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Amíg nem késő 
 
Emberi szem 
úgy látja a nagy Rendet, 
hogy a gyermek 
temesse szüleit könnyhullatással, 
amíg él, ne 
tartozzék neki mással, 
csak fényes virágcsokros szeretettel… 
 
Édesanyák, 
akik sok szenvedéssel 
életadó teremtésnek részesei lehettek, 
nincs fájóbb, mint 
amikor ők temetnek 
- nem feltétlenül kinn a temetőben… 
 
Szülői sors, 
- szívszaggató, ha így van – 
amikor ők 
nem holtakat, de – élőket siratnak. 
Életükön 
bezárul a nagy ablak, 
amelyen a Nap sütne még reájuk… 
 
Amíg nem késő, 
szóban és szeretetben 
mindenünket szórjuk oda elébük! 
De ne csak ma, 
gyakran nézzünk feléjük, 
hogy ne legyen 
reménytelen a reményük! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 
„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyer-
mekéről, hogy ne könyörüljön méhe 
fián? És ha elfeledkeznének is ezek: 
én te rólad el nem feledkezem. Ímé, 
az én markaimba metszettelek fel té-
ged, kőfalaid előttem vannak szünte-
len.” (Ézs 49,15-16) 

 

 
 

Isten simogató keze 
 
„Mivel a világban Isten nem tud mindenütt ott lenni, megteremtette az 
anyákat.” Az idézetet még néhány hónapja olvastam az interneten. Az 
oldal szerzője a gondolatot egy Dániel nevű 6 éves autista gyermeknek 
tulajdonítja. Megtetszett a kedves mondat – nem is annyira a tartalma, 
mint inkább naiv őszintesége miatt. Tartalmával nem tudunk egyetér-
teni, hiszen a Szentírásból megismertük az Urat, és az Ő mindenütt je-
lenvalóságát (ld. Zsolt 139,7-8: „Hova menjek lelked elől? Orcád elől 
hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában 
feküdnék le, te ott is ott vagy.”) Ha Ő nem lenne mindenütt jelen, nagy 
bajban lennénk! 

Egy hivatalban, ügyfélszolgálaton sorszámot kell tépnünk, telefo-
nos érdeklődés esetén pedig végtelenítve szól Vivaldi Négy évszakjá-
nak valamelyik részlete. Belegondolni is rossz, mi történne, ha Isten 
nem lenne mindenütt jelen! Ha olyan elfoglalt lenne, hogy másokat 
kellene maga helyett küldeni – még akkor is, ha az édesanyák erre 
messze a legmegfelelőbb választásnak tűnhetnek. Arról nem is beszél-
ve, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy családba születik, vagy 
hogy ismerheti édesanyját. Róluk megfeledkezett volna Isten? Tudjuk, 
hogy nem. Isten a Szentlélek által mindenütt jelen van, nincs szüksége 
helyettesekre. 

Ám ha egy síró gyermekét átölelő, vagy akár egy gyermekéért 
imádkozó édesanyára gondolok, mégis azt érzem, ők Isten képviselői 
ezen a földön. Ők Isten simogató keze. Nem mintha Ő rászorulna a mi 
esetlen segítségünkre (mégoly szeretetteli és őszinte törődés is legyen 
az), hanem mert neki úgy tetszett, hogy az anya-gyermek kapcsolat 
jelképével hozza közelebb hozzánk a szeretet mélységének megértését. 
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Talán nincs ember a földön, akinek a fejében nem 
fordult még meg: miért csak egyetlen napon ünnepeljük 
az édesanyákat? Jogos a kérdés, vannak, akik pedig túl-
buzgóságukban odáig mennek, hogy már-már az Anyák 
napja beszüntetéséért kiáltanak. Azt mondják: azzal az 
ünneppel csak becsapjuk magunkat, minden nap szeret-
nünk kell édesanyánkat, szüleinket. Mindannyian érez-
zük azonban, hogy bár az alapgondolat jogos, az érvelés 
túlzás. Mert akkor mi értelme van születésnapot, vagy 
Karácsonyt és Húsvétot ünnepelni? Egy biztos: hibát 
azzal nem követünk el, hogy ünnepeket tartunk, egyes 
ünnepeket pedig maga Isten rendelt el, tehát alappal fel-
tételezhetjük, hogy azoknak fontos szerepük van az 
életben. 

Jómagam egyre máris tudok gondolni. Azért van 
szükségem az Édesanyák ünnepére, hogy az emlékez-
tessen az év többi napján az édesanyámért való hála-
adásra, az ő szeretetére. A mi feledékenységünk miatt 
jó, hogy van egy nap az évben, amikor – valljuk be, né-
ha szemlesütve, addigi mulasztásainkat is pótolva – kö-
szöntjük az édesanyákat. Jó, mert emlékeztet minket a 
többi háromszáz-hatvannégy napon is, hogy fejezzük ki 

szeretetünket édesanyánknak, hálánkat értük Mennyei 
Atyánknak. 

Édesanyák! Isten simogató keze vagytok ebben a 
zord világban! Mosolyotok melengető napsugár a re-
ménytelenségben. Az otthon melege, a biztonság. 
Nagymamák! Isten szelíd bölcsessége lettetek ebben a 
lázadó nemzedékben. Vezessétek Krisztushoz, vezessé-
tek életre gyermekeiteket! A Mennyei Atya e földi évek 
idejére rátok bízta féltve szeretett teremtményeit. Mi-
csoda küldetés! Imádkozunk értetek. 

És gyermekek! Lehettek fiatalok, vagy korosabbak: 
ne csak évente egy nap fejezzétek ki szereteteteket, há-
látokat édesanyátoknak önfeláldozó gondviselésükért, 
felelősségvállalásukért! Holnap, holnapután is jól eső 
érzés lesz neki egy együtt töltött óra a drága idődből, 
egy telefonhívás, egy apró ajándék, az, hogyha most te 
hallgatod meg őt! Váltsd tettekre a szereteted már hol-
nap. 

Addig is ma az ünnep ideje és helye van: édesanyák, 
nagymamák, legyetek áldottak, boldogak csodálatos 
küldetésetekben! 

Nagy Péter 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Mostani interjúnkban Simon Lászlóné Marika életének alakulásával ismerkedhetünk meg. Ő is csendes 
háttérmunkás a gyülekezetben. Vallomásában rácsodálkozhatunk arra is, amit minden világból megtért 
ember folyamatosan felismer az életében: Isten már akkor vigyázott rá, amikor még nem is a kiválasztot-
tak útján járt. Olvassák az interjút ezzel a felismeréssel és szeretettel a testvérek! 
 

 
– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
születtél, kik voltak a szüleid, 
testvéreid, hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 
1947. szeptember 19-én születtem 
Budapesten. Szüleim katolikus 
hívő emberek voltak. Édesanyám 
és édesapám a családi pékségben 
dolgoztak. Majd a pékség 

államosítása után új munkahelyet kellett keresniük. 
Anyu cukrászdában tudott elhelyezkedni, apukámnak 
sikerült az eredeti szakmájába visszajutni, és fodrász-
ként dolgozott egészen a nyugdíjba menetelig. Van egy 
öcsém, aki fiatalabb nálam két évvel. Gyermekéveimet 
a testvéremmel és a szüleimmel együtt a szülői házban 
Budapesten, Óbuda-Újlakon töltöttük. Azóta is ezen a 
környéken lakunk. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 
Budapesten jártam az általános iskolába, majd a Petőfi 
Gimnáziumba, az I. kerületbe. Érettségi után a Felsőfo-
kú Könnyűipari Technikum ruhaipari szakán tanultam 
tovább. Itt szerkeszteni, szériázni, szabni, varrni tanítot-
tak a gyakorlatban is. Alapos ismeretekre tettem szert a 
ruhaipari gyártástechnológiában, a nagyüzemi termelés 
fontos tudnivalóiban, a gyártásszervezésben, és mester-
vizsgát is tettem. 

A Felsőfokú Könnyűipari Technikum később átala-
kult Könnyűipari Műszaki Főiskolává. A korábban vég-
zett hallgatóknak lehetőségük nyílt, hogy még egy évet 
rátanuljanak az előzőekre. Sikeres államvizsga után ru-
haipari üzemmérnöki diplomát kaptunk. Az eltelt idő-
ben aktívan dolgoztunk a termelő munkában is. 

A szerkesztési, szériázási, modellszabási munka után 
minőségi ellenőr lettem. Ez a munka azt tartalmazta, 
hogy a tömegtermelésben minden modell szabásmintája 
és az összes műszaki dokumentációja feleljen meg az 
adott mérettáblázatoknak, és egyéb kívánalmaknak, 
amit a megrendelő szerződésben rögzített. Mivel ezután 
több száz vagy több ezer ruhát szabnak ki, és varrnak 
meg. Álljon csinosan a normál embereken, és a divat-
tervező elképzeléseit tükrözze a készruha, kellemes le-
gyen a viselete. 

Ezután nagyüzemben, a gyártás-előkészítéssel fog-
lalkoztam. A modellek tömegtermelését kellett gördü-
lékennyé tenni. Ha felmerült valamilyen probléma, azt 
gyorsan kellett megoldani. Gyártásvezető, termelésirá-

nyító lettem, a MEO-zást és a kiszállítási határidőket is 
állandóan figyelemmel kellett kísérnem. A megrende-
lőkkel jó kapcsolatot kellett tartanom. Szakmámban 
összesen 28 évig dolgoztam. Jöttek a csődhullámok, so-
kan lettek munkanélküliek, én is. 

Próbáltam új munkát találni. Ekkor kerültem a 
Budaflax Nagyker. Karolina úti raktárába üzletkötőnek. 
Itt 8 évig dolgoztam. Ismét jött a csőd, illetve a „rend-
szerváltás”, újból munkanélküli lettem. Időközben a 
szemeim is erősen elromlottak. 

Vállalkozói igazolványt váltottam ki kényszerből, és 
így próbáltam tovább dolgozni. Például: az NN Holland 
Biztosítónál. Zepter gyógyászati segédeszközöket is 
árultam, ehhez bemutatókat szerveztem. A Módus cég-
nél közvélemény kutatásokat végeztem, a megadott 
kezdőcímek alapján a véletlen séta szabályai szerint. 
Vadidegen emberek ajtaján csengettem, ahol anonim 
módon válaszoltak a megkérdezettek. Talán látszott raj-
tam, hogy nem betörés előtti felderítésre mentem, mert 
igen sokan beengedtek a lakásukba. Nemcsak a kérdő-
ívek kérdéseire válaszoltak. Beszéltek a gondjaikról, a 
már felnőtt gyermekeikről, unokáikról, betegségeikről. 
Meghívtak, hogy ha újabb kérdőíveket kapok, akkor is 
látogassam meg őket, sőt még a szomszédaikhoz is át-
kísértek. Belefáradtam ebbe a munkába, a vállalkozói 
igazolványt visszaadtam. 

