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Húsvéti hit 
 

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,  
a húsvéti hit győzelmes marad. 
– Az Úr feltámadt! – vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt. 
 

Én sem hajlok a hitető beszédre, 
nagyképű bölcseknek nem hódolok, 
de – tördelvén a titkok néma zárát –  
csak azt hiszem, mit megtapasztalok, 
 

De mit nem érzek vak, süket kezemmel 
s hová nem ér el káprázó szemem, 
lelkemmel látom azt, melynek, ha szárnyal, 
nem ér nyomába gyarló értelem. 
 

Én hallom, mit súg virág a virágnak,  
bár hangjának fülemben nincs nyoma, 
értem a tavasz illatos beszédét 
s érzem Istent, bár nem láttam soha. 
 

S bár győzött a bűn, mikor a keresztről 
lelkeket mosva hullt alá a vér, 
mégis hiszem a Krisztus diadalmát, 
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! 
 

Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, 
amíg az élet rögeit töröm 
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár 
majd 
egy új élet s benn’ mennyei öröm. 
 

E hit vigasztal minden megtiportat, 
özvegyet, árvát, sír felé menőt, 
gyermeket vesztett zokogó anyákat, 
s aki beteg is, ebből nyer erőt. 
 

– Az Úr feltámadt! – vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt… 
– Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit győzelmes marad! 

Bódás János

 

 

 

Mi kell az örömteli 
Húsvéthoz? 

 

Ezt a kérdés tette fel a napokban egy TV-reklám. A vá-
laszt így fogalmazta meg: „Egy kis TESCO”. 

Elgondolkodtató kérdés ez a hívő emberek számára is. 
Vajon nekünk mi kell ahhoz, hogy örömteli legyen a Hús-
vétunk? Sok embernek biztos elég ünnepi „kellék”: a fi-
nom füstölt sonka, kemény tojás, édességek, italok, locsol-
kodás, a gyermekek számára a „nyuszi hozta” ajándék, a 
hívő emberek számára pedig mindez leöntve egy kis „fel-
támadás mázzal”. 

Szomorú, ha így van. Ha csak ezek az ideig-óráig tartó 
hiábavalóságok jelentik számunkra az örömteli húsvétot, 
sajnos az ünneplésünk értelmetlen, üres, még lelkileg ha-
lottak vagyunk. 

Jézus Krisztus feltámadása az emberiség számára Isten 
egyetlen üzenete, válasza, megoldási javaslata létünk leg-
nagyobb kérdésére, problémájára, amit a halál, az elmúlás 
jelent. 

A halál elől nem lehet elmenekülni, nincs ellene mód-
szer, orvosság, mindenkit elér, még a kedves olvasót is. 
Sokan úgy élnek, mintha ez a földi élet örökké tartana, 
azonban előbb-utóbb kézzelfogható valósággá válik min-
denki számára a halál. Először talán szeretteink körében, 
aztán a saját életünkben, amikor szembesülni kényszerü-
lünk azzal, hogy visszavonhatatlanul menni kell, ha aka-
runk, ha nem. Itt kell hagyni a megszokott anyagvilágot, a 
társakat, barátokat, testünket, és  csak két kérdés  megvála-
szolatlan: a „hogyan” és a „mikor”. 
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Az igazi húsvéti öröm a Krisztus feltámadásával 
kapcsolatos híradásokban található. Ha csak arról szól-
nának a híradások, hogy Jézus feltámadt, ma is él és 
uralkodik az Atya jobbján, ez is fantasztikus lenne. 
Azonban sovány vigaszt jelentene számunkra, ha mi, 
emberek a testünkre és lelkünkre egyaránt vonatkozó 
jogerős halálos ítélettel a zsebünkben a sírban mara-
dunk. A Biblia arról is tájékoztat bennünket, hogy a lel-
künk halálos ítélete alól felmentést kaphatunk Jézus ér-
tünk bemutatott nagypénteki váltságáldozatára való te-
kintettel, egyetlen feltétellel: „Bizony, bizony, mondom 
néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, 
aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a 
kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. Bi-
zony, bizony, mondom néktek, hogy eljő az idő és az 
most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának 
szavát, és akik hallják, élnek.” (Ján 5,24-25) 

A halottak mi vagyunk, annak ellenére, hogy testünk 
él, a most szó pedig a földi életünket jelenti – legalábbis 
egy ideig. 

A húsvét örömüzenete nemcsak az, hogy Krisztus 
feltámadt, hanem az is, hogy Jézus felkínálja minden 
lelkileg halott ember számára az élet ajándékát. Akik 
hisznek ebben és meghallják (elfogadják Isten Fiának 
szavát, tanítását), azok feltámadnak, életre kelnek a lel-
ki halálból már a földi életükben. Ez az új élet: megté-

rés, újjászületés a feltétele annak, hogy a biológiai halál 
után részünk legyen az élet feltámadásában, azután 
együtt legyünk a mi Urunkkal Isten országában. Jézus 
azt ígéri: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz 
énbennem, ha meghal is él” (Ján 11,25) Rossz hír 
azoknak, akik lélekben nem támadnak fel, mert ők a 
kárhozatra támadnak fel az utolsó napon. 

Azoknak, akik már feltámadtak Krisztussal és így 
van húsvéti örömük, az apostoli figyelmeztetés így 
hangzik: „Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, 
az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Is-
tennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem 
a földiekkel. Mert meghaltatok és a ti éltetek el van rejt-
ve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus a 
mi életünk megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt 
megjelentek dicsőségben.” (Kol 3:1-4) 

Csak az Úr tudja igazából, hogy ki közülünk az élő 
és ki van a lelki halál állapotában, akinek talán az a ne-
ve, hogy él – megkeresztelték, alámerítették, gyülekeze-
ti tag –, és lehet, hogy mégis halott. Adja az Úr, hogy 
felismerhessük állapotunkat és feltámadhassunk még 
most, hogy örömteli húsvéti ünnepünk legyen! 

Gulyás Jenő 

 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Debreceni Ifjúsági Konferencia 
 

 
 

Halvány emlékeink, amelyeket a tavalyi (és az előtti) 
konferenciákról őrzünk, arra ösztönöztek minket, hogy 
már egy héttel előbb kezdjünk el reménykedve gondolni 
erre a programra. Reménykedtünk abban, hogy új em-
bereket ismerhetünk meg, barátainkkal minőségi időt 
tölthetünk, Istentől pedig személyes üzenetet kapha-
tunk, és így lelkesen térhetünk majd haza. 

Maga a konferencia péntek délutántól vasárnapig 
tartott. Péntek délután, szombaton délelőtt és délután is, 
vasárnap pedig délelőtt volt alkalom, melyek egyenként 
nagyjából három órásak voltak. Minden alkalmon di-

csértük Istent énekekkel, elhangoztak bizonyságtételek, 
és egy hosszabb tanítás is volt. A központi téma a „küz-
delem” szóval határozható meg. Várakozásaink betelje-
sültek: megismertünk új embereket, sok közösségi 
programon vettünk részt és Isten szeretetével feltöltőd-
ve, megújult lelkesedéssel tértünk haza. 

Az a gondolat, ami a legjobban tetszett, vasárnap 
hangzott el. Bacsó Benjámin mondta, hogy gyakran el-
várjuk keresztyén ismerőseinktől, hogy ne legyenek 
bosszantó szokásaik, hibáik „mert ők hívők!”. 

Elég nekem, ha csak annyira krisztusi jellem ő, mint 
én – gondoljuk sokszor, azt viszont nem vesszük szíve-
sen észre, hogy mi is „javítási munkálatok alatt állunk”, 
így „még be nem fejezett emberek” vagyunk. 

Ha észrevesszük, hogy „még be nem fejezett embe-
rek” vagyunk, akkor sokkal szívesebben gondolunk a 
másikra, mint „még be nem fejezett emberre”, és így 
hibáit könnyebben elviseljük. Isten ezt mondta Pálnak: 
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlen-
ség által ér célhoz.” (2Kor 12:9) 

Mi a „még be nem fejezett emberek" kategóriájába 
soroljuk magunkat, ezért másokra is így próbálunk néz-
ni. 

Uri Benjámin és Imre 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 
Isten útjai kifürkészhetetlenek – tartja a mondás, és a Budai Gyülekezet már nem egyszer átélte 
azt, hogy csak úgy valahonnan új testvérek jelentek meg közösségünkben. Így történt ez a Sol-
tész családdal is, akik egyszer csak itt teremtek nálunk, és Istenünk itt tartotta őket. Hogy honnan 
jöttek és hová tartanak, arról (is) szól a következő interjú. Hogy jobban megismerjük őket. 
 

 
– Kérlek, beszéljetek arról, hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtetek, kik a szüleitek, testvérei-
tek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 

Anita: Édesanyám könyvelő, édesapám vállalkozó volt. 
Elmondhatom, hogy egyedüli gyerekként szeretetteljes 
családi légkörben nevelkedtem a II. kerületben 

Attila: Szüleim iparművészek, egy nővérem van, aki 
nyolc évvel idősebb nálam és két, immár érettségiző 
gyermek édesanyja. Én szintén Budán, csak a XII. kerü-
letben születtem. 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 

Anita: Noha szüleim nem jártak hitben, nagyszüleim és 
dédszüleim között voltak komoly hívő emberek. Tiné-
dzserként is foglalkoztattak a hit nagy kérdései, „mi 
végre vagyunk a világon?” és „mi lesz a halál után?”. 
Végül 25 évesen jutottam 
hitre a Pasaréti Reformá-
tus Gyülekezetben egy 
lelkészi beszélgetés során. 
A bemerítésem történetét 
pedig ismeri a gyülekezet, 
hiszen az elmúlt év tava-
szán merítkeztem be, a 
Budai Baptista gyüleke-
zetben, Kulcsár Tibor lel-
kipásztor által. 

