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A programokban, időpontokban változás lehetséges!

2012. június 15-16-án kerékpártúra a Balaton körül.
Szervező: Ficsor Gábor

ELŐZETES
2012. július 9-13-ig rendezzük meg immár hagyományos nyári táborunkat.
A szűkös anyagi lehetőségek ellenére szeretnénk folytatni a megkezdett
munkát. Isten munkája nem állhat meg anyagi okok miatt. Kérek mindenkit,
hogy tehetsége szerint munkájával, vagy anyagi eszközökkel segítsék a tábor
működését. Köszönöm.

Menjetek be kapuin hálaadással…
100. zsoltár

A SOLTVADKERTI BAPTISTA GYÜLEKEZET LAPJA
2012. JÚNIUS

Milyen az igazi férfi?
„A férfiasság eredeti, ősi értelmében odaadást, hűséget, megbízhatóságot jelentett. Szilárd
alapot, amelyre építeni lehet. A család és a közösség számára védelmet. Olyan erőt, mely az
önfeladásban, az áldozatban nyilvánul meg. Az igazi férfi lemond saját akaratáról, s erejét
egy magasabb akarat szolgálatába állítja. Az ilyen férfiakat nevezték valaha hősöknek” írja egyik könyvében Müller Péter.
Vajon korunkban is élnek-e még a férfiasság ezen eszményei? Hány nő, feleség, édesanya
írhatná le ezekkel a jellemzőkkel férfi munkatársát, férjét, vagy gyermekei apját? S ha nem,
vajon kiben, hol lehet a hiba?
Gyermekeink ma a hollywoodi filmipar silány termékein, vagy a latin-amerikai szappanoperák hősein, vagy a valóságrhow-ok sztárjain nőnek fel. Az általuk felmutatott minta igen
távol esik a Biblia férfiideáljától.
Látják, miként használják a filmben élettelen tárgyként a nőket; valamint miként isznak,
dohányoznak, szerencsejátékoznak, rabolnak, csalnak és gyilkolnak. A filmipar ezt a férfias
viselkedésmintát mutatja be nagyon is látványos, szórakoztató módon a kritikára még képtelen, gyenge ítélőképességű fiatalságnak. Gyermekeink azt is látják, hogyan használják a nők
szégyentelenül erotikus vonzásukat céljuk elérése érdekében, miként csavarják ujjai köré a
pusztán nemiségre kiéhezett férfiakat. A média által megteremtett modern férfiideál, akit
követni és csodálni kell, jóképű, gazdag, hidegvérű, behízelgő, tud gyilkolni, paráználkodni,
hazudni, és letaposni mindenkit, aki csak az útjába kerül. Nem csoda, ha gyermekeink nem
ritkán már tizenhárom évesen több szexuális partneren vannak túl, isznak, drogoznak, tanárt
vernek, de ölnek is ha kell!
A filmipar férfieszménye úgy bátor, hogy a hétköznapokban minden lelkiismeret-furdalás
nélkül kiéli brutális, de hódító, sármosan pimasz és törtető akaratát, mindenkin átgázolva,
akin csak kell. Pedig az ilyennek kevésbé kell bátornak lennie, mint annak, aki kiáll az elvei
mellett és védelmére kel a gyengébbeknek. No nem a filmes hősökről, Robin Hoodról,
Zorróról, James Bondról vagy a többi, csak a filmvásznon élő férfiakról beszélek, hanem
azokról az apákról, akiknek van bátorságuk, hogy erkölcsi mércét állítsanak fel családjukban
és van bátorságuk azokat be is tartani és tartatni. Másrészről van bátorságuk nyíltan is vállalni környezetükben, hogy családjukat, otthonukat első helyre teszik és szilárd, bibliai elvek
szerint vezetik. A valódi bátorság nem a világnak szánt hőscselekedetekben nyilvánul meg,
hanem a csöndes, következetes tettekben, amelyek feleségük és gyermekeik szemében teszik
hősökké. Ehhez azért kell bátorság, mert maguknak kell kitaposni az ösvényt, magukat kell
legyőzni és sokszor az árral szemben úszni. Bátorság kell ahhoz, hogy esténként a televízió
vagy az internet elvarázsoló, elkábító műsorai, ajánlatai helyett a családi közösséget, a
gyermekeinkkel való közös játékot, beszélgetést válasszuk. Bátorság kell ahhoz, hogy az
elveinkkel össze nem egyeztethető műsorok láttán kikapcsoljuk a tévét, és hogy a családunk