Sok vívódás után úgy döntöttem, hogy más munka-
lehetőséget is megpróbálok. Ezután a Kaiser’s céghez 
jelentkeztem bolti eladónak, ahol a csemege-, és sajt-
pultnál dolgoztam több mint 3 évig. Ebbe a munkakör-
be beletartozott, hogy sokat kellett emelni, cipelni. 
Csakis állómunkát végeztem, és a teherbírásom nagyon 
gyorsan romlott. Sérvet kaptam, megoperáltak, és a lá-
baim is tönkrementek. Végül hosszú betegállományba 
kerültem, és a rossz egészségi állapotom miatt kérel-
meztem az előrehozott nyugdíjazásomat, ami csökken-
tett összegű lett. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? Ho-
gyan alakult közös életetek, hogyan érkeztek gyerme-
keid a családba? 
A férjemmel még középiskolás koromban találkoztam 
az egyik barátnőmnél rendezett családi összejövetelen. 
Szimpatikusak voltunk egymásnak, az ismeretség to-
vábbfejlődött, és 1968-ban összeházasodtunk. Két fiúnk 
született: 1971-ben Laci, és 1974-ben Árpi. A közös 
életünk évekig boldog volt. Házasságunk alatt férjem a 
jogi egyetemen tovább tanult Szegeden. Sokat segítet-
tem neki, hogy a tanulással többet tudjon törődni. Ami-
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kor megkapta a jogi doktori diplomáját, „nevére vett”. 
Vagyis minden igazolványomban, útlevelemben, hiva-
talosan átíratta hogy „őutána” a doktori cím viselésére 
jogosult vagyok. Az ő karrierje nagyon gyorsan emel-
kedett, végül már alig volt otthon. A házasságunk tönk-
rement, 1988-ban elváltunk. 

Nagyon nehéz évek következtek a válás, és az osz-
tozkodás után, anyagilag is, de lelkileg is. Anyukám, 
(apukám már meghalt), testvérem és néhány rokonunk 
sokat segítettek. Tiszta csoda, hogy becsülettel sikerült 
talpon maradni, és a gyerekeket felnevelni. De ezt Is-
tennek köszönhetjük! 

Sokáig nem tudtam megbocsátani a férjemnek, és a 
keserűségem leülepedett a lelkem mélyébe. Rémálmaim 
voltak, és imádkoztam, hogy sikerüljön kiemelkednem 
ebből az állapotból. Végül túljutottam a fájdalmamon, 
és arra gondoltam, hogy vigyázni kell a gyerekek bé-
kességére, és hogy ne 
haragudjanak az Apjukra. A 
válás után már nem nagyon 
tartottunk kapcsolatot. A volt 
férjem 2007-ben meghalt. 
– Hogyan vezetett Isten a mi 
gyülekezetünkbe? 
Hívő katolikus családba 
születtem, serdülő koromban is 
megtartottam a hitemet. 
Jövendőbeli férjemmel való 
megismerkedésem után – aki 
ateista volt és maradt – 
távolabb kerültem a hittől és 
Istentől. Gyerekeinket is hit 
nélkül, de szigorú erkölcsi 
normák szerint neveltük. 
Szüleim a hittől és Istentől 
való eltávolodást nagyon 
helytelennek tartották. Az Úr viszont számon tartott 
bennünket. 

Évek múlva a kisebbik fiam Árpi, már felnőtt fejjel 
úgy érezte, hogy valami nagyon hiányzik az életéből. 
Hosszú útkeresés után eljutott a Budai Baptista Gyüle-
kezetbe. Itt Lukács Tamás lelkipásztorral került kapcso-
latba. Sokat beszélgettek, a törekvők óráját ezután rend-
szeresen látogatta. Nekem is sokat mesélt az ottani dol-
gokról. Én napról napra láttam, hogy az elmélyülő hit 
hatására hogyan alakul át a fiam élete és személyisége. 
A bemerítés után szinte sugárzott, ragyogott a fiam. 
Engem nagyon elgondolkodtatott ez a nagy változás. 
Sokat töprengtem az elmúlt éveken, az egész eddigi éle-
temen. Egyszer csak megvilágosodott, hogy az évek so-
rán valami nagyon fontos kimaradt. Úgy jutottam bele 
az élet sűrűjébe, hogy távol kerültem a hittől, illetve Is-
tentől. Ez megdöbbentő felismerés volt. Erről a fiammal 
sokat beszélgettem. Érlelődött bennem az elhatározás, 
hogy én is részt vegyek a törekvők óráin, majd persze a 
„menetrend szerinti” alkalmakon is. 

– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésed? 
Megvilágosodott számomra, hogy mennyivel másabb 
az, ha „hitben” élünk. Rájöttem, hogy semmi nem ok 
nélkül történt úgy, ahogy történt. Egész eddigi életem 
során Isten odafigyelt rám és vezetett, még akkor is, 
amikor tőle távol jártam, mint egy elkóborolt bárány. 
Jézus halálában pedig „maximálisan” kifejezte szerete-
tét, ami értem is történt. 

A bemerítésemet Dr. Almási Tibor lelkipásztor vé-
gezte 2002. március 31-én a Budai Baptista Gyüleke-
zetben. 

A bemerítéskor kapott igém is erről szólt: „Bízzál az 
Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 
Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ös-

vényeidet.” (Péld 3,5-6) 
– Megtaláltad-e a helyed a 
gyülekezetben? Milyen 
szolgálatokba kapcsolódtál 
be, miután a gyülekezet tagja 
lettél? 
Nagyon örültem, hogy a 
gyülekezet tagjai közé kerül-
tem. Testvérként fogadtak 
szeretettel. Középiskolás ko-
romban tagja voltam a 
gimnáziumi énekkarnak. Jó, 
hogy a gyülekezetnek van 
énekkara, és jelentkezhettem 
meghallgatásra. Mindig 
szívesen énekeltem és 
énekelek azóta is. Szép 
énekeket tanulok a kórusban, 
az Úr dicsőítésére. 

A Kamaraerdei Idősek 
Otthonába is szívesen járok. Itt bibliai igéket, vagy ver-
set szoktam mondani, felolvasni. Örülök, amikor látom 
az idős emberek szemében az érdeklődést és a szeretet 
sugárzását. 
– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? 
Tíz éves kislány koromban a Margit körúton, a volt Má-
jus 1. mozival szemben elütött egy autóbusz, pontosab-
ban az ajtaja. Pedig az ottani villamosmegálló járdaszi-
getén álltam. Néztem a Moszkva tér felé (most Széll 
Kálmán tér), hogy jön-e már a villamos. Arra figyeltem 
fel, hogy kiabálják az emberek: „kislány, ugorj a sínek-
re!” Arra néztem, de már késő volt. Az akkori buszok-
nak a sofőr mellett külön ajtajuk volt mind a két oldalon 
a személyautókhoz hasonlóan, melyek előre nyíltak. A 
buszvezető melletti ajtó kivágódott, és lekaszálta a vá-
rakozó embereket. A busz sebessége nagy volt. Az ajtó 
éle úgy talált el engemet, hogy a földre lökött. Ha kicsit 
közepebbre ér a széle, akkor kifolyik a bal szemem, ha 
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kicsit a bal fülem felé, akkor szétnyílik a halántékom, és 
rögtön meghalok. 

Hihetetlen módon életben maradtam. Megúsztam sú-
lyos agyrázkódással, a látásom hosszú időre elmúlt, a 
koponyám szétrepedt, az első felső fogaim eltörtek, de a 
nyakcsigolyáim nem sérültek meg. Csodával határos 
módon eszméletnél maradtam, és a mentőben meg tud-
tam mondani: hogy hívnak, hol lakom, és hol dolgozik 
az anyukám. 

Ezután a Péterffy Sándor utcai Kórházba vittek a 
gyermek-intenzív osztályra. Anyukám is akkor ért oda a 
munkahelyéről, amikor a mentőből engem kiemeltek. 
Ott látott „vérbe fagyva”, és összeesett. Engemet azon-
nal elláttak, és Anyukámat is. Három hónapig voltam a 
kórházban. A látásom két hónap múlva visszatért. Há-
rom hétig kaptam vérátömlesztést, a sok belső vérzés 
miatt. Az egész nyári szünetet a kórházi ágyon töltöt-
tem. Meglátogatott a tanító nénim is, és ő hozta el a ne-
gyedikes év végi bizonyítványomat egy jutalomkönyv-
vel együtt. Az ötödik osztályos tanévnyitóra már el tud-
tam menni. Azóta van erős dioptriás szemüvegem. Az 
Úr ismét megajándékozott engem az életemmel. 

A későbbi éveim során még nagyon nehéz volt a vá-
lás és a munkanélküliség. Akkor is és később is nagyon 
sokan imádkoztak értem és értünk. Az Úr megsegített 
és megmentett minket. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Az egyik legkedvesebb igém, ami kifejezi, hogy a leg-
nagyobb ajándék Isten szeretete: „Mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 
3,16) 

„Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnö-
söket.”(1Tim 1,15) 
„Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 
28,20) 
„A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,8) 
„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden 
körülmények között békességet!”(2Thesz 3,16) 
Kedves énekeim: 
„Igéje szól, Igéje hív”, „Hűséged végtelen”, „Szívből 
köszönöm, Uram”. 

Ezekre az igékre és énekekre sokszor gondolok, me-
lyek megerősítenek engem, amikor elfáradok. 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 
Sajnos az utóbbi időben sok egészségi problémám van, 
de reménykedem abban, hogy ezek javulni fognak. 
Azért imádkozom sokat, hogy a gyerekeim és születen-
dő unokáim (jelenleg az első unokámat várjuk) hitben 
éljenek, boldogok és egészségesek legyenek. 
– Köszönöm kedves és őszinte válaszaidat. Ezzel az 
igével kívánom, hogy Isten áldása kísérje további éle-
ted minden napját: 
„De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: 
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fo-
gyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te 
hűséged! Az ÚR az én osztályrészem - mondom 
magamban -, ezért benne bízom. Jó az ÚR a benne 
reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó 
csendben várni az ÚR szabadítására.” (JerSir 3:21-
26) 

Ádány Judit 

 

ANYÁK NAPJA 
 

Kedves szüleimről 
 

1958. november 8-án születtem 
Székesfehérváron. Születésem 
után Kápolnásnyékre mentünk 
lakni. Gyerekkoromat ott éltem 
szüleimmel. édesapámmal, 
Hajgató Zoltánnal, édesanyámmal, 
Benkő Valériával és testvé-
reimmel. Volt egy bátyám, akit 
Zoltánnak hívtak, de ő két éves 
korában megbetegedett, és az Úr 

magához szólította. Szüleim elkeseredtek, de az Úrban 
megnyugvást találtak. Nővéreim: Valéria, aki Zoltán 
után született, majd Erzsébet. Én születtem negyedik-
nek, majd húgom, Katalin. 

Bátyám halála után négyen maradtunk testvérek. 
Gyerekkori éveim csodálatosak voltak. Édesapám a 
vasútnál dolgozott, és otthon cipész volt. Édesanyám 
háztartásbeli volt. Édesapám anyukájával együtt lak-

tunk. Édesapám, amikor otthon cipészkedett, velünk 
sokat foglalkozott. Énekeltetett és bibliai történeteket 
mondott, és mi nagyon szerettük hallgatni a testvére-
immel együtt. Sokat énekeltünk, sokat imádkoztunk. 
Édesapám nagyon jól tudott énekelni, testvéreim is ze-
nélni, amikor vendég jött, vagy rokonok, mindig éne-
keltünk és zenéltünk. 

Kápolnásnyéken laktunk, az imaház Velencén volt. 
Az első baptista alapító a nagyapám, Benkő Mihály 
volt. Hadifogságban megtért, és amikor hazajött, ő lett 
az első hívő Velencén. Régen nem volt még imaház, 
akkor házaknál jöttek össze, így a nagyszüleimnél is. 

Anyai nagyanyám időskorában megbetegedett, az Úr 
magához szólította 1966-ban. Nagyapám egyedül ma-
radt a házban. Édesanyámnak két testvére volt, Ferenc 
családot alapított és Neszmélyre költözött, ők is hívők. 
Erzsébet nővére Horpácsi Tivadarnak lett a felesége, aki 
szintén a hadifogságban tért meg, 9 évet volt ott. Ők is 



M A N N A   2013. május 

 6

hívők voltak, nagypapámat magukhoz vették, hogy ne 
legyen egyedül a házban. 

