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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

nálisan gondolkodó emberek voltak.
Egyetlen tanítvány sem hitte el Jézus
feltámadását, amikor a sírnál járt asszo-
nyok közölték velük a hírt. Hiszen
látták, amint nagypénteken a római
katonák keresztre feszítették. Látták,
amint az egyik katona a kivégzõ osz-
tagból átszúrta Jézus oldalát egy dárdá-
val. Látták meghalni! Sõt néhányan
megfigyelték, hogy a kegyes, jómódú

farizeus hova temette el. A zsidó teme-
tési szokás szerint kenettel átitatott
gyolcsba tekerte Jézus testét és egy
sziklába vájt sírüregbe helyezte, afféle
kriptába. Tehát, nem volt kétségük
afelõl, hogy a Mester meghalt. Még ha el
is fogadjuk a látomásokról szóló érvet,
pszichológiai képtelenség, hogy mind a
tizenegyen halucináltak volna, amikor a
feltámadott több ízben is megjelent kö-
zöttük és beszélt velük.

Manipulációval és hazugsággal sem
lehet letagadni a feltámadást. Máté
evangélista szerint a fõpapok és a vének
egy hazug hírrel próbálták letagadni a
feltámadást. Azt terjesztették a nép
között, hogy Jézust, a tanítványai lopták
el a sírból, hogy aztán azt hazudhassák,
hogy feltámadt. A Jézus feltámadását

tagadók, ezt a hazugságot elméletté
nemesítették, amit mind a mai napig
használnak.

Több logikai érv van, ami képtelenné
teszi a holttest elrablásának az elmé-
letét.

Ezek a tanítványok õszinte, egysze-
rûen gondolkodó emberek voltak, nem
valami dörzsölt fickók. Volt ugyan egy
csibész közöttük, Iskariótes Júdás, aki
alkalmas lett volna egy sírrablási akci-
óra is, de õ öngyilkos lett még húsvét
elõtt. A többiekben, a három és fél éves
tanítványság alatt kialakult a bûn iránti
érzékenység. Péter keservesen sírt,
miután megtagadta Jézust. Az utolsó
vacsoránál, amikor Jézus közli velük,
hogy valaki elárulja õt, megható õszin-
teséggel kérdeznek vissza egyenként...
talán én vagyok az? Nos, ezeket a finom
lelkû, jámbor embereket valahogy nem
tudom elképzelni egy éjszakai sírrablási
akcióban.

Vagy gondoljuk végig logikusan a
következõ tényeket. A tanítványok
Pünkösd napján kiállnak Jeruzsálem
népe elé, és nagy bátorsággal és meg-
gyõzõdéssel hirdetik, hogy Jézus feltá-
madt és õ a Messiás. Tegyük fel, hogy

Amikor az asszonyok eltávoztak, íme,
néhányan az õrségbõl bementek a
városba, és jelentették a fõpapoknak
mindazt, ami történt. Azok pedig
összegyûltek a vénekkel, és miután
határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak
a katonáknak, és így szóltak: “Ezt
mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek,
és ellopták õt, amíg mi aludtunk. És ha a
helytartó meghallja ezt, majd mi meg-
gyõzzük, és kimentünk benneteket a
bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy
tettek, ahogyan kioktatták õket. El is
terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között
mind a mai napig. Máté 28: 11-15.

Fizikai érvekkel nem lehet letagadni
a feltámadást. Egyesek megpróbálták.
Olvastam már olyan áltudományos el-
méletet is, amely azt próbálta bebizo-
nyítani, hogy Jézus nem halt meg,
hanem csupán kómába esett, de aztán a
hûvös sírüregben magához tért. Nos,
erre az a válaszom, hogy a római kivég-
zõ osztagok minden esetben alapos
munkát végeztek. Nem volt precedens
arra, hogy valaki túlélt volna egy ke-
resztre feszítést. Legalábbis nem állnak
rendelkezésünkre adatok, amelyek ezt
alátámasztanák. A Jn. 19: 32-35 –ben
található leírást akár kortörténeti adat-
ként is felfoghatjuk, amely mindenkép-
pen a római katonák alaposságát emeli
ki. A római kivégzések alaposak voltak.