Attila: Bach Máté passió-
jának szövegén keresztül 
ismerhettem meg az 
evangéliumi történetet 
egy zenekari próbán. Ezt 
követően kerestem fel a 
Pasaréti Református Gyü-
lekezetet, ahol hitre jutottam és én is szintén itt, a Budai 
Gyülekezetben merítkeztem be, idestova másfél éve, 
Fábián Sándor lelkipásztor által. 

– Milyen volt a gyülekezet ahová fiatalként bekerül-
tetek? Hogy éreztétek ott magatokat? 

Anita: Egy nyílt, családias légkörű ifibe csöppentem 
bele. Tulajdonképpen a munkahelyemre is az egyik oda 
járó ifis társam hívott el, aki később kolleganőm is lett. 
Összességében úgy tudnám jellemezni, hogy barátokra 
és lelki otthonra találtam a gyülekezetben. 

Attila: Hasonlóan pozitív tapasztalatokat éltem át a 
megtérésemet követően. Talán az egyik legfontosabb 
gyülekezeti ajándék számomra az volt, hogy Isten ve-

lem együtt elhívta az egyik fagottos társamat Tallián 
Dánielt, akivel életre szóló testvéri közösség alakult ki 
közöttünk, és együtt kezdtünk gyülekezetbe járni. Ő a 
mai napig a Fesztivál Zenekar szólistája. 

– Milyen szolgálatba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 

Anita: Őszintén megvallva én soha nem voltam a sza-
vak embere, vagyis a „szavak asszonya”. Szolgálati te-
rületem is a Kapernaum Csoporthoz kötődött, amely 
halmozottan sérült emberek között szolgál például az-
zal, hogy vasárnap megszervezi a sérültek számára a 
templomba jutást, illetve nyári táborokat szervez. Részt 
vehettem a táboroztatásban, kreatív programok szerve-
zésében, lebonyolításában. 

Attila: Megtérésem után néhány évvel belekerültem a 
gyerekmunkába, ahol az alkalmakat segítettem, énekek 
tanításában és a nyári gyerektáborok szervezésében és 

vezetésében vállaltam 
részt. Valahogy úgy ala-
kult, hogy inkább misszi-
ós jellegű szolgálatokba 
„csöppentem bele”, gim-
náziumi bibliakör veze-
tés, MEKDSZ (Magyar 
Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség) diákkör 
vezetés a Zeneakadémi-
án, MEKDSZ művésztá-
bor szervezése, kárpátal-
jai misszió. 

– Hogyan alakultak is-
kolás éveitek? Milyen 
szakmát tanultatok-
tanultok? Hol dolgozta-
tok-dolgoztok? 

Anita: A Kirakatrendező és Dekoratőr Szakiskola el-
végzése után az egri Eszterházy Károly Tanárképző Fő-
iskolán végeztem rajz- és vizuális kommunikáció sza-
kon. Később munka mellett a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Főiskolán értelmileg akadályozottak szakon 
szereztem gyógypedagógiai diplomát, gyermekeink 
megszületése után pedig az Iparművészeti Egyetem Vi-
zuális Kommunikáció és Környezetkultúra képzésen 
vettem részt. Jelenleg a Csillagház Mozgásjavító Álta-
lános Iskolában dolgozom mint komplex művészeti ne-
velés tanár. 

Attila: Gyermekkoromat a sport határozta meg, szeret-
tem volna Testnevelési Főiskolára menni. Aztán jött a 
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zene és elkezdtem fagottozni, majd felvételt nyertem a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola gimnázi-
umi osztályába és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen szereztem művésztanári diplomát. A Bartók 
konziban éveken át tanítottam is, illetve a budapesti ze-
nekarokkal (BFZ, ÁHZ, MRSZ, LFKZ) léphettem fel 
Magyarország és a világ számos színpadán. Ezt követőn 
lehetőségem nyílt arra, hogy több vállalkozásban is 
dolgozhassak, így megismerhettem egy vállalkozás bel-
ső életét, működését. A programozás és az internet irán-
ti érdeklődésem ekkor alakult ki. Jelenleg a Baptista 
Teológiai Akadémián mesterszakos lelkipásztor hallga-
tó vagyok. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan ve-
zetett titeket Isten a párválasztásban? 

Attila: Ez a történet éppen Dániel nevű zenésztársam-
hoz és testvéremhez kötődik, akit már említettem. Szó-
val Dániel, aki nekem szívbéli jó barátom, és akivel an-
nak idején gyakran egymás mellett ültünk a zenekarban 
és a gyülekezetben, egyszer csak elkezdett találkozgatni 
egy bizonyos titokzatos, az ifibe újonnan érkezett lány-
nyal. Kissé meglepődtem, amikor beszámolt ezekről a 
testvéri beszélgetésekről mivel kiderült számomra, 
hogy egyáltalán nem valamiféle könnyed csevegésekről 
van szó, hanem a hit és az élet fontos kérdéseit tárgyal-
ják meg közösen. Egy idő után nem tudtam türtőztetni a 
kíváncsiságomat és megkérdeztem, hogy mi a helyzet a 
szerelemmel, mármint hogy teszik-e neki az új lány. 
Dániel elnevette magát és valami olyasmit mondott, 
hogy „Anita nagyon jó fej, de szerelemről szó sem le-
het”, mert teljesen más, mint ő. Valami olyasmit is hoz-
zátett, hogy hasonló furcsa dolgai vannak, mint nekem. 
Mondanom sem kell, hogy ezek után már igazán nem 
tudtam hova tenni a dolgot. Ki lehet az a lány, akivel az 
én barátom olyan dolgokról beszélget, mint velem, és 
szerelemről szó sem lehet? 

Anita: Én persze csak annyit tudtam, hogy Daninak van 
valami fagottos barátja, aki szintén a gyülekezetbe jár. 
Egyik alkalommal az istentiszteleten egyszerre érkez-
tünk Attilával a karzatra, ahol a fiatalok ülni szoktak. 
Attila megkérdezte, hogy mellém ülhet-e. Az istentisz-
telet után szokás volt, hogy a fiatalok megbeszélték a 
hallottakat és elmondták, hogy kivel mi történt az el-
múlt napokban. Hát így ismerkedünk meg ifisként, 
majd a gyülekezeti táborokban közösen eltöltött idő 
alatt közelebbről is megismerhettük egymást. 

– Hogyan vezetett titeket Isten ide, a Budai Gyüleke-
zetbe? Hogyan sikerült a beilleszkedés? 

Anita: Az interneten találtunk rá Fábián Sándor igehir-
detéseire, és ezek alapján azt gondoltuk, hogy a Budai 
Gyülekezetben a Sándor által képviselt nyílt és őszinte 
légkör uralkodik, ahol mi is megélhetjük a hitünket, a 
gyerekeinkkel együtt. 

– Attila, miért kezdtél el tanulni a Baptista Teológi-
án? Milyen meghatározó élményeket kaptál ott az 

Úrtól? Milyen változásokat hozott ez a családi élete-
tekben? 

Attila: Azt éreztem, hogy szeretnék a hitemmel tisztába 
kerülni. Mások kritizálása helyett szeretném a hitemet 
tudatosan és gyakorlati módon úgy megélni, hogy azt 
Isten, önmagam, a családom és mások előtt is tudjam 
vállalni. A legmeghatározóbb élmény számomra az Is-
tennel megélt közösség valósága. A Szentlélek vezetése 
nem egy „dobozos termék”, nincsenek „megoldó képle-
tek”, biztos „receptek”. Isten annak ellenére szeret, 
hogy igazán ismer, annak ellenére nem bánt, hogy meg-
tehetné, annak ellenére nem ítél el, hogy minden joga 
meglenne hozzá – ez a Krisztusban megélt közösség ej-
tette rabul a lelkem. 

Anita: A család talán az egyik legnehezebb lelki kör-
nyezet, mert valóban ismerjük egymást. Minden bűn, 
hazugság, képmutatás visszaüt. Nem változásról, hanem 
sokkal inkább értékről beszélnék. A legnagyobb érték-
nek azt látom, hogy megerősödött bennük az a meggyő-
ződés, hogy lehet Istent követni a hétköznapok bukása-
iban, indulataiban, küzdelmeiben is. Az odaszánás, a hit 
döntései egészen közel jöttek hozzánk a hétköznapokba. 

– Hogyan élitek meg ezt gyermekeitek nevelésében? 

Anita: Három gyermeket nevelhetünk Isten kegyelmé-
ből. A kegyelmet pedig tényleg nem kötelező, kegyes 
fordulatként mondom, hanem, mert olyan ajándékként 
tekintünk rájuk, akiket egy időre ránk bízott Isten. Máté 
9 éves, Illés 8 éves, Villő pedig 5 éves. 

Attila: Sokszor úgy érzem, hogy a mai világban már a 
kisiskolásoknak is szinte felnőtt módon kell teljesíteni 
az iskolában. Nagyon becsülöm őket, mert derekasan 
helytállnak az élet próbáiban. Jó lenne, ha nemcsak bio-
lógiai, hanem lelki szülők is lehetnénk a számukra az-
zal, hogy Krisztushoz tudjuk vezetni őket. 

– Kérlek, beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által taní-
tott Isten titeket eddigi hívő életetekben? 

Anita: A próba lényege számomra az Istennek való ki-
szolgáltatottság átélése. Amikor az emberi erő elfogy, 
és nincs más csak a kegyelem. Talán mióta megszület-
tek a gyerekek, azóta a próba fogalma is mást jelent. 
Nem akarom a részletekkel terhelni az olvasókat, de én 
magam is negyedévente orvosi kontrollvizsgálatra já-
rok, a gyerekekkel is mindig van valami baleset. Hol 
egy fog törik ki, hol egy kar törik el. A teológia elvég-
zése is nagy anyagi erőfeszítést jelent a számunkra. 
Szóval én gyakran úgy érzem, hogy mi nem vízen já-
runk, hanem vízen élünk, vagyis folyamatosan átéljük 
az Istennek való kiszolgáltatottságunkat. 

