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Feltámadott! 
 
Húsvéti reggel 
tavaszi kedvvel 
zeng a berekben: 
Feltámadott! 
 

Egei kéklik, 
szelei végig- 
zúgják az erdőn: 
Feltámadott! 
 

Dongói dongják, 
méhei zsongják, 
kórusban mondják: 
Feltámadott! 
 

Lepkéi írják,  
bimbói nyílják, 
fűből virítják: 
Feltámadott! 
 

Égi madárkák 
dalolva szántják 
az új barázdát: 
Feltámadott! 
 

Tavasz van, íme, 
hatalmas ige 
zuhog a szívre; 
Feltámadott! 
 
                                  Füle Lajos 
 
 
 

 

 
 

 

Húsvétra szabadulást! 
 
„Ajándékozz Húsvétra szabadulást!” – rikkantotta az arcomba egy internetes 
reklám az ötletet. Egyrészt meglepődtem, hogy már húsvétkor is az ajándék-
vásárlásra kellene költenem a pénzt, ahelyett, hogy szívből ünnepeljek, más-
részt elmosolyodtam, mert olyan találó ez a hármas szókapcsolat: Ajándék. 
Húsvét. Szabadulás. No persze nem Jézus feltámadására gondolt a reklámot 
megrendelő vállalkozás, hanem egy úgynevezett „szabadulószoba” jellegű 
szórakozást kínált, aminek a lényege az, hogy (folyamatos felügyelet mellett) 
egy csapat jelentkezőt bezárnak egy két-három kis helységből álló pincébe. A 
szobákban berendezési tárgyak találhatók, amelyek gyakran titkos jelzéseket, 
furfangos feladványokat rejtenek, és ha a csapat lépésről lépésre megfejti a 
feladványokat, egyik megoldástól a másikig jutva végül megfejtheti a kijárati 
ajtót lezáró kódot, így kijutva alkalmi „játékbörtönéből” – mindezt persze a 
megszabott időkereten belül. Olyan, mintha egy krimit nemcsak elolvasnék, 
de nekem is kellene megoldanom, vagy mintha a barátaimmal részesévé vál-
nék egy kalandfilmnek. Én is szeretem az időtöltésnek ezt a formáját, remek 
szórakozás, jó próbája az önismeretnek, pompás csapatépítő eszköz. Magam 
is részt vettem már ilyen „szabadulásban” pár alkalommal, mindig élvezetes-
nek találtam (és eddig még mindig kiszabadultam…). Ilyen programot aján-
lott az idézett reklám is.  

Gyakran azt érzem, az ember egy szabadulószobának tekinti az életet is. 
Végül is miért hibáztatnánk ezért magunkat? Ezt tapasztaljuk nap mint nap: 
be vagyunk zárva bizonyos falak közé. Véges az értelmünk, véges az erőnk. 
Tele van az életünk megoldandó rejtvényekkel, feladatokkal, egyik követi a 
másikat. Sőt, vannak furfangos feladványok, amelyek évezredek óta túljárnak 
az eszünkön. Honnan jövünk, hová megyünk, miért születtünk, hol van Is-
ten…? Ráadásul korlátos az időnk a válaszok megtalálására, „hetven vagy  
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legfeljebb nyolcvan esztendő”. Milliók élik le úgy éle-
tüket, hogy önerejükből küzdenek – vagy épp belefá-
radnak, és feladják. Egyfelől meggyőzi őket az élet-
hosszig tartó küzdelem: semmit sem adnak ingyen. 
Semmi sem ajándék. 

A nagypénteki-húsvéti események üzenete viszont 
ez: Nem egyedül kell megszabadulnod börtönödből! 
Teremtőd, a szeretetteljes Isten elvégezte helyetted a 
munkát, amit te soha nem tudtál volna elvégezni, meg-
oldotta helyetted a feladványt, ami meghaladta értelme-
det és logikádat, kijuttat a pokolból, ahol csak a re-
ménytelenség várt volna rád! Nem a magunk erejéből 
kell végigküzdeni magunkat az élet útvesztőjén, nem 
vagyunk magunkra hagyva. Isten nem egyszerűen segít 
kikecmeregni a gödörből, nem csak súg egy kicsit, hogy 
könnyebb legyen. Ő helyettünk oldotta meg a világ-
mindenség leglehetetlenebb feladatát: ember kerüljön a 
mennybe. Így mondja az Ige: „Ami lehetetlen az embe-
reknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18:27) És ez a sza-
badulás ajándék! 

Ami a megtört szívű, megfáradt embernek örömhír, 
az öntelt gőgösnek talán bosszantó tréfa: dehogy akar ő 
más által szabadulni! Segítséget néha elfogad: ki nem 
hallott még Istent nem félő embert vészhelyzetben Isten-
hez kiáltani. (Nem feledve, hogy ez is lehet igaz, őszinte 
imádság.) De hogy elfogadja a kész megoldást, ahhoz 
már alázat kell. Annak elismerése, hogy a legjobb telje-
sítményem, a legokosabb ötleteim, a legjobb szándékom 
mind hiába, mert börtönöm ajtaja még mindig zárva! 

Amint Jézust nézem a Gecsemánén keresztül a Gol-
gotára vezető úton, mint az üres sírban látom Isten ere-
jét ahogyan nyilvánvalóvá lesz hatalma a halál felett, 
úgy látom magam előtt Isten szerető konokságát is, ki-
tartó eltökéltségét, hogy megmentsen minket. Amint 
közeledik Jézus a kereszthalál felé, egyre elszántabbá 
lesz, nem befolyásolhatja semmi és senki, sem kísértő, 
sem hízelgő, ő csak megy, megy a kereszttel a hátán. 
Tudja, hogy ez az egyetlen esélyünk. Miután meghalt, 
úgy tűnhetett, mindennek vége. Még a természet is be-
lerázkódott a gyászba. Mindenki azt gondolta: Isten ku-

darcot vallott. Vagy talán végig csak beképzeltük ma-
gunknak, hogy Ő van! Talán Ő is csak a fantáziánk szü-
lötte, mint a pogány népek istenei. Micsoda csalódás, 
keserűség terhelhette őket két éjszakán és egy nappalon 
át! Hány csalódott ima, haragos kiáltás dönghetett a 
menny kapuján! Annyira, hogy húsvét hajnalon már a 
nyilvánvalót is alig merték meglátni. De Isten megint 
nem hagyta magát befolyásolni, sem siettetni. Nem rea-
gált a vádló imákra, a gúnyos legyintésekre, csak várt. 
Várt az elrendelt pillanatra, aztán intett: és Jézust fel-
hozta a halálból. Mert egy volt csak fontos: hogy Isten 
terve végbe menjen. 

Ez év Húsvétjának legyen ez az egyik üzenete szá-
munkra: a szabadulás ajándék – és kizárólag ajándék 
lehet. Jó hír ez neked, ha már megtapasztaltad emberi 
korlátaidat, tehetetlenségedet, kudarcaidat. „Isten ugya-
nis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel 
fog támasztani.” (1Kor 6:14) Ő a reménytelenségben is 
tud újat kezdeni, megújít téged a szolgálatban, élettel 
tölti meg a hitedet, képes újra élővé tenni kiüresedett 
imáidat, megtölteni az üres imaház-székeket Istenre 
szomjazó emberekkel. Aki újra életet adott az élettelen-
nek, hogy ne lenne hatalma arra, hogy megváltoztassa a 
megváltoztathatatlant? 

A másik húsvéti üzenet legyen ez: Csak Isten akara-
ta, az Ő dicsősége fontos. Te is rendeld alá magad Isten 
tervének, szándékának, ahogyan Jézus tette! Ne tánto-
rítson el sem vádlás, sem hízelgés, semmilyen emberi 
befolyás: csak Jézusra nézz, csak az Ő dicsőségét szol-
gáld! Akár munka, akár szolgálat, akár tanulás, akár 
család, legyen ez a mottód: Isten dicsőségére élek! 

Összefoglalva (Zsidók 13:20-21): „A békesség Iste-
ne pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a ha-
lottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pászto-
rát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratá-
nak teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves 
őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-
örökké. Ámen.” 

Nagy Péter 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Húsvéti Kerületi Gyermekklub 
 

A Nagyhét kezdetén, Virágvasárnap délután (március 25.) tartottuk meg Húsvéti Gyermekklub-ünnepélyünket a 
XI. kerületben élő rászoruló családok gyermekei számára. Ez alkalommal a Palánta Gyermekmisszió bábcsoportja 
gondoskodott programról. Egy ének megtanítása után egy bábdarabot adtak elő, amely azt a népi hiedelmet igyeke-
zett eloszlatni, hogy a nyuszinak, meg a tojásnak bármi köze lenne Húsvét ünnepléséhez. A városból falura jött kis-
lány nagymamája segítségével megérti, hogy az Úr Jézus halálból való feltámadása miatti öröm adja Húsvét lénye-
gét. 

Bizonyságtételében Kotán Béla lelkipásztor arról beszélt, hogy az Úr Jézus feltámadásában való hit hogyan vál-
toztatja meg az ember szívét és kapcsolatait. Az ajándékcsomagok kiosztása után szeretetvendégségre került sor, s 
eközben ismerkedésre, beszélgetésre is lehetőség nyílt. A kisteremben nagy mennyiségű használt ruhák közül válo-
gathattak vendégeink.  

Kolozs Nagy János 
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ÜNNEP 
 

Krisztus szenvedése, halála és feltámadása 
 – „az Írások szerint” 

 

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben 
meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem hiába 
lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi 
bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak, 
majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig 
élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, 
mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok 
méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és 
hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az 
Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők: így prédikálunk, és így lettetek hívőkké.” (1Kor 15,1–11) 
 
 

 
„Az Írások szerint” – Pál apostol és az első gyüle-
kezetek Bibliája az Ószövetség volt. Az evangéliumok 
még nem rögzültek írásos formában, ezért az „Írások” 
az Ószövetségben található, Jézus Krisztusnak mint 
Messiásnak a szenvedésére, halálára és feltámadására 
vonatkozó próféciákat jelentik. Ezek a jövendölések 
sorra beteljesedtek a Nagyhét eseményei során.  

