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Istenarc 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Tán lét-előtti létem emlék-képe! 
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom,  
mikép került a mélybe. 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 
Néha állok, mint fosztott ág, 
szegényen, 
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban. 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 
Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat. 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok. 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 
Nem nyugszom,  
amíg nem lesz reneszánsza. 
 

Reményik Sándor 
 

 

 
Háttérben a wittenbergi templom, előtérben Luther Márton szobra 

 

Kell-e nekünk a visszaalakítás? 
A reformáció emlékére 

 
A fenti kérdés hallatán nem biztos, hogy sokan elsőre „igen” vá-
laszt adnánk. A folyamatos fejlődéshez, előrehaladáshoz szokott 
elménk nem szívesen szembesül egy-egy helyzettel, amikor visz-
szalépésre kényszerülünk: amikor nem előre teszünk újabb lépé-
seket, hanem kénytelenek vagyunk visszatérni egy korábban már 
magunk mögött hagyott pontra. Ilyenkor válságról, megszorításról 
beszélünk, és indul az „újratervezés”. Azon bosszankodunk, hol 
tarthatnánk, ha nem kellene visszalépnünk, ha szabadon szárnyal-
hatnánk feljebb és feljebb. 

Azonban ilyenkor valamit elfelejtünk. Hogy mit, azt egy, né-
hány napja a házicsoportunkban is emlegetett idézet igen frappán-
san fogalmazza meg: „Nem szégyen a futás. Mármint ha jó felé 
szalad az ember” (Mark Lawrence). Valóban: attól, hogy az em-
ber előre halad, még nem biztos, hogy jó az irány! Ilyenkor elté-
vedésről beszélünk. És mit teszünk, ha pl. egy erdei túrán eltéved-
tünk? Elővesszük a térképet, és bizony, visszasétálunk arra a pont-
ra, ahol még biztosan tudtuk, hogy jó az irány. A feleslegesen 
megtett kilométerekért pedig nem mást okolunk, hanem magun-
kat. 

Hasonlóképpen van ez a hívő ember életében is. Időről-időre 
rádöbbent minket a Szentlélek, hogy nem jó az irány! Hogy bár 
haladunk, de inkább a saját fejünk után, vagy a megbolondult 
iránytűnkre hagyatkozva – és utunk nem a vágyott cél felé vezet! 
És ilyenkor, tetszik, nem tetszik, életvitelünkkel, gyülekezeti gya-
korlatunkkal igazodnunk kell a korábbi biztos ponthoz. A refor-
máció pedig, melynek emléknapját néhány napja tartottuk, ponto-
san erről szólt. 
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„Re-formáció”, azaz „visszaalakítás”. Ez nem valami 
új, valami forradalmi kell, hogy legyen. Éppen ellenke-
zőleg: ha szükséges, a biztos ponthoz, a lényeghez, az 
alaphoz kell visszatérnünk, magunkat ahhoz „vissza-
formálni”. Erről kell, hogy szóljon saját életünk folyto-
nos re-formálása. 

A reformáció mozgalmának teológiáját, hittételeit az 
ún. „Öt Sola” elv foglalja össze legjobban. Mit tegyünk, 
ha felismertük, hogy valami nincs rendben az életünk-
ben? Ha távol gondoljuk magunktól Istent? Ha a költő-
vel együtt azt érezzük: „Egy istenarc van eltemetve 
bennem, A rárakódott világ-szenny alatt”? Vizsgáljuk 
meg sorban, hogyan állunk ezzel az öt alapelvvel! 
1. Sola Scriptura – egyedül az Írás!  
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelés-
re; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16-17) Vajon milyen 
helyet foglal el életünkben a Biblia? A Szentírásra épít-
jük az életünket? Hébe-hóba belenézünk, ha van néhány 
szabad percünk, vagy mindennapos szokásunk, esetleg 
küzdelmünk eredménye, hogy minőségi időt szánjunk 
rá? Egy mondás szerint, ha azt akarod, hogy valami je-
len legyen az életedben, akkor az legyen benne a mai 
napodban! 
2. Sola fide – egyedül a hit! 
 „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, 
mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; 
és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11,6) 
Ott kezdődik az Istenbe vetett hit, amikor a sötétben 
kell tenned egy lépést. Amikor Jézus kér valamit tőled, 
és az nem tűnik jó ötletnek. Amikor egy igei ígéretre 
hagyatkozva alakítod a családi költségvetést. Amikor 
nemet mondasz a főnököd utasítására, hogy aláírásod-
dal hamisíts hivatalos dokumentumot. Amikor inkább 
megbuksz egy vizsgán, mint semhogy csalással menj át. 
Elhiszed, hogy Ő „megjutalmazza azokat, akik őt kere-
sik”? 
 

3. Sola gratia – egyedül a kegyelem! 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez;” (Róma 11,6) „… 
ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedete-
kért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.” 
(Ef 2,8) Nem cselekedetekért. Tisztában vagyunk ezzel 
– de vajon ez vezeti a gondolataidat, tetteidet is? Vagy 
még mindig meg akarsz felelni Istennek? Még mindig 
megérdemelni akarod az üdvösséget, a szeretetét? Fi-
zetni akarsz az Ajándékért? Vagy elfogadod, hogy 
nincs semmi érdemed? 
4. Solus Christus – egyedül Krisztus!  
„Jézus így válaszolt: ’Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam’.” 
(Ján 14,6) Hogyan akarsz eredményeket elérni az éle-
tedben? Hogyan akarod az üdvösséget a magadénak 
tudni? Kinek, minek a segítségével akarsz boldog csa-
ládi életet? Hogyan akarsz embereket Istenhez vezetni? 
Hogyan akarsz élni…? Ne akard máshogy, csak Jézus 
Krisztus által! „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is 
Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” 
(1Tim 2,5) 
5. Soli Deo gloria – egyedül Istené a dicsőség!  
„Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet 
másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ézs 42,8) 
Te kinek adod a dicsőséget az eredményekért, az áldá-
sokért? A jó képességeidért? A családodért? És amikor 
barátaid, munkatársaid látják az életedet, vajon kényte-
lenek alázattal Istennek adni a dicsőséget, vagy az is 
elég, ha elismerően megveregetik a válladat? Vagy el-
lenkezőleg: Istent káromolják…? A Mt 5,16-ban ezt 
mondja Urunk: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és di-
csőítsék a ti mennyei Atyátokat." 

Igazítsd, és ha kell, reformáld életedet a fenti öt elv 
szerint, és életed a helyes irányba fog haladni! 
 

Nagy Péter 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Idei hálaadó ünnepünket október 13-án, vasárnap tar-
tottuk. Délelőtt Sőrés Attila kartali lelkipásztor és csa-
ládja volt gyülekezetünk vendége. 

Az igehirdetés mellett az ünnep fényében sok min-
denért adhattunk hálát. Gyermekeink hozták be a ha-
gyományosan hálánkat jelképező Bibliát, kenyeret és 
gyümölcstálat az Úr asztalára. Énekeseink sok szép 
dallal köszöntötték az ünnepet. A bizonyságtételek és 
a versek is a hála jegyében szólaltak meg. 

Együttlétünket egy jegyesség hírének örömével, és 
az istentisztelet végén, az udvaron történő közösségi 
alkalmunkkal koronáztuk meg. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Gyülekezeti kirándulás 
 
Sokan az őszt az elmúlás, a nyártól való keserű búcsú 
időszakának tekintik, amikor a természetet életereje el-
hagyja, zöld ékei megsárgulnak és az elmúlás talajára 
zuhannak, mint egy halott tetem. 

Pedig ez egyáltalán nincs így! Az ősz a természet 
hálaadó éneke, amikor az erdő fáinak lombjai és a me-
zők milliónyi növénye, mely mint egy selymes takaró 
öleli magához a földet, ünneplőbe öltözik, hogy hálát 
adjon Istennek az elmúlt év áldásaiért. A tavaszi szüle-
tésért, mikor rügyek fakadnak és virágok nyílnak, az 
esőért, mely öntözte a földet, hogy éltető nedvével táp-
lálja a termések édes gyümölcsét, melyeknek belsejében 
a jövő csodái voltak elrejtve. 

És amikor a köszönetmondás véget ér? A fák, mint 
ruhájuk színes ékét átnyújtják a szélnek, mely egy utol-
só tánc formájában libbenti tova a leveleket, mint egy-
egy üzenetet, mely azt mondja a földnek, hogy köszö-
nöm az évet. Aztán jön az álom, melyet csak a tavasz 

csókja törhet majd meg, ami bimbót hoz és azt súgja 
lágy napsugaraival, hogy ideje újra díszruhát ölteni. 

Ebben a késő nyárias időjárású hála időszakban lá-
togatta meg a gyülekezet lelkes kis csapata, kicsik és 
nagyok, a budai tájvédelmi körzet szívében található 
Nagy-Kopasz hegyi kilátót Novák Péter testvér vezeté-
sével. Az út során a legkisebbek, mint a majd három 
éves Soltész Villő nagyokat megszégyenítő kitartással 
szaladgálta végig a közel nyolc kilométeres túra majd-
nem mind a négy óráját. A csúcson megpihenve min-
denki elfogyaszthatta a bekészített elemózsiáját, és a 
bátrabbak pontosan 100 lépcsőfokot megtéve a kilátó 
tetejéről körbetekinthettek a tájon. 

Jó volt megtapasztalni, hogy a kényelmes tempójú 
túrában nem csak a Budai-hegység legmagasabb csú-
csának (559 m) meghódítása volt a cél, hanem az oda 
vezető úton baráti beszélgetésekre is bőven nyílt lehető-
ség, ezáltal jobban megismerhettük egymást. 

Kalla Balázs
 
„És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 
 
Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet. 
 
Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik.” 

 
(Részlet Petőfi Sándor: Itt van az ősz, 
itt van újra c. költeményéből) 
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ISMERJÜK ŐKET? 
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a gyülekezetünkben eddig szolgált teológus hallgatókat kerestük meg 
kérdéseinkkel. A kötődés mostani interjúalanyainkhoz nemcsak a teológusság. Hajnal Zoltán testvér fe-
lesége, Tokaji Szilvi gyülekezetünk tagja volt mindaddig, míg Zoli „el nem rabolta” tőlünk, és így nem-
csak a lelkipásztori szolgálatot kezdték meg, hanem közös életüket is. Erről, és életük sok más izgalmas 
és meghatározó élményéről beszélnek nekünk a következőkben. 
 
 

 
 

– Kérem, beszéljetek arról, hogy mikor, hol és milyen 
családba születtetek, kik a szüleitek, testvéreitek, ho-
gyan és hol teltek gyermekéveitek?  
Zoli: 1972-ben Gyulán születtem, baptista családba. 
Ebben a kisvárosban éltem egészen a középiskolai ta-
nulmányaim befejezéséig. Szüleim egyszerű emberek, 
akik megpróbáltak kiegyensúlyozott életkörülményeket 
biztosítani, hogy az öcsémmel – ketten vagyunk testvé-
rek – együtt ne kelljen mással foglalkoznunk, mint a ta-
nulással. Gyerekéveink javarészét kertes házban éltük 
le, de néhány évig – általános iskolai éveink idején – 
lakótelepi lakásban éltünk. Ezek is tartogattak emléke-
zetes eseményeket. Ma már furcsának tűnhet, hogy oly-
kor, szabad szombati napokon, a lakótelepen mindenki 
hozta a kisszéket, plédet és letelepedve néztük az egyik 
ház falára vetített filmet. 
Szilvi: 1970-ben születtem, Budapesten. Óbudán nőt-
tem fel, még emlékszem a régi, hangulatos kis földszin-
tes házakra a környéken. Apu családja révén tartoztunk 
a Budai Gyülekezethez. Habár lett volna közelebb is 
baptista gyülekezet, mégis Budára jártunk a családi kö-
tődés miatt. Szép időben sokszor teltek úgy a vasárnap 
délutánok, hogy gyalog végigsétáltunk a Margitszige-
ten, és úgy mentünk tovább busszal imaházba. Mivel 
Anyu testvére a családjával Balatonszemesen él, az ösz-
szes ünnepet és szünidőt ott töltöttük, így a második 
otthonom a Balaton volt és a szemesi gyülekezet. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek, milyen él-
ményeitek vannak arról az időszakról, meghatározó 
emberek a gyülekezetből, az ifjúságból? 
Zoli: A gyulai gyülekezetben nőttem fel, ahol sokan 
voltunk gyerekek. Gyerekkoromból olyan emlékeim 
vannak, mint az imaház udvarán felállított kis játékház, 
amelyben sokat játszottunk. Az ünnepi alkalmak szere-
tetvendégségein is ide bújtunk be, majszolva a kalácsot 