Pszichológiai érvekkel sem lehet
letagadni a feltámadást. Már a második
században kezdték egyesek terjeszteni
azt a magyarázatot, hogy a feltámadott
Jézus szemtanúi nem Jézust látták,
hanem halucináltak. Látomásaik voltak,
ami tulajdonképpen a labilis lelkiálla-
potukkal magyarázható.

Az evangéliumi leírásokból tudjuk,
hogy a tanítványok nagyon is racio-

folytatás a 3. oldalon
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Alapítva 1981-ben

2007 Spring Youth Convention
Alhambra

The Spring Youth Convention will
be held in Alhambra during Memorial
Day weekend (May 25-27). We invite
the youth of the Hungarian Baptist
Churches to attend.

Alhambra is conveniently located
10 miles from downtown Los An-
geles. For the weekend we plan lots of
time for sight seeing. From the Holly-
wood Walk of Fame and downtown
Los Angeles, to the bonfire pits at
Huntington Beach.

The following weeks bulletin in-
serts will be sent to the churches with
information about the theme and the
speakers that we have invited.

RÁMAI TÁBORI HÍREK

BESZÁMOLÓ AZ
ÉPÍTKEZÉSRÕL

Kedves testvéreink, szeretnénk hírt
adni arról, hogy hála Istennek a tervek
szerint halad az építkezés. Teljesen min-
degy, hogy milyen az idõjárás, vagy hogy
éppen ünnepre készülünk, az építkezés
nem áll meg. Három hónap van még a
tábornyitó konferenciáig. Jelenleg a
festés, fûtésszerelés, padló burkolás, és a
zuhanyzók csempézése van folyamatban.
Sokszor idézzük az igét, hogy az arat-
nivaló sok, a munkás pedig kevés, mi ezt
úgy mondjuk most, hogy a munka sok, a
munkás pedig kevés. Hála azonban Is-
tennek, mindeddig kirendelte a munká-
sokat és az anyagiakat is.

Hitünk és reménységünk szerint a
nyitó konferencián megnyithatjuk ünne-
pélyesen az új épület felsõ szintjét is.
Kérlek benneteket, imádkozzatok éret-
tünk, hogy mindvégig hûségesen kitart-
sunk a feladatok végzésében.

Akinek van lehetõsége, továbbra is
segíthet fizikai munkával, vagy anya-
giakkal is.

GYERMEK ÉS TINI TÁBOR

Kedves gyerekek, tinik és kedves szü-
lõk. Ebben az évben is megrendezésre
kerül a Rámai Táborban a gyermek és tini
hét.2007. július 1-8 között lesz ez a várva
várt hét. Reméljük, hogy minél nagyobb
létszámban lehetünk majd együtt és
korcsoportonként tanulmányozhatjuk
majd a táborozókkal a Bibliát. Termé-
szetesen lesz sok éneklés játék és beszél-
getés. Nem marad el a tábortûz és a nagy
közös csoportjátékok sem. A Torontói
fiatalok már nagyon készülnek arra, hogy
vizen és szárazon is próbára tegyék majd
a gyerekek ügyességét. A részvételi díj
200 dollár, ami magába foglalja a teljes
ellátást, napi háromszori fõétkezéssel,
két kiegészitõ étkezéssel, szállással és
minden szükséges eszközzel, ami a
táborozáshoz nélkülözhetetlen. A jelent-
kezési lapokat minden gyülekezet lel-
kipásztorához eljuttattuk, tõlük lehet
kérni. Akik nem tartoznak magyar gyüle-
kezethez azok Dan László testvértõl
kérhetnek jelentkezési lapot. A jelentke-
zési lapot a részvételi díj felével együtt
május 15-ig kell eljuttatni Dan testvér-
hez. Akinek bármilyen kérdése van,
telefonon, levélben és e - mailen keresz-
tül is kérhet információt. Kérem azokat a
testvéreket, akik a tanítói, vagy a segítõi
munkákba tudnak bekapcsolódni, hogy
szintén jelezzék.

Dan László

Dan László torontói lelkipász-
tor új címe:

REV. LÁSZLÓ DAN
24 SANTINA ST
WOODBRIDGE ON, L4H 2M2
CANADA ( Tel: 905 - 417 - 8578

Mobil: 416 - 752 - 1687)
E-mail: revdan@rogers.com

(A kanadai posta csak nagybetû-
ket fogad el a címzésben.)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!