Attila: Amellett, hogy Anitával teljesen egyetértek, 
mostanában a lelki szolgálatot is kemény hitpróbának 
élem meg. Amikor hívőként igyekszem viselkedni akár 
a legegyszerűbb élethelyzetben, akkor is gyakran meg-
kapom a magamét. A lelkigondozás ugyanis a „remény-
telenség” és a „szégyen” világában zajlik. A bajlódó 
emberek „reménytelen helyzetekről”, „reménytelen 
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emberekről”, „reménytelen kapcsolatokról” beszélnek. 
Az egésznek a hátterét pedig az egyéni sors sebei, a ta-
kargatott szégyen adja. A segítő hitének próbája az, 
hogy egyfelől elismerje egy helyzetről, hogy emberileg 
reménytelen, és ne akarja emberi erővel megoldani. A 
másik hitpróba pedig az, hogy nyíltan felvállalja a segí-
tő azokat a gondolatokat, mondatokat vagy cselekede-
teket, amelyeket Isten mutat a reménytelenség vagy a 
szégyen közepén. A Szentlélek követése az „itt és 
most”-ban olyan hitpróba, amiben gyakran úgy érzem, 
hogy csak bukdácsolni tudok. De, amikor a hit irányába 
bukdácsolok, akkor szokta Isten a legérdekesebb és 
legnagyszerűbb dolgokkal megdicsőíteni magát. 

– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Anita: Az enyém a Jel 22:5: „És ott éjszaka nem lesz; 
és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert 
az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örök-
kön örökké.” Talán azért, mert vizuális alkat vagyok, és 
ennek az igének a hangulata gazdag asszociációkat éb-
reszt bennem. 

Attila: Az én kedvencem a Kol 3:16: „A Krisztusnak 
beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcses-
ségben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicsé-
retekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szíve-
tekben az Úrnak.” Ez volt az első igés kártyán, amelyet 
kaptam. 

– Milyen további terveitek vannak? 

Anita: Ha lehetek őszinte, az eddigi életem egyáltalán 
nem a terveim szerint alakult, úgyhogy óvatos vagyok a 
tervezéssel. Ez néha kicsit meg is terhel, hiszen nincs 
határozott jövőképem. Annyit azonban tudok, hogy Is-
ten cselekedetei eddig jobbak voltak az én terveimnél. 

Attila: A Teológia elkezdése és befejezése olyan tervek, 
amely, lassan kezdenek megvalósulni. Most nem terve-
im, hanem sokkal inkább kérdéseim vannak a jövővel 
kapcsolatban, amelyek közül talán a legfontosabb a 
számomra így hangzik: „hol akarod a szolgálatunkat 
használni Urunk”? 

– Köszönöm őszinte válaszaitokat, és ezzel az igével 
kívánom, hogy Isten vezetését továbbra is megta-
pasztalhassátok életetekben: 

„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne 
van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten di-
csőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt 
Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével 
el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.” 
(2Kor 1:20-22) 

Ádány Judit 

 

ÜNNEP
 

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.” 
 

Húsvét öröme 
 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

 
Ezzel akár be is fejezhetném 
hitvallásomat húsvét ünnepé-
ről, ha számomra nem jelente-
ne sokkal többet ez az örök 
igazság. Azért, mert rólam van 
szó, az én megváltásomról, 
bűneim bocsánatáról. Szá-
momra a húsvét öröméhez 
hozzátartozik az Úr Jézus 
megtartó kegyelme is. 

Gyülekezetben nőttem fel, ott fogadtam el Jézus 
Krisztust Megváltómnak. Majd jöttek az életemben a 
kísértések (körülmények alakulása), és egyre többször 
felejtettem el fogadalmaimat. Eleinte megszólalt a lelki-
ismeretem, hogy nem olvastam Bibliát, egyre keveseb-
bet jártam gyülekezetbe. Később már ezt is megszok-
tam, a „körülményekre” hivatkozva egész jól el voltam 
a bűneimmel. 

De Jézus nem hagyott magamra. Ha kellett, nehéz 
megpróbáltatások árán ugyan, de visszavezetett engem 
a „nyájához”. 

„Mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, 
meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága 
szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg 
az embernek fiát.” (JerSir 3: 31-33) 

Köszönöm Úr Jézusom, hogy Te utánam jöttél és 
nem hagytál magamra! Köszönöm megtartó kegyelme-
det! Most a húsvét örömét úgy élem meg, hogy hiszem 
és vallom: Jézus feltámadásával megnyitotta előttünk és 
előttem is az örök élethez vezető utat, a mennyország 
kapuját. 

Örömmel énekelhetem: 

„Egy drága kincsem van nekem, a szép s igaz re-
mény, hogy nyitva számomra a menny, örökké élek én.” 
 

Ökrösné Margó 
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Az én húsvétom 
 

Nem szeretem a misztérium 
szót. Valami rejtélyeskedést, 
gyanúsat, sőt, nemegyszer, 
sandaságot vélek kicsengeni a 
szóból. Pedig nyilván, Húsvét 
kapcsán, a misztérium inkább a 
spiritualitást, a lelkiséget jelöli, 
Húsvét csodáját. 

Gyerekkoromban a Húsvét-
nak nem volt sok üzenete. Fi-

nomakat ettünk és mentünk locsolni, s az 1-2-5 forinto-
sokat boldogan begyűjtöttük. Nem hívő családban nőt-
tem fel, s csak a közeli katolikus templomból elinduló 
körmenet figyelmeztetett arra, hogy a Húsvét annál 
sokkalta több, mint ahogy mi azt otthon megéltük. 

Ma boldogan kiáltom: Húsvétom van! Nem tudok 
betelni az örömmel, Húsvét csodájával. Ettől van ke-
gyelem számomra, ettől van életem. Attól van életem, 
hogy valaki meghalt értem. A halál életet ad. Igazi cso-
da. 

Húsvét kettősségéért hálát érzek. Hálát, mert egy-
részt az emberekért, miértünk megtörtént csodáról van 
szó, másrészt a Jézusért megtörtént csodáról. Kifejtem. 

Jézus értem halt meg, s nélküle nem lenne az Atya 
az én Atyám is. Kegyelmet sem várhatnék, hiszen senki 
más nem áldozta volna vérét az én üdvözülésemért. 

A másik a Feltámadás. Azé a feltámadásé, mely 
visszavitte Megváltómat az őt megillető helyre. Ahol 
sebei begyógyultak, s az Atya közvetlen közelében 
megbékélt háborgó szíve. Igaz, nem tudhatom, de úgy 
érzem, lelke háboroghatott, hiszen emberként szenve-

dett, érezte a lelki fájdalmat, s fizikai fájdalmai is vol-
tak, míg az utolsó lehelet el nem hagyta tüdejét. S hogy 
mindez nem érintette volna a lelkét, ezt sehogy se hihe-
tem. 

S gondoljunk azokra, akik a feltámadás előtt megél-
ték az Úr halálát. Ott álltak, s tudták, hogy ami akkor 
történik, az nagyon nagy bűn. Talán sejtették, hogy 
Urunk ebben a helyzetben is győzedelmes lesz. Levet-
ték a keresztről, s fájdalmukat semmi sem enyhíthette. 
Fájdalom a keresztrefeszítettért, s fájdalom és rettegés 
az emberekért, akik elkövették ezt. Akkor még a felol-
dozás nélküli szorongás lehetett úr a lelkükön, hiába 
volt ígéretük a feltámadásra. Gyarlók voltak, gyarlók 
vagyunk. 

Mert ha nincs feltámadás, akkor (látszólag) a gonosz 
győz az Ég felett. De Atyánk, a Mindenható nem en-
gedte ezt meg. Feltámasztotta Jézust, az ő egyszülött 
Fiát. Győzedelmesen, hitet-adón, megbocsájtással si-
mogatón. S e Feltámadás megsokszorozza a keresztha-
lál üzenetét. Mert olyan üdvözülést kaptam, amelyben 
feltétlen bizodalmam lehet, semmi kétségem, az isteni 
ígéret nekem is szól, folyamatos az isteni csoda, árad a 
szeretet. 

Mert Húsvét történetéből is mindenhonnan az Úr 
végtelen szeretete árad. Felém is, feléd is, Testvérem, 
aki olvasod ezeket a sorokat, s mindenki felé, aki elfo-
gadta az Urat megváltójának. 

Hálás szívem csak hallgat és szeret: Húsvétom van! 
 

Kristóf Róbert 

 

 

Isten megnyomta a zöld gombot, 
és azóta van Húsvét? 

 
Az utóbbi időben arra jöttem rá, hogy nagyon fontos 
ÉREZNI a Húsvétot, nem elég érteni. Ez nem hangzik 
túl hívősen, túl „baptistásan”, ugye? A legtöbb keresz-
tyénnek is az a filozófiája, hogy alapvetően értelmi mó-
don kell megélni a keresztyénséget, nem érzelmi mó-
don. Tanulmányozni kell a Bibliát, nem érzelmeskedni 

rajta. Logikus út vezet az Atyá-
hoz, nem érzelmes. Az érzelme-
ink sokszor megcsalhatnak, ka-
paszkodjunk a tényekbe. Én is 
legtöbbször így gondolkoztam, 
de Isten mostanában rámutatott, 
hogy Ő nem így működik. Az 
elmúlt hetekben arra tanít en-
gem, hogy fontosak az érzések, 

komoly jelentőségük van. Ahogy ezt kezdem egyre 
jobban magamévá tenni, úgy tűnik, az imaéletem is új 
erőre kapott, a Biblia is jobban megérint, és még a kö-
zelgő húsvétra is hálásabb szívvel gondolok. 