és szürcsölve a teát. Gyerekkoromból elsősorban játé-
kos emlékeket őrzök: a vasárnap iskolai szoba forgós-
fotelje, amely miatt érdemes volt sietni, hogy biztosan 
abba ülhessünk bele (a vasárnapi iskolai tanító nagy bá-
natára). Ebben az időszakban az istentiszteletek is első-
sorban játékról szóltak számunkra. 
Szilvi: Kisgyerekként alapvetően arra emlékszem, hogy 
hosszúak voltak az istentiszteleti alkalmak… (De sze-
rintem ezt a legtöbb kisgyerek így gondolja.) Már fiatal 
felnőttként egész konkrétan emlékszem Ádány Misi né-
hány csütörtök esti prédikációjára, például amikor az 
olajjal való megkenésről tanított. És nagyon jó vissza-
gondolni a balatonszemesi karácsonyokra, az ottani fia-
talok „színdarabjaira”, a kis pengetős zenekarukra, 
ahogy a csillagszórók maguktól meggyulladtak a fán. 
Akkor még igazi telek voltak, és a téli szünetben a gyü-
lekezet tagjai együtt jártak korcsolyázni a Balatonra 
vagy szánkózni a Bagó-dombra. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 
Zoli: Az általános iskola befejezését követően úgy gon-
doltam, hogy eleget jártam már gyülekezetbe, ráadásul 
középiskolásként talán már eldönthetem, hogy mit aka-
rok a jövőben. Isten ebben az időszakban szólt közbe, 
amikor nem engedte meg, hogy sor kerüljön erre a lé-
pésre. Nyáron a missziókerület által szervezett gyerek-
táborban vettem részt – úgy gondoltam, hogy még egy-
szer utoljára –, ahol Isten egy igeversen keresztül szólí-
tott meg. „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek or-
szága!” (Mt 3,2) Ez megszólított és elgondolkoztatott. 
Rájöttem arra, hogy ahelyett, hogy elhagynám a gyüle-
kezetet, inkább arra van szükségem, hogy megtérve 
igazából részévé legyek. Nem csupán annak a gyüleke-
zetnek, ahol felnőhettem, hanem Isten népének, amely-
nek megváltott gyermekei a tagjai. Hálás vagyok Isten-
nek, amiért a megfelelő időben ilyen határozott módon 
mutatott rá arra, hogy nekem is bűnbánatra és újjászüle-
tésre van szükségem. 
Szilvi: Ha a megtérésem időpontját kell megmonda-
nom, akkor az még 1979-ben történt, az „Öt jó hírt hoz-
tam” gyerekeknek készült kis füzet elolvasása után, és a 
dátumot is beleírtam a füzetbe. Ezt a gyerekként meg-
hozott döntést lassú, folyamatos növekedés követte, de 
soha nem gondoltam arra, hogy Isten nélkül éljek. 18 
évesen merítkeztem be, és azért vártam ilyen sokáig, 
mert nagyon féltem attól, hogy a gyülekezet előtt egyál-
talán meg kell szólalnom a tagfelvételi alkalmon. Egy 
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kis családias gyülekezetben talán nekem könnyebb lett 
volna megnyílnom. És ha Szakács bácsi nem kérdez rá, 
hogy mire várok még, akkor nem tudom, mikor lett 
volna elég bátorságom, hogy magamtól szóljak a dönté-
semről. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 
Zoli: A legelső szolgálat, amelybe nem sokkal a megté-
résemet követően bekapcsolódhattam, az a vasárnapi 
iskolához kötődik. Legelőször az óvodás csoportban se-
gítettem a tanító munkáját. Tizenöt éves voltam, amikor 
az imaóra vezetői szolgálatra kaptam megbízást, majd 
egy évvel később a közeli szórványgyülekezetekben 
végezhettem igehirdetői szolgálatot, ahol havonta egy 
vasárnapot tölthettem el egy tapasztalt szolgáló testvér 
mellett. Ilyenkor egy-egy vasárnap négy-öt istentiszte-
leten volt lehetőségünk prédikálni, amelyeken megfe-
leztük az igei szolgálatokat. Ezek a szolgálati napok sok 
élménnyel és tapasztalattal gazdagítottak. 
Szilvi: Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen 
tanultam tovább, és Isten csodás vezetéseként már az 
első héten találkoztam MEKDSZ-es (Magyar Evangéli-
umi Keresztény Diák Szövetség) fiatalokkal az egyete-
men. Innentől kezdve bekapcsolódtam a munkájukba, 
és itt találtam meg 5-6 évig a szolgálatomat is. Hétfőn-
ként tartottunk bibliakört, szerdán reggelenként együtt 
imádkoztunk, nagyon sok közös programot szervez-
tünk, hogy minél több egyetemistának elmondhassuk a 
jó hírt. Meghatározó időszak volt ez az életemben. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Hol és mit tanul-
tatok? Merre dolgoztatok? 
Zoli: Az általános iskolás éveim után Békéscsabára jár-
tam szakközépiskolába, ahol épületgépész technikus 
képesítést szereztem. A technikus vizsga után műszaki 
informatikusnak készültem, ám Isten elhívásának enge-
delmeskedve teológiai tanulmányaimat kezdtem el, és 
lettem lelkipásztor. Lelkipásztorként lelkigondozói ta-
nulmányokat folytattam, jelenleg pedig a szupervízió 
területén képezem magam tovább. 
Szilvi: Az előbbiekben már írtam a Műszaki Egyetem-
ről. Az Építőmérnöki Karra jártam, és Közlekedésépítő 
szakon végeztem 1993-ban. 

Az egyetem után Budapesten dolgoztam másfél évet 
egy nagy tervező cégnél. Szerettem ott lenni, mert 
olyan csoportba kerültem, ahol senki sem riválist látott 
bennem, hanem mindenki tanítgatott a szakmára. A 
GYES évei alatt is tudtam kicsit dolgozgatni, a régi kol-
légáktól kaptam néha olyan munkát, amit számítógépen 
nagy távolságról is el lehetett végezni. Nagyon hálás 
vagyok azért, hogy egészen a tavalyi évig otthonról 
dolgozhattam, mert így a gyerekek olyan családban nő-
hettek fel, ahol az anyuka nem csak esténként van ott-
hon, hanem egész nap „kéznél van”. Tudtam gondos-
kodni a családunkról kötetlen munkaidőben. Egy éve 
viszont egy olyan állásajánlatot kaptam, amit nem lehe-
tett visszautasítani, így Kecskeméten dolgozom. Ezt is 

Isten gondviseléseként éltük meg: amikor olyan sok a 
munkanélküli, nekem „tálcán kínáltak” állást. 
– Zoli! Hogyan vezetett Isten abban az elhívásban, 
hogy a Teológián tanulj tovább? Milyen élményekkel 
gazdagodtál a főiskolai évek alatt, majd a különböző 
gyülekezeteknél, legációk során? Milyen élményeid 
vannak Budáról? 
Zoli: Középiskolai tanulmányaim közepétől kezdve sok 
olyan impulzus ért, amelyek a teológia felé terelgették 
az életemet. Ebben a gyülekezeti szolgálatokban szer-
zett élmények, testvérekkel folytatott beszélgetések, il-
letve igék egyaránt szerepet játszottak. Miután nem 
kaptam egyértelmű vezetést, felvételiztem – és felvételt 
nyertem –, hogy elkezdjem az informatikai tanulmánya-
imat. A tanév megkezdése előtt egy gyerekhéten, ahol 
tanítóként vettem rész, a szolgálatról tanítottuk a gyere-
keket. Azon a héten egy szolgáló csoport bizonyságtéte-
le, illetve az Ézs 42,6 volt az, ami megszólított és meg-
értette, hogy Isten a szolgálatára hívott el. A Zsidókhoz 
írt levél 11. részében sokszor előforduló „hit által” kife-
jezés kellett ahhoz, hogy kimondjam a végső igent az 
elhívásra. Visszamondtam a főiskolai felvételemet, 
majd ezt követően jelentkeztem a teológiára. 

A teológiai évek alatt a legmeghatározóbb élménye-
imet azok a megtapasztalások jelentik, amelyeket a Fa-
lumisszióban végzett szolgálatban szerezhettem. A 
misszióban résztvevő fiatalok lelkesedése, az evangéli-
um hirdetésében való bátorságuk mai napig olyan do-
log, amit immár lelkipásztorként örömmel látnék a gyü-
lekezetekben. Fontos volt azt is megtapasztalnom, hogy 
az emberek mennyire nyitottak az evangéliumra, ha 
olyan keresztyénekkel találkoznak, akik készek meg-
hallgatni őket, beszélgetni velük életük kérdéseiről, ne-
hézségeiről. 

A teológiai évek során a gyülekezetekkel kapcsola-
tos legmeghatározóbb élményem a sokszínűség. Nincs 
két egyforma gyülekezet, mindegyik más és mindegyik 
értékes. Kivétel nélkül. Az, hogy mitől jó vagy rossz 
egy gyülekezet, az nem annyira a tényeknek, mint a 
személyes elvárásainknak, vágyainknak, elképzelése-
inknek a függvénye. Ebben a vonatkozásban lehet rossz 
egy gyülekezet, ám lehet-e ténylegesen rossz az, ami 
Krisztushoz tartozik, ami az övé? 

Budán a legmeghatározóbb az volt számomra, hogy 
utolsó éves teológus hallgatóként olyan időszakban ke-
rültem a gyülekezetbe, amikor egy új lelkipásztor kezd-
te meg a szolgálatát. Készülve a lelkipásztori szolgálat-
ra, az első szolgálati helyre való elindulásra, jó volt lát-
nom, ahogyan egy új kapcsolatot megél a lelkipásztor 
és a gyülekezet. Ebben az évben ismerhettem meg Szil-
vit is, akit Isten társként adott számomra… 
– Hogyan vezetett Isten titeket az egymásra találás-
ban? Milyen volt gyermekeitek családba érkezése? 
Hogyan alakult az ő életük? 
Zoli: Az utolsó teológiai évemet a budai gyülekezetben 
töltöttem, ahol megismerkedtünk egymással. Az ifjúsá-
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gi alkalmak után hazafelé egy irányba vezetett az utunk, 
így elkezdtünk egymással beszélgetni. A kezdeti tartóz-
kodás után – amely kölcsönös volt közöttünk – lassan 
szerelem ébredt bennem, amelynek lánykérés és házas-
ság lett a vége. 

A gyerekeket nagy örömmel vártuk és igazán hálá-
sak vagyunk értük, Isten ajándékai ők számunkra. Mára 
már mindketten gimnazisták. Ádám Kecskeméten, 
Zsombor pedig Nagykőrösön tanul. 
– Hogyan éltétek át Isten vezetését abban, hogy hol 
szolgáljatok a Teológia után? Hogyan indultatok neki 
a „nagybetűs” életnek? Milyen útravalót kaptatok? 
Milyen terveitek voltak? 
Zoli: Mire a kapcsolatunkban az eljegyzésre sor került 
volna, elfogadtam a nagydobosi körzet meghívását, ame-
lyet az utolsó karácsonyi legációm során ismerhettem 
meg. Itt kezdtük el közös életünket és szolgálatunkat a 
házasságkötésünk után két héttel. Itt minden új volt szá-
munkra: a házasság, a hely, a szolgálat, a testvérek, a vi-
dék, tényleg minden. Egymásra voltunk utalva, együtt 
kellett megtalálnunk a helyünket, a feladatunkat. Nem 
voltak nagy terveink, egyszerűen örültünk egymásnak. 

Hat év elteltével együtt éltük át a szolgálatihely-
váltás küzdelmét. Mikor megkaptuk a meghívást a 
nagykőrösi gyülekezettől, akkor sokat imádkoztunk Is-
ten vezetésének a felismeréséért. Ugyanazon a napon, 
de egymástól függetlenül, mindketten igét kaptunk, 
amely azt erősítette bennünk, hogy Isten küld tovább 
bennünket. 