legyen a legfontosabb a számunkra. Bátorság kell ahhoz, hogy fegyelmezzük gyermekeinket
és önmagunkat, s ha szükséges, tudjunk határozott nemet is mondani. Egy férfi akkor tanúsít igazi bátorságot, amikor elhagyja gyermeki játékait, és otthona vezetője, pátriárkája, családja papja lesz, mindazok eltartója és védelmezője, akik rá vannak bízna. De
honnan is vehetünk ilyen férfiideált, hol találhatunk élő példákat ehhez?
A Biblia első könyvei bemutatnak nekünk olyan bátor férfiakat, akik erejük fitogtatása,
mások megalázása helyett az igazi nagyságról tettek tanúbizonyságot.
Mózes személye a bátorság fogalmának újragondolására késztet, noha a Biblia a gyengeségeit sem rejti véka alá. Gyermekkorában úgy nevelték és tanították, hogy Egyiptom hercege
legyen egy olyan korban, amikor az ország a világ ura volt, ám ő inkább úgy döntött, hogy a
csüggedt, nincstelen rabszolgákkal osztja meg a sorsát: „inkább választván az Isten népével
való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét… Egyiptom kincseinél
nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát” (Zsidók 11.24-26).
Bátorságra volt szüksége, hogy kivezessen egy fegyelmezetlen rabszolgatömeget a pusztába,
hatalmas ellenséggel a hátukban. Bátorságra volt szüksége ahhoz a nevelő munkához, hogy
negyvenévi pusztai vándorlás során Isten útjaira tanítsa, oktassa, szoktassa Izrael népét.
Ehhez képest a mai férfiaknak csak a feleségük és gyermekeik számára kell az utat kitaposniuk, hogy megismerjék, megszeressék és kövessék az élet törvényeit (1Mózes 18:19)
Dávid már fiatalon is bizonyította bátorságát, és nem csak a juhok pásztoraként birkózott
meg az oroszlánokkal meg a különböző vadakkal, hanem, amikor szükséges volt, kiállt megvívni a filiszteusok óriásával, Góliáttal is. Abban az időben tette ezt, amikor Saul király
hadseregével együtt sátraikban lapultak, miközben Góliát káromló szavakat szólt az élő Isten
ellen. Dávid az a fiatalember, aki előbb alázatosan térdel le Isten előtt, majd kimegy, hogy
Góliáttal szembenézve az Istenben bízva harcolja meg az Úr harcát. (1Sám 17)
Dániel próféta is egyedül állt ki egy idegen országban az elvei mellett. Inkább a kiéhezett
oroszlánok vermét választotta, mint hogy megalkudjon lelkiismeretével (Dán 6).
Lehet, hogy idejétmúltnak, korszerűtlennek tűnnek ma ezek a férfieszmények?
Pedig ma is bátor férfiakra van szükség, akik szembe mernek nézni korunk Góliátjaival: a „konzumidiótizmussal”, az időhiánnyal, a médiaipar káros hatásaival, nem fogadva el ezeket életük irányítóinak. Istennel együtt szembeszállnak azokkal a helytelenségekkel, megkörnyékező gonoszságokkal, melyektől meg akarják óvni családjaikat.
Ilyen férfiak mellett boldogabbak lennének a feleségek, az anyák, de még a gyermekek
is.
„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha
eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz időben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” Jeremiás 17: 7-8

Milyen az ideális nő?
A női szépség és az esztétikai szépség fogalma évezredek óta összeforrt egymással. Régi
korok csodálatos festményei, szobrai őrizték meg ezt az ősi igazságot. Milyennek kell lennie
korunk női ideáljának? Legyen gyönyörű, ápolt, lélegzetállóan vonzó és szép?