Isten szereti az érzelmeket, úgy teremtett minket, 
hogy az érzelmeink legalább annyira hatással legyenek 
ránk, mint a tények. Tudja, hogy szükségünk van ér-
zelmekre, ezt jól példázza húsvét. Nem az történt, hogy 
Isten kiszámolta, hogy ideje Ószövetségből Újszövet-
ségbe váltani, azután megnyomott egy zöld gombot, és 
utána már csak szólt, hogy ezentúl nem a törvény és az 
áldozás a mennybe jutás kulcsa, hanem az, ha az ember 
szabályosan elimádkozza a Megtérés Négy Pontját. 

Isten a zöld gomb helyett inkább Jézust használta 
fel, akinek a története nemcsak az értelmünkre hat, ha-
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nem a szívünket is megdobogtatja. Ő eleve nem egy 
„megérthetetlen szellemi lény”-ként szerepel a Bibliá-
ban, hanem Isten Fia; ez máris egy halom érzelmet 
mozgat meg (bennem főleg azóta, mióta van két fiam). 
Aztán Jézus nem csak pár percet töltött a Földön, amíg 
elhozta az üdvösséget, hanem részletesen ismerjük az ő 
életének éveit. Kicsit olyan ez, mint egy film vagy egy 
regény főhősét megismerni: látjuk, hogy hogyan gon-
dolkozik, milyen jó dolgokat tesz, milyen jó céljai van-
nak, és máris a szívünkbe zárjuk őt, drukkolunk neki. 

Egy híres író tanácsolta kezdő kollégáinak, hogy te-
gyék ki a főhősüket a legszörnyűbb csapásoknak, mert 
ilyenkor ismerhetik meg az olvasók, hogy milyen is a 
főhős valójában, mi van a személyi-
sége mélyén. Jézus földi élete pont 
ilyen módon ér véget: ártatlanul ül-
dözik, elítélik, megkínozzák és ki-
végzik – és közben igazán meglát-
juk az ő tökéletességét.  Az értelem 
azt mondaná, hogy elég lett volna, 
ha Jézus aláír egy szerződést a fő-
pappal, esetleg kiadnak egy új tóra-
értelmezést, ami megmutatja, hogy 
nem a törvény betartása az út a 
mennybe. De Isten tudja, hogy való-
jában nem erre volt szükségünk; és 
Jézus kereszthalála legalább annyira 
győzi meg a szívünket, mint az 
agyunkat. 

Óriási felfedezés számomra, 
hogy a Biblia is sokkal inkább az 
érzelmeinkre akar hatni, mint az értelmünkre. Nem el-
méletileg bizonyítja, hogy Isten képes gyógyítani, ha-
nem sok-sok emberi drámán keresztül érzékelteti ennek 
a jelentőségét. Jézus az utolsó vacsorán nem kéziköny-
veket adott a tanítványoknak az egyházalapítás elméle-
téről, hanem megmosta a lábukat és bátorította őket. Az 
ige szerint a legfontosabb a hit, a remény és a szeretet; 
egyik sem túl logikus vagy túl elméleti. Létezik olyan, 
hogy „elméletileg szeretlek”? 

Hadd vessek fel még két kérdéskört azoknak, akik 
hozzám hasonlóan botladozó, első lépéseiket teszik a 
keresztyénség érzelmes oldalán (addig a hölgyek, akik 
ezeket mindig is értették, érezték, dőljenek hátra nyu-
godtan): 

Nem túl szirupos ez az egész érzelmes keresztyénség 
ötlet? Szerintem nem. Ez nem felszínes, romantikus 
képzetet jelent arról, hogy Jézussal kézen fogva sétálok 
a tengerparton. Ez sokkal mélyebb, valódibb érzelmek-
ről szól. Ha valaki nyitott szívvel olvassa a húsvéti tör-
téneteket, annak belefájdul a szíve a kereszthalálba, 
azután pedig öröm és hála önti el a feltámadáshoz érve. 
Ha valaki meg akar térni, annak nem néhány jól megfo-
galmazott hitvallási tétel segít, hanem egy mély bűnbá-
nat. Ha valaki imádkozni akar egy ismerőséért, akkor 
többet ér a logikus „Isten képes rá, hogy segítsen rajta” 
elméletnél az, hogy „Uram, beleképzeltem magam az il-

lető helyébe, és szörnyen éreztem magam, segíts neki, 
kérlek!!”. És persze nem azt mondom, hogy kapcsoljuk 
ki az agyunkat, hanem azt, hogy kapcsoljuk be a szí-
vünket is az agyunk mellé. 

Mi van, ha valaki nem érzelmes típus? És nem is 
akar az lenni? Ijesztő lehet ez az egész érzelem-dolog, 
de hiszem, hogy hasznos, és nem kell az érzelmeink 
rabjává válnunk. A Biblia tele van olyan felszólítások-
kal, hogy adjunk hálát, szeressünk, dicsőítsük Istent – 
ezeket lehet pusztán ésszel is csinálni, de azért érezzük, 
hogy az érzelmek adnak ezeknek mélységet. Isten maga 
is érzelmes, együtt érez velünk például a nehézségek-
ben. Lehet kérni őt, hogy segítsen helyre tenni az ér-

zelmeinket, segítsen Lélek általi, 
helyes módon teret engedni nekik, 
tanítson minket minderről – én ezt 
kérem tőle mostanában. A Sátán is 
legtöbbször érzelmekkel támad 
minket (kívánsággal, lustasággal, 
félelemmel, stb.), de ezeknek az ér-
zéseknek nem muszáj kísértéssé, 
majd bűnné fajulniuk; például ha a 
félelem érzése támad minket, azt 
vihetjük Isten elé, és ő át tudja for-
dítani a benne megnyugvás érzésé-
re. Máris mélyült a hitünk egy 
amúgy negatív érzelem hatására.   

A kedvenc részem a Bibliából 
Jézus beszélgetése a tanítványokkal 
az utolsó vacsora estéjén. Ebben ta-
lálható a János 16,22: „Így most ti-

teket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd ti-
teket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem 
veheti el tőletek.” 

Tipp: Imádkozzunk, hogy Isten segítsen az érzelme-
inket helyesen megélni, hogy ne csak értsük, de át is 
érezzük a húsvét mélységét és örömét. A hála a leg-
egészségesebb érzés, és nekünk van miért hálásnak len-
nünk. 
 

Sonkoly Tamás 
 

Néhány bibliai rész az érzelmekről – ha szöget 
ütött a fejedbe ez a téma, tanulmányozd az Igét, 
például ezeken a helyeken: 
Róma 12,9-21: Az itt felsoroltaknak (pl. sírjatok a 
sírókkal) nem tudunk érzelemmentesen megfelel-
ni. 
Kolossé 3,5-17: Az új ember felöltözése sem érze-
lemmentes (pl. indulat helyett türelem). 
Filippi 4,1: Pál apostol nem csak értelemben volt 
hatalmas, az érzelmei is túláradóak voltak.  
János 2,1-12: Jézus első csodája nem annyira az 
értelemre hatott, mint az érzelmekre – szégyen 
helyett örömöt hozott. 
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JUBILEUM UTÁN ÉS ELŐTT…
 

Emléktöredékek budai éveimről 
 

 
 

A gyülekezet énekkarának emlékezetes ideje volt Békefi 
Mihály (akkor számunkra Misi bácsi) testvér karmesteri 
szolgálata. (a képen a régi imaházban) 

Az énekórák a vasárnap délutáni istentisztelet után 
zajlottak. Igen, mondhatni, hogy zajlottak, mivel nagy-
szerű hangulatban, vidáman, lelkesen gyakoroltuk, ta-
nultuk az énekeket. 

Most is előttem a kép, ahogy Misi testvér odapattan 
a harmóniumhoz, és elkezdi játszani, hogy „fel, gyűlje-
tek karba énekesek, fel….” Ez jelentette az énekóra 
kezdetét, ugyanis az istentisztelet után kezdődött a tár-
sasági élet a teremben, a felnőttek beszélgetése, a gye-
rekek szaladgálása. 

Az énekkari gyakorlásnak mindig nagy létszámú 
hallgatósága volt, mivel a családtagok megvárták az 
énekeseket, vagy csak egyszerűen jó volt még együtt 
lenni a testvérekkel. 

Nagy vállalkozás volt a „Gedeoniták” 1. számú éne-
kének megtanulása, a „Téged dicsér a föld”. Több ol-
dalas volt a kottája, elég nehéz szólamokkal. Sok-sok 
szólampróbával tanultuk meg, és énekeltük el egy 
énekkari esten. Az énekkari próbák emléke sokkal job-
ban megmaradt bennem, mint maga az előadásoké, ta-
lán mert a fiatalság öröme, és Misi bácsi karizmatikus 
lendülete töltötte be ezeket az alkalmakat. 

A szilveszteri istentiszteletek is kitörölhetetlenek 
emlékezetünkből. A mai napig nincs olyan szilveszter, 
hogy ne emlegetnénk ezeket az alkalmakat. Először is, 
este 9 órakor kezdődött az istentisztelet, és itt vártuk 
meg az éjfélt, s imádkozva mentünk át az újévbe. Ezek 
az évzáró alkalmak mindig nagyon komolyak és ünne-
pélyesek voltak. Az ünnepélyessége, méltósága kifeje-
ződött még az öltözékünkön is.  

Feljegyeztem az 1978. december 31-i igéket, a 34. 
zsoltár 8-11 versei: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó 

az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.” Az ige-
hirdetés pár mondata: „Jó megállni az év végén, hogy 
számba vegyük az áldásokat, mert ilyenkor a szívünk-
ben a hálaadásnak és a bűnbánatnak kell hangsúlyt kap-
nia.” 

