébe belép, olvassa el előbb, ami a küszöbre van írva: Itt a jogaid megfeleződnek, a kötelességeid megduplázódnak. Vállalod-e?
Itt szent dolgokról van szó. Annak a közösségnek a kiábrázolásáról, ami Jézus és a
benne hívők között fennáll. A megváltó krisztusi szeretet naponkénti megéléséről és a világ
előtt való hirdetéséről is. Arról, hogy ez a világ, ha már nem hisz a szeretetben, annak mindent megoldó, legyőző hatalmában, mert annyit csalódott már benne, mert nem is ismerheti
Krisztus nélkül, tudja meg, lássa meg, hogy van ilyen hatalom. Van! És ez az egyetlen
igazán pozitív, építő, boldoggá tevő hatalom. A krisztusi szeretet. Krisztus maga. Úgy,
ahogyan megéli két ember a házasságban, a családban.
Egy keresztyén házasság nemcsak akkor tisztátalan, ha az erkölcstelenség sarába, mocskába elmerül, hanem akkor is, ha nem emelkedik fel a Krisztus és az Ő gyülekezete közötti szeretetviszony magaslatára.
Mindig tisztátalan marad a házasságunk, amíg Jézusban és Jézus által meg
nem tisztul, amíg Jézus jelenléte a családban meg nem váltja és meg nem szenteli.
És azután: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” (Ján 2,5), - amint anyja figyelmeztette ott
a kánai menyegzőn a szolgákat, amikor elfogyott a bor. Igen, ha bármit mond nektek, megtegyétek!
És Ő egészen bizonyosan fog mondani valamit nektek. Talán azt, hogy most neked,
te panaszkodó asszony, nincs igazad. Talán azt, hogy te elfoglalt férfi, fordíts több gondot és
figyelmet a feleségedre. Talán azt, hogy vágj el egy szálat, egy érzelmi szálat, ami kifelé húz

a családból. Minden képpen azt, hogy adj több szeretetet, sokkal - sokkal több szeretetet a
másiknak, mint eddig!
Ezt mindennap újra megtegyétek, hiszen az érdeketekben mondja. Ettől függ, csak ennyitől
függ az egész házasélet szentsége és tisztasága. És ahol igazán meg is teszik azt, amit Jézus
mond, ott mindig meg is történik az a csoda, épp úgy, mint Kánában. Az elfogyott öröm és
boldogság helyébe újat kap a család. Szebbet, többet, nagyszerűbbet, mint volt valaha,
talán a házasság legelső időszakában. Próbáljuk meg hát egyszer igazán így meghívni Jézust!
Ámen
Kelédi Géza
VISSZATEKINTŐ
Imaterem átadás a Soltvadkerti Roma Baptista Gyülekezetben
A két évvel ezelőtt alakult roma gyülekezet álma valósult meg 2012. február 12-én,
amikor ünnepi istentisztelet keretében megnyitásra került az új imaterem.
A 65 férőhelyes terem megtelt örömmel, éneklő és sugárzó tekintetű testvérekkel, barátokkal. Hufnágel Ádám az anyagyülekezet vezető presbitere köszöntötte a gyülekezetet, a vendégeket és ismertette az előzményeket, az építés a történetét.
Az igehirdetés szolgálatát Papp János lelkipásztor, missziói igazgató végezte és vetített képeken mutatta be, hogyan lehet megtartani a Krisztus szeretetét, mint a gyülekezet
fűtőanyagát a közösségben a Ján. 1. 3,18. ige alapján.
A hálaadó és áldástkérő imádságokat a gyülekezet létrejöttekor - két évvel előbb, a
2010.február 21-én történt bemerítéskor - is résztvevő személyek végezték: Papp János
lelkipásztor, Csuhai József romamissziós lelkipásztor, Kelédi Géza körzeti lelkipásztor,
Hufnágel Ádám presbiter és Sztojka Gyula gyülekezetvezető. Hálaadással köszönték meg
Istennek, hogy indított embereket az adakozásra, építésre és kérték az áldást a gyülekezet
további életére.
Az áldáskérő ima után a Sztojka család szolgálata következett. Nagy örömmel mutatta be a nagyapa az unokát, aki már gitárral kíséri az éneket.” A reményem csak Te vagy,
Jézus…” hangzott a boldog hitvallás a családi karban.
Ezután a köszöntésekre került sor:
Kelédi Géza az anyagyülekezet lelkipásztora a 84.Zsoltár felolvasása után, a szószéki
Bibliát helyezte el, hogy Isten kijelentése legyen elérhető mindenki számára, a gyülekezetet
alkotó családok pedig egy- egy 2012.évi Áhítatot kaptak, napi olvasásra.
Hufnágel Ádám a roma gyülekezet Alapító Okiratával egy üres könyvet adott át, amelyben a
gyülekezet krónikája íródhat tovább, valamint egy perselyt, amely alkalmas a gyülekezet
önellátásához szükséges adakozás gyűjtésére.
Csuhai József lelkipásztor azt kívánta, hogy legyen ez a hajlék, mint a bibliai menedékvárosok egyike– menedékhelye az Istenhez futó embereknek.
A szanki gyülekezet nevében Bazsa Sándor testvér küldte köszöntését a Kol. 3, 15-17. igével: „a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben ”. A jelenlevő amerikai vendég testvérek
jókívánságait Papp testvér tolmácsolta.
Lehoczki Ferenc városunk polgármestere felhívta figyelmünket, hogy történelmi
esemény tanúi vagyunk, e roma imaterem megnyitóján. Légrádi Andor helytörténész tanár is