Én kijártam az általánosban a második osztályt, és 
hozzájuk mentem Velencére. Édes szüleim és testvére-
im utána jöttek Velencére, a nagyapa házába, mert a 
Kápolnásnyékit eladtuk. 

Gyerekként nagyon sokat szolgáltunk, nagyon sze-
rettem a vasárnapi iskolát, sokat tanultam ott. 

Édesanyám újra gyermeket várt 1970-ben, a kórház-
ban megszületett a másik húgom, Csilla. De három hét 
múlva a szülés után anyukám tüdőembóliát kapott, és az 
Úr fiatalon, 41 évesen magához szólította. Édesapám 42 
évesen özvegy maradt 5 gyermekkel. Édesanyám nővé-
re, Erzsébet és a férje a temetés után a kórházból a hú-
gomat, Csillát magához vette. 1971-ben örökbe fogad-
tak engem és Csillát is, mert nekik nem lehetett gyere-
kük, de ők is hívők voltak. 

Ők lettek a szüleink, akik szintén sokat szolgáltak a 
gyülekezetben, és mi ezt láttuk tőlük. 

Édesapám 1972-ben újra házasságot kötött, s ott szü-
letett még két testvérem. 

Édesapám amikor cipész volt, sok embernek tehetett 
bizonyságot, voltak, akik megvárták, míg megcsinálja a 
cipőjüket, és addig szólt Isten igéje. Aki odament, az 
nem mehetett el úgy, hogy ne hallja az Úr igéjét. Vol-
tak, akik elfogadták, voltak, akik nem. De mindig hívo-
gatta az imaházba az embereket. 

Testvéreimnek mindnek lett családja, gyermekei. Mi 
1989-ben költöztünk fel Budapestre, és 1997-ben jöt-
tünk a Budai Gyülekezetbe, itt szolgáltunk. Majd Csilla 
húgom a családjával visszaköltözött Velencére. 

Szüleim idős korukban megbetegedtek, és mindket-
tőt ugyanabban az évben, 2009-ben szólította haza az 
Úr. 

Horpácsi Éva 
 

 

Példaképeim 
 

A közelmúlt egyik beszélgetős 
istentiszteletén a példaképekről 
beszélgettünk. Ekkor én a szüleim 
jó példamutatásáért adtam hálát. 
Hogy milyenek is voltak, azt most 
egy konkrét történeten keresztül 
szeretném bemutatni, amit 
édesanyám visszaemlékezéseiből 
választottam ki, és tömörítve fogok 
idézni. (Tehát ezt édesanyám írta.) 

Irgalmas szamaritánus 
Az 1986-os év Karácsonyára készülődtünk. Gyönyö-

rű volt a hóval vastagon befedett táj, de a dermesztő hi-
deg miatt csak kevesen merészkedtek ki a szabadba. 
Szokásunk szerint férjemmel, a jó meleg kiskonyhában 
olvastuk a Bibliát. Az aznapra szóló vezérfonal szerinti 
ige az irgalmas szamaritánusról szólt. Mivel karácsony 
előtt még nagyon sok tennivalónk volt, ezért kértük 
imádságban a jó Atyát, hogy Ő ossza be az időnket, 
erőnket. 

Befejezve az áhítatunkat, kopogásra lettünk figyel-
mesek. A bebocsátó szóra nem is várva, kinyílt az ajtó, 
és beesve, elterült a padlón Sárika néni. A görbe botja 
csörömpölve repült el előtte. Felemeltük a dermedt né-
nit a földről, és leültettük. Kérdő tekintetünkkel, a fér-
jemmel egymásra, majd rá néztünk. 

– Hová indult Sárika néni ebben a zord időben? – 
törte meg a csendet Gábor. 

– Nem tudom. Csak kiálltam a kapu elé és felsóhaj-
tottam. Jó Istenem! Merre menjek? Majd a temetőbe in-
dultam el, de csak eddig tudtam jönni. Nagyon elfárad-
tam! 

Gábor látta, hogy testileg-lelkileg nagyon elesett ál-
lapotban van, és arra kért, hogy ágyazzak meg neki, 
mert lefektetjük. Az én ágyamba fektettük. Az orvost 
kihívtuk hozzá, aki megállapította, hogy tüdőgyulladása 
van. Három hétig fekvőbetegként ápoltuk. 

Karácsonykor, rokona Tiszajenőből, meglátogatta. 
Felgyógyulása után hozzájuk került, de 1 hétnél tovább 
nem bírta hallgatni az istenkáromlást, és haza hozatta 
magát. Mivel senkije sem volt, a „nyakunkon maradt”. 
Saját házában lakott. Vágtunk neki fát télire, megren-
deltük számára az ebédet, és rendszeresen bevásárol-
tunk neki. 

Írtam a Nyugdíjfolyósító Intézetbe, mert mi január 
elején emelést kaptunk, ő pedig nem. Azt válaszolták, 
hogy fix összegű nyugdíjat ítéltek meg a néni számára, 
itt emelés nincs. Gábor bement a Községházára, és elin-
tézte, hogy rendszeres szociális segélyt kapjon. A téltől 
nagyon félt, ezért szociális otthonba kívánkozott. Kisúj-
szálláson sikerült elhelyezni. Ott a vér szerinti rokona is 
meglátogatta egy vagy két ízben. Férjem kérte őt, hogy 
vegyék át Sárika néni gondozását. Ezt azonban nem 
vállalták fel, és az otthonban sem látogatták. A mi láto-
gatásunknak mindig örült. Ilyenkor beszámoltunk a fa-
luban történtekről. 

Életének utolsó 12 évében mi voltunk a hozzátarto-
zói. Ahogy azonban az idő telt, az ő ereje egyre fogyott. 
A Szociális Otthon levélben értesített bennünket, hogy 
a szolnoki kórházba vitték. Amint elolvastam az értesí-
tést, összekészítettem számára egy kis csomagot, és in-
dultam őt meglátogatni. Amikor érdeklődtem, hogy hol 
fekszik, közölték velem, hogy az éjszaka meghalt. In-
téztük a temetést, és Szociális Otthon díjhátralékát is 
befizettük. Sárika néni 87 évet élt. Megtört, sok bajt át- 
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élt, de hívő asszony volt. Nagyméretű Bibliája – amely-
be saját feljegyzései is vannak –, a Szolnoki Baptista 
Gyülekezet szószékére került. (A halála után, kéréseit 
mind teljesítettük, kivéve a legutolsót. (A temetés költ-
ségeit ugyanis mi álltuk.) „Boldogok a halottak, akik az 
Úrban halnak meg.” 

Amikor a szolnoki gyülekezetbe látogatok, és a szó-
széki Bibliára nézek, az szavak nélkül is azt prédikálja 

nekem, és minden látogatónak, hogy „Boldogok az ir-
galmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7) 

„Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és 
az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket 
az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani 
magát e világtól.” (Jak 1,27) 

Mit láttam tehát szüleim hívő életéből? 

– naponta olvastak Bibliát; 
– az ige üzenetét egymással átbeszélték; 
– együtt imádkoztak; 
– a megértett üzenetet a gyakorlatba átültették; 
– a hosszú szolgálat alatt nem panaszkodtak; 
– „emberei” voltak másoknak; 
– a gyülekezet lelki otthonuk volt. 

Milyen hatással volt ez életemre, hitemre? 
Vallom, hogy a keresztyén hit nem elmélet, hanem 

életforma, ami a gyakorlatban naponta vizsgázik. Apu-
kám már 6 éve nincs közöttünk, de Anyukámnak e cikk 
keretében szeretném megköszönni – testvéreim nevében 
is –, azt a nagyon gazdag lelki örökséget, amit szülő-
ként ránk hagytak. 
BOLDOG ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNOK! 

Zákány Etelka 
 
 

Édesanyámról 
 

Oly sok emlék tódul fel 
bennem, annyi érzés kavarog 
szívemben, amikor 
édesanyámra gondolok, de 
amikor papírra vetném, alig 
találom a szavakat. Mintha arra 
kérnének, írjam le a levegő 
természetrajzát, a friss kenyér 
illatát vagy a szomjoltó víz 
zamatát… 

Ki volt ő másoknak, és ki volt nekem? 
Ha a kérdésnek csak az első felére válaszolnék, szá-

raz életrajzot adnék; ha csak a másodikra, költő lennék. 
Úgy gondolom, ahhoz hogy közel hozzam személyét az 
olvasókhoz, a históriát és a lírát egyaránt igénybe kell 
vennem.  

Édesanyám 90 évvel ezelőtt Karcagon született lel-
kipásztor-családba, harmadik gyermekként, Kolozs Ilo-
na néven. Születését súlyos tragédia árnyékolta be: a 
szülésnél meghalt az édesanya, és a világra jött ikerpár 
másik tagja – néhány nap múlva. Nagyapám hamarosan 
ismét megnősült, hisz a három lánygyermek felnevelé-
séről gondoskodni kellett. Akik tudnak valamit a gene-
tika és a pszichológia kapcsolatáról, azok sejtik, hogy 
édesanyámnak nevelkedése során óriási hátrányokkal 
kellett megküzdenie: nemcsak édesanyja és ikertestvére 
hiányától sajgott a lelke, hanem környezete ki nem 

mondott, meg nem fogalmazott szemrehányása is ráne-
hezedett. Az emiatt kialakult mély lelki érzékenységet 
azonban Isten csodálatos kegyelme jó irányba fordítot-
ta, és gyengesége ellenére képessé tette őt a lelkészfele-
ségi szolgálat és az édesanyai feladatok maradéktalan 
betöltésére. 

De haladjunk sorjában… 
A pezsgő életű karcagi gyülekezetben (amelynek 

akkoriban több mint kétszáz tagja volt) édesanyám 
mindenféle szolgálatból kivette a részét. E helyről in-
dult, itt gyerekeskedett a budai gyülekezet későbbi lel-
kipásztora, dr. Szakács Imre testvér is. Édesanyám a 
négy elemi és a négy polgári elvégzése után, 
bemerítkezését követően bibliai-teológiai ismereteit is 
igyekezett növelni, ezért 1940–1942-ig tanulmányokat 
folytatott a Bibliai Leányiskolában, amely a Teológiai 
Szeminárium épületében működött.  

1942. év elejére tehető szüleim közös úton való in-
dulása. Birtokomban van első levélváltásuk – édesapám 
január végén levele által nagyon óvatosan zörget édes-
anyám szíve ajtaján, aki egy hónapi gondolkodás, 
imádkozás után finoman igent mond. A szívükben elje-
gyezték egymást, de aztán a történelem közbeszólt. 
Édesapám bevonult katonának, majd 1945 tavaszán 
orosz hadifogságba esett, 1948 őszén jött haza. Édes-
anyám mindvégig reménykedve, imádkozva, időnként 
levelet váltva, tisztaságát őrizve várta szerelmük betel-
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jesedését. Erre gondolva eszembe jut Szimonov Várj 
reám című gyönyörű verse… A menyegzőt 1949 febru-
ár elején tartották meg.  

