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„Nem tehetett másképp!” 
 
Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. 
Tudós vitát és tisztulást akart. 
Világoljon az Evangélium! 
Aranyért nincsen kegyelem! 
Bűnbánat nélkül nincsen bocsánat! 
 
Ha látta volna már, 
hogy 95 tétele, 
mint vihar süvítő szele, 
söpör végig országokon, világon, 
ha látta volna a nyomában támadt 
viharos zivatart, 
s mint vérfagyasztó vízió 
szemébe lobbant volna máglyák lángja, 
gályarabság és inkvizíció: 
vajon megtette volna akkor is?! 
Nem verte volna vissza látomása? 
Nem hullott volna ki csontos kezéből 
tételszögező, súlyos kalapácsa?! 
 
Lehet… Ha nem a Hatalmas keze 
vezette volna 
tételíró kezét, 
Akivel ellenkezni kárhozat, 
Aki előtt csak térdre hullni jó… 
Lehet… ha nem a Hatalmas szava 
mondta volna: Legyen: 
Világosság és reformáció! 
 
Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. 
Nem tudta, hogy a 95 tétel 
útnak indul, és századokon átlép. 
 
Megírta, mert meg kellett írnia. 
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”. 
 

Túrmezei Erzsébet 
 
 

 

 
 

 

„Az igazság halhatatlan!” 
A reformáció harmadik ága 

 

Édesapám (Nagy János baptista lelkipásztor, 1920–2011) sok-
szor meghökkentette a fiatalokat kérdésével: – Gyerekek, talál-
koztatok-e már anabaptista hívővel? – S amikor azok zavarodott 
nemmel válaszoltak, ezt mondta nekik: – Én az vagyok! – Ma-
gyarázatul aztán elmondta, hogy amikor ő megszületett a Tria-
noni-szerződés évében, szülei még a református egyház tagjai 
voltak, ezért csecsemőkeresztségben részesült. A család még 
abban az évben az Újpesti Baptista Gyülekezetbe kezdett járni, 
ahol nagyszüleim megtértek és bemerítkeztek, előbb nagyapám, 
majd egy évvel később nagyanyám is. Az öt gyermek így már az 
újpesti gyülekezetben nőtt fel, és lettek aktív szolgáló tagjai 
nemcsak a helyi, hanem az országos közösségnek is. Édesapám 
16 évesen fogadta be szívébe az Úr Jézust, és merítkezett be hi-
tének vallomására – ily módon részesült a felnőttkeresztségben 
is. Ezért mondhatta azt tréfásan-komolyan, hogy ő egy „anabap-
tista”! 

Mert mit is jelent az anabaptista kifejezés? A görög eredetű 
szó jelentése: „újrakeresztelt”, és azoknak a csoportoknak a 
gyakorlatára utal, amelyek a Luther Márton által elindított re-
formációval szinte egyidőben léptek fel, és a személyes hitvallá-
son alapuló felnőttkeresztséget, vagyis az alámerítést gyakorol-
ták. Hadd álljon itt egy rövid szemelvény az anabaptista „svájci 
testvérek” történetéből: „Nevezetes esemény történt 492 évvel 
ezelőtt Zürichben. 1525. január 21-én Manz Félix otthonában 
művelt svájci fiatalok tanulmányozták a Bibliát. Isten vezetését 
kérve könyörögtek az Úrhoz, és miután felismerték a keresztség 
bibliai igazságát, meggyőződéssel vették fel a hitvalló kereszt-
séget. Blaurock Györgyöt hitvallása alapján Grebel Konrád ré-
szesítette az igazi keresztyén keresztségben’, Blaurock pedig 
Manz Félixet és jelen levő fiatal társait keresztelte meg. Így in-
dult el a svájci anabaptista mozgalom.” 
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A reformáció harmadik ágaként tartják nyilván az 
anabaptista mozgalmat, pedig az időbeliségét tekintve a 
másodikként lépett fel, s csak utána, 1535-ben kezdte 
meg reformátori munkáját Kálvin János Genf városá-
ban. Hatását tekintve viszont valóban „csak” harmadik 
volt, s ez nagymértékben annak volt köszönhető, hogy 
az anabaptistákat a római katolikus egyház eretneknek, 
Luther és Kálvin pedig túl radikálisnak tar-
totta. A „Sola Scriptura”-elv szellemében 
történő, az evangéliumi gyakorlathoz való 
visszatérésben Luther és Kálvin is megtor-
pant. Bár voltak időszakok, amikor elismer-
ték a felnőttkeresztség igei helyességét, 
mégis megtartották a csecsemőkeresztséget, 
mert féltek, hogy elveszítik a fejedelmek és 
a néptömegek támogatását (Cuius regio, 
eius religio vagyis Akié a föld, az határozza 
meg alattvalói vallását). Inkább teológiai 
nézeteiket igazították a helytelen gyakorlat-
hoz, minthogy következetesen végigmentek 
volna a megújulás útján. A szomorú ebben 
az, hogy ily módon a „Sola fide!”, a „Sola 
gratia!” és a „Sola Christus!” elveit sem 
hagyták maradéktalanul megvalósulni. Hi-
szen a csecsemő megkeresztelésekor a baba 
helyett a keresztszülők hisznek, nem bíznak az Isten 
kegyelmében, és ezzel Jézus Krisztust tétlenségre kár-
hoztatják egyéni és gyülekezeti életükben. 

Amíg a reformáció két nagy egyháza, az evangélikus 
és a református Luther Márton és Kálvin János tevé-
kenységére vezeti vissza eredetét, az anabaptisták sok-
rétű mozgalmának nem egyetlen kiemelkedő vezetője 
volt, hanem időben és országonként is számos. Vala-
mennyien üldözést szenvedtek Krisztusért, és mártírha-
lált haltak, mert mindvégig hűségesek maradtak. Közü-
lük csak két személy nevét említem meg: Hubmayer 
Baltazár ingolstadti egyetemi tanárét, akit 1528-ban 
Bécsben máglyán égettek el, feleségét három nappal 
később vízbe fojtották; és a Felvidéken működő Fischer 
András wittenbergi teológiai tanárét, aki 1540-ben 
Krasznahorka várának ablakából levetve vált vértanúvá. 
Hubmayer jelmondata ma is érvényes: „Az igazság hal-
hatatlan!” 

A római egyház által indított ellenreformáció ered-
ményeként szinte teljesen felszámolták az anabaptista 
csoportokat. Akik megmaradtak közülük, azok Ma-
gyarországra is eljutottak. Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem 1621-ben Alvincra telepítette a hutterita anabap-

tistákat és kiváltságokat adott nekik. Éppen úgy, mint 
Sárospatakon Rákóczi György, vagy Németújváron 
Batthyány Boldizsár, a szigetvári hős unokájának férje. 
Habán orvost, természettudóst, iparosokat, kertészeket 
hívott a birtokára, és kedvezményeket adott nekik. Ezek 
a főnemesek értékesnek tartották a habánok kézműves 
termékeit azokban az időkben. Ma is elsősorban a sajátos 

díszítésű habán kerámiák jutnak eszünkbe: 
fajansz edények, bokályos kályhák, díszes 
evőeszközök – sajátos művészi kialakítást 
és kiváló minőséget jelentenek. Gyönyör-
ködünk bennük, akár az Iparművészeti 
Múzeum tárlóit, akár egy művészeti bolt 
kirakatát szemléljük… 

Az anabaptista mozgalmat az évszá-
zadok során elfojtották, mégis van néhány 
evangéliumi felekezet, amely belőle ere-
deztethető: a mennoniták (Simons Menno 
követői), a hutterita anabaptisták (Hutter 
Jakab követői) és az amishok. Mi, újkori 
baptisták is szellemi elődeinknek tekint-
jük az anabaptisták biblikus irányzatának 
követőit (pl. Hubmayer Baltazárt és Fisc-
her Andrást). Az ő nyomukban járva, a 
világon élő baptista testvéreinkkel együtt, 

az Apostoli Hitvallás elfogadásán túl öt fontos ismérv-
nek igyekszünk eleget tenni. Ezek a következők: 

1. A Szentírás kizárólagos tekintélyének elismerése. 
2. A hívő keresztség, a hitvalláson alapuló bemerítés 

gyakorlása. 
3. Az újszövetségi gyülekezet-szervezet alapelveihez 

való alkalmazkodás. 
4. A lelkiismereti és vallásszabadság hirdetése. 
5. A lélekmentés, az evangélizáció fontossága. 

Mindegyik pontot érdemes lenne mélyebben is kifej-
teni, de erre most nincs mód és lehetőség. Így csak az 5. 
ismérvhez fűzöm hozzá Johann Gerhard Onckennek, az 
európai baptizmus atyjának a híressé vált (már-már el-
csépelt) mondását: „Minden baptista misszionárius!” Ő 
volt az, aki 1846-ban a Hamburgban megtért és bemerí-
tett Rottmayer Jánost és társait visszaküldte Magyaror-
szágra, hogy hirdessék az evangéliumot és plántáljanak 
gyülekezeteket. – Mi lenne, ha mi is komolyan vennénk 
krisztusi küldetésünket nagyobb felelősséget érezve 
magyar népünkért, a minket körülvevő emberekért?  
 

Kolozs Nagy János 

 
 

„A habánokról – más néven anabaptistákról – a XVI. század eleje óta emlékeznek meg a krónikák. A Bibliából le-
szűrt hitelvek és iránymutatások alapján kisebb-nagyobb településeket hoztak létre, melyekben vagyonközösség-
ben éltek, a testvériség minden tagja egyenlő volt, csendes, befelé forduló életük a vallásos szemlélődés és a 
munka szolgálatában állt, tiltották az erőszakot, a fegyverforgatást, vezetőiket választották. 

Jelentős számban voltak közöttük fazekasok is, akik ónmázas fehér edényeket készítettek, melynek technikáját 
Itáliából, Faenzából, illeve a hollandiai Delfből hozták magukkal. Egyedülálló motívumviláguk, színkezelésük és 
technikájuk – mely nagyon különbözött környezetük népi fazekasságától – hamar közkedveltté tette a habán faze-
kasok termékeit, eleinte csak főúri körökben, később a szélesebb néprétegekben is.” 

Forrás: http://www.haban.hu/habantortenet.html 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN  
 

Beiktattuk új lelkipásztorunkat 
 

Gazdagnak ígérkezett az idei ősz gyülekezetünkben. Szeptember 24-én vasárnap délelőtt lelkipásztor-beiktatási is-
tentiszteleten örülhetett együtt közösségünk. Kotán Béla testvért és gyülekezetünk tagságát is úgy vezetette Isten, 
hogy mostantól közösen haladjunk együtt a keskeny úton, itt, a Budai Gyülekezetben. 

Ünnepi alkalmunkat Nagy Péter diakónus testvér vezette le. A Magyarországi Baptista Egyház részéről Mészá-
ros Kornél testvér, egyházunk főtitkára, az Újpesti Gyülekezet lelkipásztora szolgált közöttünk Isten igéjével, és ő 
vezette le az ünnepélyes beiktatás hivatalos részét is. Mindemellett hallhattuk Kotán testvér „szószékfoglaló” ige-
hirdetését, és az énekkar szívhezszóló énekeit is. Együttlétünk megható része volt az is, ahogy az Őrbottyáni Gyü-
lekezet képviselője elbúcsúzott volt lelkipásztorától, és a többi köszöntés is, amit a család, és a környező gyüleke-
zetek testvérei küldtek számunkra. A helyi gyülekezet részéről pedig a fogadó szavakat hallgattuk figyelmesen 
Sonkoly Tamás és Kiss Pálné testvéreinktől. Alkalmunk végén szeretetvendégséggel leptük meg vendégeinket, ahol 
a feltálalt sütemények és üdítők mellett lehetőség adódott testvéri beszélgetésekre is. 

Kívánjuk, hogy a fogadalom – az elköteleződés és a szándék – szavait Isten előtti jó lelkiismerettel és hűséggel 
tudjuk megtartani. Ehhez kérjük a Mindenható áldását Kotán testvér és családja, és az egész gyülekezet részére. 