ÜRES SZÍV

nincs itt
mondták az angyalok
a sír üres

itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkezõ szívünk
itt sincs
bár itt lehetne

jöjj Föltámadott
szívünket újra töltse be lényed
értelmetlen Nélküled az élet

Herjeczki Géza

Mark your calendar
100. KÖZGYÛLÉS

RÁMAI TÁBOR
2007. június 29 - július 1.
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miután ellopták Jézus testét, mege-
gyeztek, hogy kiállnak a nép elé, és azt
fogják hazudni, hogy Jézus feltámadt.
Már az is kérdéses, hogy ugyan milyen
érdekük fûzõdhetett volna egy ilyen
bõdületes csúsztatáshoz. De gondoljuk
csak tovább a dolgot. Tudjuk a törté-
nelem feljegyzéseibõl, hogy ezek a
tanítványok, egytõl-egyig mártírhalált
haltak, mégpedig egyedül, nem egymás
társaságában. A magatartáspszichológia
ismeri és kielemezte már az úgynevezett
betyárbecsület természetrajzát. Ez az,
amikor az elkövetõk megegyeznek ab-
ban, hogy ha elkapják õket, hogyan
falaznak egymásnak a kihallgatáson. Ez
általában addig mûködik, amíg a valla-
tás során, az egyik közülük meg nem
törik, és mindent bevall. Amikor ko-
molyra fordul a dolog, és az életérõl van
szó, nem vállalja tovább a hazugságot.

A tanítványok ezzel szemben töret-
len kitartással és bátorsággal néztek
szembe a halállal, a maga legkegyet-
lenebb változataiban, és végig azt állí-
tották, hogy Jézus Krisztus feltámadt és
õk személyesen találkoztak a feltáma-
dott Krisztussal. Ezért a bizonyságté-
telért képesek voltak meghalni, magá-
nyosan és elhagyatottan. Péter mellett
nem voltak ott az apostol társai, amikor
Rómában keresztre feszítették fejjel
lefele. Tamás apostol mellett nem volt
ott egy apostol kollega sem, amikor Kr.
u. 72-ben az indiai Madras-ban lánd-
zsával leszúrták a Feltámadottért. És
sorolhatnánk tovább. A halál órájában
átélt magányosságot azért hangsúlyo-
zom, mert ha betyárbecsületrõl van szó,
az már nem köt akkor, amikor a cin-
kostársak elhagytak, és egyedül állsz a
halál torkában. Másfelõl, egy hazug-
ságnak nem lehet olyan hatása egy em-
ber életére, amely teljesen átformálja a
jellemét, bátorrá és állhatatossá teszi.
Egy hazugságért nem megy a halálba
valaki, nem vállal kínzást, üldözést és
megaláztatást.

Azonban, ha elfogadjuk a Biblia
állítását, hogy Jézus valóban feltámadt
Húsvét hajnalán, mégpedig fizikai
testében, akkor a tanítványok radikális
jellemváltozása és halált megvetõ bá-
torsága értelmet nyer. És a keresz-
tyénség 2000 éves fennmaradása és
állandó megújulási képessége is értel-
met nyer. Mert akit követünk hit által,
ma is él. Feltámadott!

Lukács János

A BETFAGÉI ÚTON
Tavasz volt akkor is,
Virágba borult illatos tavasz,
A zizzenõ levelek
halk melódiája,
mint ezernyi
parányi hangszer,
Örömrõl dalolt,
örömünnep volt.

A betfagéi úton
csendben halad Valaki,
Valaki, Akit
KIRÁLYNAK kiáltott a nép,
Akinek lábai elé virágerdõ hullt,
Zöld pázsit borult.
Õ volt a KIRÁLY, a názáreti,
Hozsánna Neki!
Örömünnep volt,
Minden örömrõl dalolt.

S míg a tömeg hozsannát kiáltott,
Jeruzsálem felé menet
Õ, a Valaki
könnyeket hullatott,
Ez a Valaki nagyon, nagyon szeretett.
Ezért hullatott könnyeket
Jeruzsálem felé menet.

Áldott vagy Te, betfagéi Hõs,
Áldott a múltad, áldott jelened,
Mint egykor, jöjj, vonulj be újra,
Foglald el a szívemet,
Fáradt, összetört szívemet.