Általában a szilveszteri igehirdetés egy évösszegző, 
az újévi pedig az elkövetkező évre vonatkozó iránymu-
tatás volt. Az istentisztelet a „Vezess minket, ó, nagy 
Isten földi vándor utunkon…” kezdetű énekkel fejező-
dött mindig be, de Békefi Misi bácsinál itt nem ért vé-
get, mert egyszer csak felhangzott a Himnusz előjátéka, 
és elénekeltük a magyar Himnuszt, amelyet sok hasonló 
befejezés követett. 

Kérdezhetnék a fiatalok, miért ilyen emlékezetes egy 
Himnusz eléneklése a gyülekezetben? Azért, mert ez 
olyan időszakban volt, amikor örültünk, hogy egyálta-
lán nyitva lehetnek az imaházajtók. 

Természetesen gyermekeink is itt voltak ezeken az 
alkalmakon, általában az első sorokban ültek szépen, 
fegyelmezetten. (De lehet, hogy csak azért, mert a mie-
inknek azt mondtuk, hogy ha nem ültök rendesen, Sza-
kács bácsi a botjával a fejetekre üt.) Nagyon élvezték az 
éjféli ébrenlétet, majd a hazafelé tartó sétát. Nem volt 
különösebben gond, hogy jutunk haza. (Ma, az automo-
bilok világában már sok helyen éppen a hazajutás miatt 
nem valósítható meg az éjféli együttlét tudomásom sze-
rint, de lehet, hogy nem emiatt.) 

 
2013 Árvaházi találkozó, 

a három Bodosi lány: Judit, Irén és Panni 

Férjemmel együtt nagyon hálásak vagyunk Mennyei 
Atyánknak, hogy a gyülekezetben élhettünk, nevelhet-
tük gyermekeinket, és ma is, ha visszajövünk – ponto-
sabban hazajövünk –, a testvérek nagy-nagy szeretete 
fogad bennünket. Isten áldását kívánjuk a testvérek 
munkájára! 

Bodó Lászlóné Bodosi Panni 
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ELGONDOLKODTATÓ…
 

Hogyan (nem) válunk sznobbá?! 
 
Sznob (angol kifejezés): az ún. előkelő, jómódú társaság 
(„felső tízezer”) szokásait nyeglén majmolni akaró 
személy. 

Sznobbá válni észrevétlenül is 
lehet. Napjaink sodró üteme, a 
másokhoz való felzárkózás, ha-
sonlítani akarás csak érdekkap-
csolatokat eredményez. Utánozni 
lehet viselkedést, beszédstílust, 
csak kifejezetten drága, luxus 
termékek vásárlását, külső meg-
jelenést… Ez nyegle nemtörő-

dömséggel kiegészítve biztos recept a sznobbá válás-
hoz. 

A szeretet, a szánalom, a gyengédség szóba sem jö-
het, hiszen az a réteg, amely csak utánzatokat termel, 
ezekkel a tulajdonságokkal csak nevetségessé tenné 
magát. Nevetségessé válni pedig nem lehet azokban a 
kisebb-nagyobb csoportosulásokban, amelyek gyors 
ütemben gyártják a „mindenáron utánozni kell valakit” 
arcnélküli tömegét – azokét, akik észrevétlenül váltak, 
válnak sznobbá, a növekvő, mindig mindenkinek meg-
felelni akarás kényszere miatt. 

Ők azonban a szeretet, szánalom, gyengédség erejét, 
az elvégzett munka örömét, a feladatok hittel történő 
teljesítését még hírből sem ismerik, mivel mindig más-
ra, másokra várnak, akik majd helyettük elvégzik ezeket 
a számukra értelmetlen dolgokat. 

… és természetesen mindig voltak, vannak (meg-
győződésem szerint) mindig is lesznek, akik ezeket el-
végzik. Nem kényszerítő megfelelési vágytól hajtva, 
hanem, mert tudják, hogyha másra, a másikra várnának, 
akkor soha semmi nem jutna előre. Akkor csak nyegle, 
nemtörődömök lesznek, akiket sznobságuk megfosztott 
a természetes fejlődést szolgáló gondolkozástól és tenni 

akarástól, a lelkiismeret hangjától, az utánozhatatlan 
szeretettől. 

Hasonló a hasonlónak örül – tartja a mondás. De 
miben legyünk hasonlóak, ami tartós örömet ad és nem-
csak utánzat? 

Hasonlóvá válni azokhoz érdemes, akikben felfe-
dezzük az egyszerű, de érthető gondolatokat, akik min-
den helyzetben önmagukat adják, nem pusztán szemé-
lyiségek, hanem egyéniségek tudnak maradni – meglé-
vő egyéni problémáik ellenére is. Akiken érezzük, hogy 
lelkünk szabaddá válik minden félelemtől, szellemi ké-
pességeinkben olyan változás történik, amelyet csak a 
Szentlélek Isten ereje képes tenni – általuk. Akik társa-
ságát folyamatosan igényeljük, mert elsősorban nem-
csak emberi eszközökkel és tudással bírnak, hanem a 
menny világából kapott ajándékkal, amely csak keve-
seknek adatik meg még keresztyén körökben is. 

Akiktől újra meg újra erőre kapunk, mivel tetteik, 
gondolatviláguk és beszédük nem a következményektől 
való állandó rettegés eszköze, sem nem az előre gyártott 
mondatok érthetetlensége. Akik, az emberi képességek 
és tulajdonságok másságát nem azzal magyarázzák, 
hogy „mindenkinek igaza van, mivel nem vagyunk egy-
formák”, hanem tudják: az igazság csak egy, így mindig 
mindenkinek nem lehet igaza. 

Egy az Isten, mint ahogy csak egy volt, aki harmad 
napra feltámadt, visszatért, és vissza fog térni közénk 
újra! Jézus ezt teljes valójában fogja megtenni, nem 
hamis ígéretekkel. Addig viszont megad nekünk min-
den esélyt, hogy ne váljunk üres lelkű és szívű utánza-
tokká! 

„Eszembe jut a benned lévő képmutatás nélküli 
hit.” (2Tim 1,5) 

Mérey Edit 

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Amszterdam – 405 évvel később 
Haarlem 

 
A Harlem szóról – így egy a-val – 
leginkább New York egyik városré-
sze jut eszünkbe, nem is véletlenül, 
hiszen azt az oda kivándorló holland 
telepesek nevezték el annak még va-
lamikor az 1600-as évek végén. 
Nem néztem alaposan utána a törté-
nelmi kapcsolódásnak, de jó okunk 
van feltételezni, hogy ebben az eset-

ben is úgy történt, mint sok hasonlóban: az amerikai 
kontinensre érkező bevándorlók saját hátrahagyott vá-
rosukról nevezték el új otthonukat, az egyik a betű pe-
dig lekopott az idők során. 

Ugyanis Haarlem egy holland kisváros Amszterdam-
tól kb. 20 km-re, a tenger felé, azaz egy Kelenföld-
Érdnyi távolság. Vonattal 10 perc az út. Olyan sűrűn 
mennek a vonatok, hogy nem is kell előre a menetren-
det megnézni, hanem csak ki kell menni az amszterda-
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mi főpályaudvarra és negyedórán belül garantáltan lesz 
vonat. Ami természetesen tiszta, hajszálpontosan indul 
és érkezik. Legbonyolultabb az egészben a jegyváltás, 
mert azt szinte csak automatából lehet, ami még magya-
rul is elég nehézséget tud okozni… 

Haarlem Corrie ten Boom szülővárosa. A ten Boom 
család valamikori háza ma múzeum – ennek meglátoga-
tását vettük tervbe. Bízom benne, hogy Corrie ten Bo-
om könyveit közülünk is sokan olvasták; akik még nem, 
gyorsan pótolják ezt a mulasztásukat! Jómagam vagy 
harminc évvel ezelőtt olvastam több könyvét, köszön-
hetően az Evangéliumi iratmissziónak, és az olvasottak 
nagy hatást tettek rám. Sok részletre már nem emlék-
szem, így a ten Boom család történetének is csak a lé-
nyege maradt meg bennem. A család a második világ-
háború idején hosszú időn keresztül zsidókat bújtatott, 
mígnem lebuktak és az egész családot letartóztatták, 
ketten koncentrációs táborba kerültek. Ezt a történetet 
írta meg Corrie, aki túlélte a háborút és evangélista lett 
belőle. 

A múzeum Ha-
arlem sétáló-
utcájában van, 
az egyik ke-
resztutca sarkán. 
Ugyanolyan jel-
legű, többszintes 
ház, mint az utca 
többi háza, 
melynek az alsó 
szintjén ma is 
ötvösbolt műkö-
dik (az édesapa 

ötvösmester 
volt). De ez a 
múzeum még-
sem olyan, mint 
a többi, nagy 

múzeum. Mások a léptékek. Ezt már az is mutatja, hogy 
amikor elhatároztuk, hogy ha már Amszterdamban já-
runk, elmegyünk ide is, szerettünk volna jegyet foglalni 
előre az interneten. (Ez azért tűnt célszerűnek, mert ki-
tapasztaltuk azt, hogy az előre megváltott jeggyel ren-
delkezőknek gyakorlatilag sehol sem kell sorba állni.) 
Ez a múzeum azonban teljesen máshogy működik. A 
hét meghatározott néhány napján van csak nyitva. Nem 
lehet előre bejelentkezni, hanem mindig aznap reggel ír-
ják ki kézzel egy cetlire, hogy hány órakor milyen 
nyelvű idegenvezetés lesz. Mivel egyszerre maximum 
csak 25 látogatót fogadnak, így mi is igyekeztünk idő-
ben odaérni és sorba állni. Így is tettünk, bízva abban, 
hogy keresztyének között nem lesz tolakodás az első 25 
helyért… (Nem lett, éppen 25-en voltunk…) 

Mivel a sorban állás előtt volt még egy óránk, így 
tettünk egy kört a városban. A város igazán hangulatos, 
mintha Amszterdam lenne kicsiben, nagyon kellemes 
lehet ott élni. Megnéztük a főtéren álló katedrálist, sőt, 

hallhattuk az orgona egész templomot betöltő hangját is 
(majd a látogatást követően éltünk a sajtboltban a sajt-
kóstolás lehetőségével is…). 