Hét éve Isten arra indított két családot velünk együtt, 
hogy Cegléden kezdjünk gyülekezet-plántálásba. Azóta 
ez a kis gyülekezet az otthonunk. Nagyon sok csodát 
élünk itt át, hogy Isten hogyan vezet el embereket ide. 
Habár nincs saját imaházunk, amit egyre nagyobb hi-
ányként élünk meg, hisszük, hogy a Mindenható erről is 
tud, és időben érkezik majd a megoldás. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben? Hogyan 
formálta jellemeteket? 
Közösen: Két olyan esemény van, ami különösen is so-
kat formált rajtunk. Az egyik Ádám születését követően 
történt. Nagy örömmel vártuk az érkezését, és nagyon 
elszorult a szívünk, amikor születésének a másnapján 
intenzív osztályra került. Szülés alatt fertőzést kapott és 
mindkét oldalon kilyukadt a tüdeje. Néhány napig az 
sem volt biztos, hogy életben fog maradni – bár ezt ak-
kor nem tudtuk, csak később mondta el nekünk a keze-
lőorvosa. Mindez pünkösdkor történt, amikor a kórház-
ban csak ügyeleti ellátás működött. Isten ajándéka volt, 
hogy aznap az ügyeletet ellátó doktornő tüdőspecialista 
volt, aki, – ahogy ezt később megtudtuk, – hívő ember 
volt. A hálánk kifejezéseként neki szánt összeget nem is 
fogadta el, hanem azt kérte tőlünk, hogy imádkozzunk 
érte. Komolyan tanított ebben az időszakban Isten ben-
nünket arra, mit jelent bízni. Teljesen tehetetlenek vol-

tunk, nem volt más eszközünk, csak az imádság. Ennek 
az időszaknak az a megtapasztalása, hogy valamit meg-
érthettünk abból, mit is jelent a Róma 8,28: „Azt pedig 
tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javuk-
ra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhí-
vott.” 

A másik történés az, ahogyan Istentől házat kaptunk. 
Egy időben bizonytalanná vált a lakhatásunk. Határidő-
re ki kellett költöznünk a lakásból, amely addig rendel-
kezésünkre állt. Nagyon sokáig nem mutatkozott meg-
oldás, közeledett a határidő, amikor el kellett hagyni a 
házat, ahol addig laktunk, és nem volt még hová menni. 
Isten gondoskodott albérletről, ahol átmeneti ideig – 
nyolc hónapig – lakhattunk, és ennyi idő alatt felépülhe-
tett az a ház, amelyben ma is élünk. Kétszer költöztünk 
egy éven belül, mindkét alkalommal kb. hatvan méter-
rel arrébb. Gyalog, kézikocsival. Sok olyan átélésünk 
van, amelyek ebben az időszakban erősítettek bennün-
ket. Amire tanított Isten: elengedni a fájdalmakat (ez 
azért még mindig nem megy könnyen), türelem és hit, 
imádkozás. 

Hogyan formálta Isten a jellemünket? Úgy, hogy 
nem hagyott magunkra. Adott szemet tetteinek meglátá-
sához, hitet csodáinak elfogadásához, személyeket – 
gyakran teljesen idegeneket –, akik eszközei voltak a 
felénk megnyilvánuló gondoskodásának. Nem engedte 
Isten, hogy eseménytelen időszakok legyenek ezekben a 
hónapokban, így nem akadályozta meg, hogy elmerül-
jünk a csüggedésben. 
– Szilvi! Hogyan éled meg a lelkipásztor-feleség szere-
pét? 
Szilvi: Amikor Zoli megkérte a kezemet, úgy gondol-
tam, teljesen alkalmatlan vagyok erre a feladatra. Sőt, 
azt is mondtam, hogy gyerekekkel egyáltalán nem fo-
gok foglalkozni, hiszen nem vagyok pedagógus. Ehhez 
képest az egyik legkedvesebb időszak az volt, amikor 
gyerekalkalmakat tarthattam. Először az óvodásokkal 
foglalkoztam, majd a kiskamaszokkal. Mindegyik na-
gyon jó volt, és örültem, hogy részt vehettem benne. 
Most a ceglédi kis gyülekezetünkben inkább a szemé-
lyes kapcsolatok ápolása a fontos, úgy vagyunk együtt, 
mint egy nagy család. De a legfontosabbnak azt tartom, 
hogy Zolinak olyan támasza lehessek, hogy Isten rajta 
keresztül tudja véghezvinni tervét. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Zoli: Számomra a korábban már említett igék a leg-
meghatározóbbak. 
Szilvi: Ez mindig változik. Most éppen ez: „Tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű” (Mt 
11:29). 
Ének: „Rejts most el a szárnyad alá, 

erős kézzel takarj be engem. 
Tenger tombol, zúg, süvít a szél, 
Te emelsz fel a vihar fölé. 
Uralkodsz hullámok habjain, 
Szívem nem fél, Benned remél.” 
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– Hogy érzitek magatokat a mostani szolgálati helye-
teken? Milyen területei vannak ennek a szolgálatnak, 
taníthatók vagytok-e? 
Közösen: Jelenleg Cegléden szolgálunk, amely egy fia-
tal gyülekezet. 2006-ban – még a nagykőrösi gyüleke-
zetben szolgálva – tartottuk itt az első bibliaórát. Mára 
húsz bemerített tagja van a gyülekezetnek. Folyamato-
san keressük annak a lehetőségét, hogyan lehet elérni a 
gyülekezeti tagok szomszédságában, környezetében élő 
embereket az evangéliummal. Gyülekezeti programokat 
nehéz szervezni, mert nincs olyan közösségi helyünk, 
amellyel szabadon rendelkezünk. Jelenleg ez egy ko-
moly nehézsége, kihívása a munkánknak. Hálásak va-
gyunk azért, hogy sok fiatalja van a gyülekezetnek, az 
utóbbi időben pedig kisgyermekek is vannak, akiknek 
szeretnénk foglalkozásokat tartani. A gyülekezet jelene 
nem teszi lehetővé, hogy főállású lelkipásztora legyen. 
A ceglédi szolgálat mellett más munkát is végzek, 
amely szintén nehézzé teszi a gyülekezettel való foglal-
kozást. Isten ajándéka, hogy szeptember óta a baptista 
fenntartásba került iskolák közül négy szakközépisko-
lában iskolalelkészi munkát végezhetek. Így a gyüleke-

zeti szolgálat és a mellette végzett munka nem áll távol 
egymástól. 

Arra a kérdésre, hogy taníthatók vagyunk-e, nehéz 
válaszolni. Azt gondolom, hogy igen, bár igazán őszin-
tén azt mondhatjuk: szeretnénk azok lenni, hogy Isten 
használni tudjon a munkájában, a későbbiekben is. 
– Köszönöm kedves válaszaitokat. Ezzel az igével kí-
vánom, hogy mind a szolgálatban, mind a családi éle-
tetekben Isten áldása kísérje további utatokat: 
„Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejte-
tett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol 
Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy 
örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? 
nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen böl-
csessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen 
erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglan-
kadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De a kik 
az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40: 27-31) 

Ádány Judit 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Beszámoló az őszi Gyermekklubról 
 

 
 

Amikor azt láttuk, hogy a gyülekezeti programok és az 
azokban szolgálatot végzők összehangolása miatt egyre 
későbbi időpontra csúszik a Kerületi Gyermekklub-
alkalom időpontja, gondolatban felkészültünk arra, 
hogy majd hűvös, borongós, esős időjárás lohasztja lel-
kesedésünket. Isten időzítése azonban felülmúlhatatlan! 
Október 27-én, vasárnap – a hetek óta tartó „indián 
nyár” betetőzéseként – csodálatosan enyhe, napsütéses 
idő köszöntött ránk.  

Hatvan hátrányos helyzetű családnak küldtünk meg-
hívót őszi rendezvényünkre, amelyen éppen hatvan 
gyermek jelent meg szüleivel, nagyszüleivel. Ezúttal 
különleges műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. 
Gyülekezetünk fiataljai és gyermekei Nagyné Kalán Évi 

vezetésével előadták a „Mózes, Egyiptom hercege” cí-
mű musical átdolgozott változatát, amely a bibliai tör-
téneten alapul. (Megjegyzendő, hogy ez már a harmadik 
előadás volt: a bibliaköri évzárót és a kamaraerdei hála-
adó ünnepélyt követte a mostani.) A sok ügyes, lelkes 
szereplő közül kiemelésre méltó a Mózest alakító Boda 
Gábriel szép szólóéneke és hiteles játéka. Természete-
sen dicséret jár mindazoknak, akik időt, energiát nem 
sajnálva részt vállaltak Isten hatalmának bemutatásából. 
„Mert Ő küld száz csodát, csak benne bízz!” – hangzott 
fel újra és újra, arra bíztatva a jelenlevőket, hogy a 
mindennapi nehézségeken túl lássák meg az Úr szabadí-
tását és gondviselését.  

Simon Dávid bizonyságtétele után került sor a gyer-
mekek megajándékozására. Ezúttal iskolai tanszereket, 
játékot és édességet tartalmaztak a gondosan összeállí-
tott csomagok. Miközben folyt a kincsek számbavétele, 
esetenként csereberéje, forró teával és kaláccsal kínál-
tuk a szülőket, majd a gyerekeket is – tudva, hogy a lé-
lek táplálását követően az éhes testet is jól kell tartani. 
A kisteremben használt, de tiszta ruhák nagy választéka 
várta a „böngészőket”.  

Végül köszönetet mondunk Újbuda Önkormányza-
tának a Gyermekklub-alkalom megrendezéséhez nyúj-
tott önzetlen anyagi és erkölcsi támogatásáért. 

Kolozs Nagy János  
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Engedelmességre hívva 
 

A közelmúltból két olyan eset 
is elém jött, amikor Isten egy 
eszembe juttatott ige vagy a 
prédikáció egy mondata 
alapján tanácsolt illetve ítélt 
meg engem. 

Nem olyan rég 
lehetőségünk nyílt arra, hogy 
otthonunkba fogadjunk egy 
újabb gyerek bibliaklubot, 

amely Emma lányunk óvodatársaiból illetve azok csa-
ládjaiból szerveződött. Már az alakulás során is sok el-
lenérv merült fel bennem/bennünk. Hisz azért akárhogy 
is nézzük, van 3 kisgyerekünk, vasárnap délutánonként 
már így is emberektől nyüzsgött a házunk (Johanna 
csoporttársai ekkor jártak bibliázni), se erőnk, se 
időnk… No, és mi lesz a MI pihenésünkkel, a MI éle-
tünkkel?! No meg az iskolával, amit Johanna most kez-
dett el ?! (Arra sem ártana azért odafigyelni.) stb. A 
másik oldalon ott állt, hogy volt néhány család, akikkel 
már előzőleg is jóban lettünk. Éreztük bennük a nyitott-
ságot/érdeklődést a már működő klub, illetve a Biblia 
iránt. 

És akkor valahogy fülembe csengett egy korábban 
hallott prédikáció egy mondata: Testvérek, jó volna el-
kezdeni a dolgainkra úgy tekintenünk, hogy azok NEM 
A MIÉINK. A házunk, az erőnk, az időnk, a gyerme-
künk … stb. Amit mi gyakran szeretünk a magunkénak 
gondolni, és MI rendelkezni velük, az nem a miénk. 
ISTENÉ! Ő tud velük jól bánni, Ő tudja azt jól beoszta-
ni, Ő képes egyedül jóra használni. Ha ennek tudatában 
lennénk, talán máshogy lenne berendezve a házunk, ta-
lán mások fordulnának meg benne, vagy egyáltalán 
megfordulna benne valaki… Talán másképp osztanánk 
be az időnket/erőnket, más kapna benne nagyobb hang-
súlyt, szerepet. Más különórákra járatnánk a gyerekün-
ket (vagy éppen nem járatnánk annyira)… És ez a gon-
dolat úgy helyre billentette bennem, hogy, ha ismét 
megnyitjuk a házunk kapuit (azaz Isten házának kapuit 
☺), hisszük, hogy az Ő nevében, akkor nem kell ag-
gódnunk a részletek felől, majd Ő megadja nekünk a 
többit, a „hozzávalókat”. És nem csalódtunk. Bár nem 
könnyű ez a szolgálat (vasárnaponként sokszor 20-30 
ember is megfordul nálunk), de eddig még mindig volt 
erőnk, időnk, ötletünk, mondanivalónk… és örömünk 
benne. Isten megadta! 

A másik eset, ami eszembe jutott, az is az otthoni 
gyerekklubbal kapcsolatos…. Amikor szeptember ele-
jén a meghívók kiosztására került sor, hát először per-

sze azoknak a családoknak adtunk Emma óvodatársai 
közül, akikkel szorosabb kapcsolatban álltunk. Aztán 
akik valamilyen érdeklődést mutattak a Biblia iránt, és 
aztán... hát utána következtek az „egyebek”. 