Á. J. 

  
 

 

 

 
 

 

Pintér Béla énekelt a Gyermekklubon 
 
Zsúfolásig megtelt a budai baptista imaház október 1-
jén délután a Kerületi Gyermekklub őszi rendezvényén. 
Pintér Béla keresztyén énekest és dalszerzőt vártuk, aki 
az elmúlt két évtized alatt országszerte ismertté vált 
koncertjei és lemezei által. Már februárban elküldtük a 
meghívót, de csak szeptember közepén vált véglegessé 
jövetele. Fontosnak tartottuk, hogy ne csak a „megszo-
kott” közönség legyen jelen, hanem gyülekezetünkből 
és tágabb környezetünkből minél többen – akik szeretik 

változatos stílusú dallamait, a hívő élet küzdelmeit tük-
röző, célt mutató szövegeit.  

Nagy Jánosné Zsuzsa üdvözlő szavait követően gyü-
lekezetünk frissen beiktatott lelkipásztora, Kotán Béla 
testvér mutatkozott be a jelenlevőknek. Személyes han-
gú bizonyságtételével sikerült megszólítania gyermeke-
ket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt, jól előkészítve a 
hallgatókat az utána következő koncertre. Pintér Béla 
egyórás műsor keretében több mint tíz közkedvelt és 
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kevéssé ismert éneket adott elő a tőle megszokott oda-
adással. Közülük is kiemelkedett „A homokba kell írni 
a szót” című, amelyet sokan együtt énekeltünk az elő-
adóval… A dalok között gyermekkori csínytevéseiről 
szólt, meg ifjúkori útkereséséről beszélt, és hogy miként 
fogadta el Jézus Krisztus kegyelmét. Újra meg újra 
megszólította a gyermekeket és bevonta őket az elő-
adásba. Végül néhány bátor jelentkezővel, alkalmi 
„csemetékkel” együtt elénekelte „A szeretet nem fogy el 
sosem” kezdetű számát, amely már-már slágerként 
önálló életet él a keresztyén zenei kultúrában.    

A koncert nagy ajándéka mellett a gyerekek kaptak 
egy-egy tábla csokoládét is. Nem maradt el a szeretet-
vendégség sem, amit a szép időben az udvaron rendez-
hettünk meg. Meleg tea és finom kalács fogyasztása 

közben jókedvűen beszélgettünk vendégeinkkel. A 
Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából lehetőség nyílt a 
kisteremben second hand ruhák és cipők széles válasz-
tékában turkálni és válogatni – mindenkinek igénye és 
ízlése szerint (köszönet Mike Marcsinak és Bencsik 
Zsuzsának). 

Visszatekintve erre az alkalomra, úgy látjuk, hogy 
bő áldásban részesültünk ezen a délutánon. Sokan meg-
fogalmazták örömüket és hálájukat, hogy részt vehettek 
ezen az ünnepen. Annak külön örvendtünk, hogy sok 
olyan kisgyermekes család is eljött, akik néhány éve 
még Budára jártak, hozzánk tartoztak… 

Kolozs Nagy János és Nagyné Zsuzsa 

 

  
 
 

Nagytakarítás – másképp? 
 

 

 
Az ebéd is jó hangulatban telt el 

 
Ahogy én látom 

 

A nagytakarítás előtt azért imádkoztam, hogy Isten 
adjon elég embert és elég erőt arra, hogy ki tudjuk 
takarítani az egész imaházat. A másik kérésem az 
volt, hogy úgy tudjunk munkálkodni, mint Nehémiás 
könyvében a zsidók Jeruzsálem falainak újjáépítése-
kor: mindenki közös célért dolgozott, összhangban 
és együtt. Azt hiszem, ez idén megvalósult! Erőt 
megfeszítve dolgozott mindenki. Amikor valaki el-
fáradt és hazament, új ember érkezett helyette a 
munkába. Hálaadónapon az imaház ragyogott! Sze-
rintem Isten szereti az ő tiszteletére felszálló bútor-
ápoló- és tisztítószer illatot. Beleszagol, és azt 
mondja: Hmmm, ez jó!  

Simonné Viola 
 
Mivel mostanában már nem megy olyan könnyen a munka, az imaházi nagytakarításnak is nehezebben indultam 
neki, izgatott voltam. De amikor megláttam testvéreimet az imaházban, megörültem, jó volt együtt lenni. És mióta 
nehezebben megy a munka, sokkal többet adok hálát, ha sikerül elvégezni. Nagyon hálás voltam az Úrnak, hogy el 
tudtam jönni, és nem okozott gondot, hogy hajlongani, dolgozni kellett. Az Úr megsegített mindannyiunkat! Ezért 
imádkoztam is, hogy ne történjen semmi baleset. És az Úr meghallgatott minket! Dicsőség Neki ezért! 

Lukács Edit 
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Hálaadónap 
 

Talán a legkülönlegesebb hálaadónap volt az idei október 8-án vasárnap. Főleg a délelőtti alkalom, amikor lelki-
pásztorunk felhívására egymás után mentek ki a testvérek bizonyságot tenni. Tizenöt testvér beszélt arról, hogy mi-
ért hálás Istennek, és szinte észre sem vettük, hogy mennyi idő is telt el. Így az igei üzenet a bizonyságtételek által 
szólt Isten hatalmáról. Az igehirdetés ugyan elmaradt, mégsem éreztük, hogy lelki táplálék nélkül kellett hazamen-
nünk. Hiszen hangzott az örömhír Isten erőt adó, életet megőrző, betegségben is mellettünk álló, meggyógyító, lép-
teinket vezető, közösséget szerző, reményt adó, jobbat nyújtó, tenyerén hordozó kegyelméről és végtelen szereteté-
ről is. Öröm volt hallgatni a hétköznapi istentisztelet szavait, ahogy az óvodások aranymondását, a szavalatokat és 
az énekkar énekeit is. A délutáni istentiszteleten a fiatalok zenélése mellett szintén több bizonyságtétel hangzott el 
– külön a Bubba Z generáció tagjaitól, akik este külön hálaadó alkalmat is tartottak –, és ekkor már az igei üzenet is 
a hála oltárára került. Mindenért Istené a dicsőség! 

Á. J. 

  
 

 

 

 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Hálaadónap a Kamaraerdei Idősek Otthonában október 15-én 
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Egy hét – számtalan csoda 
 

Győrszentiván, nyári tábor – és néhány kérdés, ami mentén igyekeztünk felidézni tábori emlékeinket 
 

Petra 
Az első dolog, ami eszembe jut a táborról, az a család. 
A táborban egy hétre igazi családdá válik a sok gyerkőc 
és szolgáló. A legjobb dolog az volt a táborban, hogy 
láthattam a gyerekek örömét, és ebben vigasztalást kap-
tam Istentől. Vigasztalást arra a gondolatra, hogy telje-
sen érdemtelen vagyok, és a fájdalomra, amit akkor 
éreztem, mikor megkaptam a hírt, hogy a nagymamám 
meghalt. Nagyon várom, hogy jövőre újra mehessek, 
azért, hogy az elvetett magoknak láthassam az eredmé-
nyét. És azért, hogy Nimróddal házaspárként lehessünk 
köztük. 

Attól féltem a tábor előtt, hogy nem leszek elég oda-
adó, nem tudom majd ellátni a szükségben levőket, 
vagy túlfontoskodom a rám bízott feladatokat. De az Úr 
a maga útját mutatta be, olyan megoldásokat hozott, 
amire korábban nem gondoltam volna. Úgy éltem meg 
az első komoly gyászt az életemben, hogy közben még 
egy szeletkét megérthettem az Atya kegyelméből. Erről 
tehettem bizonyságot mindenkinek, aki látta rajtam a 
terhet: Krisztus megszabadít. 

A tábor előtt és alatt is az volt a fő imakérésem, 
hogy a szolgáló csapat legyen egységben a Szentlélek 
vezetése alatt. A másik, hogy a táborozók találkozzanak 
az élő Istennel. Isten hallotta ezt. Mindenki épülhetett 
az együtt töltött időben, és az evangélium szólt hoz-
zánk. Ennél jobbat nem is kaphattunk volna. Nekem azt 
tanította ezen a héten Isten, hogy mit jelent leborulni 
előtte. Milyen az, amikor a felfogóképességem rég a 
végére ért, de a kegyelem tovább visz. Megtanította mi-
lyen egyszerű ebben osztozni másokkal. A legnagyobb 
kihívás az alázat volt. Akkor is és mindig. Hogy a test-
véreimet úgy lássam, ahogy Jézus látja őket. 

 
Nimród 
Számomra a legnagyobb élmény a táborban az volt, 
hogy a nehezen kezelhető gyerekekkel is különleges 
kapcsolatot tudtam építeni. Bár határozottnak kellett ve-
lük néha lenni, annyira megérintett az, hogy vágytak a 

szeretetre és nagyon jól tudták, hogy mi szeretjük őket. 
Jó volt kicsit olyat adni nekik, amit máshol nemigen 
kaphatnak. Nemrég voltunk Fóton, Zsuzsa néni még 
sokszor megköszönte, hogy jöhettek a táborba az uno-
kákkal. Mondott egy sztorit is, amit kért, hogy osszak 
meg veletek is. Amikor Márió és Karina hazaértek, 
Karina a kistestvéreinek megtanította az ÖSSZES 
aranymondást, amit a héten tanultak. Aztán mindannyi-
an kiálltak, és mindet elmondták a fóti gyülekezetnek. 

 
 

Lázár 
Az első, aki eszembe jut a táborról, Orsi, aki nagyon 
szépen tud rajzolni. A legjobb dolog, ami történt velem, 
amikor a „fogd a zászlót és fuss” játékban bejutottam a 
háromszögbe. (Szerkesztő: egy fogó játék, amiben két 
csapat versenyez. A győzelemhez nem elég a gyorsa-
ság, muszáj, hogy összefogjon a csapat, és egy jó takti-
ka mentén a legbátrabbak megszerezzék az ellenfél 
zászlóját, amit egy háromszög területen őriznek, majd 
azzal sértetlenül „hazafussanak”.) Azért várom, hogy 
jövőre újra menjek, hogy a barátaimmal találkozhas-
sam. A tábor előtt attól féltem, hogy egyedül maradok. 
De már az első napon nem is féltem. Elmúlt. Sőt, bará-
tokat találtam: Orsit, Rebust, Gergőt, Petra tesóját és 
még másokat. 
Juli 
Az első dolog, ami eszembe jut a táborról, az a „fogd a 
zászlót és fuss”. Azért várom, hogy jövőre újra menjek, 
hogy tudjak beszélni a segítőkkel: Peppával, Ettivel és 
Annával. A táborban azért izgultam, hogy jó legyek a 
„fogd a zászlót és fuss”-ban. Előtte pedig attól féltem, 
hogy csak én fogok sátorban aludni, de végül ez volt a 
legjobb dolog a táborban, mert egy hatszemélyes sátor-
ban voltam, és nagyon jókat beszélgettünk a lányokkal, 
és sokáig fent lehettünk. A legnagyobb kihívás az volt, 
hogy olyan emberekkel beszéltem, akiket nem annyira 
bírtam, de a végére nagyon megkedveltem őket. Ilyen 
például Dóri és Levi. 
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Berni 

A győrszentiváni öt napos klub 
már sokkal korábban elkezdődött, 
mint ahogy odaértek volna a részt-
vevők. Talán már a tavalyi tábor-
ban elültettük a magokat, például 
azzal, hogy Juli nagyon sok öröm-
teli élménnyel tért haza Lázárhoz. 
Alig vártam, hogy idén kibővült 
csapattal mehessünk vissza. Ne-
kem akkor lett biztos, a részvé-

telem, amikor a munkahelyemen a szokásos kötelező 
csapatépítő részleteit megismertük. Ugyan megint a tá-
bori péntekre esett a csapatépítő, de idén először nem 
volt kötelező és egy romkocsmába szervezték. Nem 
volt kérdés többé, hol töltöm azt a hetet, gyorsan kiír-
tam a szabadságot. A tábor önköltséges, a gyermekek-
nek és szolgálóknak egyaránt, mivel Csaba, a vezető és 
házigazda a tanyájára, az otthonába fogad be minket 
minden évben.  