Az emmausi tanítványoknak ezt mondta Jézus 
feltámadása után (Lukács 24,25–27): 
„Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a 
szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a 

próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisz-
tusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg vala-
mennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, 
ami az Írásokban róla szólt.” 
Tegyük mi is ezt, és nézzünk meg néhány igehelyet 
ezek közül: 
1Mózes 3,14–15 (ősevangélium): 
„Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt 
tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat 
között: hasadon járj, és port egyél egész életedben! El-
lenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a 
te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te 
pedig a sarkát mardosod.” 
Zsoltárok 16,10 (Dávid király bizonyságtétele): 
„Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem 
engeded, hogy híved leszálljon a sírba (a régi fordítás 
szerint: hogy a te szented rothadást lásson).” 
Zsoltárok 22 (Dávidé): 
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol 
van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 
Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat 
biggyesztik, fejüket csóválják: 
Az ÚRra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa 
meg, hiszen kedvelte! 
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Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez 
tapadt, a halál porába fektettél.  
Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája 
kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. 
Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak 
bámulnak, néznek rám. 
Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 
Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő 
nemzedéknek.” 
 

Zsoltárok 69,22 (Dávidé) „Ételembe mérget tettek, 
szomjúságomban ecettel itattak.” 
Ézsaiás 50,6 
„Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a 
szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és 
köpködés elől.” 
Ézsaiás 52,13–15 A félreismert szolga diadala 
„Íme, eredményes lesz a szolgám! Magasztos lesz és 
felséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak 
iszonyodtak tőle, annyira torz volt; nem volt már emberi 
a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. De 
bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják 
előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki 
sem beszélt nekik, olyasmit tudnak meg, amiről addig 
nem hallottak.” 
Ézsaiás 53 – Az ÚR szenvedő szolgája 
„Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az ÚR karjának 
ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt 
ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt 
neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem 
olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, 
és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség 
ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem 
törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 

fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Is-
ten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink mi-
att kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő 
bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei 
árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint 
a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt 
sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, aláza-
tos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha 
vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, 
hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet 
nélkül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, 
hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke mi-
att éri a büntetés?! A bűnösök közt adtak sírt neki, a 
gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el 
gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az ÚR akarata 
volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta 
magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az 
ÚR akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megsza-
badulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám 
sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. 
Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal 
együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a ha-
lálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig so-
kak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a 
bűnösökért.” 

*** 
Amikor az Úr Jézust elfogták a Gecsemáné-kertben, ezt 
mondta támadóinak: 
„Veletek voltam mindennap a templomban, és tanítot-
tam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell 
teljesedniük!” (Márk 14,49). 
 

Kolozs Nagy János 
 

(A 2018. március 18-án, a Kamaraerdei Idősek Otthonában 
elhangzott prédikáció igei vázlata.) 

 
 

Ézsaiás próféta pecsétje 
 

Ézsaiás próféta pecsétjét találhatták meg jeruzsálemi ásatásokon régészek – jelentette a Háárec című újság 
honlapja. 
 

A törött, hiányos 
agyagpecsétet Jeru-
zsálem jelenlegi, 
közép-korban létrejött 
óvárosának falain kí-
vül, az al-Aksza 
mecset alatt a 

városfaltól tíz méterre, a Dávid városának nevezett ősi Je-
ruzsálem irányában találták. 

Szakemberek szerint ez a terület a Kr. e. 1000-től, 
Dávid királyságától Jeruzsálem elestéig, majd a babiloni 
fogságig, Kr.e. 587-ig, az akkori várfalakon belül volt, az 
Ófelnek nevezett részen, az első zsidó Szentély és az ak-
kori város között. 

A pecséten korabeli héber betűkkel világosan kiol-
vasható Ézsaiás neve (Jesajahu), és töredékesen a próféta 
szó (nevi). Eilat Mazar, a jeruzsálemi Héber Egyetem 

professzora Ezékiás júdeai király (Hizkijáhu) 2015-ben 
fellelt pecsétjétől mindössze három méterre találta meg ezt 
a kétezer-hétszáz évesre becsült leletet, mindeddig hábo-
rítatlan és érintetlen, eredeti környezetében, az egykori 
királyi sütöde mellett. 

A régészek szerint igen valószínű, hogy az 1,3 centi-
méteres leleten az Ézsaiás név mellett a hiányos próféta 
szó szerepel, de az sem kizárható, hogy valamely más 
foglalkozást jelölt, és akkor csak egy Ézsaiás nevű 
hétköznapi emberé volt. 

Ézsaiás próféta Ezékiás, a Kr.e. 727–698-ig uralkodó 
tizenkettedik júdeai király idejében élt, és próféciájában a 
Biblia szerint megjósolta, hogy az asszírok nem veszik be 
a várost. Ez akkor így is történt, és Jeruzsálemet csak Kr. 
e. 587-ben foglalták el a Babilóniai Birodalom seregei. 

 

Forrás: MTI 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

 
 

   Egyszerű vers 
   a kegyelemről 
 

Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel 
hívtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába, 
az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám. 
 

Elmondtam naponta 
tíz hegyibeszédet, 
gyönyörű szavakat, 
igéző szavakat, 
hiába, hiába: 
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyibeszédet. 
 

Tüzet is akartam 
rakni az erdőben: 
nyulacska ne fázzék, 
őzike ne fázzék, - 
hiába, hiába! 
Gyujtófám kilobbant 
és a tűz nem akart 
gyúlni az erdőben. 
 

...S egyszer csak maguktól 
gyűlnek az emberek, 
együgyű szavamtól 
sírásra fakadnak, 
ránéznem alig kell 
s a tűz is felszökken, - 
az Úr áll mögöttem. 
 

                                   Dsida Jenő 

Mindent kegyelemből 
 

Negyven évvel ezelőtt egy kedves barátnőm jött hozzánk vendégségbe, hogy 
megismerhessük a férjét is. Nagyon készültünk a fogadásukra. A férjet egy 
magas pozícióban lévő embernek, a kommunista párt tagjaként ismertük meg. 
Egy igazi intelligens ember, akit nagyon érdekelt, hogy mit értünk el, mit 
tudunk, de az Istenbe vetett hitünket teljes mértékben elutasította. Felesége 
hívő, gyakorló katolikus volt, akit nagyon sokszor gúnyolt a hitéért. A 
vendégség után úgy láttuk, hogy nem kívánunk vele gyakran találkozni, de ő 
mindig keresett minket. 

Tíz éve stroke-ot kapott. A feleség hűséges, szeretettel teljes ápolásának kö-
szönhetően ismét megtanult járni, beszélni. Az ideggyógyásza azt javasolta, 
hogy társasjátékozzon, és ajánlotta számára a memoritert is. 

Péter hetente járt hozzá játszani, és én minden alkalommal küldtem egy 
igeverset, hogy tanulja meg. Péter láthatta, hogy felesége milyen szeretettel, 
türelemmel hordozta a nem könnyű helyzetet. Felesége elmondta, hogy tanulja 
az igeverset, és elkezdett imádkozni. Bűnbánatot tartott, bocsánatot kért és 
megbocsátott az ellenségeinek. Kérte, hogy jöjjön hozzá lelkész, aki többször 
meglátogatta, úrvacsorát vitt számára. 

Nemrég megbékélve Istennel az otthonában, szerettei körében elaludt és 
hazament. Láthattuk Isten csodáját, hogyan született újjá kegyelemből egy hi-
tetlen ember. 

dr. Novák Péterné, Irén 
 

Döntéseink következményei 
 

Az ember életében minden döntésnek van következménye. A következmények 
esetenként azonnal jelentkeznek, de sokszor csak évek múlva döbbenünk rá, 
hogy Isten mitől óvott meg. Két esetet szeretnék elmondani, amelyek életem 
során a munkahely-választással függnek össze. 

A jogi egyetem befejezése után szerettem volna a kivitelező építőiparból, 
ahol 15 évet ledolgoztam, más pályára kerülni. Ez nem volt egyszerű az 1970-es 
évek elején. Természetesen a munkahely-változtatás állandó imatémánk volt, és 
végül körvonalazódott a megoldás is. Újsághirdetés útján az akkori Fővárosi Ta-
nács egyik főosztályára hívtak be elbeszélgetésre. Ezen részt vett a főosztály két 
vezetője, valamint a párttitkár, aki annak az osztálynak volt a vezetője, ahová 
embert kerestek. Az én első kérdésem az volt, hogy párttagsághoz kötött-e az ál-
lás, mert nem vagyok párttag és nem is szándékozom az lenni. Mondták, hogy 
nem kell párttagság az állás betöltéséhez, de megkérdezték, mi az álláspontom 
evvel kapcsolatban. Elmondtam, hogy hívő keresztény, templomba járó ember 
vagyok, és ez a meggyőződésem nem fog változni. 

Évek múlva derült ki, hogy érdemes volt ezt a helyzetet tisztázni. Az osz-
tályvezetőmet ugyanis kinevezték a Fővárosi Tanács egyházügyi titkárának, és 
a fővárosban működő valamennyi egyház felett ő gyakorolt állami felügyele-
tet. Így az a Békehírnök előbb került az ő kezébe, mint az enyémbe, amely le-
hozta azt a fényképet, amelyen az látható, hogy 1978. április 2-án diakónussá 
avatnak kézrátételes imádsággal. 

 

Az 1980-as évek elején, ugyanezen a munkahelyen a munkavédelem fővá-
rosi szintű koordinálása is a feladataim közé tartozott. Ezért napi kapcsolatban 
voltam a munkavédelem legfelső irányítási szerveinek dolgozóival. Az egyik 
megemlítette, hogy nem volna-e kedvem átmenni hozzájuk dolgozni, jóval 
több fizetésért, magasabb beosztásba. 
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Kedvem az lett volna, de megkérdeztem a párttagságot. 
Közölték nem probléma, hogy most nem vagyok 
párttag, majd „átnevelnek” és belépek a pártba. 
Elmondtam, hogy engem ugyan nem, mivel hívő 
Istenfélő ember vagyok és ezen a meggyőződésemen 
nem kívánok változtatni. Furcsán néztek rám, de 
ennyiben maradtunk. 

Eltelt nem egészen tíz év és a rendszerváltozás első 
„áldozatai” közé tartozott ez a szervezet, jogutód nélkül 

megszűnt, az alkalmazottai nehéz helyzetbe kerültek. 
Ettől menekültem meg, nem lettem munkanélküli. 

Mindkét esetben Isten vezetése, gondoskodó 
szeretete irányította az életemet, döntéseimet, és a jó 
következményekért egyedül Őt illeti a hála és a 
dicséret. 

dr.Novák Péter 

 

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7,12) 
 

Menjünk vagy maradjunk? 
 