Ezzel az elvárással bombáznak bennünket kicsi gyermek korunktól. Erre tanítottak anyáink,
nagyanyáink, korunkban pedig a média.
Szépnek kell lenned! A férfiak gyönyörködni akarnak bennünk kislányként, fiatal nőként és
érett asszonyként egyaránt.
Ez az elvárás sokakat megbénít, versenyre hív. Az ideális külső eléréséért számos lemondással gyötörjük magunkat.
De modern világunk igazi nője nem csak szép és erotikus, hanem optimista és okos is.
Olyan, aki meg tud állni a saját lábán, nincs szüksége támaszra, segítségre. Hinnie kell önmagában, hogy határozott, céltudatos és kitartó tudjon lenni. Szereti és megvalósítja önmagát, miközben igényli az elismerést, a csodálatot, a tiszteletet és a szeretetet, mert ideális
nőként ez jár neki. Mindaz jellemző rá, ami egy nő álma, vágya lehet: jól néz ki, sikeres,
boldog anya és feleség. Munkahelyén vezető pozíciót tölt be és tökéletes szerető. Az anyaság
és a karrier a filmekben tökéletesen összeegyeztethető, de vajon a valóságban is jól működik
egyszerre ez a két dolog?
Nem érezzük- e úgy, hogy miközben versenyre kelünk a világ elvárásaival, valahol, mélyen
pont a lényeget, a valódi nőiességet elveszítjük? Az önálló, mindenkitől független nőknek
már nincs szükségük férjekre, akik támaszuk lenne, csupán, szexuális partnerre, a gyermekeik számára pedig csupán biológiai apára, és vastag pénztárcára.
A nő tényleges, tartós értékei nem azonosak e világ értékeivel. A valódi szépség forrása nem
a centiméterekben, az ideális idomokban keresendő, hanem egyfajta nemes jellemben, a
tiszta, igaz magatartásban és beszédben mutatkozik meg. Ezen az idő múlása sem fog ki, sőt
a kor előre haladtával egyre értékesebb lesz.
Melyek ezek a jellemvonások?
Az igazi nő elsősorban odaadó. Képes alárendelődni mások szolgálatának. Képes önmagát
adni és önmagáról lemondani. Ez nem a gyengeség, hanem a nagyság jele. Ez az erény a nők
öröksége, hogy férjük mellett, a családjukban és a társadalmi környezetben betöltsék azt a
helyet, ahol ők tudják a legtöbbet adni. Ők azok, akik beteget ápolnak, virrasztanak, gyermekeket nevelnek, otthont teremtenek a családjuknak. Mindezt jól és eredményesen végezni
lehet-e másképp, mint türelmes, szolgálatkész szívvel? Az igazi nő gyengéd és melegszívű,
kedves, barátságos és derűs. Fontos számára a férje. Figyel rá, meghallgatja és együtt érez
vele.
A Biblia így mondja: a nő a férfinak, a férfi számára teremtetett. Nem öncélúan, önmagának, hanem egy másik ember boldogságának, életének kiegészítőjeként, segítőtársként. Egy nő élete akkor teljesedik ki igazából, ha ezt a célt megtalálta. Az önmaguknak
élő szinglik vagy az elvált nők sokasága nem szenvednek-e a szeretethiánytól, a támasz- és
oltalomnélküliségtől, a hasznosság tudatának hiányától? Nem magányosak-e? Életük ebben a
formában beteljesületlen, mert jóval kevesebb lehetőségük van az odaadó, alkalmazkodó és
szolgálatkész életre, ami a megelégedettségük és boldogságuk forrása lehetne.
Egy másik szép nőies jellemvonás az alkalmazkodás. Női sajátosság, hogy könnyedén be tud
illeszkedni szeretet férje életébe, hogy kiegészítse azt. Mégpedig olyan kreatívan, amit fordított helyzetben a férje képtelen lenne megtenni. Értelmesen és bölcsen figyeli a környezetét,
hogy magatartásaival és döntéseivel – amelyek sohasem öncélúak – segítséget nyújthasson.
Meglátásai, tanácsai, gondolatai a másik javára válnak, ezért érdemes odafigyelni rájuk.
Vidám és bizakodó, nem esik kétségbe, nem nyafog a problémákon, nem zsörtölődik, és nem
elégedetlen, nem számonkérő. Mert „ jobb a tető ormán lakni, mint házsártos asszonnyal
egy fedél alatt”. Élő reménnyel a szívében, higgadtan oldja meg a napi feladatokat, problé-