Volt a táborra félretett pénzem, és örültem, hogy ad-
hatok. Nyáron egy csoportnak felkínálhattam a lehető-
séget, hogy a 
gyermekek tá-
borozását támo-
gassa. 27.500 
Ft-ot kaptam 
aznap. Ez azt je-
lentette, hogy a 
budafoki tea-
klubról is hív-
hattam még két 
fiatalt. De a 
csoda nem állt 
meg itt. A tábor 
előtti napokban 
felhívott valaki, 
azzal, hogy 
mindannyiunk költségét szeretné kifizetni. Kiszámoltuk 
a gyűjtés után fennmaradó összeget, és annyit átutalt 
nekem. Istennek nem volt szüksége a pénzemre, csak 
kíváncsi volt a szívemre.  

Csaba egyetemi docens, és különleges ajándéka van 
összefogni a fiatalokat. A tábori hétre húsz-harminc ön-

kéntes hívő fiatal szokott érkezni. Már az is csoda, hogy 
láthatom őket, ahogy egy hét alatt is fejlődnek, ki-ki a 
maga területén. De évről évre is láthatom, hogy egyre 
hamarabb megtalálják a feladatok a gazdáikat, egyre 
hamarabb összehangolódik a szolgáló csapat. Amikor 
egy szükséget megláttunk, valaki mindig odatette ma-
gát, az esti megbeszéléseken pedig további segítséget 
kérhettünk. Amikor arról beszélgetünk, miért szereti 
annyira ezt a tábort mindenki, arra jutunk legtöbbször, 
hogy Csaba a rugalmasságával, elfogadásával, bátorítá-
sával olyan légkört teremt, amiben örömmel szolgálnak 
a fiatalok, mert biztonságban érzik magukat. A képes-
ségeinket használhatjuk, növekedhetünk, megpróbálhat-
juk magunkat. És szabad hibázni. Nem dől össze a vi-
lág, és minden korrigálható. Bárcsak én is ehhez iga-
zodva tudtam volna az elejétől köztük lenni. 

Hétfőre még nem volt készen a világítás a kerti zu-
hanynál, ezért megbeszéltük, hogy még világosban kell 
lebonyolítanunk a fürdést. A nap már lemenőben volt, 
mikor még énekeltek, és még vacsora előtt voltak. Még a 
sátrak közül sem volt mind felállítva és kibélelve. Dúl-
tam-fúltam. Az egyik lány leesett a talicskáról, ahogy tar-
totta felágaskodva a zseblámpát a zuhanynál. Borzasztó-
an haragudtam a szervezetlenség miatt. „Én megmond-
tam, és nem hallgattak rám, lám ez lett belőle!” 

Az esti megbeszélésen azt kérdezték, milyen jó dol-
gok történtek aznap. Eszembe jutott, mikor Lázárral be-
szélgettünk és azt mondta, hogy milyen fura, hogy 
máskor 2-3 napba is beletelik, mire megszokja a tábort, 
most pedig már első nap jól érezte magát. Aztán az is 
eszembe jutott, hálaoknak, hogy amikor reggel egy órát 
késtünk (miattam!), és az egyik tanító is velünk késett, 
akkor a legkisebb szemrehányás nélkül átszervezték a 
délelőtt programját, hogy Niki megtaníthassa az arany-
mondást, amivel készült. Reggel még nem értettem, mi-

ért volt jó az Is-
tennek, hogy le-
késsük a vonatot. 
Este egymás 
mellé kerültek a 
puzzle darabok. 
Tükröt tartott 
elém. Az én bű-
nömet szeretet-
ben elfedezték, 
Isten tőlem is ezt 
várta volna. Pont 
azok a szervezet-
len, felelőtlen 
alakok, akikre 
annyira haragud-

tam, és akiket elítéltem voltak azok, akik olyan bizton-
ságos és szeretetteljes légkört teremtettek, hogy az első 
alkalommal érkező, izguló Lázár is hamar feloldódha-
tott! 

Az önigazultságomban megalázott az ÚR. Ő a leg-
jobb pedagógus. Másnap várt rám a bocsánatkérés, és 
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egy beszélgetés Csabával. Azután eszembe jutott az is, 
hogy miért lepődtem meg tulajdonképpen azon, hogy 
Lázár és Juli jól érezték magukat a legelső perctől, hi-
szen több szervező is és ők is ezért imádkoztak. Isten 
imameghallgató Isten! 

Azokat az imádságokat is meghallgatta, amikben új-
jászületéseket és növekedést kértünk. A 16 éves Máté 
négy éve visszajár a táborba egy távolabbi városból. Az 
egyik korábbi évben adta át az életét Jézusnak, és ha-
zamenve a nem hívő rokonai és barátai között is meg-
őrizte őt az Úr, sőt növekedést adott. Idén segítőként 
jött a táborba, a záróalkalmon pedig szülők és gyerekek 
előtt mondta el a bizonyságtételét.  

Csodának éltem meg azt is, hogy a budafoki lányok 
is megnyíltak és barátokra találtak. Csodálatos érzés 
volt figyelni, amikor Juli és Lázár a bibliai lecke egy-
egy szereplőjeként ügyesen, és bátran helyt állt. Pénte-
ken az Úr Jézus mennybemenetelét úgy szemléltették, 
hogy két erős segítő a tetőről leengedett egy kötelet és 
Lázárt felhúzták magukhoz, ő pedig onnan biztatta a ta-
nítványokat. Nem ez volt az egyetlen helyzet, amikor 
azért imádkoztam, hogy egyben hozhassam haza a fiata-
lokat. De úgy néz ki, még szán nekünk feladatokat Is-

ten. Lázár, Juli és a budafoki lányok is azt kérdezgették, 
mikor jöhetnek segítőnek a táborba! 

Táborzáráskor összegeztük a tapasztalatainkat. Én 
elmondtam, hogy teljesen alkalmatlan Csaba háza, arra, 
hogy az a sok segítő szállást kapjon és legyen hely fel-
készülni a tanításokra, játékokra, kiscsoportos beszélge-
tésekre. Mégis évek óta megoldjuk. A konyha alkalmat-
lan, hogy a zárónapon körülbelül száz főre előkészítsük 
az enni-innivalót. Megoldottuk. Alkalmatlanok va-
gyunk arra, hogy tanítsuk a gyermekeket és képviseljük 
Istent. Legtöbben munkából vagy másik táborból estünk 
be készületlenül. Nem tudtam úgy szervezni az időmet, 
hogy eleget legyek a segítőkkel és a gyerekekkel is. Mi-
lyen jó, hogy vakmerően túlvállaltuk magunkat! Mérhe-
tetlen áldást munkált azon a héten Isten Szentlelke a 
gyermekekben és bennünk is. Isten tett alkalmassá min-
ket az alkalmatlanságunkban. 

„Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak 
arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük 
azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, 
hanem a szívünket vizsgáló Istennek.” (1Thessz 2,4) 
 

Összeállította: Magyar Bernadett 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

A reformáció és én? 
 

Élettörténet. Ahogy sokaknál, ná-
lam is. A bevezetés így klasszikus 
lehet… 

Tősgyökeres, hívő baptista csa-
ládba születtem. A szüleim nyil-
vánvalóan mindig vittek maguk-
kal a gyülekezetbe, otthon keresz-
tyén értékeket kaptam, elalvás 
előtt elengedhetetlen volt a képes 
Biblia és a gyermekkoromat vé-

gigkísérték az aranymondások, főképp a nagymamám 
szájából. Természetesen nem maradtak ki a nyári gyer-
mektáborok, bibliakörök, gyermekklubok sem. El-
mondhatom, hogy nagyon sok mindent, amit egy csa-
lád, a szülők adhatnak egy gyermek keresztény szel-
lemben való egészséges neveléséhez, fejlődéséhez, azt 
én megkaptam. Egészen korán megállapítottam magam-
ról, hogy még a keresztény köröket tekintve is messze-
menően előnnyel indultam a többi gyerekhez képest. 
Ezt ma is érzem. Az akkor belém ivódott jó szokások 
most is ugyanilyen előnyösek, jóllehet, azóta már más 
is csapódott hozzájuk.  

Aztán eljutottam arra a pontra is, hogy megértettem, 
ennyi nem elég. Persze sokat tanultam én Ábrahámról, 
Dávidról, Jézusról meg mindenkiről, akiről egy gyerek 
hallhat valamit egy gyermek-bibliaórán. Azonban az el-
ső mozzanata a tényleges Isten felé fordulásomnak 
nagyjából kilenc éves koromban köszöntött be. Egy 

filmet néztünk meg valamilyen alkalomból együtt az 
imaházban a gyülekezettel. Rövid életszakaszait láttam 
különböző szívű és életű embereknek, akiknek végül 
meg kellett állniuk a Menny kapuja előtt, haláluk után. 
Ott mérlegre került az életük. Ez a film ébresztett rá, 
hogy jelenleg a pokol felé tartok, ami nagyon megré-
misztett. Kétségbeesésemben próbáltam a szüleimtől 
egy pozitív választ kicsikarni a kérdésre, hogy „De a 
gyerekek a mennybe kerülnek, nem? Akkor én is, 
igaz?”, ám csalódnom kellett. Túl idősnek bizonyultam, 
mivel már értettem, felfogtam miért van szükségem Jé-
zusra. Valaminek tehát történnie kellett velem. Az alka-
lom után volt lehetőség elmondani a megtérők imáját, 
amit én is elsuttogtam. Ezt követően persze ugrándoz-
tam, és kicsattantam az örömtől. Most már a mennybe 
tartok! Boldog voltam. Ám az érzelmek hamar elcsitul-
tak és folytatódott az élet.  

Ekkor nem volt a gyülekezetnek lelkipásztora és a 
következő években még jó darabig nem is kaptunk újat. 
A gyermekszolgálatot senki nem végezte a gyülekezet-
ben, így nem akadt olyan valaki, aki mentorált volna 
ebben a korai lelki időszakban. Ugyanakkor bárki is lett 
volna, elég nehéz dolga lett volna, mert roppant zárkó-
zott gyermek voltam. Igaz, a gyülekezetben sokszor fel-
szabadultabban tudtam viselkedni, de valójában még a 
szüleimmel sem mertem ilyesmikről beszélgetni igazán. 
Amit tettem, az az volt, hogy továbbra is gyülekezetbe 
jártam, nagy ívben kikerülve a bácsit, aki folyton zene-
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kart akart alapítani, amiben én nagyon nem akartam 
benne lenni, mert annyira szégyenlős voltam. Néha egy-
egy felbuzdulásom a gyülekezeti gyermekszolgálatban 
színes programok szervezését, bibliakörök megtartását 
eredményezte. Az ottani gyerekek velem egykorúak 
voltak nagyjából, viszont elég öntudat volt bennem ah-
hoz, hogy ha egy rövid 
időre is, koordináljam a 
magam kezdetleges mód-
ján az ilyesfajta felada-
tokat még mindig csak 
10-11 évesen.  