Antal Ferenc

3. oldal

Ó Uram Jézus! Hódolva csodállak.
Te végigjártad a kálváriáknak
Minden kínját, gyötrelmét, rettegését,
Te ismered e földi élet búját,
Tudod e lét minden nagy szenvedését.

Uram Jézus, a kereszted ölelve
Úgy cseppen rá a balzsamír szívemre
Mint alélt fûre a reggeli harmat, —
Mert megmutattad isteni hatalmad,
Hallelujah, a sátán le van gyõzve,
Dicsõség Néked nagypéntek királya,
Dicsõség Néked Jézus, lelkem üdve!

Somogyi Gáborné

NAGYPÉNTEKEN

Jézus!
Lelkem kimondhatatlan sóvárgással

eped!
Fáraszt, gyötör e borús, földi lét.
Itt hagyva mindent, repülnék Feléd,
Csillagvilágok millióit járva
Lenn, lenn maradna minden sár, szemét.

Uram! E földön mérgesgázok szállnak.
Borzadva látom sátán orgiáknak
Iszonyatos, rút, égetõ hevét!
E föld a könny, a vér, a jajj hazája.
Ó Jézus! Lelkem kálváriád járja,
Nagypéntek van és egyre hull a

könnyem,
Téged látlak az átkozott kereszten,
S hallom a hangod: Elvégeztetett!

NEKÜNK ÉLÕ
KRISZTUSUNK VAN

Nem rég volt Karácsony; amikor az Úr
Jézus születését ünnepeltük. Nagy-
péntek, Húsvét következik utána. Tudjuk
a Bibliából, próféciákból, hogy Õ azért
született, hogy meghaljon helyettünk, a
Golgotai kereszten. Noha óriási dolog,
hogy Isten emberré lett és itt élt a földön,
hozzánk hasonlóan - de bûn nélkül;
mégnagyobb dolog, hogy meghalt éret-
tünk! S mi lenne, ha nem támadott volna
fel? Hõsi halálát ünnepelhetnénk csak.

Nekünk élõ Krisztusunk van! Ezért
van a három ünnep együtt a Bibliában.
Születés nélkül nincs élet. Ha valaki él, az
meg is hal. A legnagyobb csoda -amit
egyedül csak az Úr Jézusnál, az Isten
egyszülött Fiánál tapasztalunk meg-,
hogy Õ meghalt, de fel is támadott! “És
mikor olyan állapotban találatatott mint
ember, megalázta magát, engedelmes
lévén halálig, mégpedig a keresztfának
haláláig.” (Fil 2:8)

Az ünnepek idején nagyon sok levelet
kaptam, -melyeknek mindig nagyon
örülök. Egyben el is szomorodtam egyik
másiknál, mikor említik, hogy noha
hívõk, de vigyázniuk kell, hogy ne vét-
kezzenek, hogy el ne veszítsék az üd-
vösségüket. Vagy talán az is elõ-elõjött a
sorok között, hogy -még sokat kell
tennünk ahhoz, hogy a mennybe jut-

EGYSZERÛ ÉRVELÉS ...
folyatás az 1. oldalról
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hassunk, hogy üdvözülhessünk. Ekkor az
jutott az eszembe, hogy leírom az ének-
nek a sorait, melyet ti is ismertek, éne-
kelitek is, ami szépen kifejezi, amit
mondani akarok. „Azért jött Jézus, hogy
megkeresse, a kárhozattól megmentse
lelkem...” Vegyétek elõ az énekes-
könyvet és énekeljétek el! Mert Jézus a
keresztfán azt mondta: “Elvégeztetett!”
Tehát, ami el van végezve, ahhoz nem
kell semmit se hozzátenni. Milyen cso-
dálatos: Õ szenvedett, hogy nekünk ne
kelljen. Õ halt meg, hogy mi éljünk. Õ
elvégezte, amiért jött! (Olvassátok el az
evangéliumokat!)

Hálásak vagyunk a Nagypéntekért, de
még hálásabbak vagyunk a Húsvétért! Az
új élet kezdetéért! A feltámadásért, az
öröm ünnepéért. Ez a Keresztyénség.
Nem csak emberi vallásosság, emberi
szokások. Õ él és mi is élünk! - ez a hús-
vét üzenete, értelme, örömünk forrása.
Ahol élet van, ott öröm van.