Ez a történet nagyon régi, 1956-ra 
nyúlik vissza és érintőlegesen sze-
repel benne régi imaházunk is, 
ahol Szakács Hubával megismer-
kedtem. Nagyon kedves hely volt 
számomra ez az árvaházi imate-
rem, ahol az énekkar mellett pen-
getős zenekar is volt, én is játszot-
tam benne, meg csoportjeleneteket 

adtunk elő, és Tamaska bácsi kis lámpákkal villogó ka-
rácsonyfát csinált a gyerekeknek. Ódon padok voltak 
meg vaskályha, és a kereszt a szószék mögött aranyszí-
nű, mert édesapám aranyfüst lemezekkel vonta be. 

Hubának és nekem törzshelyünk volt a kerek vas-
kályha melletti benyílóban, ahonnan vagy figyeltünk az 
igehirdetésre, vagy sutyorogtunk, angolul tanultunk, 
ami Hubának nagyon fontos volt, mivel meg volt 
győződve arról, hogy ebben az országban – 1956 volt – 
nem lehet élni. Ő a nyugati életformát szerette volna 
megélni, de oda kijutni esélye sem volt. Közeledett ok-
tóber 23., de nekünk fogalmunk sem volt az események 
valódi súlyáról, csupán mint egy lehetséges alkalomról 
nyugat felé távozni. 

Elérkezett október 23-a, ködös, hűvös őszi nap, 
délután négy óra körül a Lánchídon jöttem át Budára, és 
velem szembe sűrű tömeg jött jelszavakat skandálva: 
Irány a parlament! – kiáltásokkal. Beálltam közéjük. 
Leoltattuk a vörös csillag kivilágítását a toronyban, és 
folytak az ismert történések. Valahonnan teherautók jöt-
tek, és vitték a népet szobrot dönteni, majd a rádió 
következett, ahol felgyorsultak az események, így csak 
másnap keveredtem haza. 

Ekkor vettem észre, hogy az iskolatáskám nincs ve-
lem. Leadtam a táskát több társamhoz hasonlóan a 
rádióval szembeni ház házmesterénél megőrzésre. Is-
kolaszereim voltak a táskában, no meg az ellenőrző 
könyvem, nevem, címem, iskolám címével. Könnyen 
azonosítható lettem. 

Nem tudtam, Huba merre járt a történések során, de 
amikor ismét találkoztunk, ott folytattuk kedvenc 
beszédtémánkat, a nyugati kiutazást, ahol abbahagytuk. 
A határ nyitva volt, bármikor elindulhattunk volna. 
Pénzünk persze nem volt, gyalogolni meg nem akar-
tunk, egyikünk sem volt sportos alkat. Igyekeznünk kel-
lett a döntéssel, mert félő volt a várható határzár. Ami 
engem illett, én már vissza is léptem az indulástól, pon-
tosan nem is tudom miért. Talán a szüleim, talán a 
megszokott környezet féltése késztetett arra, hogy 
meggondoljam magamat. Senkitől nem kértem tanácsot, 
de a Lélek azt súgta, hogy maradj. Hubát nem lehetett 
eltántorítani, ő menni akart. Pénzt szereztünk úgy, hogy 
a régi lemezjátszómat eladtam, ebből fedeztük Huba 
útiköltségeit szerényen, ő pedig Londonban 
megvásárolta és elküldte nekem az előre megbeszélt 
szótárkönyvet, ami itthon akkor nem volt kapható. Hu-
ba megérkezett az USA-ba, családot alapított és 
csatlakozott a helyi gyülekezethez. Időközben Huba az 
Úrhoz költözött. Hogy boldog volt-e az élete, nem 
tudom. 

Én döntésem pillanatában a Lélekre hagyatkoztam, 
és nem bántam meg, hogy maradtam, mert „mindeddig 
megsegített engem az Úr”. 
 

Bocska Róbert 
 
 

Nem érted 
 

Ott állsz még mindig 
megkövülten 
az üres sír előtt, 
azelőtt 
ez is messze volt, 
és halott a holt… 

 
 
Végül mégis elmentél oda! 
de nem érted, nem érted! 

– Nem érted? 
hogy nem a „miképpen”, 
hanem Ő maga, 
JÉZUS a csoda! 

Lukátsi Vilma 
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Az Úr türelmesen építi életemet 
 

Sokféle dolog késleltet abban, 
hogy fontos kérdésekben döntés-
re jussak. Sok gondolat, bizony-
talanság, közömbösség miatt ha-
logatom sokszor a döntést, mert 
az kötelezettséggel jár, figyel-
nem kell, hogy mennyire tartom 
meg a vállalásomat. A döntéshez 
szükség van bizonyosságra, 
meggyőződésre és hitre. 

Azt a döntést már nagyon régen meghoztam, hogy a 
Biblia minden szavát elhiszem akkor is, ha nem értek 
meg mindent, mert Isten soha nem hazudik. Csak embe-
ri befogadó képességem, szellemi állapotom akadályoz 
a megértésben. Isten szólni akar hozzám Igéjén keresz-
tül. A Szent Szellem megvilágít bizonyos igazságokat, 
életre kelti számomra, táplálék lesz növekedésemre. 
Csodálatos, hogy az Atya üzen számomra a Biblián ke-
resztül, minden hasznomra válik, éretté tesz. Létfontos-
ságú, hogy rendszeres olvasója legyek Isten Szavának, 
és gondolkodjam arról éjjel és nappal. Ez fontos fi-
gyelmeztetés, hogy akarjam jobban megismerni Isten 
akaratát, és ne értsem félre az Igét. Ha a teljes Írást el-
fogadom, nem leszek megtévesztés áldozata. Akkor tu-
dok igazán engedelmeskedni, ha jól ismerem a Bibliát. 

Ha nehéz helyzetben vagyok, nem sikerülnek a dol-
gok, terhek nehezednek rám, vagy a családra, abban az 
esetben is úgy döntök, hogy nem kérdőjelezem meg Is-
ten hatalmát, hanem bízom Benne, segítségül hívom az 
Ő nagy nevét és megtart az Úr. Eddig még mindig volt 
felszabadulás, hiszem, hogy ezután is így lesz, mert az 
Úr nem változik. Mindaz, amiről ír a Biblia, a mi tanul-
ságunkra íratott meg, hogy éljünk minden kincsével. 

Több éve döntöttem el, hogy mindent hittel eszem és 
iszom, a levegőt is hittel veszem. Annyi mindennel rio-
gatnak minket, hogy már sokan félnek magukhoz venni 
sok ételt, italt, mert már minden egészségtelen. Ami ed-
dig ajánlott volt, az ma már tiltott. Tudjuk, hogy a féle-
lem mennyire ártalmas, azt mondja az Ige, hogy amitől 
félünk, az bekövetkezik. Úgy határoztam, hogy nem fé-
lek, akármit ír az internet, még el se olvasom, hogy mit 
derítettek ki a legújabb kutatások. 

Nyilvánvaló, hogy készakarva nem eszem és iszom 
káros élelmiszereket, sőt vigyázok testemre, mert Pál 
apostol ír az emberi testről valamit: „Avagy nem tudjá-
tok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek 
temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magato-
kéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek 
azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek 
az Istenéi.”(1Kor 6,19-20). Lehet dicsérni Istent tes-
tünkben és lelkünkben? Igen! Pál apostol egy pár rész-
szel később azt írja, hogy akár eszünk, akár iszunk, 
mindent az Úr dicsőségére tegyünk. Akinek más az ét-

rendje, azt nem kell megítélni, elítélni, az a lényeg, 
hogy én hálaadással vegyem Isten kezéből az ételt. Úgy 
kell viszonyulnom a testemhez, hogy az Isten templo-
ma, felelős vagyok érte. Ha testemet jó állapotban aka-
rom tartani, mértékletességre, önfegyelemre van szük-
ségem. A húsról könnyen lemondok, de ha édességről 
van szó, önuralmat kell gyakorolnom. A Szent Szellem 
felügyelete alatt akarok engedelmeskedni minden igei 
tanításnak a testemmel kapcsolatban. 

Eldöntöttem, hogy amikor furcsaságokat látok bizo-
nyos magatartási formákban, vagy életmódokban, nem 
fogok bosszankodni. Persze, ami nekem furcsa, az más-
nak nem furcsa. Elvárásaim lehetnek bárhol, ahol meg-
fordulok, itt leginkább a hétköznapi dolgokra gondolok. 
Elvárásaim miatt sokszor kiakadok, mert nem azt látom, 
amit gondolok valamiről vagy valakiről. Egyre több ar-
roganciát lehet látni a mindennapi életben. Sok ember 
azt gondolja, hogy egyedül van a világon, és azt csinál-
hat, amit akar, és senki ne mondja meg neki, hogy mit 
kell csinálnia. Utazás közben látom, hogy az emberek 
nem figyelnek egymásra, elterpeszkednek legalább két 
ülésen, és még véletlenül se adnak helyet másnak úgy, 
hogy táskájukat elvennék onnan. 

Járókelőként látom, hogy viszonyulnak egymáshoz a 
gyalogosok és az autóban ülők. Vagy hogy gondolnak a 
dohányosok a nem dohányzókra. A megállókban tilos a 
dohányzás, de ez nem zavarja a dohányosokat, és mér-
ges vagyok, amikor valaki mellettem rágyújt. Rájöttem, 
hogy nem oldódik meg semmi, ha kifejezem nemtetszé-
semet, ezzel ártok magamnak, és még meg is verhetnek. 
Gyakran látom, hogy saját kisgyermekeik mellett is füs-
tölnek, akkor hogy várhatom, hogy engem megkímélje-
nek. Döntésemet követően már türelmesebb vagyok, fe-
lülről kapok segítséget. Sokszor megteszem, hogy 
odébb állok, ha van hova, vagy morgás nélkül zsebken-
dőt tartok az orrom elé, és így nem érzem a füst szagát. 
Be kell látnom, hogy én nem tudom megváltoztatni az 
embereket, inkább sajnálom őket, mert rabságban élnek. 
Ez a legfrissebb döntésem, és talán ez a legnehezebb. 
Nem tudom egyedül kivitelezni, mennyei erőre van 
szükségem. 

Nem akarom elhitetni magamról, hogy ezek a dönté-
sek akadálytalanul sikerülnek, de tudom, hogy hatással 
vannak előmenetelemre. Ami a testi életemmel kapcso-
latos, az is kihat a lelkemre és a szellememre. Ahogy 
végiggondoltam ezeket a döntéseket, látom, hogy mi-
lyen szervesen összefügg a test, a lélek és a szellem. Az 
egész valómat érinti, ami velem történik. Ezért fontos 
az eltökéltség, hogy az Úrral járjak, Őrá bízzam maga-
mat, és igényeljem, hogy Ő igazítson helyre engem éle-
tem minden területén. 