Az iskolában azonban 
szégyelltem, hogy a szü-
leim keresztyének, ma-
gamat tán nem is vallot-
tam annak. Az életem te-
le volt sérelmekkel és 
bűnökkel. Az idő pedig 
telt. Lassan elértem a 
korba, hogy elkezdhet-
tem ifire járni. De hova? 
Otthon nem volt ilyen 
opció, hisz senki nem 
volt, aki összefogja a fiatalokat, akik éppen csak tiné-
dzserek még. A tőlünk nem sokkal idősebb unokatest-
véreink által jött a szomszéd városbéli baptista gyüleke-
zettel a kapcsolat, illetve az ottani ifivel. Ők is messzi-
ről jártak oda, így adta magát, hogy ezt mi is megtehet-
jük. Amikor tudtunk, jártunk át Bajára, ifjúsági alka-
lomra. Erre szintén nehezen voltam kapható: az életben 
sok mindentől visszatartott a személyiségem, a gátlása-
im. A rossztól is, hála Istennek, de jó dolgoktól is. Vé-
gül én is elkezdtem járni, bár mindig nagy belső harcok 
dúltak a lelkemben emiatt: tudtam, hogy szükségem van 
az építő közösségre, de a félelmeim az emberektől, rá-
adásul a sok embertől terhesek voltak számomra. Ezek-
nek az ifiknek a hatására azonban már sokkal tudato-
sabban kezdtem keresni Istent, jobban meg akartam is-
merni, növekedni akartam lelkileg. Rendszeresen és na-
gyon fegyelmezetten olvastam a Bibliát, eleinte kisebb 
ifjúsági áhítatokkal kiegészítve. 

Egy markáns kérdés ebben az életszakaszban a 
bemerítkezés köré épült nálam, ami sok terhet helyezett 
rám. Volt egy bácsi a gyülekeztünkben, aki már egé-
szen fiatal koromtól kezdve rendszeresen pedzegette 
nekem, hogy lassan ideje lenne bemerítkeznem. Ez 
azonban az idő előrehaladtával annyira megkeményítet-
te a szívemet erre a dologra, hogy bár Istenhez ragasz-
kodni szándékoztam, azt elhatároztam, hogy ennek a 
gyülekezetnek biztos nem leszek tagja, és amint lehet, 
elmegyek ebből a városból is. 

Ahogy ismerkedtem az igével, világossá vált szá-
momra, hogy ez nem helyes hozzáállás, de önmagam 

nem tudtam megváltoztatni a szívemet. Istenhez imád-
koztam hosszú ideig, hogy formáljon engem ebben, az 
Ő akaratának megfelelően. Végül tizenhat éves voltam, 
mikor víz alá merültem, azaz merítettek, de valóban Is-
tent megdicsőítve, önként, engedelmességből tettem ezt 
akkor, ami igazi boldogság volt a szívemnek. 

A gimnáziumban egy is-
teni ajándékként köthet-
tem nagyon szoros barát-
ságot egy másik hívő 
lánnyal, akivel mindket-
ten nagy hatást gyakorol-
tunk egymás személyisé-
gére és személyes Isten-
kapcsolatára is. Emellett 
azonban találkozhattam 
más szemléletmódokkal 
is. Ekkor ébredtem rá, 
hogy eddig afféle burok-
ban éltem, mert elképze-
lésem sem volt arról, 
hogy hogyan szemlélik 
Istent, a keresztyénséget 
olyan fiatalok, akik ezzel 

tényleg csak nagyon minimálisan vagy egyáltalán nem 
érintkeztek eddigi életük során. Évek alatt, de fontos 
dolgokat tanulhattam meg erről is.  

Visszatekintve pedig Isten vezette az életemet. Min-
dig bizonyság az számomra, hogy rengeteg tervem volt, 
hisz mindig is céltudatos gyermek voltam, Isten azon-
ban egészen mást tervezett számomra és ezeket idővel 
meg is mutatta nekem. Öröm ebben a tervben élni és lé-
tezni! 

A másik kirobbanó dolog pedig, amiben jelenleg is 
benne vagyok, az az egyetem, illetve a pályaválasztás 
volt. Ez szerintem a legnagyobb bizonyságtételeim 
egyike, mert ennél jobb helyre tényleg sehogy nem ke-
rülhettem volna. Szívem-lelkem benne tud lenni abban, 
amit tanulok, sőt annak minden egyes részletébe lelke-
sedéssel merülök bele; igazi hivatás lehet ez számomra, 
amiért nagyon hálás vagyok. Sosem akartam pedagógus 
lenni, sőt, mindig hangoztattam, hogy sosem leszek ta-
nár. Most viszont egy óriási ajándékot bontogatok im-
már második éve az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Karán mint leendő szurdopedagógus és logopé-
dus. És szívből örülök neki! 

Időközben pedig szintén egy számomra váratlan idő-
szakban, egy váratlan személlyel, Bodó Dániellel mint 
társammal lepett meg az Úr. 

Most pedig itt vagyok, Budán, hálával, bizalommal 
és vággyal tele, hogy növekedjek, szolgáljak és dicsőít-
sem Istent az életemmel. 

Nagy-Lukács Doroti 
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Megtérésem története – dióhéjban 
 
Hálás vagyok az Örökkévalónak az Ő nagy irgalmáért, 
hogy nem veti el végleg a bűnös embert. 

Ő ajándékozott meg engem egy hívő családdal, ahol 
megismerhettem Jézust. 1960. november 6-án 
merítkeztem be Karcagon. Fiatal korom miatt kérdés 
volt, hogy helyesen dönt-e a gyülekezet a felvételemről. 
Égett bennem a Szentlélek tüze, és biztos vagyok ab-
ban, hogy nagy hibát követett volna el a testvériség, ha 
elutasítottak volna. 

Akkor még nem gondoltam, hogy a folytatás nem is 
olyan egyszerű. Ez meg is mutatkozott a későbbiek fo-
lyamán. Életemben elérkezett a „szabadság” ideje, a 
szülőktől való elszakadás. A látszat persze csal, de úgy 
gondoltam, majd én megoldom az életemet – például a 
házassággal. 

De nem így lett. Beteljesedett az Írás: „Ne legyetek 
hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz 

az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a 
világosságnak a sötétséghez? … Vagy milyen közösség 
van hívő és hitetlen között?” (2Kor 6:14-15) 

Rövid idő után az „édes” keserűvé vált, olyannyira, 
hogy a férjemmel elváltunk egymástól. A kisfiammal, 
aki másfél éves volt akkor, egyedül folytattuk az életet. 
Nehéz évek, évtizedek következtek, elérkeztek a „nem 
szeretem napok”, de Isten e legnagyobb mélységben is 
a tenyerén hordozott bennünket, amit csak később, visz-
szatekintve láttam-láttunk meg! 

Én úgy jártam, mint a tékozló fiú, ez az én esetem. 
Visszatértem az Atyai házhoz, az Úr megbocsátott, be-
töltött az Ő Szentlelkével, és azóta csak egy vágyam 
van, hogy az Ő akaratának engedelmeskedjem! 
 

Kálmán Imréné Erzsike 

 
 

Új élet, új vágyak 
 

Nagyon sokat hallottam, hogy 
meg kell térnem. Tudtam is, 
hogy egy nap hívő akarok lenni. 
Azt is tudtam, hogy ha meghal-
nék, a pokolba kerülnék, és ettől 
nagyon féltem. Olyan megtérést 
szerettem volna, ami után nincs 
visszaesés, és valódi változás tör-
ténik. Nem pedig azt, hogy meg-
térek, és semmi sem történik. Át 

akartam élni az Isten szabadítását. 
2014 nyarán éreztem Isten vonzását. Arra hívott, 

most már lépjek felé, így ősszel elkezdtem járni törek-
vők órájára. Eldöntöttem, hogy Jézust akarom követni. 
Tudtam, hogy bűnös vagyok, de nem éreztem a súlyát. 
Évekig azt hittem, milyen jó gyerek vagyok, mert enge-
delmes voltam. Kerestem más emberek bizonyságté-
telét, valakit, aki hasonlóan gondolkodott, és Isten már 
megmutatta neki, hogy nem tökéletes, hátha én is felis-
merem. Elakadtam, és ez volt a kulcs a szabaduláshoz. 
Azért imádkoztam, hogy felismerjem a bűneimet. Kö-
nyörögtem Istenhez, hogy most már jöjjön, és lépjen az 
életembe, mert nem tudok többet tenni. Alig telt el egy-
két hét, egy ifikonfi szombat estéjén a Szent Szellem 
rámutatott a legnagyobb hibáimra. Péter életéről volt 
szó, azt mondta Jézusnak, hogy ha mindenki cserben is 
hagyja, ő aztán sohasem fogja. Ezután megtagadta Jé-
zust. Én is ilyen voltam: „mindenki más rosszat tesz, de 
én aztán jó vagyok”. Pedig én is ugyanolyan rossz vol-
tam. Egyszerűen rám zúdult, hogy nem szerettem az 
embereket, mindenkit kritizáltam, lenéztem, pesszimista 
voltam. Ekkor végre őszintén bocsánatot kértem Isten-
től, nagyon fájt, hogy ilyen voltam, és soha többet nem 

akartam ilyen lenni. Kértem, változtasson meg, mert 
magamtól képtelen vagyok rá. 

Az este után alig tudtam elhinni, hogy megbocsátott 
nekem Isten és én is biztosan állíthatom, hogy a 
mennybe kerülök. Nem is voltam biztos benne. Honnan 
lehet tudni, hogy megbocsátott? Két hét alatt háromszor 
válaszolt. Amikor a suliban beszóltam valakinek, elsé-
táltam és az jött elém, „ezért halt meg Jézus”. Amikor 
anyukám a segítségemet kérte, én türelmetlen és go-
romba voltam. Ezután hallottam, ahogy azt mondja ne-
kem: „kedves vagy”. Kedves az Ő szemében. Egy dalt 
hallgattunk otthon, és a szobámban ülve konkrétan szólt 
hozzám: „Jézus mindent elvégzett helyettem, Nincs 
köztünk távolság, a menny a Földdel összeért”. Azóta 
hiszem, minden bűnöm meg van bocsátva. 

Eltelt pár hónap, és új szívet kaptam. Képes voltam 
szeretni az embereket, de igazából Isten szeret rajtam 
keresztül. Számomra ez az egyik legjobb dolog: az Ő 
szeretetének csatornája lenni. Örültem, mert célja lett az 
életemnek. Péntek reggel mosolyogva mentem be a 
gimibe, furcsán néztek rám, minek örülök annyira. Nos, 
az új életemnek, az új vágyaimnak. 

Azóta egyre jobban értem, hogy Isten kegyelme 
hogy mentett meg. A fülzúgásommal megtanított, hogy 
a Földön soha semmi nem lesz tökéletes, így ne is haj-
szoljam azt. Arra emlékeztet, a maradandó dolgok sok-
kal fontosabbak, mint a mulandók. Az a legnagyobb 
reménységem, hogy a mennyországban minden tökéle-
tes lesz, és egy örökévalóságon át imádhatjuk Istent. 
Elképzelem, hogy az örökkévalóság egy végtelen hosz-
szú kötél és a földi élet hozzá képest egy tűhegynyi 
pont. Egy álomban Isten megtanított, hogy ne legyek 
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büszke, mert bármikor elveheti az eszemet, hiszen tőle 
kaptam azt is. Az elmúlt egy évben igazságokat mélyí-
tett el bennem, és rámutatott olyan dolgokra, amiket 

rosszul hittem. Azt kérem Tőle, a Szent Szellem emlé-
keztessen mindarra, amit már megtanított nekem. 
 

Kotán Dorottya 
 
 

Istennel élni valóságos dolog 
 

Keresztyén közegben nőttem fel: 
nemcsak szüleim, de nagyszüle-
im is keresztények voltak, négy 
éves voltam, amikor édesapám 
pásztori elhívást kapott. A ke-
resztyén értékrend és az Istenhit a 
neveltetésem része volt. Ez némi 
teher mellett sok áldással járt, 
persze erre már csak utólag jöt-
tem rá. Gyerekként mindig úgy 
képzeltem el, hogy egyszer majd 
én is hívő leszek. A tény, hogy van 

egy Isten, soha nem volt kérdés számomra, azt is tudtam, 
hogy soha nem lennék képes megtagadni a létezését. 