Nem szeretjük megbántani azt, akit
igazán szeretünk. Nem akarunk ellene
vétkezni. Mindenben igyekszünk a ked-
vében járni.

Hálásak vagyunk Jánosért, aki rámu-
tatott Jézusra: “Imé az Istennek ama
báránya, a ki elveszi a világ bûneit!” (Jn
11:29) Aki Hozzá megy, “semmiképpen
ki nem veti”! Az egész világért meghalt.
Azoké lesz, akik Õt magukévá teszik.

A tavasz, a sok szép virág emlékeztet
az új életre. Mikor a virágot levágod a
tövérõl, már megszûnik élni, elhervad,
aztán ki kell dobni. Ilyen az az élet, ami-
nek nincs kapcsolta Jézus Krisztussal, az
Élettel: ott a halál munkálkodik. A János
Evangéliuma 15. részében ez gyönyö-
rûen le van írva. Õ az élet. Ha a sírban
maradt volna, mindezt nem mondhatná
magáról és nem lehetne reménységünk.

Nekünk élõ Krisztusunk van! Ezért
énekel jük ezt , minden nyelven:
Halleluja és Hozsánna!

Faulkner Terézia

sem marad el. Azaz vasárnap semmit
sem helyez Isten háza elé.

A zsoltáríró azért is kívánkozott
annyira az Isten házába, mert kellemes
emlékei voltak ezzel kapcsolatban. Ezért
tudatosan emlékébe is idézte régi bol-
dog élményeit mondván: “...nagy cso-
portban vonultam ezelõtt...Isten házá-
ig...Nappal kiküldte kegyelmét az Úr,
éjjelente éneke volt velem.” S jól tette,
hogy visszaemlékezett, mert az Isten
elõzõ áldásaira és vezetésére való
emlékezés biztató hatással van az em-
beri szellemre. Mi is jól tesszük, ha
próbáinkban emlékünkbe idézzük
Urunk régi csodáit, hogy megerõsöd-
jön a hitünk és új reményt nyerjünk.

Végül – talán épp ezek hatására –
önbiztatásba is fogott. Azaz ismételten
ilyten szavakkal biztatta önmagát:
“Miért csüggedsz el lelkem és nyugha-
tatlankodol bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok én néki az õ
orcájának szabadításáért.” Napjaink
kutatói már tudják, hogy az önmagunk-
hoz szóló beszéd – akár hallhatóan, akár
némán – terápia lehet; feltéve, hogy
igeszerû, pozitiv üzenetek azok. S a
zsoltáríró ilyeneket alkalmazott. Isten
felõl tapasztalt addigi élményei és em-
lékei alapján biztatta önmagát.

Mi is jól tesszük, ha így viszonyulunk
bármilyen próbánkhoz. Mert az Úr elõre
megmondta, hogy próbáink lesznek. De
azt is, hogy õ mindig velünk lesz; a leg-
sötétebb órákban is támogat; majd alkal-
mas idõben meg is szabadít. Közben
meg egye szentebbé alakít, hogy egyre
több gyümölcsöt teremjünk és egyre
jobban hasonlítsunk Urunkhoz. S ha
mindezeket szem elõtt tartjuk súlyos
próbáink közepette, akkor mi is bátorít-
hatjuk önmagunkat az említett igével.

A Zsoltáríró úgy érezte magát mint
egy tikkadt szarvas, amikor nem mehe-
tett el Isten házába. Ezért papírra vetette
gondolatait: elõször kifejezte Isten háza
iránti sóvárgását; majd felidézte régi
kedves emlékeit s végül önbiztató sza-
vait. Ezek után bizonyára új erõt és re-
ményt nyert a próba elviseléséhez.

Kövessük példáját. A jó napokban ra-
gaszkodjunk Isten házához. Amikor meg
képtelenek vagyunk elmenni és epeke-
dünk az õ háza után, akkor öntsük ki
panaszunkat õelõtte; szándékosan em-
lékezzünk meg elõzõ áldásairól; majd –
azok alapján – biztassuk önmagunkat a
jövõre nézve. Sõt, talán az lenne a leg-
jobb, ha kívülrõl megtanulnánk e zsoltár
biztató szavait, és szükség esetén azokat
idézve szólnánk önmagunkoz:

“Miért csüggedsz el lelkem, és miért
nyughatatlankodol bennem? Bizzál
Istenben, mert még hálát adok én néki
az õ orcájának szabadításáért.”