Szüleim kezdetben Pécelen laktak egyszerű körül-
mények között. Itt született meg az első gyermek, Ibo-
lya nővérem. Majd a kis család Hajdúböszörménybe 
költözött, ahol édesapám tanítóként dolgozott az általá-
nos iskolában. Ekkor már nagyapám az itt található 
mintegy háromszáz tagú gyülekezetnek volt a lelkipász-
tora. Ebben a városban született fiatalabbik nővérem, 
Ilona, 1951-ben, és itt születtem én is, 1953-ban Isten 
akaratából. Életem első heteiben súlyos megpróbáltatá-
son kellett keresztülmennünk: édesanyámtól és nővére-
imtől én is elkaptam a szamárköhögés (Pertussis) nevű 
betegséget. Én még csak hathetes voltam, a védőoltást 
meg 6 hónapos korban adják először a kisbabáknak. 
Gyógyulásom után az orvos azt mondta, erős a szerve-
zetem, de én tudom, hogy az Úr tartott meg, mert terve 
volt velem. – Ehhez kapcsolódik egy megtapasztalá-
sunk: egy éjszaka, amikor ismét köhögőroham kínzott, 
édesanyám kivitt az udvarra, a friss levegőre. Felkap-
csolta az udvari villanyt, és sétált velem fel-alá, míg 
jobban nem lettem. Majd csak reggel vettük észre a be-
törőszerszámokat a kapun belül – az Úr a betegségem 
által óvott meg minket a tolvajoktól. 

Egy év múlva, 1954-ben édesapám megkezdte lelki-
pásztori szolgálatát Kondoroson. Ezekből az évekből 
nem sok emlékem van, amit tudok, azt inkább elmon-
dásból tudom. Például azt, hogy amikor egyszer szüle-
im elmentek az imaházba, és engem otthonhagytak. 
Felébredtem, és utánuk akartam menni. Kinyitottam az 
ablakot, kimásztam az udvarra, szélesre tártam a nagy-
kaput, és elindultam az utcán. Egy falubeli férfi meglá-
tott, kézenfogott és bevitt az imaházba. Az Úr így őrzött 
meg a nagyobb bajtól. 

1957-től édesapám az angyalföldi gyülekezetet pász-
torolta. Nehéz időket éltünk, az ’56-os forradalom leve-
rése utáni megtorlás és konszolidáció éveiben. Egy évig 
társbérletben (!) éltünk az imaház melletti lakásban – 
ekkor született Ágnes húgom. Édesanyám csodálatos 
béketűréssel alkalmazkodott a zsúfoltsághoz, a megalá-
zó körülményekhez. 1958-ban költöztünk a Jász utcába, 
a kápolnából átalakított lelkészlakásba. Ez lett gyer-
mek- és ifjúkorom színhelye, eszmélődésem és megté-
résem itt történt, házasságunk első éveit Zsuzsával itt 
töltöttük. 

Mindig egyszerűen, kevés pénzből éltünk, de soha 
semmiben nem szenvedtünk hiányt. Szüleim soha nem 
panaszkodtak, mindig a derűs hálaadás jellemezte vi-
selkedésüket. Mi, gyermekek folyton azt gondoltuk 
magunkról, hogy gazdagok vagyunk és boldogok. És 
azok is voltunk! Édesanyám szeretete, féltő gondosko-
dása, szelíd korholása átsegített minket minden nehéz-
ségen. Amíg kicsik voltunk, otthon volt velünk mint 
„háztartásbeli”. Ezért én nem is jártam óvodába. Ké-
sőbb elment dolgozni különböző munkahelyekre, hogy 

megszerezze a nyugdíjjogosultságot. Ez egy lelkészfe-
leség számára nem volt könnyű a munkáskerület gyára-
iban, üzemeiben, ahol hamar szembetalálkozott a párt-
titkárok rosszindulatával. De közért-pénztárosként sem 
volt egyszerű a helyzete, ott meg azért közösítették ki a 
munkatársai, mert nem volt hajlandó megkárosítani a 
vevőket…  

 
Édesanyám fiaimmal 1981-ben 

1975-ben összeházasodtunk Zsuzsával, és négy évig 
a szüleimnél laktunk a lelkészlakásban. Nagyon hálásak 
voltunk a lehetőségért, meg azért is hogy békességben, 
szeretetben tudtunk egymás mellett élni, egészen addig, 
míg 1979-ben elköltöztünk Őrbottyánba. Átalakult a 
kapcsolatunk. Mi önállókká váltunk, két fiúnk született, 
és a szülői szerepet lassan felváltotta a nagyszülői gon-
doskodás. Édesanyám mint nagymama nagyon szerette 
az unokákat, és a fiúk is nagyon szerettek Ürömön nya-
ralni. 

Budai gondnoki éveim alatt (1982–87) szüleim egy 
ideig a gyülekezetünk tagjai voltak, és sokszor helyette-
sítettek minket, ha szabadságra mentünk vagy Csengőd-
re utaztunk. Ekkor már édesanyám egyre jobban küz-
dött a cukorbetegséggel. Egyre gyakrabban kellett be-
adni magának az inzulininjekciót. A diétát példás szigo-
rúsággal betartotta, miközben nekünk, a családnak ren-
dületlenül készítette a finom ételeket és édes sütemé-
nyeket. 

1990-ben hívta magához az Úr. Távozása váratlan 
volt és korainak tűnt a számunkra. És érthetetlennek… 
Egy istentisztelet után a pesterzsébeti imaház udvarán, a 
sötétben benyitott egy ajtón, lezuhant a lépcsőn és többé 
már nem tért magához. Istennél nincsenek véletlenek. 
Nem értettük, hogy ennek miért így kellett történnie. 
Azóta a kérdőjelek csak lassan változtak felkiáltójellé: 
meg kellett nyugodnunk az Úr akaratában, mert nem 
tudhatjuk milyen szenvedések elől ragadta magához; 
oda, ahol nincs fájdalom, betegség és gyász! 

Kedves személye, mosolya, szelídsége még mindig 
hiányzik, de a fájdalmat egyre inkább feloldja a re-
ményteljes tudat, hogy ott fent, az Úrnál találkozunk! 

Kolozs Nagy János 
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Az én „szuperhőseim” 
 

 
 
A szüleim az én szuperhőseim. Természetesen hiszem, 
hogy Isten kegyelme és szeretete révén lett áldott a ne-
velésük, és persze ők is emberek, akik képesek hibázni, 
és nem tökéletesek. Mégis ez a legtalálóbb hasonlat, 
amivel gondolni tudok rájuk. 

Hatodik, legkisebb gyermekükként neveltek engem, 
és azt gondolom a céljuk ugyanaz volt midegyikünkkel: 
istenfélő, érett, rendes, és sikeres embereket igyekeztek 
faragni belőlünk. Már tizenévesen is, de most 
méginkább csodálom, ahogy korunkra, személyisé-
günkre és más egyedi dolgokra is tekintettel tudtak len-
ni, és minden szigorú elv, és szabály ellenére különbö-
zőképpen bántak velünk, és viszonyultak hozzánk, ha 
arra volt szükség. Nem voltak restek fenyíteni, és korlá-
tokat szabni, de még így is volt mit a saját hibáinkon 
keresztül megtanulni. A következőkben néhány konkrét 
dolgot szeretnék megosztani, ami a szüleim életéből, és 
a nevelésükből hatással volt az életemre, és a hitemre. 

A szüleim számára a gyülekezeti élet meghatározó 
volt, sosem volt kérdés, hogy komolyan vesszük-e a 
közösség fontosságát, vagy, hogy szeretnénk-e aktív, 
szolgáló tagjai lenni a közösségnek. Isten igéje, a bibliai 
példák és tanítások áthatották a szüleink nevelését: ta-

nácsaikat, figyelmeztetéseiket. Ami szintén érdekes, 
hogy a bibliai példák szinte sosem hatottak újszerűen. 
Ez, a bibliakör mellett, azért is lehetett így, mert amíg 
nem tudtuk magunk olvasni a Szentírást, addig édes-
apánk olvasott fel a Képes Bibliából minden este, és 
tartott velünk imaközösséget. Aztán sorban kaptuk a sa-
ját Bibliáinkat a bátyáimmal... Az életvittellel, erkölcs-
csel kapcsolatban édesapám volt számomra a komoly, 
és következetes tanító és példa, édesanyám pedig az az 
ember, akinél talán azóta sem tudta senki sem nagyobb 
átéléssel, hittel, és meggyőző erővel tanítani az ige 
igazságait. 

Az életük, a hozzáállásuk is példa volt számos do-
logban. Szorgalmas, felelősségteljes, áldozatkész, és 
imádkozó embernek ismertem meg őket. Sokat tanul-
tam tőlük arról, hogy mit jelent nem a világhoz igazod-
ni, és minden áron törtetni. De arról is, hogy mit jelent a 
kitartó munka, és a lehetőségek kihasználása: fiatalabb 
gyermek koromban kertészkedtünk, zöldségekkel piacra 
jártunk, állatokat tenyésztettünk, virágokkal foglalkoz-
tunk, stb. mert akkor arra volt lehetőség, és szükség a 
családfenntartáshoz. Örülök, hogy igyekeztek bennün-
ket is bevonni mindezekbe, és amit lehetett, megtanítani 
nekünk.  

Nemcsak a nevelést, de a taníttatást is komolyan vet-
ték, mindig azt szorgalmazták, hogy a lehető legtöbbet, 
és legjobban tanuljunk, és nem csak anyagilag, de lé-
lekben is támogattak és támogatnak bennünket. A leg-
jobb pedig azt tudni, hogy ők azok, akik naponta imád-
koznak értünk: Isten elé viszik a jelenünket és a jövőn-
ket, és látom, tapasztalom, hogy az Úr meghallgatja 
őket!   

A szüleim a teljes életükre szóló hivatásnak tekintik 
a szülőséget, és ezt meg is élik. Hálás vagyok, hogy 
megmutatták, hogyan lehet szuperhőssé válni! ☺ 

Horváth Ádám 

 

SZOLGÁLATUNK 
 

Utcai evangélizáció 
 
Hálás vagyok Istennek, hogy gyülekezetünkben van egy 
utcai evangelizációs csapat, akikkel hirdethetjük az 
Örömhírt olyan embereknek, akiket nem ismerünk 
ugyan, de hozzánk közel élnek és nagy szükségük van 
megváltásra. 

Úgy látom, hogy ez a szolgálat nagyon fontos azok-
nak az embereknek, akikkel megosztjuk az Örömhírt, 
de közel ilyen fontos a gyülekezetnek és személyesen 
nekünk is. 

Szinte amióta ide járok gyülekezetbe, vágytam rá, 
hogy nálunk is legyen ilyesfajta misszió, de még egy 
rövid ideig várnom kellett rá. 

Aztán egyszer csak a Baptista Ifi szervezésében jött 
egy hasonló kezdeményezés, a Capitaly Mission, ahol 
egy alkalommal a budapesti gyülekezetekből a közel-
ben lévő forgalmas közterületekre mehettek ki, akik 
akartak. Erre az alkalomra kaptunk felkészítést, segítsé-
get tapasztaltabb emberektől és emellett anyagi támoga-
tást is, amiből megvásárolták nekünk a munkához 
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szükséges kellé-
keket. Kaptunk 
szórólapokat, kér-
dőíveket, gyüleke-
zetes névjegy-
kártyákat, amiket 
osztogathattunk és 
egy 1-2 személyes 
standot is, amit az 
utcán gyorsan fel 
tudtunk állítani. 
Ezen az alkalmon 

főleg Detki Fannival szólítottuk meg az embereket, töl-
töttünk ki velük egy kérdőívet és osztottuk meg az Úr 
örömüzenetét. 

Mivel ezen a közel fél napos alkalmon sikerült meg-
ízlelni milyen is egy ilyen utcai misszió és megkaptuk 
az alapvető eszközöket is ahhoz, hogy folytassuk to-
vább, nem hagytuk abba, hanem hetente egyszer to-
vábbra is kimentünk ugyanazokkal a szórólapokkal, 
kérdőívvel és ugyanazzal a módszerrel. 