Már egészen fiatalon értek szellemi megtapasztalá-
sok: tizenkét éves koromban egy evangelizációs alkal-
mon éreztem Isten jelenlétét; tizennégy éves voltam, 
amikor egy debreceni konferencián Isten ismét megszó-
lított, ekkor már tudatosan mondtam nemet neki. Ezekre 
az élményekre alapozva mindig vártam azt a szituációt, 
amiben dönthetek. Ahogy teltek az évek, tudtam, hogy 
az lenne a helyes, ha megtérnék, de nem jött a várva 
várt „érzés”, ami hatására dönthettem volna. Néhányak 
tanácsára próbálkoztam tudatos döntésekkel is, de 
semmi nem változott az életemben, hiába imádkoztam. 
Tizenhét évesen egy nyári táborban döntöttem Isten 
mellett (immár sokadjára), átéltem a bűnbocsánat örö-
mét, azonban a döntést nem követte újjászületés és 
minden ugyanúgy folytatódott, mint azelőtt. 

Az egyetemre kerülve kissé elmélyültem a tudomá-
nyokban – különösen a biokémia nyűgözött le –, és ez 
megerősítette bennem Isten létezését, és csodáltam alko-
tó munkáját. A tudásom bővítésével azonban szkeptikus-
sá váltam, és kérdések merültek fel bennem: Miért gyá-
szolnak ugyanúgy a keresztyének, mint mások? Mire jó a 
szabad akarat, ha bármit teszek, számon lesz kérve? Mi-
ért nem lehet „semlegesnek” maradni Istennel szemben? 
Úgy gondoltam, ha ezekre nem kapok választ, akkor nem 
tudok mit kezdeni Istennel, nem tudok vele élni. 

Azonban volt valami, amiben biztos voltam: a ke-
resztyénség működik és valóságos. Amikor körbenéz-
tem, mindig találtam Szent Szellemmel teljes embere-
ket, akik ha megszólaltak vagy tettek valamit, az min-
dig helyénvaló volt, és látszódott rajtuk, hogy nem 
kényszerből csinálják, hanem valóban ez fakad belőlük. 
Az egyetemi évek végéhez közeledve elgondolkoztam, 
megvizsgáltam a bővebb családban élő emberek életét 
és azt láttam, hogy az istenfélő emberek áldottak, a töb-
biek pedig csak szenvednek, nem boldogok, nem elége-

dettek. Az fogalmazódott meg bennem, hogy nem akarok 
egyedül belevágni a nagybetűs életbe. Tehát láttam, hogy 
Istennel élni valóságos dolog, és vonzott is, csak bennem 
nem működött. Ezért arra kértem Istent, hogy jelentse ki 
magát nekem, és töltsön be Szent Szellemmel. 

Ekkor huszonkét éves voltam, és Isten nagyjából fél 
év leforgása alatt lépésről lépésre megnyitotta az értel-
memet és átformálta az életemet. Vasárnapról vasárnap-
ra tanultam valamit, megértettem, hogy elengedhetetlen 
olvasni a Bibliát, elfogott a vágy, hogy én is szent le-
gyek. Régóta cipelt bűneimtől megszabadultam, szólt 
hozzám az Ige, és ráadásul könnyű volt neki engedel-
meskedni! A körülöttem lévő embereken keresztül Isten 
válaszolt a kérdéseimre: megmutatták, hogyan kell gyá-
szolni, megmutatták, hogyan lehet az ember elégedett. 
Egy hálaadó napon visszatekintettem az egész életemre, 
és azt láttam, hogy Istentől csak áldást kaptam, soha 
nem szenvedtem és nem volt hiányom semmiben – 
mindezt teljesen érdemtelenül. Erre nem tudtam mást 
válaszolni neki, mint hogy „Itt az egész életem!” 

 
Néhány hónap után leesett, hogy azok alapján, ami-

ket teszek, már biztosan nem én vagyok, ez valaki más. 
Még kellett egy kis idő, mire el mertem hinni, hogy Is-
ten újjászült és Szent Szellemét adta. Egy kérdés maradt 
még bennem: van-e örök életem? Vajon soha nem is 
volt, vagy ha volt, akkor most még van-e? János első 
leveléből bizonyosodtam meg arról, hogy aki újjászüle-
tett, annak minden kétséget kizáróan örök élete van. 
Hatalmas szabadságot és örömöt kaptam Istentől, min-
dezek után döntésem teljes tudatában 2015-ben, húsvét-
hétfőn merítkeztem be húgommal együtt. Krisztus je-
lentőségét ezután kezdtem igazán megérteni. Felismer-
tem, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy megoldás a 
sok közül, hanem az egyetlen megoldás az emberek 
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számára, sőt a lehető legjobb megoldás. Isten szenzáci-
ós módon átformált, és borzasztóan élvezem, hogy nem 
az vagyok, aki régen voltam. Az a vágyam, hogy só és 
világosság legyek, és az életem Istenre mutasson. 

A régi Peti: mogorva, zárkózott srác, aki nem szeret 
emberekkel beszélgetni, pesszimista, rendkívül kritikus 
és hirtelen haragú (de tényleg, kérdezzétek meg az 
öcsémet). 

Az új Peti: nyitott ember, aki szereti az embereket, jó 
reménységgel van a jövő felé, képes elfogadni az embe-
reket és nyugodt. 

Kedves olvasó! Hadd foglaljam össze neked a saját 
történetem tanulságait. Nem lehet megtérni akkor, ami-
kor csak kedved tartja. Mindössze annyi felelősséged 
van, hogy engedsz Istennek, amikor Ő kezdeményez. 

Az újjászületést meg kell tapasztalni, el sem tudod kép-
zelni, hogy ez milyen. Ha ezt átéled, nem lesz más eh-
hez fogható az életedben! „Hasonló a mennyek országa 
a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, 
újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, 
amije csak volt, és megvette a szántóföldet.” Megsza-
badulsz a bűneidtől. „Azért ha a Fiú megszabadít tite-
ket, valósággal szabadok lesztek.” Betölt a Szent Szel-
lem. „Szeresd az Istent és tégy amit akarsz!” (ez utóbbi 
nem a Bibliából való idézet, de nagyon tetszik.) Akkora 
löketet kapsz, hogy utána nem lesz kérdés, hogy olvass-
e Bibliát, vagy hogy elmenj-e imaházba vasárnap. Di-
csőség Istennek! 

Kotán Péter 

 

 

Életem folyamatos reformációja 
Biztos, hogy változni fog a gondolkodásunk! Ha már így lesz, akkor kérjük ebben Isten segítségét... 

 
Kutatók néhány éve sok ezer em-
bert megkérdeztek két dologról: 
„Vannak dolgok, amikről ön 
másképp gondolkozik most, mint 
tíz évvel ezelőtt?” Az emberek 
nagy többsége erre persze igent 
mondott: mondjuk megszerettek, 
esetleg megutáltak ételeket, zené-
ket, tevékenységeket vagy embe-
reket, amikről tíz éve még más-

ként gondolkoztak. „Vannak dolgok, amikről ön más-
képp fog gondolkozni tíz év múlva, mint most?” Erre 
viszont az emberek többsége azt mondta, hogy ő már 
valószínűleg nem. Neki már van egy kialakult világké-
pe és ízlése, ami várhatóan nem fog változni. Ezt vála-
szolták a 25 évesek és a 75 évesek is. 

Jól látszik ebből, hogy mennyire azt hisszük, hogy 
ahogyan most gondolkozunk, az a legjobb, és már 
nincs min változtatnunk. Pedig a kísérletből tisztán ki-
derült, hogy bár sok idős mondta, hogy ő már nem fog 
változni a gondolkodásmódjában, de a tíz évvel még 
idősebbek azt mondták, hogy bizony még ők is változ-
tak az elmúlt évtizedben. 

Tehát be kell látnom, hogy nemcsak változtam, de 
még változni is fogok. A vágyam az, hogy ezt az állan-
dó változást Isten segítse: ne egyre rosszabbul gondol-
kodjak, hanem egyre jobban. 

Túl sok már az elmélet, íme egy személyes példa: 
Hogyan reformál meg Isten újra és újra a bibliaolvasás-
ban. Minden hívő tudja, hogy az Istennel töltött idő, a 
bibliázás milyen fontos; nekem mégis sok évig állan-
dó nehézséget jelentett, hogy rászánjam magam erre. 
Úgy tűnt, hogy én nem vagyok az a bibliázós típus, né-
ha olvasok belőle, meg olvasok hívő szerzőktől min-
denféle könyveket, és kész, ez már nem fog változni. 

Aztán ahogy egyre szorosabb lett Istennel a kapcso-
latom, valahogy ez megváltozott bennem. Hosszú metró-
úttal jártam dolgozni, és rászoktam a bibliaolvasásra 
közben, idővel már nem okozott ez különösebb erőfeszí-
tést. Ez igazi csoda volt, nem hittem volna, hogy megvál-
tozom, de Isten megreformált. Mondjuk egy zajos, zsú-
folt metró nem a legjobb hely az elcsendesedésre, imád-
kozásra, mély odafigyelésre, de úgy gondoltam, hogy én 
ilyen típus vagyok, ez már nem fog változni. 

Idővel még szorosabb lett Istennel a barátságom, és 
valahogy megint megváltoztam: már nem a metrón 
olvastam Bibliát, hanem egyből ébredéskor, az ágyban 
fekve. Ez sok szempontból minőségi ugrás volt az Is-
tenre figyelésemben. Ekkoriban kezdtem el csendes-
ségnaplót is írni, bár addig úgy gondoltam, hogy én az-
tán nem vagyok egy olyan típusú ember... de megvál-
toztam, Isten megreformált. 

Úgy egy hónapja, Béla egyik igehirdetésének a 
hatására megint változtam. Már nem csak az ágyban 
fekve olvasok Bibliát, hanem felkelek még korábban, 
kiülök kávézni a nappaliba, és hosszabban, mélyebben 
tudom indítani Istennel a napot, bibliázva, jegyzetelve, 
imádkozva. Nagyon jó érzés, és az a legjobb benne, 
hogy ez nem az én ügyességem és kitartásom eredmé-
nye, hanem valahogy megint Isten reformált meg, én 
csak igyekeztem hűségesen járni az ő útján. Úgyhogy 
most itt tartok a Biblia-olvasás szokásában, ez így 
most nagyon jó, biztos vagyok benne, hogy többé már 
nem fogok ebben változni. Ja, dehogynem!   

„Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, 
és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet 
szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek meg-
tenni, amit kell.”(Fil 2,13 EFO) 

Sonkoly Tamás 
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LEONHARD SCHIEMER 
volt ferences rendi szerzetes költeménye, amelyet ismeretlen fordító ültetett át magyar nyelvre. Schiemer az Inn fo-
lyó melletti Rattenburgban esett fogságba, és néhány hónapi vizsgálati fogság után 1528-ban kivégezték. A börtön-
ben írta ezt a verset: 
 

Már szétdúlták szent városod, 
az oltárt kirabolták. 
Szolgáid sorja is halott, 
ölték, ahol csak tudták. 
A sok közül 
maradtunk itt csak élve. 
Szégyen között, 
mint üldözött 
Bujdokolunk az éjbe’. 
 
És szétszóródtunk, mint a nyáj, 
mely pásztorát vesztette. 
Üres a ház, üres a táj, 
s felettünk szörnyű este. 
S mint madárcsapat 
ha megriadt, 
a sziklák közt lakásunk. 
És les ránk száz 
elszánt vadász 
és jaj, ha nem vigyázunk. 
 
Az erdő mélye rejtekünk, 
vad vérebek keresnek. 
Ha elfognak, mint juh veszünk 
és megkötözve visznek. 
Mint lázítót 
várnak bitók 
és szégyenpadra vonnak. 
Ily sorsa van 
boldogtalan 
taglót váró baromnak. 

 

Sokunk kezén kemény bilincs, 
sírjuk a börtön mélye. 
Irgalmat vársz? Az sajna nincs, 
csak kínok szenvedése. 
… 
S ártatlanul 
a vére hull 
ez áldott szent seregnek. 
 
Akasztottak s felszabdaltak, 
vízbe öltek köztünk sokat. 
Titkon, s nyíltan pusztítottak 
szűzeket és asszonyokat. 
De bátrak ők  
és vakmerők, 
a haláltól sem féltek 
megvallani, 
kiáltani, 
Jézus az Út, s az Élet! 
 