Volt egy kisfiú, akit Emma valamiért nagyon szere-
tett volna meghívni, de finoman fogalmazva is az óvo-
dai csoport egyik „leghírhedtebb gyerekének” számított 
(Verekedős, harapós, karmolós – hallottunk mi róla már 
mindent.) Emma is úgy konstatálta sokszor: Anya, ma 
játszottam a Gergővel, és képzeld, nem vert meg! ☺ 
(De jó! – gondoltam magamban.) Mellesleg a családját 
sem ismertük egyáltalán. Gondban voltunk, mit te-
gyünk. Most hívjunk el a házunkba egy ILYEN gyere-
ket?! És vajon a családja?! Fogalmunk se volt, mire 
számítsunk… 

És akkor eszembe jutott az ige, amit talán már az 
óvodások is tanulnak a vasárnapi iskolában: hogy Isten 
NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ. Persze ezt olyan köny-
nyű így elmondani, így mindentől függetlenül, mint egy 
száraz tényt. De hát ez nem pont azt jelenti a gyakorlat-
ban, hogy Ő az ilyen harapós/verekedős/bajkeverő gye-
rekeket is szereti, és szeretné megmenteni?! Sőt, lehet, 
hogy semmivel sem látja ezt a kisfiút elveszettebbnek, 
mint engem, aki talán jobban tudom, hogy az emberek 
közt hogyan illik viselkedni (pláne vasárnap), de, hogy 
aztán a hét többi napján milyen indulatokkal, gondola-
tokkal érzésekkel vagyok teli, azt csak Isten látja. 

Elszégyelltem magam, hogy az én szívem még közel 
sem olyan nagy, mint az én Megváltómé. És vettem 
/vettünk egy nagy levegőt és meghívtuk ezt a hírhedt 
kisfiút és a családját is. El kell mondanom azért, hogy a 
hír nem volt teljesen alaptalan… a kisfiú tényleg nem a 
legegyszerűbb eset. DE! Már az is megszégyenítő volt a 
számomra velük kapcsolatban, hogy ők voltak az elsők, 
akik visszajeleztek, hogy járni szeretnének a Biblia-
órákra. És ez nemcsak olyan ígérgetés volt a részükről, 
azóta sem hiányoztak egyről sem! Az anyuka elmondta, 
hogy most már nem is próbál a fiúknak (merthogy a 
testvérével jár) más programot szervezni vasárnapra, 
mert azok úgyis csak ide akarnak jönni a Bibliakörre. 
És ami a legmegdöbbentőbb volt nekem, hogy ez a kis-
fiú volt az, aki az első óra végén, amikor indultak haza, 
odament Johannához és azt mondta neki, hogy: Tudod, 
engem senki sem szeret, csak Emma és az ő családja. 
(És még majdnem a mi szívünkbe se fért bele!) Bárcsak 
megtudná, hogy Isten még nálunk is sokkal jobban sze-
reti őt, mert Ő nem személyválogató, és érte is elküldte 
egyszülött Fiát. 

Gulyásné Ádány Timi (mint vendég ☺ ) 
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Isten szól 
 

Gimnáziumi éveim alatt a soproni 
baptista gyülekezetbe jártam ige-
hirdetést hallgatni, amikor nem 
utaztam haza hétvégére. Ebben a 
gyülekezetben a létszámhoz képest 
viszonylag magas volt a siket sze-
mélyek száma. Ennek az volt az 
oka, hogy Sopronban volt/van a hét 

siketek számára létesített iskola egyike. 
12. évfolyamon, mikor elérkezett a pályaválasztás, 

nem tudtam eldönteni, hogy milyen irányba menjek to-
vább. Azon a vasárnapon, mikor szólt hozzám Isten, 
nem emlékszem, hogy ezekkel a kérdéseimmel mentem 
volna el az imaházba. Papp János, egyházunk jelenlegi 
elnöke volt az igehirdető azon a vasárnapon. Az első 

sorban ült egy siket lány, akiről azt gondoltam, hogy 
biztosan semmit sem ért az igehirdetésből. Nagyon iz-
gatott lettem, hogy bárcsak el tudnám neki mondani azt, 
ami elhangzik. 

És ebben a pillanatban hangzott el a következő 
mondat: „Figyelj, hogy Isten milyen vágyat ültet el a 
szívedbe, mert abba az irányba küld!” Abban a pilla-
natban eldöntöttem, hogy én a gyógypedagógiai főisko-
lára jelentkezem és a hallássérültek pedagógiája szakot 
választom majd. Honnan tudom, hogy az Úr szólt ak-
kor? Onnan, hogy azóta lépten-nyomon egyengeti uta-
mat, alkalmanként csodálatos „véletlenekkel”. 

Fábiánné Zsuzsanna 

 
 

Biztonságban 
 

Hála Istennek, sok olyan vasárnap 
van, hogy üzenetet kapok Istentől. 
Előfordul, hogy úgy érzem, hogy 
az egész istentisztelet nekem szól. 
De vannak olyan alkalmak is, hogy 
csak egy-egy mondat vagy kép 
ragad meg és segít a mindennapok 
akadályainak leküzdésében. 

Egy ilyen képet szeretnék megosztani. Ez a kép, már 
réges-régen beleégett az emlékezetembe, de mindin-
kább a szívembe. Pontosan nem tudom, hogy mikor 
volt ez az igehirdetés, nagyjából 6-8 éves lehettem, de 
az a pár mondat, amit akkor, és ahogyan hallottam Sza-
ki bácsitól (dr. Szakács Imre gyülekezetünk volt lelki-
pásztora), azt nem fogom elfelejteni soha. Isten megtar-
tó és mindentől megóvó szeretetéről beszélt egy hason-
lattal. 

Képzeljünk el egy szirti sast, amint a fiókát tanítja 
repülni. Leszáll a fészekre és addig-addig fészkelődik, 

míg ki nem esnek a fészekből a fiókák. DE! Egy má-
sodpercre sem veszi le a fiókáiról a szemét. Ha úgy lát-
ja, hogy nem megy nekik a repülés, akkor zuhanórepü-
lésben megy utánuk, alájuk repül, kitárja a szárnyait és 
visszaviszi őket a fészekhez. A fiókák pedig újra és újra 
próbálkoznak a repüléssel, mert biztonságban érzik ma-
gukat. Tudják, ha baj van, akkor a szüleik védő szárnyai 
ott lesznek alattuk. 

Gyerekként valahogy belém hasított az a gondolat, 
hogy én vagyok az a fióka, aki próbálkozni fog a repü-
léssel. Az a tudat, hogy Isten védő szárnya mindig ott 
lesz alattam, mindegy, hogy hányszor esem le, vagy 
sodródom le a szirtről, BIZTONSÁGBAN VAGYOK! 
Akkor ott kislányként úgy éreztem, hogy Isten megígé-
ri, hogy „mindig ott lesz alattam” és megfog, még mie-
lőtt elérném a mélységet. Bármilyen viharok tombolnak 
is, amiatt az igehirdetés miatt szívemben mindig nyuga-
lom és béke van. 

Kiss Ágnes 
 

 

Ha csütörtök este, akkor könny szökik a szemembe 
 

Pál efézusiakhoz írt levele után 
immáron Márk evangéliumát 
tanulmányozzuk a csütörtöki 
bibliaórán. Ha Sándor testvér 
valamilyen oknál fogva úgy 
dönt, hogy nem mond semmit az 
első fejezet felolvasása után, 
már akkor is hálával a 
szívemben mentem volna haza, 

mégpedig az alább felsorolt igék – és a hozzájuk fű-
ződő gondolatkísérleteim – miatt. 

„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: 
térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 

Már önmagában az „elközelített” szó tetszik ne-
kem, kiváltképp ebben a szövegkörnyezetben. 
Egyébként is, mostanság a kedvenc igém a 2Pét 3;12: 
„Várjátok és siettessétek az Úr eljövetelének nap-
ját!”. Eljött az Ő országa, így nincs veszítenivaló 
időnk – mennünk kell előre Krisztus oldalán az elkö-
vetkező évek alatt közelebb és közelebb kerülve hoz-
zá. 

A 35-37. vers szintén sokat jelent számomra. Itt 
azt olvashatjuk, hogy a sok-sok beteg meggyógyítása 
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után félrevonult, majd közölték vele az „emberhalá-
szok”, hogy mindenki őt keresi. Itt szintén rögtön be-
ugrott  egy másik ige: „A teremtett világ sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését.” Kimondhatatla-
nul nagy szükségünk van rá, és nemcsak nekünk, ha-
nem a most még hitetlen ismerősinknek is. Én is egy 
vagyok az ő fiai közül, nekem is dolgom van itt, a la-
kótársaim és barátaim között. És úgy futok, mint aki 
előtt nem bizonytalan a cél! 

És az utolsó: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” 
Ugye rögtön asszociálunk olvasóként? Egyszerűen jó 
és felszabadító ezután a kijelentés után azt olvasni, 
hogy „Akarom, tisztulj meg!” Hihetetlen érzés, hogy 
még a 2013-as év első felében rám nehezedő bűneim-

ről ugyanezt mondta az Úr, és nem hagyta annyiban, 
mondván, „ebből a Dani gyerekből sem lesz már 
semmi”. Hány felületes, passzív megfigyelő gondol-
hatta (és gondolhatja) ezt rólam a gyakorlati helye-
men vagy játékvezetői tevékenységemet látva?! A vi-
lág Megváltója viszont egészen másként áll hozzám. 
Remélem, megbocsátja a nagymamám, hogy meg-
osztom ezt: valamelyik karácsonyra egy hűtőmágnest 
adtam neki, melyre ez volt írva: „Nagymamámnak 
tisztelet és hála, mert szeret engem, és páratlan a 
gondoskodása.” Körülbelül ehhez az odaadáshoz tu-
dom hasonlítani az Úr törődését is. 

Bodó Dániel 

 

 

Ami hihetetlen, az csoda! 
 

Egy hónapja történt velem ez a 
különlegesen nagy dolog. A 
megértéséhez leírom a keserves 
előzményeket. 

Az ember nem válogathatja 
meg a kollégáit. Együtt kell lenni 
velük a nap 8 órájában. Az 
egyikük hónapról hónapra a vele 
töltött 8 év alatt egyre 

elviselhetetlenebbé vált. Borzasztó csúnyán beszélt a 
nap minden percében, mindenki dolgába beleavatko-
zott, véleményét minden percben elmondta mindenről s 
mindenkiről, hangosan rádiózott, egész nap beszélt, 
megállás nélkül mindenkit kritizált, mindent szóvá tett, 
számon kért. Én különösen a célpontja voltam hitem 
miatt is. 

Rászólni, figyelmeztetni nem lehetett, bár többen 
megpróbálták, vesztükre, még rosszabb lett a helyzet. 
Így az egész szobát terrorizálta. Én már annak is örül-
tem, ha nem nézett rám, nem szólt hozzám. Füldugót 
használtam, amikor csak lehetett, de azt is úgy, nehogy 
észrevegye! 

Mindezt  egy  10 személyes  irodában tette,  ahol  e- 

egyébként jelentős ügyfélforgalom is van. Szégyelltem 
magam miatta, ha idegen munkatárs jött ügyet intézni. 
Szóval elviselhetetlen és kilátástalan volt a helyzet. 
Kértem az Urat, hogy adjon szabadulást. 

Aztán eljött az idei születésnapom. Köszöntésként és 
bátorításként a következő igét kaptam: „Istennel győ-
zedelmet nyerünk, s Ő tapodja el ellenségeinket.” 
(Zsolt 60,14) 

Ó, Uram de jó is lenne, ha ez így lenne – sóhajtot-
tam. Nehezen, reménykedve próbáltam elképzelni a jö-
vőt. Nem sokkal ezután beteg lettem s táppénzen vol-
tam két hétig. Félve, görcsbe rándult a gyomrom, ha ar-
ra gondoltam, hogy vissza kell mennem dolgozni. 

De nem így történt. Míg beteg voltam az Úr elintéz-
te, hogy ezt a kolléganőt, aki annyi éven át keserítette 
az én életemet is, egyik napról a másikra elküldték a 
cégtől. 

Alig jutottam szóhoz, alig tudtam elhinni, amikor a 
betegállomány utolsó napján eljutott hozzám a hír. A 
kapott igevers, a szülinapi jókívánság után egy hónap-
pal az Úr „eltapodta ellenségemet”. 

