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„És sokat beszélt nékik példázatokban, mondván: Ímé kiment a 

magvető vetni. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett, 

némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc 

annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja.” 
 

Kedves Testvérek! 

A Misszió osztály folytatja a 2018-ban megkezdett--„Mozdulj ki!” –

programot.                             

A következő alkalmat 2019. augusztus 10-ére, szombatra tervezzük. Az 

istentisztelet után, 14 órakor indulunk el gyülekezetünkből. A kitelepülést a 

Margitszigetre tervezzük, amennyiben az időjárás engedi. 

Kérjük azokat a gyülekezeti tagokat, akik érzik a szívükben a késztetést 

arra, hogy kijöjjenek velünk az emberek közé, jelentkezzetek Takácsné 

Darabos Juditnál. Várjuk a fiatalokat, de nem csak a fiatalokat, hanem 

minden gyermekét az Úrnak – e nemes feladatra!  

Járjunk Jézus lábnyomában! 

Terézvárosi Gyülekezet Misszió osztálya  

Az üdvösség sisakja 

                                                           

 

 

 

"Vegyétek fel az üdvösség sisakját is." (Ef 6:17) 
 

Ha ütnek, mindenki a fejét védi legjobban. A harcban is védeni kell, mert az 

emelkedik ki leginkább. Isten egészen biztos védelmet kínál a benne hívőknek: az 

üdvösség sisakját. 
 

Mit jelent ez? Azt a bizonyosságot, hogy aki beállt Jézus Krisztus seregébe, akinek 

Ő a vezére, az Tőle üdvösséget kapott. Az üdvösség szabadulás minden régi 

köteléktől, ami az embert visszatartotta Jézus követésétől, ami istenellenes 

cselekedetekre késztette. Az üdvösség a Jézus Krisztussal való lelki közösség, az 

az élet, ami túléli a halálunkat is. Aki hisz őbenne, ha meghal is, él. 
 

A sisak viselése hitvallás is: vállalom, hogy Jézushoz tartozom, hogy a benne 

hívők közösségében élek. S bizonyos vagyok abban, hogy tőle semmi és senki nem 

szakíthat el. Ő ígérte: „senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." (Jn 10:28) 
 

Pál apostol írta sok-sok támadás, nehézség közt: „meg vagyok győződve, hogy 

„semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely 

megjelent Jézus Krisztusban" (Róm 8:38-39). 
 

Aki ebben bizonyos, az nem behúzott nyakkal harcol, és nem lesz soha fejetlen, de 

nem akar elmenekülni sem, hanem emelt fővel, vállalva hovatartozását, 

megmentett élete (üdvössége) bizonyosságával helytáll szabadítója, Jézus mellett. 

Akiben Jézus lakik, felismeri a kísértő minden alattomos szándékát, a hívő 

megtévesztése érdekében. Nincs bizonytalanság és nincs tévedés! Csak erős 

bizalom van abban, Aki az üdvösséget ingyen adja mindenkinek, aki kitart 

Üdvözítője mellett! 
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