Ma már kicsit máshogy csináljuk, összeszedetteb-
ben, szervezettebben. 

Tavaly márciusban indult el egy új formája ennek a 
szolgálatnak, azóta nemcsak páran megyünk ki, amikor 
gondoljuk, hanem heti két alkalommal gyűlünk össze, 
egyszer kint egy téren vagy parkban az Evangéliumot 
hirdetni, a másik alkalommal pedig a gyülekezetben 
imádkozni az emberekért, akikkel beszélgettünk és per-
sze a következő alkalmakért. Amikor kint vagyunk, ak-
kor is két csapatként megyünk ki, vannak akik imád-
koznak és vannak, akik az evangéliummal szólítanak 
meg embereket a 
közelben. 

A módszert, 
amit az Evangélium 
elmondásához 
használunk sokan 
„randomozás” né-
ven ismerik. A lé-
nyege az, hogy egy 
okosan megszer-
kesztett kérdőívvel 
a kezünkben meg-
szólítunk egy-egy 
(random) embert, 
majd megkérjük, hogy töltse ki velünk a kérdőívet. Ha 
kitöltötte valaki, utána általában kicsit nyitottabb és kí-
váncsibb lesz. Ekkor elmondjuk neki az Evangéliumot, 
de persze csak akkor, ha akarja és van rá ideje is. Az 
idők során megtanultuk több módon is elmondani az 
Örömhírt, de a legáltalánosabb formája ennek az, hogy 
lerajzolunk egy ábrát, ami összefoglalja az Evangéliu-
mot és rajz közben elmondjuk szóban, hogy Isten szere-
ti az embert, beszélünk a bűnről és a Megváltásról, 
majd végül a döntésről, amit meghozhat. Ilyen egysze-
rű. Nem kell hozzá mikrofon, hangfalak, színpad, pla-

kát, tábla, csak két ember, toll és néhány papír. Ezért is 
választottuk ezt a módszert, meg azért, mert ezt már jól 
ismerjük és bevált. 

Rengeteget kaptam Istentől ez alatt az idő alatt, él-
ményeket, tapasztalatot, tudást és hitet. 

Sokféle emberrel találkoztunk, különbözőek voltak 
az első reakciók, sokan érdeklődtek, mások nem is áll-
tak szóba velünk vagy csak vitatkoztak. Volt aki elme-
sélte a fél életét, mert az elején nem akartuk leállítani, 
később meg már nem lehetett, többen meséltek a vallá-
sukról és gondolkozásukról, milyen problémáik vannak 
az életben és mire van szükségük. Többször volt lehető-
ség közösen imádkozni, megtisztelő dolog ez, amikor 
valaki olyannal imádkozunk együtt, aki azelőtt még so-
ha nem csinált ilyet. Volt rá példa, amikor Isten körül-
vett minket és mindannyiunk számára érezhetően jelen 
volt azon a helyen, ahol voltunk. 

Beszélgettünk bulizós fiatalokkal, filozofikusan 
gondolkodó emberekkel, hajléktalanokkal, 
krisnásokkal, olyanokkal, akiket érdekelt az Evangéli-
um és olyanokkal, akiket egyáltalán nem. 

Szóval sok embernek mondtuk el eddig az Örömhírt. 
Amit mindig sikerült megtapasztalni, hogy Isten Igéjé-
nek (főleg az Evangéliumnak) tényleg van ereje. A leg-
több esetben, amikor elmondtuk, egyből érezhető volt a 
hatása, általában megváltozott az emberek hozzáállása, 
érdeklődőbbek lettek, komolyabbra vették a figurát 
vagy közvetlenebbek lettek. Sokan, akik előtte egészen 
mást gondoltak igazságnak, megértették és logikusnak 
gondolták az Evangéliumot, megváltozott az elképzelé-
sük a halálról és a halál utáni életről. Abból is látszik, 
hogy az Örömhírt mondtuk, hogy sokan vidámabbak 

lettek, amikor hallották. 
Hiszem, hogy akár 
láttunk változást, akár 
nem, Isten Igéje minden 
esetben megteremte 
azokat a gyümölcsöket, 
amiket kellett, hogy sok 
ember kapott ezáltal 
reményt, útmutatást az 
életben és sokan vannak 
azok, akikben elindult 
valami ezáltal, amit 
majd nagy dolgok 
fognak követni. 

Sokat jelent nekünk is, hogy kimegyünk hirdetni az 
Evangéliumot. Nekem is könnyebb másoknak beszélni 
Istenről, mivel ezeken az alkalmakon már „hozzászok-
tam” és abban sem vagyok olyan bizonytalan, hogy mi 
lesz a másik reakciója. Sok jó könyv van, ami arról 
szól, hogy hogyan kell elmondani az Evangéliumot má-
soknak, de valójában soha nem fogjuk tudni, ha nem 
próbáljuk ki, de ha valaki kipróbálja, észre fogja venni, 
hogy mennyire egyszerű. Ez az evangelizációs szolgálat 
kiváló lehetőséget ad erre. 

Simon Dávid 
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EMLÉKEZZÜNK! – HOLOKAUSZT 
 
 

„És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, 
megátkozom azt: és megáldatnak tebenned 

a föld minden nemzetségei.” (1Móz 12,3) 
 

Április harmadik hetében 
három olyan nap is volt, 
amelyek a zsidóüldözés 
emlékére hívták fel a 
figyelmünket. 16-án 
emlékeztünk a 
magyarországi holokauszt 
áldozataira, 19-én a varsói 
gettólázadás kitörésének 
évfordulójára, és 21-én 

tartott megemlékezést az Élet menete rendezvény, 
melynek célja, hogy ne feledkezzünk meg erről a tragé-
diáról. 

Mit jelent a holokauszt egy ma élő hívő keresztény 
számára? Remélem, hogy nagyon sokat! 

Az ezzel a témával kapcsolatos érzékenységemet 
nem kifejlesztettem magamban, hanem már a megtéré-
sem előtt „kaptam” ajándékba Istentől. Már fiatalko-
romban átéreztem a szörnyűségét, a megtérésem után 
pedig kiteljesedett ez, és még inkább foglalkoztatott. 
Miért? Mert ahogy haladtam előre a Biblia olvasásában, 
úgy ismertem meg egyre jobban Istennek a zsidó néppel 
kapcsolatos terveit, a kiválasztottságot, és az azzal járó 
pozitív és negatív eseményeket, döntéseket. 

Egy, a Bibliát komolyan vevő keresztyén számára 
nem kérdés, hogy Ábrahám elhívásával megkezdődött a 
zsidók története. És a címbeli ige, az Ábrahámnak tett 
ígéret, amely még a törvény adása előtti, nem vesztett 
semmit az érvényességéből. Igaz, hogy a zsidó nép nem 
töltötte be azt a küldetését, hogy az Örökkévaló egyedü-
liségét úgy képviselje a világban, hogy minden nép fel-
ismerje azt. De Isten megváltozhatatlan ígérete a mai 
napig áll: „… mert örökkévaló szeretettel szeretlek té-
ged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” 
… „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szö-
vetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. … 
Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívük-
be írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesz-
nek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és 
senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, 
mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől 
fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az 
ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.” 
(Jer 31,3; 33-34) 

Megtérésem óta nem tudom megtenni, hogy ne ér-
dekeljen az, ami a zsidókkal történik, vagy történt a 
múltban. Ezért, amikor a főiskolán (ahová jártam) meg-
hirdették a Holokauszt és nevelés szemináriumot, nem 
volt kérdés, sőt nagy örömmel jelentkeztem rá. Ezeken 

az órákon nagyon is gyakorlatias módon, és önálló fel-
adatokkal megküzdve ismertünk meg sok-sok mindent 
a zsidókkal szembeni előítéletekről, arról, hogy milyen 
rendelkezéseket és törvényeket hoztak ellenük, az ókor-
tól kezdve a vészkorszakig, hogy mit éltek át a 
holokauszt idején, és hogy az antiszemitizmus a mai 
korban sem vesztett semmit szörnyű aktualitásából. És 
folytattam ezt a következő félévben a Shoá és a keresz-
tény világ cíművel, ahol meg arra döbbentünk rá társa-
immal együtt, hogy mit nem tett meg az egyház a zsi-
dók megmentése érdekében, miközben az egyszerű 
„kisember” az élete kockáztatásával (esetenként a felál-
dozásával) nem állt be a hóhérok sorába, hanem mentet-
te a zsidó embereket. És találkoztunk túlélővel, és a zsi-
dóságát csak 60 év felett vállaló emberrel is. 

Számomra elképzelhetetlen és Isten elleni bűnnek 
tartom, ha egy „hívő” ember beáll azoknak a sorába, 
akiket pestisesen csak így hívunk, hogy „zsidózók”. 
Horribile dictu! – ha valaki akárcsak szimpatizál, vagy 
netalán tagja is lesz egy olyan politikai pártnak, amelyik 
nyíltan zsidózik, cigányozik. Az ilyen ember nem jól 
féli Istent. Vagy nem is féli? 

Tudom – mert én is szembesülök vele az utcától 
kezdve a munkahelyig –, hogy nagyon nehéz ezzel az 
erőszakos nézettel szembehelyezkedni, és a másik sze-
mébe mondani, hogy: Tudod te, hogy kik ellen beszélsz? 
Vagy csak azt az elemi dolgot kimondani, hogy: Ki te-
het arról, hogy minek születik? Ehhez bátorság kell. Se 
a származásunkról, se a bőrszínünkről, se a családi hát-
terünkről nem tehetünk. Azt kapjuk. És vele együtt az 
előnyt vagy a hátrányt is. 

 
A gázkamra felé tartó kárpátaljai zsidó család 

Forrás: Auschwitz album 
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A keresztyén ember választja az Urat, és ezt az élet-
formát. Egy zsidó ember nem választja, hanem kapja a 
zsidóságát. Ha nem is foglalkozik valaki ezzel a témá-
val behatóan, akkor is elképzelheti, beleélheti magát 
egy néhai zsidó ember életébe. Csak az empátiás kész-
ségét kell Isten szerintire hangolnia, és máris el tudná 
képzelni, hogy mit élne át, ha ő lett volna akkor zsidó. 

Mondjuk egy kis szatócsboltos zsidó ember, akinél 
először nem lehet vásárolni (a holokauszt múzeumban 
láttam olyan korabeli táblát, hogy keresztény ember 
nem vásárolhat zsidó boltban!!!), majd elveszik a bolt-
ját, sárga csillagot kell a ruhájára varrnia, nem lesznek 
emberhez méltó jogai, gettóba zárják vagy 
belelövik a Dunába. Ha vidéki zsidó volt, 
nem volt kegyelem. Képzeld el, hogy egy 
éjjel berontanak a házadba, kirángatnak az 
ágyadból, néhány holmidat összeszedhe-
ted, majd a családoddal, a gyerekeiddel 
együtt elhajtanak, mint a marhákat a 
vasúthoz, ahol 80 hasonló emberrel 
benyomnak egy kocsiba két vödörrel. 
Közben a „kedves” falubeliek már 
hozzáláttak a házad és mindened 
széthordásához. Három napig víz és élelem 
nélkül, az útközben meghalt társaiddal, a 
nyögő és üvöltő gyerekekkel megy a 
vonat. Mikor megérkezel valahova (?), feleségedet, 
anyádat, apádat, és gyerekeidet elválasztják tőled, és 
még akkor ugyan nem tudod, de ők mentek a gázkam-
rába. Te egy szám leszel a náci halálgyárban: éhezel, 
nem alszol, fázol, tetves és férges leszel, sokszor majd-
nem agyonvernek, és dolgozol nekik, amíg 
csontsoványra le nem fogysz. Ha nem haltál meg a fel-
szabadulásig, és az amerikaiaktól kapott ételtől sem, 
akkor hazajutsz valahogy, ahol azt kapod majd, hogy: 
„Na, te hazajöttél?” vagy „Na, ezek többen jöttek haza, 
mint ahányan elmentek.” Ha visszamész a faludba, és 
valahogy esetleg visszakapod a házadat, minden nap 

szembesülhetsz azzal, hogy szembejön veled az utcán 
feleséged, vagy kislányod ruhája, amit már nem ők hor-
danak. És mindened másoknál van. Kezdheted az új 
életedet, és néhány éven belül újra megélheted a „büdös 
zsidózást”. 