Mátrainé, Fülöp Irma

állapotban Isten Atyánkká válik, Jézus
és a világ keresztyénei meg testvére-
inkké, s a mennyország meg öröksé-
günkké. Majd ebben a családban –
csakúgy, mint a fizikaiban – termé-
szetszerûen ápolni kívánjuk a családi
kapcsolatokat, mert szükségünk van
Atyánk szeretõ irányítására és egymás
támogatására. Ezt a feladatot tölti be
egyházunk, vagy más néven gyüleke-
zetünk. Ezért fontos, hogy Isten
minden gyermeke keressen és csat-
lakozzon egy élõ gyülekezethez és oda
rendszeresen járjon, ott szolgáljon,
illetve ápolja a közösséget.

Annak, aki ezt komolyan veszi,
nagyon hiányzik, ha csak egy vasárnap
nem tud elmenni a gyülekezetbe. Hát
mégha hosszabb ideig kényszerül távol
maradni. Igénk egy olyan emberrõl szól,
aki hosszabb ideig nem mehetett el a
gyülekezetbe. Elõször elpanaszolja,
hogy mennyire hiányzik neki az Isten
háza; majd tudatosan visszaemlékezik
arra az idõre, amikor elmehetett;
végül önbiztatásba fog.

Milyen nyomasztó volt számára,
amikor nem mehetett az Úr házába!
Olyan borzalmas érzés fogta el, hogy
szinte depresszióba esett. Úgy érezte
magát, mint egy tikkadt szarvas. “Mint
szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy
kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!
Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élõ
Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek
meg Isten elõtt?... Istenem elcsügged
bennem az én lelkem... Örvény örvényt
hív elõ zuhatagjaid hangjára; minden
vízáradásod és hullámod összecsap fölöt-
tem... Hadd mondjam Istennek, az én kõ-
szálamnak: Miért felejtkeztél el rólam?
Miért kell gyászban járnom...?” – pa-
naszolta.

Néhány évvel ezelõtt egy betegség
következtében annyira elgyengültem,
hogy járni sem volt erõm. Sõt az étvá-
gyam is elment; annyira, hogy szinte
undorodtam még a legjobb falatoktól is.
Borzalmas érzés volt. Ebben az állapot-
ban körülbelül egy hónapig képtelen
voltam elmenni a gyülekezetünkbe.
Pedig – éppen gyengeségem miatt – még
jobban vágytam oda, mint máskor, mert
nagy szükségem lett volna egy-egy biz-
tató szóra; értem hangzó közbenjáró
imákra; s az igehirdetés bátorító üzenete-
ire. Ekkor valósággal átéreztem a zsoltá-
ríró állapotát, mert én is úgyannyira vá-
gyakoztam az Isten házába, mit õ. Aztán,
amikor picit megerõsödtem és újra elme-
hettem, akkor nagyon boldog voltam.

Kedves Olvasóm! Úgy gondolom, ha
Isten gyermeke vagy már, akkor Te is így
érzed magad, amikor nem tudsz elmenni
a templomba. Sõt remélem, hogy Isten
minden gyermeke hasonlóan érzi magát,
amikor nem mehet el. Ezért – egész-
séges állapotban – könnyelmûen soha

EPEKEDÉS ISTEN
HÁZA UTÁN
A 42-dik Zsoltár

Mint szarvas kivánkozik a folyóvi-
zekre, úgy kivánkozik az én lelkem
hozzád, oh Isten! Szomjuhozik lelkem
Istenhez, az élõ Istenhez...

Amikor az Úr Jézus Krisztust – Isten-i
mivoltába vetett hittel – a szívünkbe hív-
juk, s tõle bûnbocsánatot kérünk, akkor õ
– a Szentlélek által – azonnal beköltözik,
megbocsát, és ráadásul még egy mennyei
helyet is ad nekünk. Ezzel Isten gyerme-
keivé válunk, illetve “beleszületünk”
Isten lelki családjába. (Addig ugyanis
csak teremtményei voltunk.) Ebben az