Lukács Edit 
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IFI – VELÜNK TÖRTÉNT 
 

BUBBA KV a budafoki ifivel 
 
Február 23-án, pénteken megrendezésre került az im-
máron talán szokásosnak nevezhető BKV névre hallga-
tó eseményünket, amely a BUBBA KV elnevezés rövi-
dítése. Kb. két évvel ezelőtt merült fel az igény az első 
ilyen alkalomra, azóta pedig viszonylag rendszeresen 
szervezzük, az a célunk, hogy minden hónapban legyen 
egy ilyen alkalom.  

Ezek az alkalmak 
az ifi megszokott 
rendjétől eltérőek, bár 
két egyforma BKV 
sem volt még. A cél a 
kapcsolatok építése, 
amely jelentheti az ifi 
saját közösségének 
építését, vagy kapcso-
latépítést egy másik 
ifivel. A KV elneve-
zés pedig a kávéházi 
hangulatot szimboli-
zálja. Volt olyan is, 
hogy az ifi ment kávéházba, de alapvetően inkább mi 
igyekszünk a kávéházat megteremteni a fenti termek-
ben. Mostanra szerencsére egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend ez a kezdeményezés, így sokan csatlakoztak 
a szervezéshez is, így lehetséges például, hogy hónap-
ról-hónapra kreatív díszítésekkel bővülnek a fenti ter-
mek, az adott BKV témájához kapcsolódva.  

A legutóbbi, februári alkalomra jó néhány fővel bő-
vült a létszám, ugyanis a budafoki gyülekezet ifije volt a 
vendégünk. Mivel az esemény pont a farsangi időszakra 
esett, úgy gondoltuk, hogy valahogy igyekszünk kapcso-
lódni ehhez a témához, így lett a cím az „Álarcaink”. 

A bemelegítő játékok után, ahol a két ifit kicsit ösz-
szekeverve igyekeztünk segíteni az egymással való 
megismerkedést, kisebb csoportokban beszélgettünk a 
témáról. Ezek a csoportbeszélgetések nagyszerű lehető-
ségek arra, hogy néhány segítő kérdés mentén haladva 
minél több oldalról körüljárjuk az adott témát. Emellett 

sokkal könnyebbé te-
szi a csoportban lé-
vők véleményének 
megismerését, hiszen 
mindenkinek lehető-
sége van hozzászólni 
a témához. Különö-
sen fontos lehet ez 
egy olyan közös ifin, 
ahol sokan nem is-
merik egymást.  

Miután mindenki 
„mikrofont ragadha-
tott” a beszélgetés 
során, lementünk a 

nagyterembe, ahol a „nagyifisek” vezettek minket az 
éneklésben, majd a mikrofont Lukács János budafoki 
lelkipásztornak adtuk át, aki megosztotta velünk gondo-
latait a témában. Arra bátorított bennünket, hogy az ál-
arcainkat levetve éljünk egymással szoros lelki közös-
ségben. 

Minden „hivatalos” program után még maradt egy 
kis időnk beszélgetni, enni-inni, közösséget építeni, 
majd pakolással koronáztuk meg az estét.  

Összességében egy nagyon jó hangulatú és különle-
ges ifi volt ez, ami talán elindíthat egy jó kapcsolatot a 
két közösség között.   

BUBBA 
 

AKTUÁLIS 
 
A Manna mottója: „Szavazz úgy, ahogy Jézus szavazna!” 
 

Törzsi őrjöngés vagy emberség –  
mit kezdjünk a politikai marketinggel?  

 
Ahogy közeledik 2018, a választások éve, tapintható, ahogy a feszültség, az elmebaj, a káosz, eluralkodik az 
amúgy is hiszterizált magyar közéletben. 
 
Egyre többen beszélnek arról is, hogy hamarosan akár erőszakos utcai balhék is várhatók, melyek tovább gyűrűzve 
akár polgárháború szélére is sodorhatják az országot. Ha a polgárháborús félelmek túlzóak is, azt valóban mindnyá-
jan érezhetjük, hogy lélekben készülnünk kell a közeli jövőre, mert nagyon nehéz lesz normálisnak maradni egy 
egyre abnormálisabb környezetben. Ebben a cikkemben megpróbálok néhány gondolatot megfogalmazni, amelyek 
segíthetnek tisztábban látni, ezáltal védettebbé válni a begyűrűző kollektív elmebajjal szemben. 
 

http://szemlelek.blog.hu/2017/06/17/torzsi_orjonges_vagy_emberseg_mit_kezdjunk_a_politikai_marketinggel
http://szemlelek.blog.hu/2017/06/17/torzsi_orjonges_vagy_emberseg_mit_kezdjunk_a_politikai_marketinggel
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Az emberségről 

Mi a közös az alábbi történetekben? 
1. 2016 őszén Izraelben és Palesztinában 20 ezer zsidó, 
keresztény és muszlim nő vonult az utcákra a békéért. 
Közös, felemelő üzenetüket az Édesanyák imája című 
dalban foglalták össze. 
2. Múlt héten, az FTC-Vasas meccsen Nagy Gergely, a 
Vasas kapusa rohant a súlyosan megsérült Fradi játé-
koshoz, Lovrencsicshez, kezében a defibrillátorral. 
3. Alex Smith 2015-ben a gyógyíthatatlan beteg kisfiá-
val teljesítette a 4 km úszást, 180 km kerékpározást és 
42 km futást jelentő Ironman versenyt. Futás közben 
egy babakocsiban tolta maga előtt, a vízben egy kis tu-
tajon húzta maga után, a biciklin pedig gyerekülésben 
vitte a kisfiát. A versenyt 15 óra alatt teljesítették, és 
bár messze a legutolsó helyen értek célba, célba éré-
sükkor a győztesnek kijáró, óriási üdvrivalgás és ün-
neplés fogadta őket. 

A közös pont e történetekben, hogy valamennyiben 
megtaláljuk azt a motívumot, amely egy kristálytiszta 
lelki forrásból táplálkozik. E forrás megléte bizonyítja, 
hogy az ember több, mint a legfejlettebb emlősállat, 
amely képes volt a törzsfejlődés során a delfin, a csim-
pánz és az orangután fölé könyökölni magát az evolúci-
ós ranglétrán. Talán éppen ezért hívják a fenti történe-
tekben közös szálat így: emberség. Fölé emelkedni a 
bennünk élő primitív ösztönlénynek, az egymást bármi 
áron legyűrni akaró barbárságnak, az egymás torkát át-
harapni akaró vadállatnak, és észrevenni a másikban az 
édesapát, az 
édesanyát, a bará-
tot, a szakembert, 
a harcost, a csa-
ládfőt, a gyerme-
ket, a szerelmest, 
a sebzettet, egy-
szóval: az em-
bert. 

És ha sikerül 
mindezt észre-
venni, rájöhe-
tünk, hogy éppen 
emiatt válhat 
igazzá, amit a ná-
záreti ács fia 
mondott: „Több 
az élet...” (Lk 12:23). Több az élet, mint evés és ivás, 
több, mint érvényesülés, egymás fölé kerekedés, kapa-
rás, hajtás, gürcölés azért, hogy többnek látszódjunk, 
többet és többet gyűjtsünk össze magunknak. Több az 
élet, mint amiről a szociáldarwinista ihletettségű népi 
bölcsesség szól, mely szerint (persze kissé megszelídít-
ve idézem) az erősebb háziállat létesít szexuális kapcso-
latot. 

Csak az ember képes rácsodálkozni a kicsi, az el-
esett, a beteg istenképűségére, fölemelni az elbukottat, 

és irgalommal tekinteni arra, aki vétkezett. Ember-
társként nézni még ellenfeleinkre is, tudva, hogy még 
ha momentán ellenfelünk is, akkor is a „...felünk”. 
Ahogy a minap láthattuk, amikor az Anglia-
Franciaország barátságos focimeccsen a francia szurko-
lók élőképként egy óriási angol zászlót formáztak és teli 
torokból énekelték az angol himnuszt. Mindezt a lon-
doni és manchesteri terrortámadások áldozatainak tisz-
teletére tették. Erről van szó! 

Az emberség levisz minket emberi létezésünk alap-
jaiig, az élő víz folyamainak forrásvidékére, és felemel, 
átemel minket a hétköznapi létezésünk nagyon is pro-
fán, jól megszokott adok-kapok világán. 

Általában mindnyájan megérezzük az ilyen pillana-
tokban, hogy igen, ez a lényeg! Ez lenne az emberiség 
jövőjének, túlélésének egyetlen záloga. De ezek a fel-
emelő pillanatok elmúlnak, és mi visszazökkenünk a 
szokásos béka-egér csaták, a kisstílű acsarkodások és az 
önzés kegyetlen világába, mint amilyen a politika és a 
köré rendeződő közgondolkodás embertelen világa. 

A politikai marketing embertelenségéről 

Elég egyetlen pillantást vetnünk a politikai üzeneteket 
hordozó plakátokra, hogy belássuk, a 21. századi kam-
pánymarketing éppen az ellenkezőjére törekszik min-
dannak, amit emberségesnek nevezhetünk. Az ilyen 
kampány a psziché legmélyebb bugyraiba való össztár-
sadalmi lesüllyedésben érdekelt, a legsötétebb ösztönök 
bűzös mocsárvidékét célozza meg, az irigységet, a gyű-
löletet és a rettegést mozgósítja, azokra épít. A bennünk 

élő vadállatot szó-
lítja meg, hogy 
többé ne lássunk 
mást, csak baráti 
és ellenséges tör-
zset, hogy más cé-
lunk ne maradjon 
az életben, mint 
bármi áron győz-
ni, és ezért ha 
kell, ütni, rúgni, 
csípni és harapni. 
Elhallgatni önnön 
bűneinket, hibá-
inkat és sebzett-
ségeinket, és fel-
nagyítva, házte-

tőkről ordibálni a másikét. A szavazatmaximalizálás ér-
dekében átgázolni bárkin, meghurcolni akár ártatlanul 
is, kicsinálni, levadászni, besározni, tönkretenni. Ha 
kell, a családját, a szüleit és a gyerekeit is célba venni. 
Mindegy, csak ütni, vágni, gyepálni, amíg földre nem 
kerül, és ha végre a padlón van, addig rúgni, taposni, 
amíg mozog. 