Szóval, ki választja ezt? 
„És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére miraj-

tunk és a mi magzatainkon.” (Mt 27,25) Ez az ige pedig 
csak Istenre és a zsidókra tartozik, senkinek sem lehet 
semmilyen alap semmilyen megtorláshoz. 

A hosszúra sikerült bevezető végén még néhány 
gondolat, hogy miért is kerül be ez a mi újságunkba. A 

főiskola óta szerettem volna erről 
beszélni a gyülekezet előtt is, de gyáva 
voltam. De Isten nem hagyja abba, amit 
elkezdett. Április 13-án, szombaton, a 
régi holokausztos tanárunk visszahívott 
minket a főiskolára, egy találkozásra, 
amin egy Auschwitz-ot túlélő néni, egy 
gettólakó túlélő néni, és egy embermentő 
néni volt a meghívott. Elmentem. A 
szörnyűségekről kevés szó esett, de 
hallottunk néhány részletről is. Szá-
momra mégis az volt a legcsodálatosabb, 
hogy felfedezhettem Istent az 
embermentő Zsuzsi néni elbeszéléséből. 

Mind a hárman a mai napig rémálmokkal küszködnek, 
de mégis az élet szeretete sütött róluk. Mert Isten ilyen 
hatalmas! 

Most egy összeállítást ajánlok szeretettel a testvérek 
figyelmébe, amit a tanulmányaim során és az érdeklő-
désből olvasott irodalomból, és a mai sajtóban található 
írásokból állítottam össze. 

Kívánom, hogy hozzáállásunk Isten szerinti megvál-
tozására szolgáljon ennek elolvasása! 
 

Ádány Judit 

 
 

Kronológia 
 

1938. május 29.  
Magyarországon életbe lép az úgynevezett első zsidó-
törvény (1938. XV. tc.) „a társadalmi és gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”, amely 20%-
ban korlátozza egyes értelmiségi munkakörökben a zsi-
dók számarányát. 
1939. május 4.  
Magyarországon életbe lép az úgynevezett második 
zsidótörvény (1939. IV. tc.) „a zsidók közéleti és gaz-
dasági térfoglalásának korlátozásáról”, amely 6%-ban 
maximálja egyes értelmiségi munkakörökben a zsidók 
számarányát. A törvény értelmében az izraelita vallású-
ak mellett azok is zsidónak minősülnek, akiknek egyik 
szülőjük, vagy két nagyszülőjük izraelita vallású. 
 
 

1941. augusztus 8.  
Magyarországon életbe lép az úgynevezett harmadik 
zsidótörvény (1941. XV. tc.), amely fajvédelmi törvény 
néven vonult be a magyar történelembe, mert tiltotta 
zsidók és nem zsidók házasságát. A törvény értelmében 
zsidónak minősül, akinek legalább két nagyszülője izra-
elita vallásúként született. 
1941. augusztus 27–28.  
Kamenyec-Podolszkijnál 23 000 – köztük kb. 16 000 
Magyarországról deportált – zsidót gyilkolnak meg. 
1941. október 15.  
Megkezdődik a németországi zsidók keletre deportálása. 
1942. január 4–23.  
A magyar katonai és csendőri alakulatok partizánvadász 
razzia ürügyén több ezer szerb mellett közel ezer zsidót 
gyilkolnak meg Újvidéken és környékén. 
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1942. április 11.  
Megkezdődik a magyar zsidó munkaszolgálatos száza-
dok kiszállítása a keleti frontra. 
1942. szeptember 6.  
Magyarországon életbe lép az 1942. XV. tc. a zsidók 
mező- és erdőgazdasági ingatlanairól, amelynek értel-
mében zsidók nem szerezhetnek mező- és erdőgazdasá-
gi ingatlant, valamint a már birtokukban lévő ilyen in-
gatlanokat kötelesek mélyen a piaci ár alatt átengedni. 
1942. október 14.  
Martin Luther, a német Külügyminisztérium államtit-
kár-helyettese hivatalos jegyzékben felszólítja a magyar 
kormányt a zsidókérdés német minta szerinti „megoldá-
sára” (numerus nullus, megkülönböztető jel, deportálás 
előkészítése). 
1944. április 5.  
Az 1240/1944. ME sz. kormányrendelet értelmében a 
hat éven felüli magyar zsidók számára kötelező a sárga 
csillag viselése. 
1944. április 7.  
Baky László aláírásával kiadják a 6163/1944. BM VII. 
res. rendeletet a zsidók elkülönítéséről és a gyűjtőtábo-
rok felállításáról. 
1944. április 15.  
Kárpátalján megkezdődik a zsidók gettókba, gyűjtőtá-
borokba telepítése. 
1944. április 16.  
Kiadják az 1600/1944. ME sz. kormányrendeletet, 
amely előírja a zsidók vagyonának bejelentését és zár 
alá vételét. 
1944. április 28.  
Kiadják az 1610/1944. ME sz. kormányrendeletet, az 
ún. „gettó-rendeletet”, amely a zsidók lakásával és la-

kóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdéseket 
szabályozza. 
1944. május 14.  
Megindul a magyar zsidók tömeges deportálása az 
auschwitz-birkenaui haláltáborba. Az első transzportok 
elindítása és július 9. között 437 ezer zsidót visznek el, 
akiknek túlnyomó többsége a gázkamrákban leli halálát. 
1944. június 15.  
Megkezdődik a fővárosi zsidók sárga csillaggal megje-
lölt házakba tömörítése. 
1944. július 6.  
Horthy Miklós kormányzó utasítást ad a deportálások 
leállítására. 
1944. október 15–16.  
Horthy sikertelen kiugrási kísérlete után Szálasi Ferenc 
puccsal hatalomra kerül. 
1944. november 6.  
Szálasi utasítására megindulnak a gyalogmenetek Bu-
dapestről, több tízezer zsidót hajtanak a nyugati határ-
szélre, kényszermunkára. 
1944. november 17.  
Szálasi utasítást ad a „nemzetközi” és a „nagy” gettó 
megszervezésére. 
1945. január 18.  
A Vörös Hadsereg felszabadítja Pestet, felszámolják a 
gettókat. A „nagy” gettóban kb. 70 000, a „nemzetközi” 
gettóban kb. 35 000 zsidó éli túl a főváros ostromát és a 
nyilasok rémuralmát. 
1945. január 27.  
A Vörös Hadsereg eléri Auschwitz-ot, ahol 7650 zsidót 
találnak. 

Forrás: http://www.hdke.hu/tudastar/kronologia 

 
 

A legrosszabb emlék 
 
„1944. október. Anyámmal, nagynénémmel és két kicsi unokaöcsémmel felemelt karral vonulunk az utcán a tégla-
gyár felé. Bámészkodva haladok, és látom, amint az emberek becsukják lakásuk ablakait, elhúzzák a függönyt, le-
húzzák a redőnyt. Mégis: elég sokan álldogálnak a járda szélén, és figyelik a nőkből, öregekből és gyerekekből álló 
menetet. Egy tizenéves fiú hirtelen lelép a járdáról, és nagy lendülettel belém rúg. Nem talált el jól, alig éreztem a 
rúgást – ennek ellenére, máig sajog a helye.” 

Ranschburg Jenő 
(az ismert és elismert pszichológus) 

 
 

A dolgok lelke 
 

„Ki tudja elképzelni, hogy 
egyetlen tárgya sincs? 

Az EMBER ott áll az 
Appelplatzon, anyaszült mez-
telenül. Semmi, de semmi 
nincs a földön, ami az övé. 
Egyáltalán, mi az emberé? 
Személyisége kisugárzása, 
tudatalattijában az emberi 
tartás, tudatában a remény, 

hogy gyorsan elmúlik, ami van, hogy kap még öt korty 
löttyöt, és hogy a jó oldalra szelektálják. … 

A sors kegyeltjének érzem magam mindannak el-
lenére, amit nekem az élet hozott, mert tizennyolc és 
fél évig volt otthonom, volt apám, anyám, testvérem, 
nagyszülőm, közel húsz unokatestvérem, rengeteg 
rokonom. Az életem izgalmas volt, tele élménnyel, fel-
fedezéssel zenében, irodalomban, sportban, mozgásban. 
Városon és tanyán éltem, pusztán és mocsár mellett, 
rengeteg vadon élő és háziállat vett körül, és megszám-
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lálhatatlanul sok ember, akik szeretettel fordultak fe-
lém. Akkor ez volt a természetes. 

1944. július elsején hajnalban, a birkenaui rámpán 
befejeződött a gyerekkorom. Amit az előző bekezdés-
ben felsoroltam, egy kézlegyintésnyi idő alatt véget ért, 
azzal a mozdulattal, amellyel Mengele engem egyik ol-

dalra, mindenki mást a családomból a másik oldalra 
utasított. … 

A lelkem mélyén belekapaszkodtam ebbe a tizen-
nyolc és fél évbe, ez adott támaszt, erőt, emberséget, 
ami most már kitart, amíg kell.” 
 

Részlet Fahidi Éva: A Dolgok Lelke c. könyvéből 
 
 

Történet gyerekkoromból 
 

„Amikor gondolataim már 
készülődni kezdtek a feltá-
madáshoz, bár még fogva 
az iszonyattól, Budapestnek 
egy törvényerejű rendelettel 
behatárolt részén létezhet-
tem. Ha a hetedik emeletről 
lenéztem, első királyunkról 
elnevezett parkot és a vala-
mikor közeli ismerős, ekkor 
már torz feladatába 
megadóan belenyugvó 

folyót láttam, a hol szemérmes, hol magamutogató 
Szent Margit-szigetet, ahol nem is olyan régen az ele-
gáns Asbóth József teniszezett, Tátos Nándor javította 
meg az úszás Európa-csúcsát, a salakon futók rótták kö-
reiket, és nevelőnők aggódtak a rájuk bízott gyereke-
kért. A sírnak készülő folyó szorongva ölelte át azt a 
néhány utcát, ahol vatikáni, svájci, svéd menlevéllel 
rendelkező kiközösített emberek figyeltek a város felé 
közeledő ágyúdörgés hangjaira. A táj már végsőkig kö-
zönyös volt. 