Dicsőség Neki a csodatételéért! 
Gulyásné Estilla 

 
 

Imacsoportra készülve 
(Az egyik vasárnapi imacsoportra készült jegyzet alapján elmondott bizonyságtétel szerkesztett változata) 

 
Bibliámat olvasgatva erre az igére 
(Luk 17,7-9) bukkantam, s most 
„szólt” is hozzám, pedig biztos 
sokszor olvastam már. Az sem 
lehet véletlen, hogy nem is em-
lékeztem rá. Annál nagyobb súllyal 
helyeződött most a szívemre. 

Ezt mondja az Írás: 

„Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgája 
van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, 
mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz? Sőt 
nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és 
felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és 
iszom; és azután egyél és igyál te? Avagy megköszöni-é 
annak a szolgának, hogy azt mívelte, a mit néki paran-
csolt? Nem gondolom.” 
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Vajon miért olyan nehéz kimondanunk azt, hogy kö-
szönöm bizonyos embereknek, egy adott helyzetben? 
Vagyis miért nem érzünk hálát irántuk/értük, vagy 
azért, amit tettek, s vajon más esetekben mennyire sie-
tünk ezt-azt megköszönni, s nyájas arcunkat fordítani 
embertársunk felé? 

Az ok, azt hiszem, az, hogy nemegyszer rangosabb-
nak, felette állónak tartjuk magunkat a másiknál. Több-
re valónak, mert többünk van. Többre valónak, mert 
tisztábbak, jobban öltözöttek vagyunk, s beszédünk pal-
lérozottabb. Vagy csak azt gondoljuk, felesleges meg-
köszönni, elmondani, hogy örülünk valaminek, amit 
csinált, jól esett nekünk, mert azt gondoljuk, úgy is tud-
ja. De, ha belegondolunk, honnan is tudná, ha nem 
mondom meg neki? 

Következtetés: nem egyformán vagyunk hálásak. 
Nem egyformán vagyunk hálásak azokért, akiket az Úr 
teremtett, mint engem, s semmivel sem kevesebbek, 
mint én, és én sem vagyok kevesebb senkinél. Tudhat 
többet, lehet bölcsebb, gazdagabb, sikeresebb, de nem 

több nálam. S én sem vagyok több senkinél. Sem a haj-
léktalannál, sem a szenvedélybetegségekkel küzdőknél. 
Kimondom: személyválogató vagyok. 

És ez bűn, mert nem követem Jézusomat, aki a bél-
poklost és az ördög által megszállottat is ugyanolyan 
szeretettel vette körül és gyógyította, mint a vakot. 
(N.B. Ugye, mennyivel könnyebb elfogadni a vakokat, 
mint az ápolatlan hajléktalant?!) 

Nehéz a gondolat. Nehéz, de harcolnom kell ezek el-
len, mert ha nem, megbélyegzem a felebarátomat, s né-
kem is harcolnom kell a megbélyegzés ellen. Az én 
Uram, Jézus Krisztus, vajon megbélyegzett-e bárkit? 
Saját magammal is állandó harcot kell vívnom, hogy, 
ha egy kicsit is, ha rövid időre is, de tettekben is köve-
tője lehessek az Úr Jézusnak. Mi mást tehetek, erőt is az 
Úrtól kérek ehhez. Tudom, megadja. Annyit, amennyi 
szükséges. A többit, ezt is tudom, már nekem kell 
hozzátennem. Ámen. 

Kristóf Róbert 

 
 

A második mérföld 
 

Életem során nagyon sok jó prédikációt hallottam már Édesanyámtól. Ez furcsa lehet azoknak, 
akik tudják, hogy Édesanyám még soha életében nem prédikált… ☺ Viszont ő nagyon jó abban, 
hogy az általa hallott igehirdetéseket elmesélje másoknak. Ilyen módon hallottam tőle még sok 
évvel ezelőtt egy prédikációt, amit eredetileg Takaró Károly református püspök mondott el 
Kelenföldön. Ez a tanítás nagy hatással van rám, a napokban többször is eszembe jutott. A 
„Menj el vele még egy mérföldre!” parancsot mutatják be új fényben a püspök szavai. 

Azt szokták mondani, hogy az ember legjobban azokat a dolgokat tanulja meg, amiket 
önmaga is továbbmond másoknak. Ez biztosan segít Édesanyámnak is – és talán én is azért is 
jegyeztem meg ezt a konkrét prédikációt olyan jól, mert anno egy novellát is írtam belőle. Ez 

olvasható most itt alant – és olvasás után mindenki elgondolkozhat rajta, hogy neki milyen második-mérföldes-
élethelyzetei vannak, és mennyire tud jól élni ezekkel. 

Egy személyes példa: A munkahelyemen sokszor nem csak azt a munkát végzem el, ami a szűken vett feladatköröm-
höz hozzátartozik, hanem, ha bárki segítséget kér tőlem, akkor örömmel szoktam segíteni. Egyrészt persze azért is csiná-
lom, mert szeretem a munkámat és szeretem a munkatársaimat. De másrészt azért mindig van ebben egy kicsit „második 
mérföld” reményem is: Bízom benne, hogy ez a plusz munka hitelesen tud beszélni a keresztyénségemről is, illetve 
előbb-utóbb mélyebb beszélgetésekhez, bizonyságtételhez vezet. 
 
 

Séta négyesben 
(novella) 

 

– Te Claudius, nem furcsák ezek a zsidók? – kérdezte a 
római katona. 

–  Mire  gondolsz,  Thakidón?  Én  nem  látok  rajtuk 
semmi különöset. – felelte tűnődve a társa. 

– Nem tudom... valahogy mások. – lógott a mondat a 
levegőben. 

A két  légionárius alaposan  szemügyre vette az előt‐
tük  haladó  zsidó  férfiakat.  Az  egyik  nagydarab,  erős 
ember  volt,  a másik  véznábbnak  tűnt,  jobb  ruhákban. 
Talán  valamivel  gazdagabb  volt. Mindkettőnél  volt  si‐
sak,  pajzs,  páncél‐elemek,  és  egy‐egy  katonai  zsák. 

Mégsem voltak veszélyesek, ezek a darabok ugyanis a 
rómaiak felszereléséhez tartoztak. 

– Na mindegy.  –  rázta meg  a  fejét  Thakidón  a  déli 
napsütésben. Jeruzsálem környékén nagyon meleg volt, 
jobban szeretett a tengerparton járőrözni. 

– Szóval ott tartottam, hogy a múltkor Merculius‐szal 
voltam szolgálatban, pont ugyanezen a területen. Még 
kifelé jöttünk Jeruzsálemből, de máris szerencsénk volt, 
két zsidó jött szembe az úton. Persze egyből hátraarcot 
vezényeltünk nekik, és a kezükbe adtuk a cuccunkat. 
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– Képzelem, milyen dühösek voltak! Azt hitték, hogy 
már beérnek a városba. 

– Hát persze! – vigyorodott el Claudius az emlék ha‐
tására. – Komoran, dühösen lépkedtek előttünk. Meg se 
mukkantak,  pláne  akkor  nem,  amikor  rájuk  szóltam, 
hogy a törvény az törvény, bármikor kényszeríthet egy 
római katona egy zsidót, hogy cipelje a felszerelését egy 
mérföldön át. 

– Aztán mi lett? – kérdezte a társa. Közben megint el‐
kezdte  tűnődve nézni az előttük  lépkedő egyszerű  fér‐
fiak hátát, akik csendben beszélgettek. 

–  Tudod,  hogy  szokták  a  zsidók  csinálni. Magukban 
számolták  ezek  is  a  lépéseket,  és  amikor  letelt  a mér‐
föld,  bár  szerintem  nem  volt  annyi,  akkor  egyszerűen 
eldobták  a  felszerelésünket. Nem  is eldobták, odavág‐
ták! Be is horpadt a sisakom. 

–  Hát  ha  én  lettem  volna  ott,  biztos megsuhintom 
őket  a  kardlapommal!  –  mondta  indulattal  Thakidón, 
miközben sarujával nagyot dobbantott a porba. 

– Én is valami ilyesmin gondolkoztam, de gyorsak vol‐
tak az átkozottak. Az egyik balra futott, a másik jobbra. 
Körberohantak minket, és elsiettek Jeruzsálem felé. Az 
egyik még vissza  is kiabált, hogy a  törvény az  törvény, 
csak egy mérföldig kell rabszolgáskodniuk. 

– Akkor is pimaszság! 
– Hát az. Dühöngtem  is egész nap, a  sisakom addig 

egész  jó volt. – mondta Claudius kifulladva. A nyári me‐
legben  nem  volt  könnyű  a  beszéd,  de  a  járőrök  nem 
tudtak mást csinálni. Menet közben még kockázni sem 
lehetett. 

– Rájöttem, hogy mi a  fura ezekben a  zsidókban  itt 
előttünk! – szólalt meg halkan Thakidón. – Ezek beszél‐
getnek! 

– Miért ne beszélgethetnének? 
–  Hát  az  egymérföldes  törvény miatt!  Tudod,  hogy 

minden zsidó számolja a lépéseit, hogy tudja, mikor van 
a mérföld vége. De beszélgetés közben nem  lehet szá‐
molni! 

–  Igazad  van,  tényleg  csöndben  szoktak  lépkedni. 
Lehet, hogy ezek elfelejtettek számolni? – csóválta a fe‐
jét Claudius. Éppen egy dombon felfelé vezetett a poros 
országút, a nagydarab katona alaposan megizzadt. 

– Mióta jönnek velünk? Legalább a szőlősor óta, nem? 
– Igen, a szőlősor elején értük őket utol. Az már elég 

régen volt, szerintem jöttünk már egy mérföldet. 
–  Talán még  nem  volt  annyi. Ha  nem  is  számolnak, 

akkor is mindjárt szólni fognak, hogy vége. Figyeld meg! 
Az út felért a domb tetejére.  Innen szép kilátás nyílt 

az egész vidékre: mindenfelé aranyló  szántók, zöldellő 
mezők  terültek el,  távolabb egy  falu házai  látszottak a 
felhőtlen,  kék  ég  alatt.  Jeruzsálem még  két  dombbal 
odébb volt, a városba való visszaérés  jelentette a szol‐
gálat végét. 

A négy  férfi  lefelé  indult. A zsidók halkan beszélget‐
tek, a cipekedés ellenére  jókedvűnek tűntek, mögöttük 
a rómaiak gyanakvóan figyeltek és hallgattak. 

Néhány perc múlva Thakidón nem bírta tovább: 
– Hé zsidók! Álljatok meg! – kiáltott. 
A  két  teherhordó megállt.  Kérdőn  néztek,  de  a  fel‐

szerelést nem adták át. 
– Na mi van? Elfelejtettetek számolni, vagy talán nem 

is tudtok? – kérdezte gúnyosan Claudius. – A mérfölde‐
tek már rég elfogyott. 

–  Igen? Nem számoltuk a  lépéseket. – mondta a na‐
gyobbik  zsidó. Claudius észrevett egy  sebet a  férfi bal 
karján,  jellegzetes, kötél okozta horzsolásnak  tűnt. Ta‐
lán halász volt a foglalkozása. 

–  Miért  nem?  –  kérdezte  Thakidón.  Zavarban  volt, 
ahogy a két  furcsa  szerzettel  szemben álltak az út kö‐
zepén. Ilyesmit még nem tapasztalt. 

–  Mi  Jézus  követői  vagyunk,  ő  pedig  azt  mondta, 
hogy szeressünk mindenkit. – mondta a halásznak tűnő 
zsidó. 

– Jézus már négy éve meghalt! – ellenkezett Claudius 
– Sose fogom elfelejteni azt a napot, akkora vihar volt. 
Még  a  föld  is  remegett, majdnem  a  fejemre esett egy 
korsó a barakkban. 

–  Jézus  valóban meghalt,  de  három  nappal  később 
feltámadt. – szólalt meg a másik zsidó férfi. 

– Na ne mondd! – fonta keresztbe a karjait Thakidón. 
– Senki se látta azóta sem! 

– Mi tényleg nem  láttuk, de sok barátunknak megje‐
lent. Azt mondta,  hogy  felmegy  a Mennybe  és  helyet 
készít nekünk. Megbocsátotta  a bűneinket és elküldte 
maga helyett a Szentlelket. 

– Mit küldött el? – kérdezte a két római egyszerre. 
– A Szentlelket. – mondta  türelmesen a  zsidó. Nem 

volt könnyű a  leigázók  felszerelése a kezében, de nem 
akarta  letenni. Ha  ez  az  ára  annak,  hogy  Jézusról  be‐
szélhet, akkor bőven megéri. 