méltatta a cigányközösség jó irányú törekvéseit, mivel kutatási területéhez tartozik a vadkerti
romák története, figyelemmel fogja kísérni őket és együttműködését ajánlotta.
Közös vágyunk, hogy ez a hely is legyen sok embernek Istennel való találkozási helyévé és váljanak Krisztust követő boldog tanítvánnyá, akik ide járnak.
A közös imádság és áldás után szeretetvendégséggel zárult az ünnepi alkalom.
Hufnágel Ádám

Ne páváskodjunk! Legyünk alázatosak, szolgáljuk Krisztust! Vegyük tudomásul, hogy az
épület, a gyülekezet nem rólunk szól! Célja, hogy Krisztust mutassuk be benne és általa. Az
ember maradjon alázatos, hogy Isten felmagasztalódjék. Ügyeljünk arra, hogy mindenkinek
megadjuk a kellő tiszteletet, egymást magunknál különbnek tartva.
2. Ha a valóságos szeretet és teherhordozás helyébe az erőfitogtatás lép ugyancsak meghidegül a szeretet. (Súlyemelő képe) Egy gyülekezet valóságos szeretete abban tapasztalható
meg, ha képesek vagyunk egymás terheit, gyengeségeit szeretetben elhordozni. „Egymás
terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6:2).
3. Ha az erőnket fölösleges versengésre fordítjuk, (Foci képe) akkor az Isten által adott időt
és lehetőségeket haszontalanságokra tékozoljuk el. „ A test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos.” 1Tim 4:8
Vannak gyülekezetek, akik folyton küzdenek, de nem a jó irányban. Egymással küzdenek,
ahelyett, hogy a bűn ellen harcolnának, látszatküzdelmeket folytatnak, hogy elkerüljék a
valóságos küzdelmeket. Csak egyetlen harc lehet jó, ha a hit nemes harcát harcoljuk! Ez a
gyülekezet azért alakult, mert tagjai felismerték, hogy csak egy igazi cél van, amiért érdemes
élni és dolgozni, ez pedig a Jézus Krisztusban való hit.

Mi a gyülekezeti közösség fűtőanyaga?
Papp János Misszió Igazgató igehirdetése alapján
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.”
1János 3:18
Ma az emberek a szavaknak egyre kevésbé hisznek, de hisznek a cselekedeteknek. Országszerte sok a panasz: hideg van a gyülekezetekben. No, nem a fűtéssel van gond, sokkal
inkább azzal, hogy az emberi kapcsolatok meghidegültek. Felmerül a kérdés: Mi teszi meleggé a gyülekezetet? Egyedül a Krisztus szeretete. Mi történik vele, hová illan el?
1.A Krisztus szeretete áradásának egyik akadálya a büszkélkedés. (Páva képe)
Jézus így figyelmeztet. „Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát,
felmagasztaltatik.” Máté 23:12

4. Ha nem tűzünk ki helyes célokat, és nem futunk állhatatosan, kitartóan a cél felé, akkor
sosem érünk célba. (Futó képe)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” 2Tim 4.7.
Az igazi szeretet azt jelenti, hogy annyira szeretem az értem életét odaadó Jézust, hogy kész
vagyok végigmenni azon az úton, amelyet Jézus számomra kijelölt. És annyira szeretem a
felebarátomat, hogy mindent megteszek azért, hogy segítsem abban, hogy ő is végigjárja a
neki rendelt utat, hogy ő is eljusson az igazság megismerésére, az üdvösség elnyerésére.
A mostani imaterem átadása mérföldkő a gyülekezet életében. A gyülekezet eljutott egy
fontos állomásra. De ez még nem a cél, itt nem szabad megállni!
A szemünk, a szívünk, az eszünk meg tud csalni. Olykor eltévedünk, rossz döntéseket hozunk. Jó döntéseket hozni csak Istenre hagyatkozva lehet. Jézus Krisztus az, aki pontosan
ismeri a célt és az odavezető utat. Figyeljünk ezért az Úrra mindig és folyamatosan! Az ő
parancsolata, hogy higgyünk Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban! Jézus Krisztus a
kereszten mutatta be, hogy mennyire szeret. Mi pedig úgy szeretünk jól, ha nem szóval szeretünk, hanem valóságosan, ha nem nyelvvel és szóval, hanem cselekedettel.
Kelédiné R. Zsuzsa