Hamisított, hallatszott a menlevelekről az ítélet. 
Akinek a papírját eltépték, beállították a folyó felé 
igyekvő sorba. Hová is mehettek volna még? A parkban 
a menetből tömör négyszög lett. Estétől a másnapi 
szürkületig álltak itt az emberek. Volt, aki, ki tudja, ki-
nek a könyörületéből, megfagyhatott az éjszakában. A 
konokul szökni próbálókat sorozat állította meg, a vér 
belenyugvóan keveredett a hó fehérjével. A sor lassan 
araszolt a Duna felé. Az emberek a parton húszas rend-
ben álltak. Tekintetük, ha még felfogott valamit a táj-
ból, a sziget akkor már érthetetlen sziluettjét rögzítette 
utoljára. A hajnalt a lövések hangja tördelte darabokra. 
A golyók balról-jobbra járták végig a sorokat. Az áldo-
zatok valószínűtlenül halk csobbanással, a történteket 
már természetesnek tartó arccal, megadóan dőltek a víz-
be, magára hagyva addigi életüket. Valaki megfogta a 

kezem: ha ugrom, ugorj. Gyerekkorom legelején tartva 
valószínűtlen álomként éltem meg a történteket. Errol 
Flynnt kerestem, akinek arra kell járnia, hogy véget 
vessen ennek a zagyvaságnak, megszoktuk tőle. A part 
köveihez támasztott csónak alatt a reggel gyanútlanul 
igyekezett magához térni, de a szürkület megnehezítet-
te, hogy a lány arca felismerhető legyen. Húszas évei-
nek elején járhatott, itt a parton egy fiú kezét kellett 
volna fognia, hogy élete egyik romantikus történetét iz-
gatottan mesélhesse el másnap, iskolai padtársának. 

Karját súrolta a golyó. A vér lassan áztatta át kabát-
ját, onnan nehézkesen csöpögött a vízbe, tovább mocs-
kolva a megerőszakolt folyót. A lány úgy viselkedett, 
mint aki erre a szerepre várt: egy anya önzésével szorí-
tott magához. Amikor a sorozatok, a csizmák tömör 
hangja elfogyott, rekedten szólt: szaladj! 

A felszabadulás után jártam a budapesti utcákat, a 
lányt kerestem. Amikor a béke elindult nehézkes útjára, 
újból tanultunk beszélni, nevetni. Álmaimat megzavar-
va, hallottam a golyók súlyos zaját, láttam, ahogy véd-
telen, felemelt kezek kapaszkodnak segítségért a ma-
gasba, de a lány arcát már csak képzeletem darabjaiból 
tudtam összerakni. Álmomban néma maradt. 

Őrzöm kezének szorítását. Ezt a segítő igyekeze-
tet keresem azóta, és amikor megtalálni vélem, bol-
dog vagyok. Ha arra járok, egy követ dobok a folyó-
ba. Azokért, akiket akkor lefelé sodort a víz, a lá-
nyért, akit sose láttam többé. A helyet megmutattam a 
fiamnak. Mesélni kezdtem a történteket, de egy nevetés 
indult útjára a sziget felől, és átérve erre a partra, félbe-
szakította a mondatot. Újból és újból fogalmazni kezd-
tem azzal a konok meggyőződéssel, hogy érteni fogja és 
tesz majd valamit, ha szükség lenne rá, amikor a gyűlö-
lettel találkozik.” 

Részlet László György: Kő a folyóba c. írásából 
http://www.es.hu/old/0115/ 

 
 

A megbocsátó 
 
Aranka Siegal (született Davidowitz Aranka) Ameriká-
ban élő holokauszt-túlélő Bűnbakok című könyvének 
megjelenése alkalmából, 2012 őszén Magyarországon 
járt. Ő és családja 1944-ben került Auschwitzba, egyik 
nővére és ő élte túl a koncentrációs tábort. Kivándorolt 
az USA-ba, ott ment férjhez, két gyermeke van. Az 

alábbiakban a vele készült beszélgetésből egy napilap-
ban megjelent cikk alapján idézek. 

„Az, hogy naplójegyzeteiből Amerikában bestseller 
és lényegében holokauszt-alapmű lett, Aranka akarat-
erejének köszönhető. … az írás számára önfelfedezés 
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volt, s egyben találkozás a hozzá hasonló sorsú „furcsa” 
gyermekkort maguk mögött tudókkal. 

Még fontosabbnak tartja, hogy meg-
tanult megbocsátani. – A megbocsá-
tással más ember lettem. Rájöttem: 
azzal, ha gyűlölök valakit, nem 
neki okozok fájdalmat, hanem sa-
ját magamnak. Nem a gyűlölt 
személy szíve fáj, hanem az enyém 
– mondja. Azt sem hallgatja el, 
hogy a felfogása miatt volt konflik-

tusa olyanokkal, akik nem tudták és nem is akarták 
megbocsátani az őket, családjukat ért rémtetteket. … 

Csak akkor komorul el és sírja el magát, amikor szó-
ba kerül, mennyire volt fájdalmas az írás, az önfelfede-
zés. Nagyon fájt, annyira, hogy gyakran meg kellett 
szakítani a munkát, ilyenkor hosszabb szüneteket tar-
tott. Az emlékek zuhatagként törtek rá, gyakran maga 
előtt látta, ahogy elválasztották az anyjától.” 

(A megbocsátó – Népszabadság, 2012. szept. 7.) 

 

 

Menedék 
 

„Egy istentiszteleten Münchenben, 
megláttam az egykor SS embert, 
aki a zuhanyozó helyiség előtt 
őrködött, Ravensbückben. Az első 
volt, akit hajdani rabtartóim közül 
viszontláttam. 

Hirtelen minden 
megelevenedett – gúnyolódó férfi-
akkal telt helyiség, a ruhahalmok, 
Betsie fájdalomtól gyötört arca. 

Amikor kiürült a templom, ragyogó arccal jött elém 
és meghajolt. „Nagyon hálás vagyok az igehirdetéséért 
kisasszony” – mondta. „Most el tudom képzelni, hogy – 
mint ön mondta – bűneim le vannak mosva.” 

Kinyújtotta a kezét, hogy megrázza az enyémet, de 
én, aki Bloomendaalban olyan sokszor prédikáltam az 
embereknek, hogy meg kell bocsátaniuk, nem mozdítot-
tam a kezemet. Keserű gyűlölet kezdett forrni bennem, 
de felismertem, hogy ez bűn. Jézus Krisztus ezért az 

emberért is meghalt, szabad-e hát késlekednem? „Úr 
Jézus – imádkoztam – „bocsáss meg és segíts, hogy én 
is megbocsássak.” 

Megpróbáltam mosolyogni és erőt venni magamon, 
hogy a kezem kinyújtsam. Nem tudtam megtenni. Nem 
éreztem a melegségnek és a könyörületességnek a leg-
kisebb szikráját sem. Újra elsóhajtottam egy néma imát. 
„Úr Jézusom, nem tudok neki megbocsátani, add nekem 
a Te megbocsátásodat.” 

Amikor megfogtam a kezét, valami hihetetlen tör-
tént. Vállaimtól a karjaimon át egy áram haladt őfelé, 
miközben fellángolt a szeretet bennem az iránt az ember 
iránt, úgy, hogy szinte elborított. 

Most jöttem rá, hogy a világ gyógyulása nem a mi 
megbocsátásunktól függ, hanem egyedül Tőle. Ha 
azt mondja nekünk, hogy szeressük ellenségeinket, a 
paranccsal együtt megadja a szeretetet is.” 

 

Részlet Corrie Ten Boom A menedék c. könyvéből 
 

 

Oroszlánkölykök 
 

„Az ember nagyobbrészt úgyis 
gépiesen éli az életét. De néha 
adódnak helyzetek, amikor döntenie 
kell. És akkor azt mondja magában: 
lássuk csak, hogy is vélekedem én 
erről, jó-e vagy rossz-e? Én nem 
ismerek zsidókat, sose akadt dolgom 
velük. Ezért hát előbb meg kellett 
néznem magát, hogy eldönthessem, 

milyenek azok a zsidók, vajon amolyan vad, üvöltöző 
pogányok-e, vagy született bűnözők, vagy mifélék egy-
általán…” 

„… Hope azt tartja, hogy maga jó ember, de hát a fi-
atal lányok eleget tévedtek már a múltban. Én egész 

életemben úgy tudtam, hogy azt tartom, egyik ember 
csak olyan jónak születik, akár a másik, de istennek 
hála, még nem kellett eszerint cselekednem. Ha bárki 
más, aki eljön a városba, megkéri tőlem Hope kezét, én 
azt mondom neki: „Gyere el hozzánk. Virginia pulykát 
süt ebédre…” 

Már a szálloda előtt jártak. Noah észre sem vette, 
csak hallgatta az öregember komoly szavát. A szálloda 
ajtaja azonban kinyílt, és Hope sietett feléjük. … 

– Nos? – kérdezte Hope. 
– Nos – szólalt meg lassan az apja –, éppen azt 

mondom Mr. Ackermannak, hogy pulyka lesz ebédre.” 

Részlet Irwin Shaw Oroszlánkölykök c. regényéből

 

Az USA Holokauszt Emlékmúzeumának kutatói Európa-szerte feltérképezték a náci gettókat, munkatá-
borokat és koncentrációs táborokat. A tizenhárom évig tartó kutatás eredménye sokkoló volt. A kutatók 
összesen 42.500 (!) gettót és tábort katalogizáltak. 
    Forrás: http://www.mult-kor.hu/20130308_sokkolobb_volt_a_holokauszt_mint_gondoltuk 
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Bornai Tibor: Ön szereti a zsidókat? 
 
Ön szereti a zsidókat? A kérdésre nem adható jó válasz. 
Sem a nem szeretem, sem a szeretem nem helyes. Zsidó 
ugyanis sokféle van. A becsületeseket, kedveseket, te-
hetségeseket, nagylelkűeket szeretem, a gonoszakat, 
irigyeket, a bűnözőket pedig nem. Olyan, hogy „zsi-
dók”, pedig nincs. Nem létezik ugyanis olyan ember, 
akinek csupán egyetlen tulajdonsága van, az, hogy zsi-
dó. 

Ön szereti a cigányokat? A kérdésre nem adható jó 
válasz. Sem a nem szeretem, sem a szeretem nem he-
lyes. Cigány ugyanis sokféle van. A becsületeseket, 
kedveseket, tehetségeseket, nagylelkűeket szeretem, a 
gonoszakat, irigyeket, a bűnözőket pedig nem. Olyan, 

hogy „cigányok”, pedig nincs. Nem létezik ugyanis 
olyan ember, akinek csupán egyetlen tulajdonsága van, 
az, hogy cigány. 

És szereti ön a magyarokat? A kérdésre nem adható 
jó válasz. Sem a nem szeretem, sem a szeretem nem he-
lyes. Magyar ugyanis sokféle van. A becsületeseket, 
kedveseket, tehetségeseket, nagylelkűeket szeretem, a 
gonoszakat, irigyeket, a bűnözőket pedig nem. Olyan, 
hogy „magyar”, pedig nincs. Nem létezik ugyanis olyan 
ember, akinek csupán egyetlen tulajdonsága van, az, 
hogy magyar. 
 

Forrás: http://bornaitibor.blog.hu/ 
 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Virágvasárnapom 
 

A virágvasárnapot megelőző szombaton 
túl „jól” sikerült a „lábápolásom”. Jó 
nagy, un. nyomókötésre is szükség volt, 
hogy a vérzést megállíthassuk. 
Többszöri kötéscsere után már el 
tudtam csoszogni a legszükségesebb 
ügyeim elvégzésére, úgy, hogy a 
papucsom pántjait kikapcsoltam, csak a 

bokámhoz legközelebbit hagytam bekapcsolva. 
Vasárnap hajnalban fél 5-kor fel akartam kelni, de a 

lábam nagyon fájt, sokkal jobban, mint az egyébként 13 
éve beteg másik lábam. Visszafeküdtem, és végigfutott 
rajtam a gondolat, hogy nem tudok elmenni imaházba. Az-
tán rögtön eszembe jutott egy születésnapi ének 2. vers-
szaka: 
„Ha vihar jönne, Őrá tekints, 
Ki szent kezével habokra int.” 

És fohászkodtam: „Úr Jézus, Te látod, hogy milyen vi-
har vesz körül. Könyörülj rajtam!” 