A két rómaiban sok kérdés fölmerült, a zsidók pedig 
mindegyikre  tudtak  válaszolni. Néhány  perc  álldogálás 
után  továbbindultak  Jeruzsálem  felé,  élénken  beszél‐
getve. A két katona később olyat tett, mint még soha: a 
következő mérföld  végén megkérték  a  zsidókat, hogy 
adják vissza a terhüket. Ők azonban nem akarták, azt ál‐
lították, hogy úgyis Jeruzsálembe mennek, addig szíve‐
sen viszik a felszerelést. 

A  beszélgetés  később  félbeszakadt,  de  nem  ért  vé‐
get. A két római katona elment arra a találkozóra, aho‐
vá a zsidók hívták őket, hogy még többet megtudjanak 
erről a Jézusról és  furcsa tanítványairól. És valóban vá‐
laszt kaptak életük minden kérdésére, problémájára. 

Sonkoly Tamás 
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15 éves a Mamakör 
 

 
 

A legutóbbi Mamakörön meglepetés várt minket, amire 
igazán egyikünk sem számított. Ádány Judit testvér-
nőnk meglepett minket egy tortával, amin gyertya is 
díszlett. Nagyot néztünk. Judit nevetett, és mondta, 
hogy ezen az őszön lett 15 éves a Mamakör. 

Nagyon örültünk a meglepetésnek, és a figyelemnek 
egyaránt. Visszaemlékeztünk az első igére, ami akkor 
elhangzott: „És lesz ama napon, hogy elhívom szolgá-
mat, Eliákimot, a Hilkiás fiát, S felöltöztetem őt öltöze-
tedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe 
adom, és ő lesz atyjok Jeruzsálem lakosainak és a Júda 
házának; S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, 
és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, 
nem nyitja meg senki; S beverem őt, mint szeget erős 
helyre, és lészen dicsőséges székül az ő atyja házának; 
S reá függesztik atyja házának minden dicsőségét: fia-
kat és unokákat, minden kicsiny edényt, a csészeedé-
nyektől a tömlőknek minden edényeiig. Ama napon, azt 
mondja a seregeknek Ura, kiesik a szeg, mely erős hely-
re veretett, és levágatik és leesik és összetörik a teher, 
mely rajta volt, mert az Úr mondá.” (Ézs 22:20-24) 

Hű „adminisztrátorunknak” köszönhetően minden 
alkalom igéi, témái fel vannak jegyezve emlékeztetőül, 
az imatémákkal együtt. Jó volt visszaidézni az elmúlt 
15 év imatémáit, hálaadásait. Visszagondoltunk testvé-
reinkre, akik jártak, de már máshol, más gyülekezetek-
ben élik az életüket, és örültünk annak, hogy sokan va-
gyunk, akik 15 éve rendszeresen összejövünk, és együtt 
vagyunk az Úrral, és egymással. 

Visszagondoltunk a gyermekeink születésére, a sok 
aggodalomra, és örömteli eseményekre, többünknek az-
óta unokái születtek, vagy felnövőben vannak a gyer-
mekei. Mindig örülünk, ha új anyuka, vagy kismama 
csatlakozik a csoporthoz, Istennek hála mindig vannak, 
akik gyermekáldás elé néznek, vagy mint gyakorló 
édesanyák csatlakoznak a csoporthoz. A Mamakör kü-
lönlegessége, hogy nagymamák és várandós édesanyák 
egyaránt jelen vannak, és az őszinte légkör, egymás 
hordozása megtapasztalásaink szerint nem korfüggő. 
Igaz, kezdetben gyakorló édesanyák köre volt, de mivel 
ennyi idő elteltével is együtt maradtunk, figyelünk egy-
másra, hordozzuk egymás terheit, örülünk egymás áldá-
sainak, sokan együtt maradtunk annak ellenére, hogy 
nagymamák lettünk idő közben. 

Élvezzük a fiatalok lendületét és a tapasztalt szülők 
bölcsességét. Jó együtt lenni. Jó, hogy a lépcsőházi ta-
lálkozások nem egyszerű köszöntéssé alakultak, hanem 
igazi érdeklődő: Hogy vagy, testvérnő? kapcsolattá vál-
toztak, ahol ismerjük és szeretjük egymást. Hiszem, 
hogy Isten kegyelméből sokáig lehetünk együtt Isten 
igéje mellett, és imádkozhatunk együtt, egymásért. 

Ezúton is várjuk szeretettel a gyülekezetbe járó édes-
anyákat, ismerjenek meg minket, mindenkinek örülünk, 
mindenkit szeretettel várunk! 

Sonkolyné Ági 

 
TALLÓZÓ 

 

Az ima ereje – tudományosan bizonyítva 
 
N. J. Stovel, nagy amerikai tudós mint ateista (istenta-
gadó) volt ismeretes. Más tudósokkal együtt dolgozott 
éveken át, hogy az atomtudomány elméleti titkára fényt 
derítsen. Eközben olykor olyan utakon járt, amelyek az-
előtt ismeretlenek voltak, és olyan felfedezéseket tett, 
amelyek nemcsak a tudománynak tettek szolgálatot, ha-
nem saját életszemléletét is megváltoztatták. Ő maga 
így mondta el: 

Én cinikus istentagadó voltam, meg lévén győződve, 
hogy Isten csupán emberi elképzelés. Élő Istenben, aki 
mindnyájunkat szeret, és rajtunk hatalma van – nem 
tudtam hinni. 

Történt, hogy egy klinikai nagy pathologiai laborató-
riumban dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy az em-
beri agy sugárzásának hullámhosszát és erejét mérjem. 
Így társultam munkatársaimmal egy kényes kísérlethez. 
Azt akartuk megvizsgálni, hogy az életből a halálba va-
ló átmenetkor mi megy végbe az emberi agyban. E cél-
ra egy nőt választottunk ki, aki agyrákban szenvedett, 
aki szellemileg és lelkileg teljesen normális volt. Álta-
lános feltűnést keltett szeretetreméltó vidámságával. De 
testileg annál rosszabb helyzetben volt. Mi tudtuk, hogy 
a halál révén áll, de ő is tudatában volt ennek. Előttünk 
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köztudomású volt, hogy olyan nővel van dolgunk, aki a 
személyes Megváltó Jézus Krisztusba vetett hitben él. 
Röviddel halála előtt egy fölöttébb érzékeny felvevő 
készüléket állítottunk fel a szobájában. Ez a készülék 
volt hivatva arra, hogy megmutassa, hogy az utolsó 
percekben mi játszódik le az agyában. Kiegészítésül az 
ágya fölé még egy kis mikrofont szereltünk fel, hogy 
hallhassuk, miről beszélne, ha magáról még egyáltalán 
életjelet adna. 
Egy lenyűgöző élmény 
Közben átmentünk egy szomszédos helyiségbe. Öten 
voltunk; józan tudósok, akik között én voltam a legjó-
zanabb. Várakozón, de belső feszültség által megszál-
lottan álltunk a készülékeink előtt. A mutató zéruson 
állt, és ki tudott lendülni 500 fokig balra, a negatív érték 
felé, és 500 fokig jobbra a pozitív érték felé. Nem sok-
kal ez idő előtt ugyanezzel a készülékkel egy rádióál-
lomás adását mértük, mely a programját 50 kW erős-
séggel sugározta az éterbe. Egy üzenetet kellett ennek a 
föld körül végig sugároznia. E kísérlet alkalmával 9 fo-
kot mértünk, pozitív irányban. 

Úgy látszott, hogy a beteg elérkezett földi élete utol-
só pillanataihoz. Hirtelen hallottuk, ahogy imádkozni 
kezdett, Istent dicsőítve. Arra kérte Istent, hogy bocsás-
son meg minden embernek, aki hozzá igaztalan volt az 
életben. Több mondanivalója is Istenbe vetett mélysé-
ges hitéről tanúskodott: „Tudom, hogy Te vagy minden 
teremtményednek egyetlen megbízható erőforrása, és az 
is maradsz.” Aztán hálát adott Neki az erőért, amellyel 
őt egy életen át hordozta, és azért a bizonyosságért, 
hogy ő Jézus tulajdonává lehetett. Megvallotta, hogy az 
ő szeretete Isten iránt minden szenvedése ellenére sem 
ingott meg. Annál a vallomásánál, hogy Jézus Krisztus 
véréért nyert bűneire bocsánatot, szavaiból leírhatatlan 
öröm csendült ki. Végül azon örvendezett, hogy nem-
sokára szabad lesz neki szemtől szemben látnia Meg-
váltóját. 

Megrendülve álltunk műszereink körül. Már rég elfe-
lejtettük, hogy tulajdonképpen kísérletet akartunk vég-
rehajtani. Egyikünk a másikra nézett, anélkül, hogy 
könnyeinket szégyelltük volna. Engem annyira megráz-
tak a hallottak, hogy sírnom kellett, amit gyerekkorom 
óta nem tettem. Hirtelen, mialatt az asszony folytatta az 
imádkozást, a műszerünkön egy csettenést hallottunk. 
Amikor odanéztünk, azt láttuk, hogy a mutató a pozitív 
oldalon 500 fokra billent ki, és egyre ott lengett a határ-
vonal felé. A sugárzó energia a skála értékét túlhaladta, 
a mutatót csak a kis határütköző akadályozta meg az 
emelkedésben. 

Gondolataink csapongtak. Most jutottunk először 
műszaki mérések által hallatlan felfedezéshez. Egy Is-
tennel összeköttetésben álló, haldokló nő agyveleje 
olyan erőt fejtett ki, amely 55-ször volt erősebb, mint a 
rádióadásnak a világmindenségbe való kisugárzása. (Itt 
kell, hogy eszünkbe jusson a Nobel díjas dr. Alexis 

Carrel orvos kijelentése: „Az ima ereje a legerősebb 
erőforrás.”) 

Megfigyeléseink folytatása érdekében megállapod-
tunk egy újabb, kissé későn tartandó kísérletben. Ez al-
kalommal egy csaknem elmebajos embert választottunk 
ki. Miután újra felállítottuk műszereinket, megkértük a 
nővért, hogy valami módon izgassa fel a beteget. Erre 
az ember szidalmakkal és átkozódással reagált. Sőt mi 
több, aközben gyalázta Isten nevét, káromolva azt. Egy-
szer csak kattant a készülékünk. Feszülten figyeltük a 
műszerskálát. Mennyire felindultunk, midőn kénytele-
nek voltunk megállapítani, hogy a mutató elérve az 500 
fokot, felcsapódik a határütközőig! Ezzel felfedezésünk 
célba talált. Műszeres méréssel állapítottuk meg, mi 
megy végbe az ember agyában, ha Tízparancsolatból 
egyet is megszeg. Sikerült tudományos úton is bizonyí-
tanunk Isten pozitív erejét, valamint az ellenműködés 
erejét is az emberben. Világosság derült arra, hogy az 
az ember, aki életét Isten parancsai szerint rendezi el, és 
Istennel állandó kapcsolatban áll, az sugározza magából 
Isten erejét. De ha valaki szembeszegül Isten parancso-
lataival, az negatív, vagyis sátáni erőt sugároz ki magá-
ból. 

Ez volt az a pillanat, amikor az én istentelen világné-
zetem kezdett bennem összeomlani. Megrohantak a 
gondolatok: mégis csak kell Istennek lennie, aki képes 
az üzenetet fogadni, melyet az ima által küldenek hoz-
zá! Valósággal ott álltam a mindentudó Isten orcája 
előtt! Az én eddigi hitetlenségem nevetségessége mind-
egyre nyilvánvalóbbá lett. Mivel becsületes akartam 
lenni magammal szemben, nem zártam el szívemet az 
igazság elől. Így lett belőlem Jézus boldog tanítványa, 
aki úgy „hiszek” Jézus Krisztusban, mint az én szemé-
lyes Megváltómban. Ma már tudom, hogy a dicsfény, 
melyet a művészek gyakran festenek Jézus feje köré, 
nem csupán művészi fantázia, hanem isteni valóság. 

Micsoda szabadító erő tört elő annak idején Jézusból 
és árad még ma is belőle! Ugyanennek az erőnek kell 
megnyilvánulnia a megváltottak életében, mert Ő 
mondta: „Veszitek a Szentlélek erejét és lesztek nékem 
tanúim…” (ApCsel 1,8) Mennyire szükségünk van ne-
künk mindnyájunknak éppen erre az isteni erőre – a sö-
tétség hatalmasságai ellen! Mint korábbi hitetlen, kö-
szönöm Istennek, hogy engem, méltatlant az Ő Szent-
lelkével és az Ő erejével felruházott. 