A múzeumban a másik furcsaság az idegenvezetés 
módja volt. A szűk lépcsőn az emeleti szobába mentünk 
föl, amely a család nappalija volt. Itt körbeültünk, min-
denki elmondta, hogy milyen országból jött. A látoga-
tók alkalmi csapata Európa sok országát képviselte, de 
voltak a tengerentúlról is több helyről. 

 
Ezt követően házigazdánk, aki talán olyan diako-

nissza nővér-féle volt, elkezdett prédikálni, beszélt vagy 
harminc percet a látogatásra szánt másfél órából. An-
goltudásom csekélysége miatt egy idő után elfáradtam 
az abban való koncentrálásban, hogy megértsem, mit 
mond, de annyit értettem, hogy jórészt nem a ten Boom 
család történetét mondta el, hanem az evangéliumot. 
Bevallom, magamban értetlenkedtem, hiszen nem pré-
dikációt hallgatni jöttünk, de aztán elmúlt a bosszúsá-
gom: hátha van valaki a csoportban, akinek éppen erre 
van szüksége… (Egy olasz házaspár viszont köszönte 
szépen, de nem kérte ezt, és el is hagyta a múzeumot.) 

Utána körbejártuk a házat, a szűk lépcsőkön fel és le, 
át a közlekedőkön, kis és be a sok kis szobába. Megható 
volt látni azt a szobából leválasztott részt, ahol bújtatták 
annakidején a 
zsidó ismerősö-
ket. Elképesztő 
volt belegon-
dolni abba, ho-
gyan lehetett az 
állandó feszült-
ségben élni, na-
ponta gyakorol-
ni a rejtőzködést 
egy nagyjából 
háromajtós 
szekrény-nyi te-
rületen. Olyan 1 
x 3 m-es terüle-
tet kell elkép-
zelni, melybe 
annak idején 
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egy szekrényből 
lehetett bebújni (a 
fénykép talán elég 
jól visszaadja az 
arányokat). 

A látogatás vé-
gén kellemes meg-
lepetésben volt ré-
szünk az ajándék-
boltban, amit szin-
tén az egyik szobá-
ból alakítottak ki. 
Ugyanis a szóróa-
nyagként kirakott 
könyvjelzők, lapok 
között magyar 

nyelvűekkel is találkoztunk, és voltak ott magyar nyel-
vű könyvek is. 

Néhány dolog azonban azóta sem hagy nyugodni. 

Először is az, hogy milyen nagy szerepe van gyer-
mekeink életében a családi háttérnek. A ten Boom csa-
lád a szó egyszerű és legnemesebb értelmében hívő csa-
lád volt. Nem tudom, milyen vallásúak voltak. De azt 
tudom, hogy a család mindennapjai családi áhítattal in-
dultak és záródtak. Ma is ott van az asztalon a nyitott 
családi Biblia, a fal mellett a zongora. Isten szavára va-
ló figyeléssel, énekkel és imádsággal indultak és feje-
ződtek be a napok, de a család a közös étkezésekkor is 
együtt volt. Mondhatja persze valaki, hogy így könnyű, 
ha az édesapa szinte otthon dolgozik, egyébként is a 
maga ura – és nyilván van ebben igazság, de a családfő 
élt is ezzel a lehetőséggel és olyan légkört teremtett, 
amely Istenről szólt. Életük azonban egy csapásra meg-
változott, miután valaki besúgta őket, razziát tartottak 
náluk, és annak ellenére, hogy a bújtatott embereket 
nem találták meg, mindenkit elhurcoltak. Corrie és nő-
vére, Betsie a ravensbrück-i megsemmisítő táborba ke-
rültek, ahol Betsie csonttá soványodva halt meg, de 
Corrie-t végül hazaengedték. Hitüket az embertelen kö-
rülmények között is próbálták megélni. 

A kérdést szinte fel sem kell tennem: vajon milyen 
örökséget visznek magunkkal gyermekeink a szülői 
házból? 

A másik, ami bennem motoszkál, inkább egy nyitott 
kérdés. Az a benyomásom, hogy az elmúlt években, a 
magyar közéletben (jórészt inkább politikai összefüg-
gésben) talán több szó esett a holokausztról a megelőző 
időszakhoz képest. Lehet, hogy ennek a kerek évfordu-
lók az egyik okai – így pl. világszerte megemlékeztek 
januárban az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadí-
tásának a 70. évfordulójáról. 

Nem végeztem semmilyen kutatást e témában, és le-
het, hogy mindössze ez az oka a bennem levő kérdé-
seknek. De miközben a téma nap mint nap előjön a tár-
sadalomban, szinte semmit sem tudok arról, hogy an-
nakidején hogyan viszonyultak a (baptista) hívők az ún. 

„zsidókérdéshez”? Voltak legalább néhányan, vagy 
esetleg többen is, akik nemcsak szóval szerettek, hanem 
„cselekedetekkel és valóságosan” (1Jn 3,18)? Hol van-
nak az ő történeteik? Hányan voltak olyanok, akiknek 
legalább titokban majd megszakadt a szívük, de nem 
volt bátorságuk szembe menni a mindent elsöprő szeny-
nyes áradattal? Netán voltak olyanok is a hívők között, 
akik közömbös szemlélői voltak annak, ami körülöttük 
történik? (Egy fotókiállítás kapcsán mondta valaki mi-
nap a rádióban, hogy a korabeli utcaképen számára az a 
legmegdöbbentőbb, hogy a halálba vonuló emberek kö-
rül „normális” mederben folyik a mindennapi élet: az 
utcán jönnek-mennek az emberek, a boltokba vásárlók 
mennek, autók közlekednek, stb.) Azt már félve kérde-
zem, hogy esetleg olyanok is voltak, akik titokban vagy 
nyíltan örültek, esetleg elégtételt is éreztek...? 

Az árvaházi találkozók kapcsán gyülekezetünk tör-
ténetét is ismerem valamennyire. A háború sok tárgyi 
emléket megsemmisített, feljegyzések azokban a nehéz 
években egyébként sem nagyon készültek. De hiányér-
zetem van, hogy nem tudom, hogy mi történt. Hogyan 
élték meg a testvérek, hogy egyik vasárnap sárga csil-
laggal kellett megjelenni egyeseknek az istentiszteleten, 
később pedig gettóba kellett költözni – nem folytatom. 
De honnan is venném magamnak a bátorságot, hogy 
esetleg a lelkekben lévő sebekről árulkodó hegeket ka-
pargassam, esetleg fájdalmat okozva? Egyáltalán nem 
akarom azt a benyomást kelteni, vagy kimondatlanul is 
sejtetni, hogy valami titok lengi körül ezt a témát: lehet, 
hogy az ismerethiányomnak mindössze az az oka, hogy 
hozzám jutott el kevés információ akár a mi gyülekeze-
tünk, akár más gyülekezet történetének ezen időszaká-
ról. 

De mielőtt bármit is számon kérnék a régmúlt gyü-
lekezetétől, jobb, ha magamba nézek és magam-
nak/magunknak teszem fel a kérdést: ma, itt és most, 
ahol élünk, mit kezdünk mások bajával? – Sokáig volt 
bennem hiányérzet Jézusnak azzal a példázatával kap-
csolatban, amikor arról beszél, hogy az utolsó ítéletkor 
majd lesznek, akik jobbkeze felől állnak majd, és lesz-
nek, akik balkéz felől. És Jézus mindkét oldal értetlen-
kedő kérdésére azonos tárgyú magyarázat ad: 

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: 
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta 
számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és en-
nem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruház-
tatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben vol-
tam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az 
igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned 
adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk vol-
na? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk vol-
na, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor 
láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna 
hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom 
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor 
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szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átko-
zottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűz-
re. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, 
és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogad-
tatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg 
voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 
Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk 
téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezíte-
lennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgál-
tunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony, mondom nék-
tek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkiseb-
bek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az 
örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” (Mt 
25, 34-46) 

Mindig hiányoltam ebből a történetből, hogy egy szó 
sem esik benne a hitről, megtérésről, újjászületésről – 
mintha abban, hogy valaki hol tölti majd az örökkévaló-
ságot, ez nem is számítana, hanem csak a jócselekede-
tek, vagy éppen annak hiánya. (Sovány vigasz számom-
ra, hogy nálamnál nagyobb embereknek is okozott már 
ez a kérdés némi fejtörést az elmúlt kétezer évben…). A 
ten Boom háznál tett látogatás felértékelte bennem ezt a 
példázatot, hiszen az ő történetük arról szól, hogy meg-

élték mindazt, amit hittek. Hogy, amikor kellett, tették 
azt, amit az igéből tanultak, és az üldözöttek mellé áll-
tak. Tevőlegesen, az életüket nemcsak kockáztatva, ha-
nem fel is áldozva. 