Világ, te hazug bűnfolyam, 
átkot kiáltsz te ránk ma, 
a hóhér bárdja megsuhan 
és fellobog a máglya, 
Ó, Istenünk, 
meddig tűrjünk? 
Elnyomók meddig gyötörnek? 
Engedd magadhoz, 
trónusodhoz, 
mártír szentjeinket. 
 

 

GYEREKSZÁJ 
 

Óvodások mondásai: 
 

Gergő: Apu, ha elvesz engem a Hajni, ideadod nekünk 
a szép fehér Trabantod? 
 

Nagymama tanítja imádkozni az unokáját. Spenót volt 
az ebéd, ezért így szólt az imádság: Kedves Jézus, légy 
vendégünk, edd meg, amit adtál nékünk, ámen. 

Máskor a két unoka közül csak Gergő volt a nagy-
mamánál. Az esti imádságnál mindig hozzátette, hogy 
áldd meg az én Ádámomat is! 

Anya, olyan meggyet vegyél, amiből ki van köpve a 
mag! 
 

Egy lelkész házaspár beszélget arról, hogy a szeretet ra-
gadós. A kis Barnus, mintha oda se figyelne, de aztán 
felkiált: Ragadós, mint a bárányhimlő! Mert éppen bá-
rányhimlős volt. 
 

Kovács Józsefné Anna néni 
 
 

SAS 
 

Legkisebb unokám már három hete első osztályos. 
Egyik nap anyukájával nézegetik a betűket. 

– Nézd, ez az S, az az A, és ez is S betű. 
A kisfiú rávágta: 

– Ja, ez az olvasás? Akkor ez menni fog! 
Úgy legyen! 
 

 

Az egészséges táplálkozást korán kell kezdeni 
Több évtizede egy vidéki kórház sebészeti osztályán 
kezdtem egészségügyi pályafutásomat. Gyermekkórte-
rem is volt az osztályon, gégészeti kis betegekkel. 
Ebédosztáskor felvonultunk a nagy tálalókocsival, ame-
lyen hatalmas tepsiben szépen egymás mellett sorakoz-
tak a pirított zsemlemorzsában meghempergőzött 
szilvásgombócok. A gyerekszoba ajtaján kikukkantott 
egy kisfiú, és felkiáltott: Jé, gombócfőzelék az ebéd! 
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De mit csináljon a botfülű? 
 

A szülők hétvégén felváltva beosztották ebéd utáni mo-
sogatásra két tizenéves fiukat. A nagyobbik gyorsan 
eleget tett eme kötelezettségének, hogy azután maga 
rendelkezzen a szabadidejével. 

A kisebbik fiú is értette a feladatot: mosogatás, öb-
lögetés, szárítás. Anyukája sokallta már a konyhában 
töltött időt, hiszen nem egy hadsereg után kellett elmo-
sogatni, csak négy személy után. Óvatosan benézett a 
munkaterületre. Fiacskája a tiszta tányérokat, poharakat 
az asztalon szépen sorba rakta, miután villával (nem 
hangvillával) mindegyiket megkocogtatta, és hangszíne, 
mélysége és magassága alapján a megfelelő helyre állí-
totta. Abszolút hallása lévén ezt megtehette, és így ez a 
nem túl népszerű konyhai munka is a kedvére való lett. 
 

Feledékenység 
 

A kisiskolás fiú szinte naponta fekete pontot kapott, 
mert hol ez, hol az maradt otthon. Apukájával hat pont-
ba összeírták, hogy reggelente mire kell figyelnie. Mé-
gis újabb fekete ponttal jött haza egyik nap a fiúcska. 

– Kisfiam – mondta az apa – amiért ezt kaptad, az 
fel van írva, az a harmadik pont! 
A fiú megszeppenve mondta: 

– Elfelejtettem megnézni a listát.  

 

Őszinteség 
 

Csabi lelkipásztor édesapjával gyakran barkácsolt házi 
kis asztalos műhelyükben. Csabinak tíz éves korában 
tiszta, csengő hangja volt. Gyakran énekelt szólót 
gyermekkoncerteken. Így volt ez akkor is, amikor a 
hangverseny végén interjút készítettek vele. Feltette a 
riporter a nagy kérdést: 

– És mondd, mi leszel, ha nagy leszek? 
– Asztalos! – volt a gyors válasz. 

A körülöttük lévők nevettek a nem várt válaszon, a ri-
porter is meglepődött. Csabi odafordult édesapjához, és 
így szólt: 

– Miért apu, az egy jó szakma, nem? 
– De az kisfiam, bizony az. 

 

Simola Ilona 
 

AKTUÁLIS – VOLT 
 

Idősek napja – október 1. 
 

Üres kéz – tele szív 
 

„Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok 
semmit a kezemben.„ (1Sám 12,5) 

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy 
jegyzőkönyvbe vegyék? Mit je-
lent az, hogy üres kézzel megy 
nyugdíjba? Több mindent: je-
lenti, hogy amíg a nép bírája 
volt, senkitől nem fogadott el 
megvesztegető ajándékot. De 
nem élt vissza a pozíciójával 
sem, nem vett el sem szavakkal 
vagy fondorlattal senkitől sem-
mit. 

Jelenti azt is, hogy senkinek nem adósa. Nem terheli 
kötelességmulasztás, megtett minden tőle telhetőt, nem 
vádolják teljesítetlen ígéretek. 

De jelenti ezt is: szabad vagyok, nem ragaszkodom 
semmihez, amit Isten a kezembe adott, elfogadtam, 
amit most visszavesz, visszaadom. Eddig is ő használta 
a kezemet, ezután is használja ő, amire akarja! Az ilyen 
ember nem keserű és boldogtalan, hanem kíváncsi, és 
kész elfogadni Urától az új feladatokat. 

Sámuelnek nem csak a munka jelentette az élete tar-
talmát és értelmét. Sok ember élete üressé válik, ha már 
nem igénylik a munkáját, vagy nem tud dolgozni. Isten 
gyermekének az Úrral való közösség tölti ki az életét. 

Ezen belül megvan a munka sze-
repe is, de ha az háttérbe szorul, 
nem omlik össze semmi, mert az 
Urat nem veszítette el, élete ér-
telme változatlan marad, szíve 
ővele van tele. 

Mennyivel gazdagabb egy 
ilyen üres kezű ember, mint az, 
aki visszavonulásakor szorongat-
ja, amit megszerzett. Keze tele 

van rendjeleivel és sérelmeivel, vagy önmagával, s egy-
szer kiderül, hogy semmije sincs, érdemei elolvadtak, 
mint gyerekek markában a hó. 

Sámuel üres kezei ezt is tanítják: az öregség az alá-
zat iskolája. Akkor még inkább Isten kegyelmére ha-
gyatkozzék az ember! De ne feledjük – elég nékünk az 
ő kegyelme. 
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Aki meglátta Jézust 
 

„Most bocsátod el, Uram, szolgádat... békességgel, 
mert meglátták szemeim üdvösségedet...„ (Lk 2,29-30) 

Amikor az öreg Simeon a csecsemő Jézusban felis-
merte a világ Megváltóját, áldotta Istent, és békével 
kész volt meghalni. Mert megíz-
lelt valamit az örökkévalóságból. 
Erről a lelkiállapotról egy igehir-
detésben így tanított Joó Sándor 
lelkipásztor: 

„Az ilyen embernek az idő 
többé nem múlik, hanem telik. 
Mert ha az idő múlik, akkor min-
den órával, esztendővel kevesebb 
van belőle, s egyszer egészen el-
múlik. Ha azonban telik, akkor 
nő, minden nappal közelebb jut a 
kiteljesedéshez. Telik, azaz telí-
tődik, mint egy pohár, egy edény – aztán egyszer egé-
szen megtelik, kiteljesedik benne az élet. A múló idő 
viszi az életet, egyre messzebb. A telő idő hozza az éle-
tet, az örök életet, egyre közelebb. Aki felett múlik az 
idő, az rendszerint hátrafelé néz, a múltba. Aki számára 
telik az idő, az előre néz, a halálon át is az örökkévaló-

ság felé. A múló idő öregít, a telő idő pedig megérlel. 
Az idő múlása nyugtalanná és szomorúvá tesz, az idő 
telése pedig megbékéltet és vigasztal. Akinek telik az 
idő, az ősz hajjal nem a szép ifjúság elmúlásának, ha-

nem a közelgő örökkévalóság 
dicsfényének a jelét látja már. A 
múló időben a halál kapuzárás, 
érthető hát előtte a pánik. A telő 
időben a halál kapunyitás, érthe-
tő hát előtte a nyugalom. A mú-
ló időben a halál az életünk vé-
ge. A telő időben azonban a ha-
lál csak a mulandóság vége, és 
az örök élet kiteljesedése.” 

A te számodra, testvér, múlik 
az idő vagy telik? 

Simeon előbb meglátta Jé-
zust, mint a halált. Az tud békességgel elmenni a földi 
életből, és átlépni az örökkévalóság küszöbén, aki nem 
akkor döbben rá arra, kicsoda Jézus, hanem már itt ta-
lálkozott vele. Ez a hit lesz látássá odaát. 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései 
és gondolatai/facebook 

 

 
„Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csú-
szómászóját. És látta isten, hogy ez jó.” (1Móz 1,25) 
 

Állatok világnapja – október 4.  
 

„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!” (Péld 6,6) 
 
Döbbenetes eredménnyel zárult az a kutatás, amellyel 
egy hangyakolónia föld alatti birodalmát akarták feltér-
képezni. Egy szuper-organizmus alkotására bukkantak. 

Egy amerikai kutatócsoport átfogó kutatásba kezdett 
a hangyák életének jobb megismerésére. Az egyik leg-
fontosabb kérdés az volt, hogyan oldják meg a hangyák, 
hogy bonyolult váraikba min-
denhova beáramlik a friss leve-
gő, a meleg és a szén-dioxid 
pedig gond nélkül távozik. 
Ártatlan halmok a szavannán 
A föld alatti hangyavár rendkí-
vül sérülékeny, ezért nem lehet 
egyszerűen kiásni. Ezért a kivá-
lasztott hangyavárat feltöltötték 
nagyon híg cementes vízzel, 
hogy a vár minden pontjába el-
jusson a folyadék. Legnagyobb 
meglepetésükre három napig 
csak hordták a híg betont, összesen tíz tonna tűnt el a 
járatokban. Egy hónapig vártak, hogy a cement min-

denhol teljesen meg tudjon kötni. Ezután láttak neki a 
cementált járatok kiásásnak. 
A föld alatti megapolisz 
Heteket vett igénybe a hangyametropolisz kiásása. A kuta-
tóknak olyan mennyiségű földet kellett kiásniuk, hogy a 
gödör széléről markolóval kellett elhordatni. Végül feltá-

rult a város teljes szerkezete. Az 
építmény 50 négyzetméteren te-
rül el, mélysége elérte a 8 mé-
tert. 

Becslések szerint a megépí-
téséhez 40 tonna földet mozga-
tott meg a boly. Ha egy átlagos 
hangya egyszerre el tudja szállí-
tani a saját súlyának négyszere-
sét, akkor is több milliárdszor 
kellett fordulni, és felhordani a 
felszínre. Ha ezt átszámítjuk 
emberi mértékekre, egy átlagos 

munkásnak 3 mázsa földet kellene a bányából felhoznia a 
felszínre egy kilométer hosszú járaton keresztül. Ez olyan 
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mértékű vállalkozás, mint egy piramis, vagy a kínai nagy-
fal építése. 

A fontosabb kamrákat „autópályák” kötik össze, a 
főútvonalakból mellékútvonalak ágaznak szét a külön-
böző üregekhez, éléskamrákhoz, hangyakeltetőkhöz, 
szeméttároló üregekhez. Az alagutak kiépítése rendkí-

vül céltudatos, mindegyik jól szellőzik, és minden kam-
ra a lehető legrövidebb útvonalon elérhető. Mintha 
egyetlen építész elme tervezte volna az egészet, és irá-
nyította volna az építést. 