Kedves lélek, kérdezem, hogyan jelentkeznék nálad 
ennek a skálának a mutatója? Ha tudod azt, hogy nega-
tív irányban, úgy arra kérlek, hogy jöjj Jézushoz, mert 
Ő így szól hozzád: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyu-
gosztlak titeket.” (Mt 11,28) 

Egy keresztyén traktátus alapján közreadta: 
Bencsik István 
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Bevalljuk, vita alakult ki a szerkesztők között arról, hogy helyes-e a következő két cikk mindegyikét közreadni. Hiszen a 
szerzők ugyanarról a témáról ellentétes végkövetkeztetésre jutnak – azért, mert máshogy alkalmazzák azokat a bibliai 
igazságokat, melyeket mindannyian alapnak tekintenek. Helyes lehet-e mindkét következtetés egyszerre? Ha nem, melyik 
a bibliai álláspont? 

A választ egyelőre az olvasókra bízzuk, de a kérdésre – lévén, hogy sok hasonló területe van életünknek – szándéka-
ink szerint visszatérünk még. Addig is ajánljuk a témát további tanulmányozásra, kisebb körben való megbeszélésre. 
 

Halloween NEM! 
 

Sokan kérdezhetik, mit 
jelentenek az ijesztő 
ábrázatúra formált és 
megvilágított tökök, a 
koponyák, szellemek és 
boszorkányok, amelyek 
a Halloween divattal 
kapcsolatban lépten-
nyomon elénk 
kerülnek?! 

Amerikából került át Európába, de az eredete egé-
szen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-
Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő 
papjaik voltak a druidák . Ezek a természetimádó papok 
halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a 
„halál istenének” szentelték. Hitük szerint a kelta év 
utolsó napján (október 31-én) az istenség megengedte, 
hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A 
boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben 
nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, 
hogy azok jóindulatát megnyerjék. 

A varázslók a megfélemlített embereket 
kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozás-
ra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé 
raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói 
nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számít-
hattak. A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzse-
kötegbe kötözve elevenen égették el. 

Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel 
és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijeszté-
sére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kien-
gesztelésére. Szokásaikat azután is megtartották, hogy a 
rómaiak meghódították őket. Az I. században a rómaiak 
sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az el-
pusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, 
„keresztyénesítése” érdekében a római katolikus egyház 
(IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét „Minden-
szentek ünnepének” nevezte ki, majd november máso-
dikát a halottak napjává nyilvánította. (Mindenszentek – 
all hallows, az azt megelőző este pedig az „all hallows 
evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani, közke-
letű szóra: Halloween.) 

A Halloween október 31-én, tehát éppen a római ka-
tolikus ünnep, a Mindenszentek előtt van, mintegy de-
monstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a po-
gány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között. 
Amerikában a Halloweent ír bevándorlók honosították 
meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, 

azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták 
elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is 
a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái 
közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macs-
kák... 

A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA 
reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb. Az 
1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a la-
kosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásai-
kat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-
ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rí-
tusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomá-
lyosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy 
más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak 
ajándékot kérve. 

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság el-
terjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp ok-
tóber 31. napját tartják a legfontosabbnak. Ez az ősi kel-
ta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta 
istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen 
szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ár-
tatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak 
olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az 
„ünnepre” gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítu-
sok keretében megölik. 

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, ha-
nem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az 
emberek az egy igaz Isten helyett a tiltott démonvilág 
felé forduljanak hitükkel. Keresztyén családok nem en-
gedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöl-
tözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát 
támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szen-
ved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki 
egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden 
ártalmas lelki hatástól. 

A keresztyéneknek mindenképpen tisztában kell len-
niük a következő tényekkel: Ennek a napnak a szokásai 
és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyö-
kereznek. A Halloween lényegében a boszorkányság-
nak és az okkultizmus más válfajainak egyik legna-
gyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében 
való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez 
vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A leg-
kevesebb, amit a Halloweenről elmondhatunk, hogy 
megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filo-
zófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a 
druida tanokat. 
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A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák 
„az utolsó időkben” mérhetetlen módon elszaporodnak 
majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak 
tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert já-
tékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon 
a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább 
megkeményedjen. Az Ige egyértelműen figyelmeztet, 
hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele po-
gány vagy okkult praktikákba. 

„Ha bemégy arra a földre..., ne tanuld el azokat az 
utálatos dolgokat...” (5Móz 18,9) 

Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a 
thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelmű-
en szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10). 
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy le-
győzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből 
eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az 
efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázs-
könyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20). 

Nekünk, keresztyéneknek mindazonáltal nagy a fele-
lősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hir-
detnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges 
tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat – adott 
esetben még hívő testvéreinket is - az ördög által felállí-
tott csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játé-
kos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babo-
nákról, népszokásokról. 

Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt 
mindannyiunknak! 

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe! 
(A reformáció napja több protestáns egyházban októ-

ber 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-
ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wit-
tenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek áru-
sításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ 
azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egy-
háza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis 
hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. 
Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „... küld-
telek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a 
világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térje-
nek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és 
örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! 
(az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. 
verse). 

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelé-
kekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. 
Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez! 
 
Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint 

Szívós László (evangélikus testvér) írása alapján 

Forrás: Internet; közreadta: Bencsikné Zsuzsa 

 
 

Halloween és bálványáldozati hús 
 
Tegnap este azt ígértem, hogy ma a Halloweenról fogok 
írni. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet meg-
közelíteni ezt a kérdést, mit tanít a Biblia arról, hogy a 
pogány szokásokat, ünnepeket tarthatjuk vagy sem. 

Ha figyelemmel kísérjük az ószövetséget, több ízben 
is találkozhatunk olyan esettel, mikor a kiválasztott nép 
pogány isteneknek áldozott, imádta, szolgálta őket. A 
Biblia ezt szellemi paráznaságnak, Isten megcsalásának 
nevezi. 

Mi az újszövetségben élünk. Most is ugyanúgy utála-
tos Isten számára, ha egy gyermeke elhagyja és más is-
tenek után fut. Legyen az egy másik vallás istene, vagy 
olyan dolgok az életében, amik istenként funkcionál-
nak: például karrier, pénz, hatalom vagy bármi egyéb, 
ami a vezérfonalként szolgál. 

Pál apostol idején, mikor megalakultak az első gyü-
lekezetek, népszerű dolog volt az isteneknek templo-
mokat és oltárokat állítani. Ezekben a pogány templo-
mokban húst szenteltek, amit aztán el lehetett fogyasz-
tani. Nem ismerem ezeket a kultuszokat és az áldoza-
tok, meg a szentelések típusait, de Pál leveléből kide-
rülnek a lényeges részletek, javaslom, olvassuk el: 
1Kor 8:1-13: 
„Ne okozzatok senkinek megütközést! Most pedig a bál-
ványoknak felajánlott ételáldozattal kapcsolatban írok 

nektek. Ahogy írtátok, „mindnyájan jól ismerjük ezeket 
a dolgokat”. Azonban a puszta ismeret még nem elég, 
mert a tudás önmagában csak felfuvalkodottá tesz. A 
szeretet ellenben a többieket erősíti. Ha valaki azt gon-
dolja magáról, hogy ő már „tud valamit”, akkor még 
semmit sem ismer úgy, ahogy kellene. De ha valaki iga-
zán szereti Istent, azt Isten is közelről és bensőségesen 
ismeri. A bálványoknak felajánlott ételáldozatokról te-
hát azt mondom: tudjuk, hogy a bálványok valójában 
semmik, és csak egyetlen Isten van. Mert vannak úgyne-
vezett „istenek”, akár az égben, akár a földön – és va-
lóban sok ilyen „isten” és „úr” van –, nekünk azonban 
csak egyetlen Istenünk van, az Atya, akitől a mindenség 
származik. Mi őérte élünk. Hasonlóképpen, egyetlen Úr 
van, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is 
őáltala élünk. Ezt azonban nem minden hívő testvérünk 
tudja! Vannak, akik nemrég még a bálványokat tisztel-
ték. Ha az ilyen ember továbbra is eszik a bálványoknak 
áldozott ételből, akkor úgy érzi, hogy még mindig a bál-
ványokhoz tartozik. Mivel pedig nem biztos benne, hogy 
ezt helyesen teszi, rossz a lelkiismerete. Isten számára 
azonban nem az tesz bennünket kedvessé, hogy mit 
eszünk, vagy mit nem. Nem lesz belőle hátrányunk, ha 
visszautasítunk egy ételt, és attól sem leszünk jobbak, 
ha elfogyasztjuk. Csak arra vigyázzatok, hogy a ti sza-
badságotok – vagyis, hogy akármit megehettek – ne-
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hogy megütközést okozzon azoknak, akik még gyengék a 
hitben! Mert lehet, hogy a felfogásod helyes, de meglát-
hat téged egy ilyen gyenge testvér, amint éppen együtt 
étkezel a bálványimádókkal a hamis istenek templomá-
ban. Ezen felbátorodva azután ő is eszik a bálványok-
nak áldozott ételekből – annak ellenére, hogy ezt ő hely-
telennek tartja. Így azután a szabad gondolkodásoddal 
te okozod a vesztét a testvérednek, akiért Krisztus meg-
halt. Amikor ilyen módon vétkeztek a testvéretek ellen, 
akkor valójában Krisztus ellen vétkeztek. Megsebzitek a 
testvéretek erőtlen lelkiismeretét azzal, hogy miattatok 
olyat tesz, amit rossznak tart. Ezért ha a testvérem 
megütközik azon, hogy én megeszek valamit, akkor in-
kább sohasem eszem húst, csakhogy ezt elkerüljem!” 

Ebből az igerészből az derül ki, hogy hogyha úgy 
megyünk be egy bálvány templomába, hogy az nem 
okoz számunkra lelkiismeretfurdalást, mert nem kötő-
dünk ahhoz az istenhez, akkor nem tettünk semmi rosz-
szat, vagy bűnöset az élő Isten előtt. Ha eszünk is az ott 
található bálványáldozati ételből, nem mocskoljuk be 
vele magunkat. 

Visszatérve a Halloween-re, úgy gondolom, ha nem 
kerülünk általa kontaktusba mágiával vagy okkult prak-
tikákkal, akkor nem bűn. Ha csak egy jópofa ijesztge-
tős, baráti est az egész, akkor mehet. Ha csak az ovisok 
vagy sulisok beöltözős, bolondozós estéje, akkor nem 
gond. 

Ha egy ókeresztény számára nem okozott lelkiisme-
reti problémát a pogány isten templomában húst lako-
mázni, akkor számunkra miért okoz gondot egy álta-
lunk amúgy nem gyakorolt vallás ilyen ünnepe, ami az 
ijesztgetésről, undi ételek evéséről és ronda jelmezek 
felöltéséről szól? Amíg az est nem asztaltáncoltatásról, 
halottidézésről, babonás félelmek felélesztéséről stb. 
szól, addig nyugodtan „megehetjük a bálványáldozati 
húst”. 

Ha úgy érezzük ezzel megbotránkozást kelthetünk 
valamelyik lelki testvérünknél, aki emiatt az okkult 
praktikák felé újra fogékonnyá válhat, akkor ne men-
jünk el egy ilyen estre! 

Ha valaki fogékony a mágiára, okkultizmusra, az ne 
tartsa meg a Halloweent! 

Ha úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, de egy szeánsz 
közepén találtuk magunkat, akkor jöjjünk haza! 
Őrizd meg tisztán a szíved, mert onnan indul ki min-

den élet! És a hitben gyengékre is vigyázz, mert felelős 
vagy értük! 