Reggel 6 óra körül fel akartam kelni, mivel a vasárnapi 
ebédemet nem tudtam előkészíteni az előzmények miatt, 
és hála az Úrnak, a lábamat sokkal jobb állapotban érez-
tem, mint hajnalban. Megtapasztalhattam (mint már annyi-
szor) ennek az igének az igazságát: „Hívj segítségül en-
gem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te 
dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15) 

Aztán a konyhában teendőim végzése közben elkezd-
tem énekelni: „Hozsánna a magasban, a gyermekhad ki-

ált…” És ezt többször is, újra meg újra ismételtem. 
Örömmel volt tele a szívem. Indulás előtt próbálkoztam, 
hogy a papucsot lecseréljem. Hála az Úrnak, a csizmámat 
fel tudtam venni, pedig ez is kérdéses volt. Így elmehettem 
imaházba úgy, mint egyébként szoktam, testvéri segítség-
gel. 

Aztán amikor a gyermekek énekét hallgattuk és velük 
együtt zenghettük „Hozsánna”, újra hálára fakadtam. Az 
egész délelőtti alkalom, annak minden mozzanata hála-
adásra serkentett, és a befejező ének, amelyikkel a regge-
lem kezdtem (egyedül), most testvéri közösségben – mint 
egy koronát tette a napomra. Magasztalom az Úr Jézust, a 
dicsőség királyát, aki nekem is Uram és Királyom. Szeret-
nék neki engedelmes lenni, mint az a két tanítvány, akik 
azt tették, amivel Jézus megbízta őket. Vágyom odaadni 
engedelmesen azt, amit kér tőlem, úgy, ahogy a szamár-
csikó gazdái tették. 

Jézus elfogadta a sokaság nagyobb részének hódolatát, 
akik felső ruháikat az útra terítették, mások zöld ágakat 
vagdaltak és hintették útjába. Jézus tőlünk is elfogadja a 
hódolatot, magasztalást, sőt! Ez illik hozzánk, akik az 
Övéi vagyunk, akik közel vagyunk Hozzá! 

„Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszentel-
tetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” (3Móz 
10,3) Hozsánna! Segíts, Úr Jézus, hogy így legyen! 

Ádány Mihályné Annuska 

 
 

Térdre magyar! 
 

FÉK, MEKDSZ, BBIM. A 
fiatalok számára ismerősek ezek 
a rövidítések; mindegyik egy-egy 
szervezetet jelent. A FÉK 
(Fiatalok az Élet Küszöbén) a 
középiskolások és az 

egyetemisták között szolgálnak, ők osztanak ún. „túlélő-
csomagot” az egyetemeken és ők szervezik nyaranta a 
SPEAK-OUT angol táborokat. A MEKDSZ (Magyar 
Evangéliumi Diákszövetség) az egyetemeken tanuló, ke-
resztény diákokat tömöríti; igen régmúltra tekinthet vissza 
és vannak nemzetközi kapcsolatai is (IFES). A BBIM 
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(Budapesti Baptista Ifimisszió) pedig leginkább a Wes-
selényi utcai Közösifi alkalmak által ismerhető, illetve a 
Capitaly Mission evangélizációs események kapcsolha-
tók hozzá. 

Mindhárom szervezetnek azonos a célja: elérni a fia-
talokat az evangéliummal. Mindhárom szervezet tevé-
kenységében Isten munkája és akarata látható és mind-
három szervezet a keresztény fiatalokat mozgósítja. És 
úgy látjuk, hogy ma, itt Budapesten Isten egységet 
munkál e szervezetek között: ha közös a cél és a célkö-
zönség, miért ne szolgáljunk együtt egymást erősítve, 
egymásért imádkozva. Több közös imaalkalmat tartot-
tunk már együtt keresve Isten vezetését, megismerve 
egymást és egymás imatémáit. Nagyon áldottak voltak 
az eddigi alkalmak, hisz az ige is azt mondja: „Mily 

szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértés-
ben élnek!” (Zsolt 133,1) 

Ezt megtapasztalva azóta is rendszeresen imádko-
zunk a budapesti fiatalok megtéréséért egy imamozga-
lom keretein belül, melynek neve is van: Térdre ma-
gyar! Jelenleg – a fő cél mellett – az a látásunk, hogy 
Budapesten egy imaszoba alakuljon, ami a nap 24 órá-
jában nyitva állna bárkinek, hogy ott Istennel időt tölt-
sön, imádkozzon, csendességet tartson és kérjen nagy 
dolgokat Tőle, mert kegyelmes Istenünk van, aki meg-
hallgat minket. Erre gyűjtünk támogatást, hogy beindul-
jon és működhessen ez az imaszoba. Addig is az ottho-
nainkban és iskoláinkban imádkozunk, hogy minél több 
fiatal „megtérjen és eljusson az igazság megismerésé-
re”. 

Jenei Péter 
 
 

TALLÓZÓ 
 

A szikla 
 
Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hir-
telen fény töltötte be a szobát és megjelent Isten. Az Úr 
azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és 
odavezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval 
szemközt volt. 

Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas 
sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt 
tette nap, mint nap. Több éven keresztül reggeltől estig 
küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a 
nagy szikla hideg felszínének, és 
teljes erejéből nyomta. Minden 
este kimerülve és fájó tagokkal 
tért vissza a kunyhójába. Úgy 
érezte, hogy az egész napja hiába-
való volt. Ahogy az ember 
elbizonytalanodott, a Sátán elha-
tározta, hogy színre lép és gondo-
latot ültet el az ember agyában, 
hogy „Hosszú ideje napról napra 
kínlódsz azzal a sziklával és az 
mégsem mozdult meg”. Sikerült 
azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetet-
len és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalaní-
totta és elcsüggesztette őt. 

– Miért töröd magad ezért? – kérdezte a Sátán. – Fe-
lesleges annyi időt rászánnod. Csak éppen, hogy told 
egy kicsit, az is elég lesz. 

Ez volt az, amit az elcsüggedt ember is tervezett, de 
elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi eze-
ket a zaklatott gondolatokat. 

– Uram – mondta – hosszú ideje fáradozom, és ke-
ményen szolgállak téged, minden erőmet latba vetve, 
ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, 

hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. 
Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a fel-
adatot? 

Az Úr könyörületesen válaszolt: 
– Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, 

amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy 
nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cseleked-
tél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell 
tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a 

sziklát. Most pedig hozzám 
jössz, mert úgy gondolod, hogy 
feleslegesen vesztegetted az 
idődet és az erődet. De ez igazán 
így van? Nézz csak magadra! A 
karod erős és izmos, a hátad 
kigyúrt és barna, a kezeden 
bőrkeményedés van az állandó 
erőlködéstől, a lábad masszív és 
kemény lett. Az ellenállás 
megerősített és most sokkal 
többre vagy képes, mint eddig. 

Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt 
kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erőd-
ből, hogy gyakorold a hitedet és bízz az én bölcsessé-
gemben. Ezt te meg is tetted. Most akkor, barátom, el-
mozdítom a követ. 

Sokszor, mikor Isten szavát halljuk, hajlamosak va-
gyunk arra, hogy a saját eszünkkel próbáljuk megfejte-
ni, mit is szeretne tőlünk. Pedig ilyenkor Isten csak en-
gedelmességet akar és azt, hogy higgyünk Benne. Va-
gyis gyakorold a hitet, amely hegyeket mozdít el, de ne 
felejtsd, hogy Isten az, aki a hegyet elmozdítja. 
 

Forrás: Internet
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A húsvéti rejtvények megfejtéseit és a színezéseket az 
imaházi táblán láthatjátok. Akik jól dolgoztak és jutal-
mat kapnak: 

Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Sebes-
tyén, Uri Boglárka, Zsigovics Dorina 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és 
ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel 
oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket május 26-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap! 

 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
májusi  

születésnaposokat! 
Ádány Barnabás (máj. 11.) 

Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 

 
Óvodások (7 év alatt) 
Amint tudjátok, ma ünnepeljük anyák napját. Ezen a képen azt láthatjátok, hogy az év minden napján hogyan is le-
het szeretnetek szüleiteket. Nemcsak úgy, ha szót fogadtok nekik, hanem úgy is, hogy például segítetek a bevásár-
láskor. Színezzétek ki a képet, majd kivágva, és a neveteket sem lefelejtve dobjátok a szokásos imaházi dobozba. 
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Kis- és nagyiskolások (7 év felett) 
 
Most közös rejtvényt kaptok, de a megadott igehelyek segítségével (Károli fordítás!), nem lesz nehéz megfejteni. 
Ha elkészültetek, vágjátok ki az egész rejtvényt, és a nevetekkel ellátva dobjátok be a lépcsőházi dobozba. 
 

 
Forrás: Bibliai rejtvények / Közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 

 
„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek felesége-
teket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekin-
tetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legye-
nek.” (Kol 3,18-21) 
„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, 
amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,10) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 
májusban 
született 

testvéreinket! 

Bencsik István (máj. 13.) 

ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 

Rück Sándor (máj. 13.) 

Stef Krisztina (máj. 15.) 

Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 

Vétek Ferencné (máj. 25.) 

Kőszegi József (máj. 26.) 

dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 

Tarsolyné Sonkoly Eszter 
(máj. 31.) 

„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és 
pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és 
bővölködjenek.” (Jn 10,10) 
 
Nagyon fontos, hogy a tolvaj behatolását megakadályozzuk, 
mert a tolvaj azért jön, hogy kárt okozzon nekünk. Az Úr Jé-
zus azért jött, hogy ne legyünk kifosztottak, hanem bővölködő 
életet éljünk. Mi mondjuk meg, hogy ki jöhet be a szívünkbe, 
minden idegen előtt csukva van az ajtó. Legyünk éberek, 
hogy ismerjük fel, ha az ellenség meg akar téveszteni. El kell 
érnünk azt a készenléti állapotot, hogy ne érjen váratlanul, 
amikor eljön a tolvaj, de azon se lepődjünk meg, amikor eljön 
az Úr Jézus. Legyen életformátok a vigyázás, hogy ne legyen 
veszteségetek, és a vigyázó szolgák boldogságát nyerjétek el!  

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők 
alkalma, gyerekeknek bib-
liakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra Biztos Szikla 

Klub, 18,30 óra Ifjúsági alka-
lom 

Minden hónap első vasárnapján a 
délután istentisztelet ún. beszélge-
tős alkalom. 
Minden hónap második vasárnap-
ján, a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 
 

 

Gyülekezeti gyermeknyaralás: 
Jánoshalma, 
augusztus 5-10-ig. 

 

Ifinyaralás: 
Kőröshegy, 
augusztus 11-17-ig. 

 

Betegeink 
Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 
„Adjatok hálát az Atyának, aki 
alkalmassá tett titeket arra, 
hogy a szentek örökségében, a 
világosságban részesüljetek. Ő 
szabadított meg minket a sötét-
ség hatalmából, és ő vitt át 
minket szeretett Fiának orszá-
gába, akiben van megváltásunk 
és bűneink bocsánata.” (Kol 
1,12-13) 

Vers 
 

Kísértés 
 
Gyermek vagyok, de az ördög 
Már engem is megkísért, 
Legutóbb az imaházi 
Helyemre is elkísért. 
 
Ő súgta, hogy beszélgessek 
A szomszédos Pistivel. 
Ő mondja, hogy 
„Milyen szép vagy, 
Ha egy kicsit hisztizel!” 
 
Megkérem most az Úr Jézust: 
A kísértőt űzze el, 
Hadd lehetnék olyan gyermek, 
Ki az Úrra jól figyel! 
 

Gerzsenyi Sándor 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: több szerzőtől 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