Éppen ezért a koordinátarendszer, mely a politikai 
közbeszéd értelmezési keretét adja, annyira primitív, 
hogy sem az egymással való párbeszédre, sem a normá-
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lis, emberhez méltó gondolkodásra nem ad lehetőséget. 
Ebből fakadóan a választások közeledtével nem eszmék 
és az azokat képviselő politikusok versengése, hanem a 
végső igazság letéteményesei, az ártatlanság közéleti 
bajnokai vívnak majd eszkatologikus háborút a lópatás 
ördög és nemzetvesztő démonai ellen. A választások 
tétje nem a következő négy év politikai berendezkedé-
se, hanem a nemzet megdicsőülése vagy végső és totális 
kárhozatba süllyedése. Nem különböző meggyőződé-
sek, egymással versengő pártok és politikusok állnak 
majd szemben egymással, hogy négy évre megszerez-
zék a választók bizalmát, hanem fasiszták és kommu-
nisták, xenofób gyűlölködők és agyatlan migránssimo-
gatók, ballibbantak és fidesznyikek, nyálcsorgató hü-
lyék és fantasztikus zsenik, gátlástalan hazaárulók és 
szent szabadságharcosok, jellemtelen nemzetvesztők és 
önfeláldozó hősök. 

Ez a jelenség alapjában határozza meg a politikai 
kampányok hangulatát. Nem csupán egy bizonyos pár-
tét, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, ahol 
a 21. század profi kampányszakemberei építik föl a po-
litikai választások kommunikációs stratégiáját. Ez a 
stratégia pedig tudatos és jól kifundált alapokon nyug-
szik, amire ha rá tudunk csodálkozni, talán egy kicsit 
védettebbek lehetünk annak lélekölő hatásaival és kö-
vetkezményeivel szemben. 

Amikor ezeket írom, nem a langyos középre tartás, 
az arany középút gyáva konfliktuskerülése és a „Szeres-
sük egymást gyerekek!” jovialitása beszél belőlem. 
Nem arról van szó, hogy ne élezzük ki a dolgokat, és 
akkor nyugisabb lesz az életünk, sőt, még csak nem is 
az „embernek maradni az embertelenségben” című, 
csontig rágott lózungot ajánlgatom. Nem a politikai vi-
ták ellen szólalok meg, nem a határozott vagy akár ke-
mény állásfoglalások ellen, hanem a kampányidő-
szakokra oly jellemző, professzionális módszerekkel 
felkorbácsolt, megosztó és lélekölő indulatok tudatos 
gerjesztése ellen. 

A 21. századi politikai marketinggel kapcsolatosan 
ugyanis jól megfigyelhető, ahogy túlzásokba esik, szél-
sőséges indulatokat gerjeszt, ami azért van, mert a 
mindnyájunkban ott lakozó ember alatti ember barbár-
ságára, hülyeségére épít. 

De nehogy azt higgyük, hogy a hülyeségeket hülyék 
gyártják, hogy a pszichopata kampánystratégáknál elgurult 
a gyógyszer, vagy hogy a kommunikációs szakemberek 
primitív, szélsőséges nézeteket vallanak! És persze ne 
higgyük, hogy mindez az egyik, vagy másik párt gátlásta-
lanságának következménye! A modern politikai marketing 
teljesen pártsemleges: nem a politikusok találják ki, és 
nem is róluk szól, hanem rólunk, a politika fogyasztóiról. 
Amit ma Finkelstein és Habony Árpád vezényel a 
FIDESZ tanácsadójaként, azt elsőként Ron Werber hono-
sította meg Magyarországon az MSZP kampányfőnöke-
ként. Akkoriban úgy mondták: negatív kampány. Valójá-
ban akkor már nyugaton javában használták a modern po-

litikai manipulációs módszereket, csak mint minden, ez is 
némi késéssel érkezett el hozzánk. 

Ma már komoly szakirodalma van a politikai marke-
ting sötét manipulációs technikáinak, ajánlani tudok 
például egy egyszerű, de átfogó cikket a témában, mely 
leírja, hogy az erre szerződtetett marketing szakembe-
rek hogyan jutnak el három lépésben a médiafigyeléstől 
a keresőoptimalizáláson át a minden morális szempon-
tot nélkülöző közvetlen manipulációig. 

Mi választópolgárok a „közvetlen manipulációt” fo-
gyasztjuk, és ahogy a cikkben áll: „A harmadik szinten 
a cél szentesíti az eszközt, a cél pedig nem más, mint 
hogy manipuláljuk az embereket – bármi áron.” 

Úgy tapasztalom, hogy mindez nem világos nagyon 
sok polgártársunk előtt, és gondolkodás nélkül fo-
gyasztják, majd terjesztik e sötét propagandagépezet 
szutykos termékeit. Pedig a választási propaganda és a 
politikai marketing emberi fogyasztásra teljességgel al-
kalmatlan. 

Mindig csodálkozom a magukat értelmes, gondol-
kodó értelmiségieknek tartó ismerőseimen, akik be-
szállnak ebbe a gyomorforgató, primitív vudu szertar-
tásba. Kaján örömmel osztják a Facebook posztokat, 
mikor a politikai orientációjukat igazolni látszó hírek 
jelennek meg, epés megjegyzéseket biggyesztenek a 
cikkekhez, mielőtt megnyomnák a „share” gombot, és 
már jönnek is a lájkok... Igaz, mindig ugyanazoktól a 
hasonszőrű figuráktól, akik ugyanahhoz a törzshöz tar-
toznak. Ezek az emberek valószínűleg nem gondolnak 
bele, hogy a magyar közélet legszennyesebb háborújába 
állnak be önként és dalolva, mégpedig a legalávalóbb, 
leghitványabb meló elvégzésére: a kampánystratégák 
által előre legyártott, lélekmérgező tartalmakat böfögik 
bele az amúgy is beteg magyar néplélek közösségi tere-
ibe. Miközben azt hiszik magukról, hogy ők megvesz-
tegethetetlen és következetes hazafik, valójában csak 
egy aljas propagandaháború önkéntes janicsárai. Azt hi-
szik, az ország megújulásának szent evangéliumát hin-
tik szerteszét, pedig a valóságban egy sötét szellemi pö-
cegödör tartalmát öntik rá sebesen pörgő kommuniká-
ciós ventilátorokra. 

A célközönség 

A harc nem a szilárd politikai, világnézeti értékrenddel 
bíró emberekért folyik. Csakis a bizonytalanokért. Ritka 
az olyan politikai földindulás, amikor biztos pártprefe-
renciával bíró emberek tömegesen fordulnának más 
irányba. Avagy látott már bármelyikünk olyat, hogy egy 
konzervatív, jobboldali beállítottságú embertársunk be-
kapcsolja a rádiót 16 órakor, meghallgatja Bolgár 
György műsorát, majd 18 órára balliberális szavazóvá 
válik? És persze fordítva is elképzelhetetlen, hogy egy 
balliberális kötődésű embertársunk megnézi az Echo 
TV Mélymagyar című adását, és aznap este FIDESZ 
szavazóként tér nyugovóra. Mindez teljesen kizárt, hi-
szen a politikai tartalmakat gyártó stratégák pontosan 
tudják, hogy a választásokat hagyományosan a bizony-
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talanok döntik el. Nekik szól a kampány. De kik is azok 
a bizonytalanok, miben bizonytalanok, és miért bizony-
talanok? Nyilván nem egy homogén társadalmi csoport-
ról van szó, és sokféleképpen, sokféle okból kifolyólag 
lehet valaki bizonytalan szavazó. De ha megnézzük a 
politikai kampány-mérnökök boszorkánykonyháiban ki-
főzött marketing üzeneteket, be kell lássuk, hogy a cél-
csoport értelmi képességei és érzelmi intelligenciája bi-
zony olyan mélyen van, amihez képest a béka feneke 
maga a János-hegyi kilátó. 

Bár nem teljesen friss áru, de már a 21. századi 
kampánystratégiák terméke, egyben nagy kedvencem a 
következő politikai szlogen: „Több pénzt az emberek-
nek!” Elképzelem, ahogy a politikai marketinges ült 
egy üres lap előtt, és megszülte ezt a mondatot. Vajon 
milyen lehetett a mezőny, melyből ez került ki győzte-
sen? Milyen szlogeneket múlt felül (vagy inkább alul) 
ez az arcpirítóan demagóg mondatocska? „Lökd ide a 
sört”, „szavazz ránk, vagy pofán vágunk”? 

Ehhez képest a "kenyeret és cirkuszt" római szlogen 
kifejezetten cizellált szociológiai és politikai koncepci-
ónak tűnik. És akkor tegyük fel a legfontosabb kérdést: 
vajon ki lebegett a kampánystratéga lelki szemei előtt, 
mint célközönség? Ki az, aki elhiszi, akár egy pillanatra 
is, hogy ez a mondatocska érvényes üzenetet, politikai 
ígéretet hordoz? Hogy nem sül ki a szeme a szégyentől, 
amikor valaki azt üzeni a nagy nyilvánosságnak, hogy 
majd jön egy politikai párt, amely meghozza a döntést, 
és a következő hónaptól „több pénzt” kapnak „az embe-
rek”?! 

Úgy, hogy ugyanazoknak szánta fogyasztásra, akik 
VV Aurélión, Dáridón és szappanoperákon élnek. 
Azoknak, akik számára mindennek ára van, de értéke 
semminek nincs. Ugyanazoknak, akik számára haté-
kony közlést jelenthet a (nem politikai párttól származó, 
de egyértelműen politikai propagandának számító) hír, 
mely szerint "Soros a saját édesanyját is megölte vol-
na". 

Elképzelem, ahogy nézi a tévét Béla bácsi, meghall-
ja a hírt, kortyol egyet a langyos fröccsből, böfög egy 
pörköltszagút, majd elbődül: „Hallod, Teca?! Ez a So-
ros a saját anyját is megölte volna! Mos monnya be a 
tévé, he!” Természetesen a „hír” gyártói is pontosan 
tudják, hogy a „hír” egy egyszerű csúsztatásból szárma-
zó hazugság, és hogy kizárólag arra jó, hogy a tévék 
előtt ülő funkcionális analfabéta réteget elborzasszák. 
De arra pont jó! 