Kocsis Tünde 
Forrás: 
http://www.keresztenyszepsegportal.hu/index.php?option=co 
m_k2&view=item&id=1767%3Ahalloween-%C3%A9s-
b%C3%A1lv%C3%A1ny%C3%A1ldozati-
h%C3%BAs&Itemid=79 

 
 

Hetvenszer hétszer 
 
Péter Jézustól egy alkalommal azt kérdezte, hogy ha vét-
kezik ellene valaki, hányszor kell megbocsátania. Nagyon 
nagylelkűen a hetes számot említette, ami az ókori zsidó 
világban a teljesség száma volt, egy kerek szám. Még hét-
szer is? Jézus meglepően válaszolt: nem azt mondom, 
hogy hétszer, de még hetvenszer hétszer is. Bocsáss meg 
addig, amíg már nem tartod számon, hogy hányszor bocsá-
tottál meg. Nagyon szeretem ezt a párbeszédet és mélyen 
egyetértek vele, mert hiszem, hogy a bántásoknak és sérté-
seknek, a bántalmazásoknak és sebeknek legtöbbször 
egyetlen gyógyulási módja van: hogy az, aki ellen vétkez-
tek, egyszerűen megbocsát. Megbocsát, még akkor is, ha a 
másik nem változik meg, sőt tovább folytatja az aljas vi-
selkedését velem szemben. Megbocsátani magam miatt 
kell, hogy én szabaddá váljak a másik szennyétől, amivel 
elárasztotta az életem. Ezzel persze a másik felet is sza-
baddá teszem a haragomtól, és nyitva hagyom számára a 
lehetőséget a változtatásra, de a megbocsátás nem jelenti 
azt, hogy kebelbarátokká kellene válnunk. A megbocsátás 
nem az elfojtás egy jó kis módszere, amivel a másik még 
jobban meg tud alázni, hanem pont hogy a fájdalom tuda-
tosítása, majd elengedése. Szóval nagyon szeretem Jézus-
nak a megbocsátáshoz való viszonyát. Korrekt és jót tesz 
az egészségnek és még az orrodat is „tiszticcsa”. 

Amivel problémám van, az az, amikor ezt az egész lo-
gikát megfordítják, és az, aki belegázolt a lelkedbe, aki 
megalázott, kihasznált, mostoha módon bánt veled, visz-

szaélt a bizalmaddal, fertőzött talán évekig a gonoszságai-
val, becsapott, elhagyott, megcsalt, lejáratott, talán bán-
talmazott, erőszakos volt veled és érzelmileg manipulált, 
vagy tényleg bármit tett, ami vétek volt ellened – azt 
mondja neked, hogy de neked az a DOLGOD, hogy meg-
bocsáss, mert a Biblia azt mondja, hogy még hetvenszer 
hétszer is meg kel bocsátani. Van ebben valami egészen 
démoni. Olyan, mint amikor az ördög Jézust bibliai ige-
versekkel próbálja rávenni, hogy hódoljon be neki. Vagy 
mint a kígyó Évának, aki nem átallott Isten szavaival is 
visszaélni, és kiforgatni azokat. Velejéig ördögi. Megfor-
dítja. Nézzük csak meg, hogyan is hangzik megfordítva, 
hogy szembesüljünk vele, hogy mennyire is ördögi. 

„akkor odament hozzá Péter és ezt kérdezte: hányszor 
vétkezhetek az én atyámfia ellen, még hétszer is? Mire Jé-
zus ezt válaszolta: nem hogy hétszer, de még hetvenszer 
hétszer is.” 

Vétkezz csak Péter, vétkezzetek csak. Ne nézzétek 
semmibe a másikat, nem kell szeretni, nem kell önfeláldo-
zónak lenni, élj csak vissza mások bizalmával, hiszen te 
úgyis ilyen vagy, nem tehetsz róla, te nem tudsz megvál-
tozni, hát tessék téged elviselni, mások azért vannak, hogy 
vétkezhess ellenünk. Ne problémázz azon, hogy megbánd 
másokkal szemben elkövetett bűneidet és disznóságaidat, 
mert másoknak meg az a dolguk, hogy megbocsássanak 
neked még hetvenszer hétszer is. Csak vétkezz bátran, 
hagyd a fenébe a szeretetet meg a megtérést, megszentelő-
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dést, újjászületést. Nem kell küzdened azért, hogy az ösz-
szeférhetetlen és önző, másokat kihasználó természeteden 
változtass. Használj csak ki mindenkit, hiszen nincsen 
egyszerűbb, mint megbocsátani, jól tudod, mert NEKED 
már hétszázszor hétszer is megbocsátottak, és működik. 

Nem szeretem, amikor Isten szavait a feje tetejére állít-
juk, mert abból mindig valami fonák, lényegéből kifordí-
tott üzenet születik, aminek semmi köze Isten eredeti üze-
netéhez. 

Hetvenszer hétszer is meg kell bocsátanom, és nem kell 
számon tartanom, ha ellenem vétkeztek, mert Isten is ezt 
teszi velem, DE ez visszafelé nem igaz: nem tehetem meg 
lazán, csak azért, mert én ilyen vagyok, és tessenek elvi-
selni, hogy a végtelenségig vétkezek az atyámfia ellen. Ne 
használjuk már legitimációnak Isten szavát a saját nehéz 
természetünk védelmében. 

Köszi. Béke van. Megbocsátok. 
Szikszai Szabolcs 

Forrás: http://www.ujragondolo.hu/hetvenszer-hetszer/ 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Örömhír 
Örömmel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy október 30-án megszületett Tarsoly Csaba 
és Sonkoly Eszter testvéreink második gyermeke, aki az Abigél nevet kapta szüleitől. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
 
„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3) 

 
 

Gyülekezetünkben minden hónapban szervezett módon (is) lehet az istentiszteleteken az adott igehirdetés témájához iga-
zodva bizonyságot tenni. Ennek gördülékenységét és gondnélküliségét szeretnénk megkönnyíteni a testvérek számára az 
alábbi beosztás megjelentetésével. Itt látható, hogy a közeljövőben mik az igehirdetések tervezett témái, és kik azok az 
előkészítő testvérek, akiknél időben lehet jelentkezni bizonyságtételre. Bátorítjuk a testvéreket, hogy jelentkezzenek, 
hogy bizonyságuk növelje mindannyiunk hitét, adjon bátorságot, építse és gazdagítsa életünket az Úrban. Fordítsa ki-ki a 
gyülekezet hasznára! 
 

Hónap nap Szolgálatszervező Tervezett program Téma 

de Irigykedem, mit tegyek? 10 
du 

Simola Ilona  
Hit nélkül nem maradsz meg 
(Ézs 7,9b) 

de Sonkoly Eszter  Isten könyve  
– Az emberek könyve. 

17 

du ifj. Ádány Béla Kamaraerdő  
de 

November 

24 
du 

Gyöngyösi Jánosné Bemerítés  

de  Úrvacsora / Advent 1.  Áhítat szerint 1 
du Fábián Sándor Csoportbeszélgetés  
de Áhítat szerint 8 
du 

Bodáné Uri Ibolya Advent 2. 
Áhítat szerint 

de ifj. Ádány Béla Advent 3. Áhítat szerint 15 
du Ádány Ferenc Kamaraerdő  
de Áhítat szerint Advent 4.  22 
du 

Zákány Etelka 

Gyerekklub 
Áhítat szerint 

de Balázs Enikő Karácsony 1.  Áhítat szerint 25 
sze. du Bibliakör Gyermekek karácsonya  Áhítat szerint 

de nincs istentisztelet  26 
csüt du nincs istentisztelet  

Karácsony 2. 
 

 

de Fábiánné B. Zsuzsa  A szeretet elsőbbsége 29 
du    

December 
 

31  du Nagy Péter/ Évi  
+ifjúság  

Óév  Áhítat szerint 

2014 Január 1.  de  Fábián Sándor 10:00 Imaáhítat  
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az októberi bibliai rejtvényeket a következők fejtették meg helyesen: Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Sebestyén, 
Veress Cippóra, Zsigovics Dorina. Most következnek az új rejtvények, amelyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelki-
ismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjátok meg. Megfejtéseiteket december 15-ig dob-
játok be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap.     Á.J. 
 
 

Óvodások (7 év alatt) 
 

A novemberi esőkben jó arra gondolni, hogy Isten megőriz minket minden körülményben. Színezzétek ki ezt a bá-
torító képet, majd vágjátok ki a rajzot és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba! 

 

 
 

Forrás: Bibliai kifestő 
 

Kis- és nagy iskolások (7 év felett) 
Mostani rejtvényetekben az lesz a feladat, hogy a megadott kérdésekhez jó válaszokat írjatok. Ha elkészültetek, vágjátok 
ki a rejtvényt és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1. Az Ószövetség könyveinek száma: ……………………………………………………………………………….. 
2. Milyen nyelven írták az Ószövetséget? .................................................................................................................... 
3. A Biblia legidősebb embere: …………………………………................................................................................ 
4. Mit neveznek az ÓSZ-ben az ígéret földjének? ........................................................................................................ 
5. Írd le a Tízparancsolat pontos igehelyét: …………………………………………………………………………. 
6. Mennyi zsoltár található a Bibliában? ....................................................................................................................... 
7. Mely könyvek vannak párban az ÓSZ-ben? ............................................................................................................ 
8. Az Újszövetség könyveinek száma: ………………………………………………………………………………. 
9. Milyen nyelven írták az Újszövetséget? ................................................................................................................... 
10. Miből van négy az ÚSZ-ben? ................................................................................................................................... 
11. Melyik igeverset nevezzük így: „Az evangélium – dióhéjban.”? ............................................................................. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 

Nagy Lajosné (nov. 2.) 

Ádány Szilvia (nov. 8.) 

Horpácsi Éva (nov. 8.) 

Uri Erika (nov. 14.) 

Czifranics Győző (nov. 15.) 

Fejős Gáborné (nov. 24.) 

Zákány Zsolt (nov. 30.) 

„Bizonyságaid örömömre vannak, útmutatásod a tanácsadóm.” 
(Zsolt 119,24) 
 
Nagyon sok tanácsot kapunk életünk folyamán, és azokat minden-
napi életünkkel kapcsolatban elfogadhatjuk, vagy bejön, vagy 
nem. Amikor az Úr tanácsol valamit Igéjén keresztül, az nem csu-
pán javaslat, hanem parancs a mi érdekünkben, mert, ha azok sze-
rint járunk, elkerülhetjük a nagy bukásokat. Az Igében nincs sem-
mi elferdített, hamis dolog, benne van az Úr bölcsessége. A világ 
bölcsessége eltér Isten bölcsességétől. A testi, érzéki ember nem 
fogja fel Isten dolgait. Akiben a Krisztus értelme van, azt oktatja 
az Úr, és értelmességet kap. Gondolkodjatok azon, hogy mit nyer-
hettek Isten beszédéből. Az Örökkévaló mindent képes megváltoz-
tatni, mindent képes helyreállítani, és mindig képes győzelemre 
vezetni. Mindig legyetek készek elfogadni az Ő tanácsát, azt is, 
amire a természetes emberi gondolkodás nemet mond. Legyen 
bennetek bölcsesség és értelem, hogy el tudjátok fogadni a legjobb 
tanácsot! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekeknek 
bibliakör, tinédzsereknek Pa-
lacsintázó, 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnapján 
a délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap harmadik vasárnapján 
a délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

Felhívás 
Ismét CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ! 

Az ajándékkal és szeretettel meg-
töltött, szépen becsomagolt 
cipősdobozokat december 15-ig 
kérjük elhozni az imaházba. Egy 
héttel később, a karácsonyi Gye-
rekklub-alkalmon száz gyermeknek 
szeretnénk boldoggá tenni az ün-
neplését. 
Köszönettel: 

Nagy Jánosné Zsuzsa és férje 
 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Búzás Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 

„Mert tetszett az egész Teljes-
ségnek, hogy benne lakjék, és 
hogy általa békéltessen meg ön-
magával mindent, a földön és a 
mennyben, úgy, hogy békessé-
get szerezett a keresztfán kion-
tott vére által.” (Kol 1,19-20) 
 

Gyászhír 
 

Életének 72. évében, súlyos be-
tegség után szólította haza az Úr 
Ádány Erzsébet testvérünket. 
Utolsó földi útjára október 31-
én kísérte a gyászoló család és 
gyülekezet a solymári temető-
ben. Életéről a következő lap-
számunkban emlékezünk meg. 

 
 

Vers 
 

Megbocsáthatod 
 
Nem felejtheted az ütést,  
mit rólad semmi le nem törül,  
a szót, mi tüskeként szívedbe  
szúrt, s gennyezik köröskörül.  
 
Hogy akit felemeltél, első  
alkalommal rád tipor,  
a „jóbarátok” hitszegését,  
kikben csalódtál annyiszor.  
 
S hogy nem felejtesz, ez is neked  
okoz még több kínt, bánatot.  
Hogy meggyógyulj, egyetlen egyet  
tehetsz csak: megbocsáthatod! 
 

Bódás János 

 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 
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