Jézus búcsúbeszédében elsősorban magára utal, 
amikor azt mondja, hogy „Nincs senkiben nagyobb sze-
retet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 
15,13), de nyilvánvalóan igaz ez az ige az emberi kap-
csolatokban is. Sőt levelében a szeretett apostol még 
ennél is határozottabban fogalmaz: „Abból ismerjük a 
szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tar-
tozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért” (1Jn 
3,16) 

A ten Boom család megértette, hogy a mások iránti 
szeretet nem választás kérdése, hanem Isten iránti tarto-
zásunk következménye. Az ő mások iránti szeretetük a 
legnagyobb volt, igazi jézusi szeretet, Agapé-szeretet. 

Ha ennél kevesebbel is beérjük, akkor a hívő életünk 
nem más, csak kegyeskedés, vallásoskodás. 
 

Ádány Mihály 

 

 

Az istentiszteleti szolgálatok beosztása április–június 
 

 

Április 3 du. Lelkipásztor Úrvacsora, Nagypéntek 

5 de. Gyöngyösi Jánosné Húsvét 
du. 

12 de. Gulyásné L. Tünde  
du.  

19 de. Uri Melinda Zenés Istentisztelet 
du. Kamaraerdő 

26 de. Uri Ildikó  
du.  

Május 
 

3 de.  Úrvacsora 
du. Bibliakör  Anyák napja 

10 de. Tarsolyné Sonkoly Eszter  
du. 

17 de. Uri Erika Zenés Istentisztelet 
du. Kamaraerdő 

24 de. Nagyné Kalán Éva 
 

Pünkösd 
du. 

31 de. Balázs Enikő 
Nagy Jánosné 

Énekkari záró 
Gyerekklub du. 

Június 7 de.  Úrvacsora 
du. Nagy Péter Csoportbeszélgetés 

14 de. Nagyné Kalán Éva/ 
Bibliakör 

Vasárnapi iskolai évzáró 
du. 

21 de. Ádány Ferenc Zenés Istentisztelet 
du. Kamaraerdő 

28 de. Tarsolyné Sonkoly Eszter  
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TALLÓZÓ
 

Nagypénteki történet 
 
George Thomas plébános volt New England egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templo-
mában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a 
szószék párkányára. 
 
Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, 
mi fog történni. A plébános elkezdte a prédikációt: 

„Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembejött 
velem egy gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, 
és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve 
a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és meg-
kérdeztem: 

– Na, mit viszel magaddal? 
– Csak ezt a három vacak madarat – felelte. 
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdeztem. 
– Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte – 

Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, 
egymás közötti viadalra uszítom őket. 
Élvezni fogom. 

– De előbb-utóbb beleunsz majd. 
Utána mit csinálsz velük? 

– Ó, van otthon két macskánk – 
mondta a fiú – azok szeretik a madár-
húst. Megetetem őket velük. 

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét 
megszólaltam: 

– Fiam, mennyit kérsz a madara-
kért? 

– Nem kellenek magának azok a 
madarak, atya. Hiszen azok csak vacak, 
szürke mezei madarak. Még énekelni 
sem tudnak. Még csak nem is szépek. 

– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét. 
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam 

volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a 
zsebemből a tíz dollárt, és odaadtam neki. A fiú letette a 
kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán 
felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, 
ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon enged-
tem a madarakat.” 

Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történe-
tét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: 

„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A 
Sátán épp az Édenkertből jött, és így dicsekedett: 

– Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. 
Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek 
nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek lesznek! 

– Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus. 
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan 

házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldü-
hítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék 
és kínozzák egymást; hogyan részegeskedjenek és kábí-
tószerezzenek, hogyan találjanak fel fegyvereket és 

bombákat és hogyan öljék egymást. 
Nagyon fogom élvezni – mondta a Sá-
tán. 

– Mit csinálsz majd velük akkor, ha 
eleged lesz a játékból? 

– Megölöm őket! – felelte a Sátán. 
– Mennyit kérsz értük? – érdeklő-

dött tovább Jézus. 
– Nem kellenek neked azok az em-

berek! Nem jók azok semmire! Megve-
szed őket, ők pedig csak gyűlölni fog-
nak. Leköpnek, megátkoznak és meg-
ölnek. Nem kellenek ők neked! 

– Mennyit kérsz? – kérdezte újból 
Jézus. 

A Sátán végignézett Jézuson és 
megvető gúnnyal mondta: 

– A véredet, az összes könnyedet és az egész élete-
det! 

Jézus így szólt: 
– Megegyeztünk! – aztán kifizette az árat.” 
Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát és le-

ment a szószékről. 
 

Szerző ismeretlen, forrás: keresztenyszepsegportal.hu 

 
 

Hűség 
 
Többféle hűség van. Én hármat szeretnék számba venni. 
Kettő, ami szerintem nem célravezető, és egy, ami szá-
momra hatékony, vagy helyes. Fontos: gondolhatod 
másként, az írás nem kötelez semmire! 

Isten hűséget vár el az embertől, de nem mindegy, 
hogy milyen hűségről van szó. Az, hogy milyen képünk 
van a hűségről, meghatározza azt is, hogy hogyan va-
gyunk Istenhez hűségesek. 
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Vannak először a „belehalokishűségesvagyok” típu-
sú emberek. Ez a konstrukció úgy működik, hogy adott 
egy pokol-szerű élet, amiben mindkét fél állandóan 
csak panasszal van tele. Veszekedés, esetleg fizikai 
bántalmazás, de a verbális bántalmazás mindenképpen 
alap ebben a „hűség”-értelmezésben. Ráadásul, ha ez 
egy házaspár és vallásos, akkor ez még azzal is meg van 
spékelve, hogy a Biblia tiltja a válást. Ez az egész telje-
sen elhibázott hűség-értelmezés. Ezt inkább nevezném a 
saját és a mások élete szántszándékkal történő megkese-
rítésének. A népszerű megoldás erre az, hogy hát miért 
nem válsz el, miért nem hagyod ott. Vagy ha munkáról 
van szó, miért nem költözöl el. Ez egy nagyon leegy-
szerűsítő megoldás. Úgy hiszem, emögött az életmód 
mögött valami más, hibás életszemlélet húzódik meg. 
Általában a mások hibáztatása az, ami motiválja a fele-
ket. Ha házastárs, akkor a baj minden esetben a másik-
kal van. Ha munkahely, akkor a főnökkel, a munkatár-
sakkal, a fizetéssel, vagy a munkabeosztással. Mindig 
valaki más az oka az életem csapnivalóan rossz voltá-
nak. Ugrálhatok akár ki is ilyen szituációkból, ahogyan 
majd a következő „hűség” kapcsán írok erről, de ez 
nem megoldás. A felelősségvállalás totális hiányáról 
van itt szó. Ki felelős az 
életemért? Én! Én felelős 
vagyok. És persze, MI fele-
lősek vagyunk, de az nem 
megy, hogy „te tehetsz 
mindenről”. Csendben 
vagy hangosan áldozatnak 
lenni a világon a legegy-
szerűbb dolog. Panaszkod-
ni a másikra és közben 
benne maradni a hűség 
címszava alatt ez lényegé-
ben életvitelszerű ambivalencia. 

Vágyom valamire (egy kiegyensúlyozott és boldog 
életre), de úgy, hogy nem ÉN változtatok, hanem a vál-
toztatást MÁSOKON követelem. Mert végtére is én JÓ 
vagyok, és az, amiért az életem nem jó, nem én vagyok 
a felelős. És közben „hűséges” vagyok. Megvallom, 
nem sok reményt látok az ilyen életek megváltozására. 
Ezért foglalkozom fiatalokkal, mert ők még mindennek 
az elején vannak. Még élhetnek másképp. Nekik nem 
megváltozni kell, hanem kialakítani egy működőképes 
életet. Helyén értelmezni a hűséget. Például nem kötni 
házasságot olyan fiúval, aki még a kezdetek kezdetén 
hazudott, megcsalt, megütött, vagy erőszakosan közele-
dett – gondolván, hogy majd megváltozik. Nem fog. És 
épp ez a baj. Ha én belemegyek egy ilyen nyilvánvaló-
an halálra ítélt kapcsolatba, akkor benne is fogok ma-
radni, mert igent mondtam erre. Ezt is lehet, de azt nem, 
hogy igent mondtam rá, és álladóan azért vagyok kese-
rű, hogy a másik nem más. Félre ne értsetek, hiszek ab-
ban, hogy az ilyen kapcsolatok is megváltozhatnak, DE 
csak úgy, hogy a FELEK változnak meg. De ne kérj ta-

nácsot, ha ilyen helyzetben vagy, mert nem tudok adni. 
Tanácstalan vagyok. 

És persze ott van Isten is. Van egy elhibázott képem 
a kapcsolatokról, fogom, és ezt szépen rávetítem Isten-
re, majd azért lázadok ellene, mert ő nem változik meg, 
mert nem teljesíti az elvárásaimat, mert ő nem száll be a 
játszmába. Az nem hűség, hogy csendbenbelehalok-de-
akkoris. A hűség a hosszútávú boldogság letéteménye-
se. Hosszútávú a kapcsolat, de nem boldog? Akkor va-
lamit félreértettél a hűség kapcsán. 