A modern politikai marketinges a bizonytalanokat, 
és közülük is Fásy Ádám, Bunyós Pityu és a propel-
ler.hu fogyasztóit veszi célba, azon belül is a tudattalan 
legsötétebb mélyrétegeire irányítja üzeneteit. Ezzel az a 
probléma, hogy akár a kormány, akár az ellenzék, akár 
maga Soros is bőven kritizálható mindenféle tekintet-
ben, de ha az anyagyilkos-, meg a „több pénzt az embe-
reknek”-féle hülyeségeket ordibáljuk, azzal hiteltelenné 

tesszük a jogos kritikákat, értelmetlenné tesszük az ér-
telmes gondolatokat is. Az iménti példámat egyébként 
nem burkolt panelprolizásnak szántam, hiszen, ahogy 
már említettem, rengeteg "értelmiségi" Béla bácsi és 
Teca néni is van az ismerőseim közt, és sok józan pa-
raszti ésszel megáldott kétkezi munkást ismerek, aki 
hozzám hasonlóan belepirul, amikor ilyen propaganda 
üzenetekkel találkozik. 

Ezen az úton veszti értelmét a párbeszéd, így válik 
hiábavalóvá a normális és értelmes vita, és így uralja le 
a választási időszakot a zsigeri gyűlölködés, a törzsi őr-
jöngés. A „tudatipar” sajnos nem túlzó kifejezés arra a 
tevékenységre, amelyet a politikailag erősen bekötött 
sajtó kampányidőszakban – sőt, egyre inkább folyama-
tosan – produkál. 

A hírek egyoldalúak, a megfogalmazásuk tendenció-
zus és elfogult, a képek manipuláltak, a videók megren-
dezettek, és ez az egész egyetlen célt szolgál: hogy ér-
zéseket generáljanak bennem, mely érzések felülkere-
kednek a gondolataimon. Hiszen a világos ellenségkép 
identitást ad, a zsigeri gyűlölet pedig komoly mozgósító 
erővel bír. És pontosan ez a lényeg: zsigeri indulatokkal 
elsodorni és mozgósítani a bizonytalanokat. 

Konklúzió 

Az elkövetkező időszakban érdemes tudatosítani ma-
gunkban, hogy a politikai iszapbirkózás, a pártok és 
személyek démonizálása és a közélet nyilvánossága 
előtti törzsi őrjöngés nem valós politikai szerepvállalás, 
nem is a társadalom iránt érzett felelősségtudat jele, ha-
nem a józan gondolkodásra alkalmatlan embertársaink 
suttyósága, a politikai marketingesek által gyarmatosí-
tott elme és a totális érzelmi igénytelenség terméke. 

Gondolkodjunk, foglaljunk állást, döntsünk és vá-
lasszunk legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint, de 
legyünk készek és képesek arra, hogy leüljünk beszél-
getni azokkal a barátainkkal, ismerőseinkkel, kollégá-
inkkal, akik másként gondolkodnak és döntenek! Ha a 
franciák B-közép ultrái el tudták énekelni az angol 
himnuszt egy hatalmas angol zászló alatt, ha a muszlim, 
keresztény és zsidó édesanyák együtt tudtak énekelni, 
ha Nagy Gergely oda tudott rohanni Lovrencsicshez 
egy defibrillátorral, akkor mi is képesek lehetünk föl-
emelkedni az emberség azon szintjére, ahol egymásban 
– vagy, ahogy Gyökössy Bandi bácsi írta sokszor: 
„egyMÁS”-ban – az embert látjuk elsősorban, aztán a 
mez színét, politikai preferenciát, világnézeti hovatarto-
zást. 

A gondolkodó ember nem vesz részt politikai iszap-
birkózásban. Egyrészt, mert gondolkodó, másrészt mert 
ember... 

Bolyki László 
Megjelent 2017. július 17-én (!) Forrás: 

http://szemlelek.blog.hu/2017/06/17/torzsi_orjonges_vagy_e
mberseg_mit_kezdjunk_a_politikai_marketinggel 
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A MAGYAR HOLOKAUSZT EMLÉKNAPJA – ÁPRILIS 16. 
 

A zsidóság – Isten választott népe 
evangéliumi világosságban 

 
„Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között! Magasztaljanak a népek, ó, Isten, 
magasztaljon minden nép!” (Zsolt 67,2–3) 
 
Kiváltság számomra, hogy evangélikus missziómunká-
sok közösségében szólhatok. Különösen az adott téma-
körben. Az evangélikus egyház ismerte fel először és 
tett a legtöbbet – a magyarországi egyházak között – a 
zsidó misszió terén. Közel egy évszázada, hogy az 
evangélikus egyház hazánkban helyet adott a Norvég 
Egyházi Szolgálat Izraelért elnevezésű missziós szerve-
zetnek. Ez a szervezet már 1844 óta munkálkodik azon, 
hogy a zsidók ismerjék meg a Messiásukat, és támogat-
ják a Messiáshívő zsidókat abban a törekvésükben, 
hogy zsidó identitásuk megtartásával legyenek Krisztus 
testének tagjai. Ez a missziós szervezet jelenleg Izrael-
ben jelentős evangéliumi missziót folytat, és több ottani 
Messiáshívő gyülekezet alapítója. Tudtommal ez a 
szervezet tartott konferenciát legutóbb 2010 novembe-
rében Budapesten a Messiáshívő misszióról, amelyen 
magam is részt vettem. Az evangélikusok zsidómisszió 
iránti elkötelezettségét jelzi az is, hogy a Híd evangéli-
kus missziói magazin ez évi második száma teljes egé-
szében ennek a témának szentelte írásait. 

Személyes indítékaim is vannak arra, hogy a zsidó-
ság és a kereszténység témakörével foglalkozom. 

Az első személyes jellegű indítékom, hogy gyer-
mekkoromban egy gyermektelen ortodox zsidó házas-
pár volt a szomszédunk. Nagyon szerették a családun-
kat, engem meg sok ajándékkal halmoztak el. Őszintén 
megsirattuk, amikor elhurcolták őket. 

Az apám hatása is jelentős volt. 1942-ben, amikor 
Európa Hitler lába alatt hevert, egy házi áhítaton – egy-
szerű bibliás parasztemberként – kijelentette: „Hitlernek 
el kell buknia, mert Isten szemefényével fordult szem-
be.” Személyes igetanulmányozásaim is – már akkor – 
világossá tették számomra, hogy Izrael Isten választott 
népe, és ez a kiválasztás nem szűnt meg Izrael 
szétszóratásával sem. 

Megerősödött ez a látásom, amikor 1950-ben Ungár 
Aladár – zsidóként megtért kiemelkedő keresztény ve-
zető – Újpesten (ahol akkor lelkipásztorként szolgál-
tam) Isten üdvtervéről tartott egy egész évig hetenként 
tanítást. 

Végül nagy hatással volt rám egy zsidó fiú: dr. Ko-
vács György. Fiam barátjaként igazi megtérésre jutott, 
majd egész életét az Úr szolgálatára adta. Megtérése 
után lett számára óriási harccá identitásának a kérdése. 
Több ízben hosszú időt töltött Izraelben. Beavatott a 
lelki harcába. Évezredek mélységében láttam meg ben-

ne a zsidót, ugyanakkor a Krisztusban nyert szabadítás 
túláradó örömét. Végül egy könyvben is megírta az 
eredményt: „Fizikailag zsidó, kulturálisan magyar, szel-
lemileg pedig keresztény vagyok” – vallotta magáról. 
Ezek a hitbeli tapasztalatok megerősítették bennem azt 
az igei látást, hogy Izrael Isten választott népe, és hogy 
az ő különleges kiválasztásuk a jövőre is vonatkozik. 

Izrael kiválasztottsága a múltban – Miért választotta 
ki Isten a zsidókat? 

Lázas elménk felteszi ezt a kérdést olykor alázatosan 
Istenhez simulva, máskor lázadó kérdőrevonással: miért 
emelte Isten őket más népek fölé? – Mózes azt írja, 
hogy amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot, ezt mondta: 
„Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen 
Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és ál-
tala nyer áldást a Föld minden népe. Mert őt választot-
tam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza nép-
ének, hogy őrizzék meg az Úr útját.” (1Móz 18,17–19) 

Hitünknek és Isten munkájának egyik nagy titka az, 
hogy miként működik Isten kiválasztása? Itt mégis fel-
tárul ez a titok Ábrahámnak (és vele utódainak) a kivá-
lasztásával kapcsolatosan. Isten, az ő mindentudásánál 
fogva előre tudta, hogy Ábrahám – aki vele személyes 
kapcsolatot, beszélő viszonyt ápolt – az ő ismeretét, a 
benne vetett hitet tovább fogja adni utódainak. Isten 
szuverén döntése szerint választotta ki Ábrahámot, de 
ebben a kiválasztásban benne volt az Isten eleve ismere-
te, amely által ő előre pontosan tudta azt, hogy Ábra-
hám és az ő utódai, Izrael népe a későbbi évezredekben 
eszköz lesznek abban, hogy Isten ismerete megmarad-
jon, majd később kiteljesedjen ezen a Földön. Lássuk, 
hogyan valósult ez meg! 
I. Krisztus előtt a politeizmus tengerében Izrael volt 
egyedül az a sziget, amely megőrizte az egy teremtő, 
láthatatlan Isten ismeretét és hitét  

Az özönvíz, majd Bábel után a föld szétszéledt lakói 
elszakadtak Istentől, az egy igaz, láthatatlan, szent és te-
remtő Isten ismeretétől. Teljessé lett a hitbeli zűrzavar, 
általánossá lett az ember által alkotott, a sötétség szel-
lemiségét árasztó, és a testiességet kiszolgáló sokisten-
hit. Óriási jelentősége volt annak, hogy Isten talált egy 
embert, aki az ő ismeretére törekedett. Kiválasztotta hát 
Ábrahámot és utódait, hogy – sok engedetlenségük és 
gyarlóságuk ellenére is – több évezreden át, hűséges 
prófétáik által őrizzék meg az egy teremtő Isten ismere-
tét, vegyék át tőle és örökítsék meg az Ő kijelentéseit. 
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Pál apostol felteszi a kérdést: „Mi a zsidó előnye?” Az-
tán így válaszol: „Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta 
igéit.” (Róm 3,1–2) A Bibliában kijelentett hitet és az 
igaz Isten ismeretét – az Ó- és Újszövetségi Szentírást – 
számunkra, keresztények számára is a zsidók vették át 
Istentől, és ők őrizték meg. A Biblia írói – egy kivétel-
lel – valamennyien zsidók voltak. 
II. Jézus Krisztus, az Isten Fia, emberként zsidónak 
született, zsidóként élt és váltotta meg a világot 

Jézus a földi életében nem hagyta el zsidó hazáját, 
sőt azt mondta: „Én nem küldettem máshoz, csak Izrael 
házának elveszett juhaihoz.” (Mt 15,24) Emberi síkon 
Jézust a zsidóság ajándékozta a világnak, még akkor is, 
ha akkor a hivatalos zsidóság vallásos és féltékeny vak-
ságában elvetette őt. Hol is jelenhetett volna meg más-
hol, mint egy olyan nép fiaként, amely – még ha élette-
len vallásosságba merevedve is – egyedül képviselte 
ezen a földön az egy igaz Isten hitét és ismeretét? A ko-
rabeli zsidóság döbbenetes példa arra, hogy Krisztus-
gyilkos az a vallásosság, amelyből hiányzik a Szentlé-
lek által munkált bűnismeret, megtérés és újjászületés. 