Forrás: http://toochee.reblog.hu/gigaszi-hangyakolonia 

 
 

Tizenöt érdekesség az állatokról 
 

1. A gepárdok nem tudnak bőgni, helyette nyávog-
nak vagy dorombolnak. 
2. A hím pingvinek szép formájú kavicsokat ajándé-
koznak a tojóknak, udvarlásképpen. 
3. Egy 69 tonnás, 36 méter hosszú titanoszaurusz, 
amelynek a maradványait 2017-ben fedezték fel Ar-
gentínában, ez lehetett a legnagyobb állat, amely va-
laha a földön járt… 
4. ...igaz, a testtömege elmarad a ma is élő kék bál-
náétól (190 tonna). 
5. 1995-ben Japánban megtanítottak galambokat, 
hogy különböztessenek meg Picasso- és Monet- 
festményeket egymástól. 
6. A kutyák felismerik a gazdájuk hangját, és ugya-
núgy képesek érzelmekre (például a szeretet kifeje-
zésére) reagálni, mint az emberek. 
7. A szélesszájú orrszarvú egyike azon állatfajoknak, 
amelyek hosszú idő után már nem veszélyeztetettek, 
miután az állományuk megmentésére irányuló kísér-
letek sikeresek voltak. 
8. Az elefántborjak az ormányukat szopogatják ép-
púgy, ahogy a kisgyerekek az ujjukat. 
9. Körülbelül 10 milliószor annyi cápát öltek meg 
emberek, mint fordítva. 
10. A teheneknek vannak a legjobb barátaik. 
11. A patkányok nevetnek, amikor megcsiklandozod 
őket. 
12. A tengeri vidrák alvás közben összekapaszkod-
nak, hogy ne sodorják el őket egymástól a hullámok. 
13. A jegesmedvék néha párnát készítenek a hóból 
elalvás előtt. 
14. Ha egy varjú veszélyben van, a társai megvédik. 
Továbbá felismerik egymás arcát (és az emberekét is). 
15. Egy bizonyos fajta korallsügér képes jelnyelven 
segítséget kérni. 

 

 

 
 

Forrás: www.evamagazin.hu 
 
„Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amely-
nek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának 
és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy tör-
tént. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.” (1Móz 1:29-
31) 
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TALLÓZÓ 
 

Bukott dolgok múzeuma 
 

Olvasok egy nagyszerű könyvet a túlzott boldogságkul-
tuszról, a túladagolt pozitív gondolkodásról, és elmereng-
tem azon, hogyan is állunk ehhez keresztyénként. 

A gondolatsor onnan indult, hogy van egy különleges 
létesítmény Michigan-ben, a „Bukott Termékek Múzeuma”, 
amit egy amerikai piackutató cég alapított. Itt gyűjtik azokat 
a termékeket, amelyek megbuktak: előre sütött tükörtojás, 
koffeines sör, önmelegítő (és sajnos felrobbanó) 
leveskonzervek, és megannyi olyan dolog, ami talán csak 
napokat, heteket élhetett, mielőtt dicstelenül távoznia kellett 
a boltok polcairól. Vagy épp oda sem lett volna szabad ke-
rülnie… Itt mindenből csak egy van, egyfajta mementóként 
milliónyi hiábavaló elképzelésre, összetört álomra és ku-
darcba fulladt sikertörténetre. 

A kudarcokhoz való hozzáállásunk nagyon ambiva-
lens. Ha a kultúránkat nézzük, akkor az egy sikerorientált, 
élményközpontú, boldogság-hajszoló kultúra, ahol a ku-
darc rettegett, nemkívánatos, szégyenletes, ciki, elhazu-
dott. Ugyanakkor mindannyiunk élete napi szinten tele van 
kisebb-nagyobb kudarcokkal: elkésünk egy találkozóról, 
rosszul sikerül egy dolgozat, visszadobják a leadott mun-
kánkat, nem kapunk a boltban valamit, amit épp keresünk, 
rosszul sikerül egy beszélgetés, amiből sértődés, harag 
lesz… Pedig igyekeztünk, szerettük volna, reményked-
tünk, aztán vagy a mi hibánkból vagy rajtunk kívül álló 
okokból mégsem sikerült. 

Keresztyénként szerintem még rosszabb a helyzet, 
sokkal problémásabb a kudarchoz való hozzáállásunk. 
Mert nekünk bejön egy plusz dimenzió, Isten vezetése, 
amire nagyon szeretünk hivatkozni a döntéseink során – 
legyen szó misszióról, párkapcsolatról, gyülekezeti dol-
gokról, munkahelyválasztásról, ki milyen mértékben éli 
meg Isten vezetését az életében. És ha jön a kudarc, akkor 
zavar támad a rendszerben… Rosszabb esetben csalódunk 
Istenben, mert a kudarcot valamilyen magyarázattal áthá-
rítjuk Őrá. De ez talán a ritkább eset. Valószínűleg sokkal 
általánosabb, hogy csalódunk magunkban, a saját keresz-
tyénségünk, kegyességünk, elhivatottságunk mértékében. 

A kudarcélmény megrendíti az önbecsülésünket, és 
még messzebb sodor Istentől, néha akár a gyülekezettől 
vagy a szolgálatunktól is. Persze csak akkor, ha egyáltalán 
felismerjük és elismerjük, hogy valamiben kudarcot val-
lottunk, mert sokszor még ez sem sikerül. Sokszor önkén-
telenül temetjük a „hívő kudarcainkat”, talán elintézzük 
egy imádsággal, és próbálunk mihamarabb tovább lépni, 
mert a kudarc nem illik bele a „jó keresztyén” életébe. Ha 
valamiben kudarcot vallunk, akkor attól próbálunk minél 
fájdalommentesebben megszabadulni. A mi kudarcunk azt 
jelenti, hogy „félreértettük Istent”, „Isten nem is azt akar-
ta”, „az egész nem volt Isten akarata”… Nyilván van ilyen 
is, de szerintem ez a legolcsóbb elintézése a kudarcoknak. 

A legtöbb XXI. századi nyugati ember, s köztük a leg-
több keresztyén számára is a kudarc gyűlöletes és félelme-
tes ellenség, egy sötét árnyék, amely beborítja az életün-

ket, és hitünket is. Pedig lenne egy másik opció a kudarc 
kezelésére. Sokkal egyszerűbb, stresszmentesebb, becsüle-
tesebb. 

Először most a hívő szemponttal kezdem. Istennek van 
valamilyen terve, akarata velünk – legyen szó bármilyen 
léptékű dologról is. Ahhoz, hogy az megvalósuljon, két 
dolog szükséges: egy isteni rész és egy emberi rész. Mert 
az ember teremtésével Isten maga úgy döntött, hogy amit 
az emberrel tervez és tesz, azt az emberen keresztül teszi, 
nem fölötte, a háta mögött, nélküle. Ezt jelenti (többek kö-
zött) az istenképűségünk. Tehát ha van előttünk egy cél, 
amit jó lenne elérnünk, mert valahogyan beletartozik Isten 
akaratába, akkor Ő is beletesz valamit a projektbe, és ne-
künk is bele kell tennünk valamit. Nyilván az Ő részét ne 
akarjuk megkérdőjelezni, foglalkozzunk inkább a sajá-
tunkkal, mert ha Isten terve kudarcot vall (szokott ilyen 
lenni, ha „velünk dolgozik”), akkor annak inkább mi va-
gyunk az okai, semmint Ő. 

Mitől válhat egy akármilyen „Istentől való dolog” ku-
darccá? Itt a válasz két irányba mutathat. Az egyik, hogy 
mégsem volt Istentől való. Jóhiszeműen tévedtünk, gyarló 
módon becsaptuk magunkat, valamit félreértettünk vagy 
félre akartunk érteni, mindenesetre kimaradt a dologból Is-
ten. S ha magunkra maradunk, csak a saját „dimenziónk-
ra” számíthatunk. 

A másik irány, amikor Isten benne lenne, de mi „mara-
dunk ki” belőle. Kizár belőle valamilyen bűnünk. Előfor-
dul. Ez talán a legegyszerűbb, ezt „csupán” fel kell ismer-
ni, be kell látni, meg kell vallani, el kell hagyni. (Oké, tu-
dom, nem feltétlenül ennyire egyszerű…) És van egy má-
sik nagy halmaz – voltaképpen emiatt kezdtem bele az 
egész cikkbe, mert szerintem ez a gyakoribb. Amikor nem 
vagyunk elég jók. Elég bölcsek, tapasztaltak, erősek, 
ügyesek, nem rendelkezünk minden eszközzel, informáci-
óval, nem tettünk meg mindent, nem készültünk fel min-
den problémára, stb. stb. stb. Amikor hiányzott-hiányzik 
MÉG valami, és CSAK emiatt van MOST kudarc. És eb-
ben az a jó hír, hogy az ilyen kudarcok kezelhetők. 

Ha nem adjuk fel! Mi lenne, ha úgy tekintenénk a ku-
darcra, ahogy a tudósok teszik? Számukra a kudarc telje-
sen hétköznapi része az életnek, a munkának, a céljaik el-
érésének. Állítólag Edison az 1100. körüli próbálkozására 
tudott működő villanykörtét „feltalálni”. És amikor meg-
kérdezték tőle, mit gondol a kudarcról, annyit válaszolt, 
hogy ez számára nem kudarc, hanem 1100 módszer kizá-
rása, hogy rátaláljon végre arra, ami működik. Ezt csinál-
ják a tudósok: a kitűzött céljaikat, a hipotéziseiket kudar-
cok sorozatán keresztül érik el és értik meg. Nem törnek 
össze, ha valami nem sikerül, hisz csak egy kísérlet, amit 
meg lehet ismételni, amit ki lehet javítani, amit felül lehet 
bírálni – és ha ezt sokszor csinálják, akkor meglesz a vég-
eredmény. 

Ugyanilyen a sport is – gondoljunk például arra, hogy 
egy céllövőnek hány ezerszer „kell” mellélőnie, mire meg-
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tanulja eltalálni a céltábla közepét. Mi lenne, ha a harma-
dik lövés után felállni, hogy lám, nem sikerült, ez nem is 
Isten akarata… 

Azt hiszem, abba kellene hagyni a kudarc nélküli siker-
keresztyénség prédikálását, mert nem igaz, nem működik, 
nem életszerű, nem motiváló. Inkább tanuljuk-tanítsuk a 
kitartó küzdelem, a kísérletezés, az ezredszer is újrakezdés 

művészetét, a tévedés lehetőségének szabadságát. Mert ha 
van valami, akkor az Isten tervébe illő dolgok nem valók a 
bukott dolgok múzeumába! Isten bukott, kudarcokat átélő 
embereiről már nem is beszélve… de ez már egy másik 
cikk témája lenne. 

 

Forrás: http://www.apcsel29.hu/bukott-dolgok-muzeuma/ 
 

 

10 emberi tulajdonság egy közös jellemzője: mérgezőek 
 

Éppúgy, mint a levegőben, a vízben, vagy az élelmiszerekben lévő méreganyagok, bizonyos emberek ugyanúgy toxikus 
hatásúak, és maradandó sérüléseket vagy károkat okozhatnak bennünk – és rajtuk sajnos nincsen figyelmeztető címke!  
Mérgező emberek mindenütt vannak, valószínűleg mindenki ismer egyet vagy kettőt. Lehet, hogy pont együtt élünk ve-
lük, vagy együtt dolgozunk, vagy talán vezetőjük vagyunk, de a szűkebb-tágabb környezetünkben biztos, hogy felbuk-
kan. Ha valaki pedig már töltött el időt igazán mérgező emberekkel, akkor már megtapasztalhatta mennyire destruktív és 
fárasztó velük lenni. 
Mint minden más mérgező anyag esetén, velük szemben is saját magunk védelme legyen az első, tehát a lehető legkeve-
sebbet tegyük ki magunkat az ilyen hatásoknak. Persze ezt könnyebb leírni, mint meglépni, mondjuk egy kapcsolat vagy 
munkahely esetén. 
 