Van a másik kategória. Népes tábor ez is. Vándorlás 
egyik kapcsolatból a másikba. A hűség itt időleges. Hű-
séges vagyok, amíg jól esik. Amíg úgy jön. Amíg nem 
kell erőfeszítést tennem. Tipikusan vallásos összefüg-
gésben ez az, amikor addig vagyok hűséges Istenhez, 
amíg jól megy az életem. Addig vagyok hűséges a gyü-
lekezethez, amíg minden jó, és el vannak tőlem ájulva, 
amíg jól érzem magam. Mihelyt nekem kellene bele-
tennem valamit, máris kislisszanok belőle. Járok gyüle-
kezetről gyülekezetre. Közösségről közösségre. Kap-
csolatról kapcsolatra. Munkahelyről munkahelyre. Itt is 
el kell mondani, hogy nem az a baj, hogy van, amikor 
tovább kell lépni, és be kell látni, hogy tévedtem. Té-

vedni emberi dolog. Té-
vedhetek. De ez nem lehet 
életmegoldó stratégia. On-
nan tudhatom, hogy nem 
elmenekülök a kihívások 
elől, hogy vállalom-e a fe-
lelősséget a tetteimért és a 
hibáimért és be tudom-e 
látni, hogy tévedtem. Le-
szűröm-e a konzekvenciá-
kat, hogy miben tévedtem, 
és mire kell a következők-

ben vigyáznom? Ha továbbléptem és azt mondtam ma-
gamban, hogy semmiben sem hibáztam, és mindenben a 
másik volt a hibás, az ugyanolyan, mint az előző „hű-
ség” csak itt nem maradok benne belebetegedésig, ha-
nem belebetegedésig tovább megyek. Mindig egy újabb 
helyre. Mindig egy újabb ölelésbe. Mindig elszakadva, 
kilépve, otthagyva, démonizálva. Tele teljesen elhibá-
zott elvárásokkal. És persze hűséget követelve a másik-
tól, miközben én nem köteleződtem el, hanem össze-
csomagolva várok, hogy mikor derül ki, hogy ebből a 
kapcsolatból, erről a munkahelyről, ebből a gyülekezet-
ből is tovább kell lépnem. Az áldozatiság másik arca. 

Röviden elmondom, hogy mit értettem meg a hűség 
kapcsán. A hűség soha nem önmagában értelmezhető, 
hanem kapcsolati viszonylatban. Adott emberhez, adott 
munkához, hivatáshoz és adott hithez vagyok hűséges. 
A hűségem döntés következménye. Sokan értetlenked-
nek, amikor azt mondom, hogy a párkapcsolat csak egy 
állomás a házasság felé vezető úton. Hát miért mondom 
ezt? Hogyan mondhatok ilyet. Miben több a házasság 
az élettársi kapcsolatnál? Abban több, hogy felelősséget 
vállalok a kapcsolatunkért, a másikért. Döntök és dön-
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tésemet kinyilvánítom Isten és ember előtt, mennyben 
és földön nyilvánvalóvá teszem, hogy elköteleződöm 
emellett a másik ember mellett. Mert szeretem. Mert 
szeretni akarom. Mert így döntöttem. Mert tudom, hogy 
ő is így döntött. Csak így működhet. Persze, a házassági 
fogadalom semmire sem garancia, ahogyan a fentiekben 
is láthattuk, de legalább tudhatom, hogy a saját foga-
dalmamat és döntésemet kérdőjelezem meg és veszem 
semmibe. 

A hűség a hosszútávú boldogság letéteményese. 
Mindkét ismertetőjel fontos: hosszútávú, boldogság. Ez 

a hűség két ismérve. A hosszútávú azért fontos, mert 
minden ember életében, így a kapcsolatokban is vannak 
nagyon nehéz és nem kifejezetten boldog, vagy egyene-
sen szenvedésekkel teli szakaszok (vele tűrök, vele 
szenvedek), de a boldogság is ott van, mert az nem le-
het, hogy az egész életem tűrés és szenvedés, mert ak-
kor valamit nagyon félreértettem. Vajon mit? 

Szikszai Szabolcs 
www.ujragondolo.hu 

 
 

Ne félj! 
 

Ember, ne félj a rossztól! 
Arkangyal áll a poszton, 
Van, aki hallja hangod: 
„Szabadíts a gonosztól.” 
 

Ne félj a fájdalomtól: 
Nem kontár kése koncol, 
Próbált sebész az Isten; 
Megifjodol, ha boncol. 
 

A bűnt se féld: a pázsit 
Gyomot is hajt, ha ázik. 
Ravasz művész az Isten: 
A rossz is jót csírázik. 
 

Még magadat se féljed: 
Isten kezén a mérleg. 
Ha mégoly semmi volnál: 
Majd megnagyít a Lélek. 
 

Ha napba, holdba lőnek, 
Örülj a szép erőnek: 
Minden javára munkál 
Az Istent szeretőnek. 
 

A kék magasba nézz föl, 
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl. 
Egyet pillant az Isten, 
És egész lesz a részből. 
 

A halál is csak ennyi: 
– Ne félj elébe menni – 
Édesapád az Isten, 
Röpül eléd, ölelni. 
 

Sík Sándor 

Gyászhír 
 

Életének 94. évében a mennyei hazába költözött Szabó Sándor testvérünk. 
Életéről megemlékezést a következő lapszámban olvashatnak a testvérek. 

Istenünk vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak! 
 

 
 

„Mindig tégy különbséget Isten rendelkezése és megengedő aka-
rata között, azaz gondviselő akarata között. Parancsai változha-
tatlanok, megengedő akaratáért pedig harcolnunk kell Őelőtte. 
Megengedő akaratával ellenkezve engedelmességre jutunk pa-
rancsaival szemben. „Azoknak, akik Istent szeretik, minden a ja-
vukat munkálja.”. azoknak, akik hűségesek maradnak megbízá-
sához, a Jézus Krisztusban kapott elhívásukhoz. Istennek az a 
célja az Ő megengedő akaratával, hogy gyermekeit a világ előtt 
bemutassa. Nem szabad pipogyán viselkednünk és lemondással 
szólni: „Ez Isten akarata.” Ez nem azt jelenti, hogy Istennel harc-
ban álljunk, hanem Őelőtte a dolgokkal harcoljunk. Vigyázz, ne-
hogy tunyán ott kuporogj Isten előtt ahelyett, hogy dicsőséges 
harcra kelnél és megragadhasd az Ő erejét.” 
 

Oswald Chambers 
 
 
 

GYERMEKSAROK 
 
 

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük a márciusi 
és az áprilisi születésnaposokat! 

 

Soltész Villő (márc. 9.) 

Veress Hanna (márc. 9.) 

Soltész Illés (márc. 26) 

Egyed-Kiss Márk (ápr. 18.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
márciusban született 

testvéreinket! 

 

„Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod 
jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. Tarts meg engem, 
mint szemed fényét, szárnyaid árnyékában rejts el engem.” (Zsolt 
17,7-8) 

Ebben a bizonytalan világban biztonságos helyet keresünk. A 
zsoltáríró tudja, hol van ez a hely. Az Úr védelmező ereje szár-
nyai árnyékában van. Ezen a helyen bátorságot nyerünk a sötét-
ség erőivel szemben. Aki az Örökkévalóhoz menekül, megta-
pasztalhatja jobbjának erejét. Az ellenség kilövi nyilait, mert fé-
lelemben akar tartani titeket, de a Nagyobb bennetek van. 

Ti már tudjátok, hogy Jézus Krisztus az ellenetek szóló kéz-
írást odaszegezte a fára, és győzelmet aratott a fejedelemségek és 
hatalmasságok felett. (Kol 2,14-15) Legyetek bizonyosak abban, 
hogy Jézus Krisztus győzelme a tietek is! 

Lukács Edit 

Baranyai Jánosné 
(márc. 1.) 
Ádány Anna 
(márc. 4.) 
Zsigovics Virág 
(márc. 9.) 
Illés Károlyné 
(márc. 10.) 
Ádány Balázs 
(márc. 11.) 
Galambos Sándorné 
(márc. 11.) 
Ádány Rebeka 
(márc. 12.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 

dr. Novák Péterné 
(márc. 15.) 
Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 
Kristóf Róbert 
(márc. 18.) 
Pomázi Lászlóné  
(márc. 20.) 
Soltészné Takár 
Anita (márc. 21.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 
Baranyai Zsolt 
(márc. 29.) 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
áprilisban született testvéreinket! 

„Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Ma-
gasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a 
bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. 
Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” (Lk 10,21) 

Nem azért írtam ezt az igeverset, mintha nem lennétek elég oko-
sak vagy előkelőek, hanem azért, hogy lássátok meg, hogy a vi-
lág szemében a hívők ugyan csodabogarak, de ti az elhívásotokra 
figyeljetek. 

Nem az a lényeges dolog, hogy ki honnan jött, hanem, hogy 
most hol tartotok. Akármi volt az előzmény, fel kell mindent ad-
notok, ami testből való. Lehet, hogy úgy néztek ki, hogy nincs 
semmitek, mégis mindennel bírók vagytok. (2Kor 6,10) Az Úr 
kiegészíti hiányosságaitokat. Kevés erőtök van, de megtartjátok 
az Úr beszédét. (Jel 3,8) Ha elértek egy szintre, az Úré legyen a 
dicsőség! A világ szemében is legyen példa az életetek, és lássák 
meg, hogy veletek van az Isten! 

Lukács Edit

Berényi Csaba  
(ápr. 1.) 
Bányai Jozefina 
(ápr. 4.) 
Boda Péter 
(ápr. 4.) 
Uri Ildikó 
(ápr. 6.) 
Nagy Lajos 
(ápr. 8.) 
Ádány Ferencné 
(ápr. 10.) 
Tokaji Istvánné 
(ápr. 14.) 

Ádány Orsolya 
(ápr. 15.) 
Simon Erika 
(ápr. 21.) 
Kusztor-Jurenka 
Krisztina (ápr. 25.) 
Lippai Gábor 
(ápr. 25.) 
Zákány Csaba 
(ápr. 26.) 
Juhász Béla 
(ápr. 28.) 
Sztasák Mihály 
(ápr. 30.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó, törekvők 
órája 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági 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. 

Húsvét hétfőn nem tartunk isten-
tiszteletet! 

 

Betegeink 

Ádány Béla 
Bányai Jozefa 
Benedek Jánosné 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„Mert egyetlen áldozattal örökre 
tökéletessé tette a megszentel-
teket.” (Zsid 10,14) 

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

Fotó: Zsigovics Géza 

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