Ha az egyetlen helyes istenismerettel rendelkező nép 
arra volt képes, hogy megölje a Messiását, mennyivel 
inkább megváltásra szorultak az Istentől távol élő né-
pek! – Jézus pedig önként vállalt halálával és feltáma-
dásával kaput nyitott az üdvösségre zsidónak és nem 
zsidónak, mindazoknak, akik felismerik elveszett álla-
potukat, és hittel szívükbe fogadják őt. 
III. A Jézus által kiválasztott tanítványok, az aposto-
lok, valamennyien zsidók voltak 

Az ő szolgálatuk felmérhetetlenül nagy jelentőségű 
az Evangélium győzelmes terjedésében. Az a 120 sze-
mély, akik pünkösd napján a felházban beteljesedtek 
Szentlélekkel, a 3000, akiket ugyanezen a napon beépí-
tett a Szentlélek a Krisztus testébe, szintén Izrael fiai 
voltak. Igaz, hogy a hivatalos Izrael elvetette a Messi-
ást, de a zsidóságnak egy rétege befogadta Jézust. Pál 
apostol a saját példájára hivatkozva teszi fel a kérdést: 
„elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is 
izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül. Isten nem ve-
tette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott” (Róm 
11,1–2.5) Így tehát most is van maradék a kegyelmi ki-
választás szerint. Vagyis a kegyelem kapuja folyamato-
san nyitva állt és nyitva áll minden zsidó ember számá-
ra. Sőt Pál így fogalmaz: „elsőként zsidónak”. Hiszen 
Jézus saját szeretett népének tekintette Izrael fiait. 

Az apostolok korának zsidósága három irányba ta-
golódott 

1. A „megkeményített” Izrael. 
A zsidóság nagy többsége volt ez. Azok, akik „feszítsd 
meg”et kiáltottak nagypénteken, és Pilátus előtt kihív-
ták magukra és gyermekeikre Isten ítéletét. Róluk azt is 
olvassuk a Bibliában: „Az ő elesésük által jutott el az 
üdvösség a pogányokhoz!” Vagyis Isten a hivatalos zsi-
dóság megkeményedése nyomán megnyitotta az ő örök 
idők előtt elkészített tervét: feltárta a kegyelem kapuját 

a világ minden népe előtt. A megkeményedés ítélete a 
zsidókon már 2000 éve tart, egészen addig tart, amíg a 
pogányok teljes számban be nem jutnak, és (akkor) üd-
vözülni fog az egész Izrael. Vagyis a „megkeményített” 
Izrael kiválasztása sem szűnt meg, hiszen „Isten aján-
dékai és elhívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,26.29) 
– Eljön a nap, amikor Izrael felismeri a Messiását, és 
megtér hozzá. 

2. Izrael népének másik – sokkal szűkebb – rétegét 
képezték azok, akik igaz megtéréssel elfogadták Jézust 
Messiásuknak, de megmaradtak a zsidó identitásukban. 

A szombatot és a zsidó ünnepeket tartották, a tételes 
mózesi törvényeket is érvényesnek tekintették és betar-
tották. Vezetőjükről, Péter apostolról írja Pál, hogy reá 
a „körülmetélés evangéliuma” volt bízva (Gal 2,7) Ez 
az irányzat 70 után, a zsidóság szétszóratása után elsor-
vadt, illetve beolvadt a pogányokból megtért kereszté-
nyek közé. Hozzájuk címezi levelét Jakab és Péter 
apostol is: Jak 1,1; 1Pt 1,1. 

3. A harmadik irányzat a zsidóságtól szellemileg el-
szakadó, a „tételes parancsolatokból álló törvényt ér-
vénytelennek” tekintő zsidók voltak (Ef 2,15). Pál volt a 
vezetőjük, aki Istentől kapta ezt a különleges elhívást. 

Pál apostol, a pogányok apostola, nem emberektől 
tanulta, hanem különleges kijelentésben kapta Istentől a 
kegyelem evangéliumát, az egyetemes keresztény egy-
ház alapokmányát (Gal 1,11–12) Ennek alapján Pál – 
bár nagyon szerette zsidó véreit – Istennek engedve ki-
szakadt a zsidóság szellemi közösségéből, és a Szentlé-
lek által alapítója és építője lett a „népek” közül megté-
rő Krisztus testének. Ebben a testben „nincs többé gö-
rög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, bar-
bár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és min-
denekben Krisztus” (Kol 3,11) 

Ismeretes, hogy az utóbbi két Krisztushívő zsidó 
irányzat – az ApCsel 15. fejezetének leírása szerint – 
„kezet adott” egymásnak, vagyis a másik fél látását és 
független működését elismerve, békességre igyekeztek 
egymással. Az első kategóriába tartozó zsidóság – va-
gyis a hivatalos Izrael azonban mérhetetlen haraggal és 
gyűlölettel fordult a Krisztust elfogadó zsidók ellen, kü-
lönösen Pál, és a zsidóságból kiszakadók ellen. 

A zsidók kiválasztottsága az utolsó időkben – A zsi-
dók körüli események „az idők teljessége rendjének” 
az óramutatója 

Régen elhangzott az ígéret: „Én kihozom Izrael fiait 
a népek közül, bárhova kerültek. Összegyűjtöm őket 
mindenfelől, és bevisszem őket a saját földjükre.” (Ez 
37,21). Közel 2000 éves szétszóratásuk után, a 20. szá-
zad elején kapu nyílt, és – bár nagyon lassan – megin-
dult a hazatelepülési folyamat. 

Aztán Isten megengedett egy démonikus, szörnyű 
tragédiát: a holokausztot, amely után megtörtént az, 
amit mind a zsidók, mind a politikusok lehetetlennek 
tartottak: a tömeges hazatelepülés és a zsidó állam 
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megalakulása. Most, a 21. század elején – több, mint 60 
évvel az államalapítás után – megállapíthatjuk Ámósz 
próféciájának beteljesülését. Ámósz ezt írta: „Eljön 
majd az idő – így szól az Úr – amikor nyomon követi a 
szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. Must csorog 
a hegyekről, és ömlik a halmokról. Jóra fordítom né-
pemnek, Izraelnek sorsát! Az elpusztult városokat fel-
építik, és laknak bennük. (…) Elültetem őket földjükbe, 
és többé nem tépik ki őket földjükből, amelyet nekik ad-
tam.” (Ám 9,13–15) 

Magam is szemeimmel láttam, hogy az elmúlt év-
századok alatt pusztává és sivataggá vált Palesztina 
földje ismét édenné formálódott. Hatalmas gyümölcsö-
sökben minden fa tövén csöpög a takarékos öntözőbe-
rendezés csövéből a víz. A terméketlen Negev sivatag is 
termőfölddé alakul. 1948–2006 között 9 régi várost épí-
tettek újjá és 24 teljesen új várost létesítettek. Európa 
nagyvárosaiba naponta szállítják a friss virágokat és 
gyümölcsöket. A fél Dunántúlnál alig nagyobb (20 770 
km2) Izraelben ma közel nyolc millió ember él, megha-
tározó szerepe van az egész világ politikájában, ipara, 
mezőgazdasága a világ élvonalában termel. A lakosság 
természetes növekedésének aránya: évi 1,8 %. Izrael 
katonai hatalma pedig – különösen az 1967-es 6 napos 
háború, megmagyarázhatatlan, csodákkal is tele győ-
zelme után – sokak számára félelmetes. 

Lehet mindezeket irigy és dühödt ellenszenvvel, 
vagy elismerő csodálattal és szimpátiával tekinteni: a 
kiválasztottságot igazoló tényeken ez semmit sem vál-
toztat. 

Beteljesülőben lévő prófécia a zsidókra vonatkozóan  
Sok ilyen van. Kiemelem azt, amelyet Jeremiás 

mondott: „De eljön majd az idő – így szól az Úr – ami-
kor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta 
fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki 
fölhozta Izraelt az Észak földjéről és mindazokból az 
országokból, amelyekbe szétszórtam őket. Mert vissza-
viszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam. Íme sok 
halászt hívatok – így szól az Úr –, hogy halásszák ki 
őket. Azután sok vadászt hívatok, hogy hajtsák össze 
őket minden hegyről, minden halomról és sziklahasa-
dékból.” (Jer 16,14–17)  A zsidók hazatelepülése fo-
lyamatban van. Izraelen kívül legtöbben (mintegy 5,5 
millióan) ma az USAban élnek. Az idézett próféciában 
az a figyelemre méltó, hogy Izrael fiainak a hazatelepü-
lése nem az ő jótetszésüktől vagy készségüktől függ. Is-
ten megfelelő eszközöket vagy történelmi körülménye-
ket (halászokat, majd vadászokat) tud támasztani ahhoz, 
hogy a próféciában kijelentett akarata teljesüljön. – Ezt 
tette a múltban, és – bizonyára – teszi a jövőben is. 