mákat. Nem fél a kemény munkától, nem kényeskedik. Derűs, jó a közelében lenni, társasága felüdít. Megbízható és hűséges, ezért mindig lehet rá számítani. Akar és tud harcolni
szeretteiért, akaraterejét a csalódások sem törik meg. Nem utolsó sorban vonzó, igényes,
ápolt és tiszta.
E szép jellemvonások célja, hogy nemesbítse és felemelje társát. Ez nem azt jelenti, hogy
megváltoztassa, mivel erre nem is képes, hanem hogy hozzásegítse párját a pozitív változáshoz.
Miről ismerhető fel az ideális nő?
Elsősorban arról, hogy nemes, igazi jellemű férfi formálódott ki az oldalán, hiszen a férje az
ő jellemének visszatükröződése lesz. Kölcsönösen hatnak egymásra, jó és rossz irányban
egyaránt. Úgy is mondhatjuk, hogy férje jelleme fogja hitelesíteni az igazi nőt.
Az ideális nő másik ismertetőjegye az anyasággal együtt járó lemondás, amelyben a nők –
férjeikkel együtt – újra és újra odaáldozhatják idejüket, erejüket, figyelmüket és minden
képességüket azért, hogy gyermekeikből boldog, kiegyensúlyozott, istenfélő felnőtteket
neveljenek. Életükben ez nem csupán egy megvalósításra váró program, hanem élethivatás.
Mivel az anyaság teljes embert kíván, bizonyos vágyak és feladatok (pl. karrier) alárendelődnek ennek a hívatásnak. Ezáltal azonban nem vesztesek, kiaknázatlan tehetségek lesznek,
hanem a legnagyobb feladatot kapják, amit ember kaphat: jellemet formálhatnak a jövendőnek. Az anyák azok, akik leginkább befolyásolhatják és formálhatják gyermekeik intellektuális képességeit, melyet nem a sok fejlesztő játék, hanem a bensőséges együttlétek alakítanak. „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127.) Mivel a gyermekek boldogsága az anyák öröme is, győzelmük az anyák győzelme is.
Mindezek alapján határozottan láthatjuk a valóban nőies vonások és érzelmek, és a mesterségesen felcsigázott vágyak által diktált ideálok közötti különbséget. E kettő mindig is egyszerre volt jelen a világban. Ki melyiket választja? Miért elégednénk meg azzal, hogy csak
vágy marad számunkra a tartalmas és boldog élet?
Az „igazi nő, feleség” ára sokkal felülmúlja az igazgyöngyökét. Mégis, kicsoda akar manapság ilyen lenni?

az Urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért
minden helyen!
Példabeszédek könyve 31:10-31.

Filmajánló: A bátorság emberei
Négy férfi, egy kihívás: szolgálni és védeni
A különböző rendfenntartó hatóságok tisztviselői Adam Mitchell, Nathan Hayes és társaik
magabiztosak és koncentráltak. Készségesen szolgálnak, bármilyen rosszat is hozzon a világ.
De egy nap eljön egy nagy kihívás, amelyet igazából egyikőjük sem képes kezelni: az apaságot. Miközben a munkájukban a lehető legtöbbet adják, úgy tűnik, hogy apaként is próbálják
a legtöbbet kihozni magukból. De hamar rá kellett döbbenniük, hogy valami nem teljes.
Tudják mindannyian, hogy Isten akarata, hogy a szülők a gyermekeiket őszinte szeretettel
neveljék, de a gyermekeik idővel egyre távolabb kerülnek Tőlük. Amikor pedig megtörténik
a tragédia az otthonokban, hirtelen úgy érzik egyedül maradtak küzdelmeikkel, reményeikkel, félelmeikkel, hitükkel és az apasággal.
A Sherwood Pictures negyedik produkciója ez a film, mely csatlakozik a Végtelen hit, és a
Lendkerék című alkotások világához, melyek szívhez szóló történettel szolgálnak a hitről és
a reményről. A film nézői ismét szembesülhetnek azzal, hogy olykor szinte éljeneznek, olykor pedig sírnak majd az alkotáson, mivel ezek a hétköznapi hősök inspirálhatják azokat az
apukákat, akiknek egy életen át meg kell felelni szülőként is; kihívás várja Őket most már
apaként is, és nem csak a munkában.
A város életének bátor védelmezői a film szereplői. De vajon hogyan nevelik gyermekeiket?
Ez igazi bátorságot és kihívást tartogat számukra. Bátorság ... A méltóság, becsület otthon
kezdődik, az otthonokban.