Honnan ismerhetjük fel őket? 10 tulajdonság jellemzi 
őket: 
1. Toxikus arrogancia 
Van egy nagy különbség az önbizalom és az arrogancia 
között. Az önbizalom inspiráló, az arrogancia megfélemlí-
tő. Az arrogáns emberek mindig mindent jobban, ha nem a 
legjobban tudnak, és felsőbbrendűnek érzik magukat má-
sokhoz képest. Soha nem fognak tapsikolni az önbizalmad 
láttán, mert az zavarja az arroganciájukat. 
2. Toxikus „áldozati bárány” 
Az egyik legveszélyesebb típus, aki körülöttünk lehet, az 
örökös áldozat. Az örökös áldozatok mindig csak a saját 
problémájukat nézik, és mindig másokat okolnak értük, 
kezdve az esztelen főnöküktől, az érzéketlen, szeretet nél-
küli szülőkig. Soha nem uralják a saját életüket, nem vál-
lalnak felelősséget. 
3. Toxikus kontroll 
A kontrolláló emberek mindent tudnak és mindent a leg-
jobb módon csinálnak. A felszín alatt általában nagyon bi-
zonytalanok, de amíg körülötted vannak, soha nem lesz 
esélyed, hogy hallasd a hangodat vagy saját magad csinálj 
valamit. 
4. Toxikus féltékenység 
A féltékenységgel „megáldottak” soha nem elégedettek 
azzal, ami van, és soha nem tudnak boldogok lenni, vagyis 
együtt örülni, ha a másikkal valami jó történik. Nem tud-
ják értékelni, amit a másik elér, vagy például feljebb lép a 
ranglétrán, mert úgy érzik, hogyha valami jó történik, an-
nak velük kellett volna megtörténnie. 
5. Toxikus hazudozó 
Amióta emberek élnek a Föld nevű bolygón, azóta vannak 
és lesznek olyanok, akik hazudnak. A krónikus hazudozók 
azért (is) károsak, mert soha sem tudhatjuk, hogy mit hihe-
tünk el nekik, ezért nem számíthatunk az ígéreteikre, és 
nem bízhatunk a szavaikban sem. Hazudni fognak nekünk 
másokról, és másoknak rólunk. 
 

6. Toxikus negativitás 
Bizonyára van körülöttünk legalább egy olyan valaki, aki 
mindig dühös, vagy sértődött valami miatt, és állandóan 
gyanakszik valamire. Ez a negativitás tönkreteszi a kap-
csolatokat, és ha túl sok időt töltünk ilyen emberekkel, si-
mán érezhetjük úgy, hogy az egész élet egy csődeljárás. 
7. Toxikus kapzsiság 
Valamennyire a kultúránk részét képezi, hogy aki többet 
akar, az többet is fog elérni, és több pénzt fog keresni. Egy 
bizonyos mértékig ez a fajta vágy és ambíció még jó is le-
het. Akkor válhat mérgezővé, ha valakinél nincs határ, 
mert mindent magának akar, az életének középpontjában 
csak az van, hogy mi az övé és mi nem, vagyis amikor a 
birtoklás válik elsődlegessé. 
8. Toxikus ítélkezés/minősítés 
Óriási különbség van a vélemény és az ítélkezés között. A 
vélemény lehet objektív és megkülönböztetésen alapuló, 
miközben az ítélkezés gyakorlatilag semmi más, csak kri-
tika. Az ítélkező embereknél gyakori, hogy gyorsan von-
nak le következtetéseket. Nem kifejezetten jó hallgatók 
és/vagy kommunikátorok. 
9. Toxikus pletyka 
Az előszeretettel pletykálók úgy látják magukat, mintha 
tartalmas beszélgetéseket folytatnának valakiről és infor-
mációt cserélnének. Teszik ezt úgy, hogy felülemelkednek 
a bizonytalanságukon, és nem tesznek különbséget a spe-
kuláció és a tények között. Kevés dolog van, ami pusztí-
tóbb ennél. 
10. Toxikus jellemhiány 
Amikor valakiből hiányzik a tisztesség és az őszinteség – 
amikor a csalás, a hazugság, a pletyka, a manipuláció, és a 
kapzsiság a normáinak részét képezi, – kevés dolog van, 
amit nem fog megtenni, ha el akar érni valamit. Ha úgy éli 
meg, hogy a másik akadályozza, akkor mindennel üldözni 
fogja, amit csak talál. 
 

(Lolly Daskall tolla alapján) 
Forrás: https://www.coach-mediator.hu/blog/
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Dicsőítsd Istent a nehéz helyzetben is! 
 
A legtöbben közülünk nem tudják, mit tegyenek, ha egy 
lehetetlen helyzettel szembesülnek. Tudtad, hogy egy 
több ezer évvel ezelőtt élt tinédzser fiú példája tud eb-
ben segíteni? 

Az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogyan reagált 
Dániel a kor leghatalmasabb királyának lehetetlen kéré-
sére. Láttuk, hogy Dániel a következő 5 dolgot tette: 

1. nem esett pánikba, és nem kérdezte, miért; 
2. több időt kért; 
3. imatámogatást kért másoktól; 
4. imádkozott Istenhez segítségért; 
5. kérte Istent, hogy természetfeletti módon segít-

sen neki. 
A következő fontos dolog, amit Dánieltől tanulha-

tunk, a Dániel könyve 2. fejezetében található: dicsőí-
tette Istent. 

Fontos megértenünk, hogy a dicsőítés sokkal több a 
zenénél. A dicsőítésnek ezerféle módja van. Amikor 
például a figyelmemet Istenre irányítom, akkor dicsőí-
tem Őt. Amikor kifejezem a szeretetemet Istennek, ak-

kor is dicsőítem Őt. Nem kell istentiszteleten lenned 
ahhoz, hogy dicsőítsd Istent. 

Amikor Istent dicsőítjük, a középpontba a problémá-
ink helyett Isten kerül. 

A Biblia azt mondja Dániel könyvében, hogy 
,,Akkor éjjel a titok feltárult Dániel előtt egy látomás-
ban. Ezután Dániel dicsérte a menny Istenét.” (Dániel 
2:19, NLT fordítás) 

Ez a rész megmutatja, hogyan imádjuk és dicsőítsük 
Istent egy válsághelyzetben. Dániel 3 fontos dolgot tett: 

1. dicsőítette Istent azért, aki Ő maga (20. vers); 
2. csodálatát és tiszteletét fejezte ki Isten iránt 

azért, amit tett (21-22. vers); 
3. megköszönte Istennek a segítségét (23. vers). 

Ez a dicsőítés. 
Te is tedd ezt, és akkor a figyelmed középpontjában 

nem te magad és a problémáid lesznek, hanem Isten. 
És Ő az, aki a figyelmünk középpontjában kell, hogy 
legyen mindig. 

Rick Warren 
Forrás:Napi remény 2017. okt. 23.  

 
 

Könyvajánló – Cs. Szabó Sándor: Luther I. Az út 
 

A 15. század babonás hiedelmekkel átszőtt mindennapjaiból szakítja ki fiát Hans 
Luder mansfeldi bányász, hogy – a család felemelkedésének egyik lehetőségeként – 
Magdeburgba, Eisenachba és Erfurtba küldje tanulni. Martin rendkívüli tehetségének 
és fogékonyságának köszönhetően már korán kitűnik társai közül, és viszonylag egy-
szerűen szerzi meg magiszteri fokozatát. Fényes, felfelé ívelő jövő áll előtte jogdok-
torként, miközben egyre több kétely merül fel benne az atyai, isteni és egyházi hata-
lommal szemben. Csendes lázadását – egy hosszú, többlépcsős lelki utat bejárva – vé-
gül valódi szavakba és tettekbe önti… 

Cs. Szabó Sándor életrajzi regényében a reformáció legendás alakjának, Martin 
Luthernek a korai évein és tanulmányain keresztül követhetjük végig, miként válik 
egy egyszerű parasztgyerek korának egyik legmeghatározóbb gondolkodójává. A két-
kötetes mű első része a kezdetektől egészen 1517-ig, a 95 tétel megszületéséig mutatja 
be az eseményeket fizikai és lelki síkon egyaránt, ennek köszönhetően pedig egy igazi 
hús-vér ember alakja elevenedik meg előttünk. 

Forrás: www.harmat.hu 
 
 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük az októberi és novemberi születésnaposokat! 

Tarsoly Barnabás (okt. 8), Hunyady Balázs (okt. 25), 

Tarsoly Abigél (okt. 30.), Máté Dániel (nov. 4.), Olajos Lázár (nov. 21.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
októberben  

született testvéreinket! 

„Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből 
kimentett engem. Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem 
pirul.” (Zsolt 34, 5-6) 
 
Amikor az Úr közelébe kerültök, akkor a Mennyből jövő világosság rá-
tok árad, más lesz a gondolkodásotok, akaratotok, másképpen véleked-
tek azokról a dolgokról, amik körülvesznek titeket. Képesek lesztek 
megtenni, amiket eddig nem. Ez azért lesz lehetséges, mert megismeri-
tek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, és megtörik 
minden kemény nem-akarás. Külső ráhatás nem hoz eredményt, csak a 
Szent Szellem munkája által lesz valódi változás. Belülről kifelé terjed 
a világosság, és ezt látja a világ, ezért akarják látni Jézust. A gyakorlati 
életetek gyümölcseiből akarja látni ez a világ Jézust. Szükségetek van 
újra és újra megkeresni az Urat, hogy felfrissüljetek. Nézzetek Őrá, és 
erő árad belétek, arcotok felvidul, mert közösségben lehettek az Úrral.  

Lukács Edit 

 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
 

 

Szeretettel köszöntjük novemberben 
született testvéreinket! 

 
Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Kalla Szilvi (nov. 8.) 
Mérey Edit (nov. 11.) 
Bereczki Krisztina (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Trethon Gergely (nov. 29.) 

 

„Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családom-
tól. Jézus így válaszolt: Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé 
néz, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,61-62) 
 
Az eke szarvára az teszi a kezét, aki dolgozni akar. Bárhol végzitek a 
munkát, ott az eke szarva. Határozzátok el, hogy amit tesztek, Jézusnak 
végzett munka legyen. Úgy induljatok családtagjaitok közé, hogy eltűri-
tek Jézusért a nehéz természetű rokonokat, hozzátartozókat. Két kérdés 
van: az egyik, hogy hol a kezetek, a magatok kedvtelésén, vagy az eke 
szarván; a másik, hogy hol a szemetek? Ne tekintsetek vissza a magatok 
régi természetére. Nem reménytelen a helyzet. Jézus megszabadít tite-
ket az elődöktől örökölt hiábavaló élettől, és az isteni természet részese-
ivé tesz titeket. A testi szem csak hátrafelé néz, a lelki, szellemi ember 
szeme a hit. Ha hitben jártok, bátran nézhettek előre, és az Úr mindent 
megtesz értetek az úton, és az Ő világosságánál látásotok is egyre vilá-
gosabb lesz.  

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 

10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak 
17 óra: Istentisztelet 
18,30 óra: BUBBA Z 

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra, 19,30: énekóra 

− Péntek: 18,30 óra: 
Ifjúsági alkalom: BUBBA Y, 
havonta egyszer Lelki Lift 

 
 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Kovács Józsefné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„Az ember napjai olyanok, mint a 
fű, úgy virágzik, mint a mező vi-
rága. Ha végigsöpör rajta a szél, 
vége van, még a helyét sem le-
het felismerni. De az ÚR szerete-
te mindörökké az istenfélőkkel 
van, és igazsága még az unoká-
ikkal is; azokkal, akik megtartják 
szövetségét, és arra töreksze-

nek, hogy teljesítsék rendelkezé-
seit.” (Zsolt 103:15-18) 

 
 

 

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

Fotó: Zsigovics Géza és mások 

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