A derék asszony dicsérete
A hónap igeverse: Ha te Istent keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és
Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből
bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.
Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt. Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.
Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. Megkeményíti derekát,
megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen
kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét
nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg
ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól
ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít, és eladja,
övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája
bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a
semmittevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri: sok nő
végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! Csalóka a báj, mulandó a szépség, de

becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért. Jób 8:5-6
A hónap aranymondása: Uram, csodálom a Te bölcsességedet, hogy nőnek és férfinak
teremtetted az embert, s hogy minden különbözőségünk ellenére milyen csodálatosan kiegészítjük egymást. Megértettük, hogy a Te terved valamennyiünk életére nézve jó, sőt a legjobb. Segíts, hogy betölthessük azt a küldetést, amit nekünk szántál. Hadd lehessenek a nők
bibliai értelemben vett derék asszonyok, férjeik segítőtársai, gyermekeik odaadó édesanyjuk.
És hadd lehessenek a férfiak ugyancsak a bibliai értelemben bátrak, családjuk oltalmazói,
patriárkái, lelki vezetői. Hadd lehessenek családjaink olyan istenfélő családok, ahol Te jelen
vagy, ahol imádságban Téged kérdeznek, ahol tekintélye van a Te szavadnak. Ebben az
istenfélő védett környezetben szeretnénk, ha gyermekeink felnövekednének és készülnének
arra az életre, amit Te szánsz nekik. Ámen.

Reményteljes jövőt adok nektek
Rossz közérzetünk gyakran szóba kerül társasági beszélgetéseinkben. Szidjuk a politikusokat, a tanárokat, a főnököket, mindenkit, akit csak lehet, okulunk, azért, mert világunk nem
olyan, mint amilyennek mi szeretnénk. Valami mindig hiányzik a boldogságunkhoz, s ezért
gyakran vádoljuk a környezetünket. Sajnálatos, hogy ez a negatív életszemlélet már a fiatalokat is megfertőzte. Jövőképükre a kilátástalanság jellemző, s ezért felelőtlenül menekülnek
a pillanatnyi gyönyörök élvezetébe.
Egyik kedvenc szentírásidézetem a Jeremiás könyvében található. „Csak én tudom, mi a
tervem veletek, - így szól az ÚR -: békességet, és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt
adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak
benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.”
Isten nem ilyen állapotban akar látni minket, hanem ő egy reményteljes jövőt akar nekünk
adni, s azt akarja, hogy életszemléletünket a kétségbeesés helyett a remény hassa át. Azt is
elárulja nekünk az ige, hogy ez a reményteljes jövő miként lehet a miénk, illetve, mi az, ami
akadályozza ennek megvalósulását. Érdekes, hogy nem a politikusokat, nem is a rossz gazdaságot említi a Biblia, hanem azt, hogy személyesen milyen viszonyban állunk Istennel.
Problémáink gyökere abban rejlik, hogy nem keressük s nem folyamodunk teljes szívvel az
Úrhoz. Nélküle próbáljuk megtervezni életünket, boldogulásunkat, s ezért vallunk folyamatosan kudarcot. Tehetségünkben, vagyoni helyzetünkben, kapcsolatainkban bízunk, s nem az
Isten gondviselésében, környezetünktől várjuk az elismerést, s nem Jézus szeretetében töltekezünk. A vallás kiüresedett gyakorlattá változott, rohanó, örömöket hajszoló életmódunkban elfelejtettünk imádkozni, s ezzel elfelejtjük annak lehetőségét, hogy Isten betöltse minden szükségünket. Pedig szükségünk van mindannyiunknak arra, hogy újból megtaláljuk a
reményteljes jövő útját, ehhez azonban újból keresnünk kell Teremtőnkkel, Megváltónkkal a
kapcsolatot.
Merényi Zoltán
ÖRÖM VAN A MENNYBEN…
2012. május 27-én, pünkösd napján két fiatal pecsételte meg bemerítéssel döntését, hogy
szívüket uruknak, Jézus Krisztusnak adják, és életükkel ezentúl Megváltójukat kívánják
szolgálni. A bemerítés szolgálatát Kelédi Géza lelkipásztor végezte, igével Kelédi Márton
szolgált a Zakariás 12:10 és az ApCsel 2:14-24 és 33-41 alapján.
Kelédi Teodóra hívő családba születtem. Természetes volt számomra Isten létezése, jelenléte. Tudtam, hogy nekem is meg kell térnem. A két évvel ezelőtti fonyódi ifjúsági tábor és a
tavalyi bajai tábor alatt is éreztem már, hogy Isten szólítgat, hív. Az elmúlt félév során aztán
úgy jöttek az igék, hogy lehetetlen volt kitérni előle, mintha Isten sürgetne: adjam át neki az
életem, térjek meg és merítkezzek be. Megértettem, hogy nem kell valami különleges lelki
élményre várnom, hanem egyszerűen engedelmeskednem kell Isten hívásának. Ki tudja,
lesz-e még erre lehetőségem? Nagyon boldog vagyok, hogy immár Isten gyermeke lehetek,
bűneim megbocsátattak. Szeretnék hűséges lenni.

Lakatos Márta: 2012. 05. 27. Bemerítkezésem napja. Az életem legjobb döntése, amit
hoztam hozhattam.
Annyira hálás vagyok Istennek, hogy ezt a vágyat a szívembe, hogy bemerítkezem napról
napra növelte addig, amíg a medence szélére nem álltam. Örülök, hogy engedelmeskedetem
az én Atyámnak. Bemerítkezésem előtt a kisteremben a barátnőmnek ezt mondtam: „Nem
vagyok méltó arra, hogy én most itt álljak ebben a fehér ruhában”. Ő pedig ezt mondta: „
Soha nem leszünk az Úr előtt itt a földön tökéletesek, de Ő már a születésed előtt elfogadott
téged Ő ismer a legjobban és kimondta, hogy a gyermeke vagy és szeret el nem múló szeretettel”. Nagyon jó volt ezt abban a pillanatban hallani, hogy a Királyok királya gyermekének
tekint, ezt olyan sokszor elfelejti az ember. És annyira nagy kegyelem számomra hogy örök
életem van, hogy azt nem tudom kifejezni, sem semmivel meghálálni.
Annyira nehéz a világban megállni keresztényként, de meg kell tennünk a harcot a csatát
megkell harcolnunk Istenért példák kell lenünk a világ előtt. Számomra is nehéz volt középiskolában nem beszéltem Istenről senkinek, mert cikinek éreztem (ezt nagyon szégyellem)
Míg nem az egyik nap hallottam, hogy az egyik volt középiskolai osztálytársam 19 évesen
meghalt balesetben. Akkor összetörtem teljesen és magamat hibáztattam arra gondoltam,
hogy miért nem beszéltem Istenről az a gondolat jött folyton föl hogy most egy nagyon rossz
helyen van és hogy ez az én hibám. De Isten békeséget adott nekem a körülmények ellenére.
Azt hiszem ez a pont volt az életemben az a rész ahol az evangélium nagyon a szívemre
került, és akárhányszor ezután találkoztam valakivel az evangéliumot osztottam meg. Ez a
legfontosabb az életben sokszor emberek élete múlik rajtunk, ezért ne szégyelljük a mi megváltónkat. Végezetül pedig a célom az, hogy megfussam a pályát és hűséges legyek Istenhez,
hogy majd, egyszer, amikor Őelőtte állok, azt tudja mondani jól van hű és jó szolgám ez
minden vágyam. És minden egyes nap letenni a kezébe az életemet és átadni neki az irányítást. Ezt kívánom a testvéreknek is hogy tartsunk ki az Úr mellett.
„Légy hű mindhalálig, és néked adom az élet koronáját”. Jel. 2:10