Próféciák Izrael jövőjére vonatkozóan  
Az Izrael jövőjére vonatkozó próféciák egyrészt fé-

lelmetesek, másrészt csodálatos reménységet tárnak 
elénk. Zakariás írja: „Úgy jár az egész ország – így szól 
az Úr –, hogy kétharmad részét kiirtják, és elpusztul, 
csak egyharmada marad meg. Ezt a harmadrészt is tűz-

be teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztít-
ják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. 
(…) Eljön az Úrnak a napja. (…) Elfoglalják a várost, 
kifosztják a házakat, és meggyalázzák az asszonyokat. 
(…) De az Úr harcba száll majd azokkal a népekkel. 
(…) Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák he-
gyén (…) Mert eljön az Úr, az én Istenem, szentjeivel 
együtt. (Zak 13,8–14,5) 

A hazatelepült zsidókról van szó. Isten „megtisztít-
ja” őket. – Mit jelent ez? – Annyit tudunk, hogy Izrael 
mai lakosságának 45%-a Istentől, hittől elforduló, libe-
rális gondolkodású. További 38% pedig nem hitből, ha-
nem hagyománytiszteletből tartja meg a vallásos ünne-
peket. 17% a vallásos zsidók aránya, Ők is sok egymás-
sal hadakozó irányra szakadozva, ősi, merev szabá-
lyokhoz ragaszkodó hívők. A megtisztító fájdalmas íté-
leteknek Jézus Krisztus megjelenése vet majd véget, és 
akkor megvalósul az is, amit ugyancsak Zakariás prófé-
ciája mond el: „Azon a napon meg fogok semmisíteni 
minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Dávid házá-
ra és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület 
és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöf-
tek…” (Zak 12,9–10) Vagyis akkor megvalósul az, amit 
Pál apostol ír: „Üdvözülni fog az egész (akkor ott élő) 
Izrael” Teljesül, amit Ézsaiás prófétált: „A maradék 
megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez. Mert ha any-
nyi volna is néped, Izráel, mint tengerparton a homok, 
csak a maradék tér meg.” (Ézs 10,21–22) A Biblia több 
kijelentése szerint ekkor és ezek után a megtért Izrael 
közreműködésével Jézus Krisztus ezen a Földön meg-
valósítja az Ő békekirályságát. Teljesülnek az erre vo-
natkozó próféciák is: „Az uralom az Ő vállán lesz, és 
így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos. Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növeke-
désének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és 
országában.” (Ézs 9,5–6)  János – a mennyei látnok – 
így szól erről: „ezek életre keltek, és uralkodtak a 
Krisztussal ezer esztendeig.” (Jel 20,4) 

A próféciák arról szólnak, hogy akkor a népek ro-
konszenvvel és szeretettel fordulnak majd Izrael felé. 
Zakariás írja: 

„Bár átkozottak voltatok a népek között, Júda háza 
és Izrael háza, én megsegítlek benneteket, és áldottak 
lesztek.” (Zak 8,15) Ézsaiás így látja: „Meghajolva já-
rulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, 
akik megvetettek, és így neveznek: az Úr városa.” (Ézs 
60,14) Mikeás ezt látja: „Eljön a sok nép, és ezt mond-
ják: jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákób Istenének 
házához! Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein jár-
junk. Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsá-
lemből” (Mik 4,2). 

Meg kell állapítanunk, hogy ma az emberek többsé-
ge vagy valamiféle tartózkodó fenntartást, vagy egyene-
sen antiszemita indulatokat hordoz szívében a zsidó-
sággal szemben. Krisztus királyságában szívből fakadó 
szeretet és békesség uralkodik majd Izrael és a népek 
között. 
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A Messiás előhírnökei a zsidók között – 
A messiáshívő zsidók 

Fő jellemzőjük, hogy élő hittel elfogadják az Újszö-
vetségben kijelentett Jézus Krisztust, mint Messiásukat, 
ugyanakkor megmaradnak zsidó identitásukban. A kö-
rülmetélés evangéliumát hirdető Péter apostol és az ak-
kori zsidók közül megtért Messiáshívő gyülekezetek 
utódai ők most az idők végén. Előhírnökei azoknak a 
zsidóknak, akik majd a visszatérő Jézus Krisztusban 
„felismerik azt, akit átszegeztek”, és mély bűnbánatban 
megtérnek a Messiáshoz. 

Mint említettem, Kr. u. 70 után elsorvadt, majd 
megszűnt ez az irányzat. Egyedül Isten tudja, hogy azó-
ta hol, mikor és hány zsidó jutott Messiáshitre és ma-
radt zsidónak. Tudunk arról, hogy például 1413-ban 
Aragóniában (Spanyolország északkeleti része) 27 rabbi 
és velük mintegy 5000 zsidó lépett erre az útra. Az ak-
kori inkvizíciós egyházi fegyelem lehetetlenné tette a 
megmaradásukat. A 19. századból három rabbi neve 
ismeretes, akik – egymástól teljesen függetlenül  sze-
mélyes hitharcuk eredményeként élő hittel fogadták el 
és nyilvánosan megvallották, hogy a názáreti Jézus 
Krisztus a világ Megváltója. Tették ezt úgy, hogy ma-
radtak zsidók. Egyik közülük (Lichtenstein Izsák) a 
magyarországi Tápiószelén volt rabbi. A másik kettő 
orosz, illetve bolgár zsidó volt. Hitrejutásuk és zsidó-
ként való megmaradásuk megható történetek. 

A mai zsidó identitásban maradó evangéliumi misz-
szió az USA-ban bontakozott ki az 1960-as, 70-es 
években. Akkor a lázadó fiatalok tömegei között kiala-
kult Krisztus-mozgalom mellékágaként a megtérő zsidó 
fiatalok hozták létre a „Jews for Jesus” irányzatot. Je-
lentős számú megtért zsidó fiatal indította el a Messiás-
hívő zsidóknak ezt az evangéliumi mozgalmát, amely-
nek fő jellemzője, hogy zsidó identitásukban megma-
radva lettek Jézus Krisztus tevékeny követői. Becslések 
szerint ma az USA-ban mintegy 300000 messiáshívő 
zsidó él, és az egész világra kiterjed evangélizációs 
szolgálatuk. Elsősorban a zsidóság felé. 

A legfontosabb és legizgalmasabb a Messiáshívő 
zsidók missziója Izraelben. A teljes lakosság létszámá-
hoz viszonyítva Izraelben még kevesen, 10-15 ezren 
vannak, de a terjedésük aránylag gyors. 1520 évvel eze-
lőtt még csak néhány százan voltak. A gyülekezetek 
önállóak, nincs közös szervezetük, a legtöbb gyüleke-
zetnek önállóan megfogalmazott hitvallása van. Meg-
alakult ugyan a „Messiáshívő Zsidó Szövetség”, de nem 
minden gyülekezet csatlakozott hozzá. Van még egy 
másik közös szervezetük is: a „Messiási Akció Bizott-
ság”. Ez utóbbi 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 
Kneszetben képviselje a Messiáshívő zsidók érdekeit. 

A gyülekezetek istentiszteleti alkalmai mozgalma-
sak, tág teret kap a dicsőítés, de legfontosabb az igehir-
detés és a tanúságtételek. A gyülekezetek közötti kü-
lönbségek leginkább abban mutatkoznak, hogy milyen 
mértékben gyakorolják istentiszteleteiken az ősi zsidó 
vallási szokásokat (a sálak, a kipa, a Tóraolvasás, stb 
alkalmazását), illetve milyen stílusú zenével dicsőítik az 
Urat. Imaházaikban nincs kereszt, hanem menóra, még-
pedig égő mécsesekkel. Vannak gyülekezeteik, amelyek 
csak megtérő zsidókat fogadnak be a tagjaik sorába, 
más gyülekezetek befogadják azokat is, akik nem ren-
delkeznek zsidó gyökerekkel. Például egy unokaöcsém 
évek óta a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatójaként 
dolgozik. Ő a 230 tagú „Jeruzsálemi Üdvösség Háza” 
nevű Messiáshívő gyülekezet tagja. Lelkipásztoruk len-
gyel származású, neve: Meno Khalisher. Ebben a gyü-
lekezetben a zsidó ünnepeket ünnepelik, de istentiszte-
leteiken – zsidó szertartások nélkül – az evangéliumi 
keresztény gyülekezet szabadságában dicsőítik az Urat. 

Izrael állam törvényei védik a vallásszabadságot, így 
a messiáshívők működését is. Mégis sok és durva táma-
dást szenvednek el, az ortodox zsidók részéről. (Úgy, 
mint Pálék az első században.) Egyrészt a törvényho-
zást és a hivatalos szerveket igyekeznek befolyásolni a 
Messiáshívők ellen, másrészt a fanatikus ortodox zsidók 
támadásokat intéznek Messiáshívő gyülekezetek, ima-
házaik, és Messiáshívő személyek ellen. (Például bom-
bát dobnak az imaházukra, vagy a lakóházaikra, kikö-
zösítik, csúfolják a gyermekeiket stb.) – A lakosság 
nagy többsége azonban rokonszenvvel fogadja a Messi-
áshívőket és a tevékenységüket. Általában szívesen át-
veszik a röplapjaikat és meghallgatják őket az utcai 
rendezvényeiken, folyamatosan vannak megtérők a 
gyülekezeteikben. 

„Egy az Úr, egy a hit, (…) egy az Istene és Atyja 
mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által 
és mindenekben!” (Ef 4,5–6) 

Magasztaljuk Istent azért, hogy az ő végtelen böl-
csessége által kiválasztotta a zsidó népet, amely meg-
őrizte számunkra ennek az egy Istennek a hitét és isme-
retét. E nép fiaként ideadta az ő egyszülött Fiát, aki által 
teremtetett minden, mennyen és a földön, hogy halála 
és feltámadása által örök életet és üdvösséget ajándé-
kozzon, hit által kegyelemből zsidónak és nem zsidó-
nak. Évezredek sok értetlensége és gyűlölködése után – 
Jézus Messiás visszajövetelének küszöbén – ideje, hogy 
zsidók és keresztények hitben és szeretetben testvéri 
közösségre találjunk egymással, és boldog reménység-
ben várjuk Őt, az értünk visszaérkező mennyei Vőle-
gényt. 

id. Kovács Géza 
Forrás: http://szolgatars.hu/zsidosag-isten-valasztott-nepe-

evangeliumi-vilagossagban/ 
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HÁZASSÁG HETE 2018 
 

Szerelem vagy receptek 
 
John M. Gottman pszichológusprofesszor seattle-i „sze-
relemlaboratóriumában” többszáz önként jelentkező fia-
tal házaspár együttélését figyelte meg munkatársaival. 
Kielemezték a laboratóriumi viselkedésüket, mérték a 
legkülönfélébb testi jelzéseiket. Az évtizedes adatok 
alapján Gottman ötperces megfigyelés után 90%-os való-
színűséggel megjósolja egy vitát lefolytató párról, hogy a 
következő években elválnak-e vagy sem. Összegyűjtötte 
azokat a jellemzőket, amelyek előrejelzik a házasság ne-
gatív vagy pozitív végkifejletét, és ebből kidolgozott egy 
hét alapelvből álló rendszert, 
mellyel hatékony segítséget 
tudnak nyújtani a válás meg-
előzéséhez. Ezeket ő még-
sem receptként gondolja. 
Véleménye szerint a mai 
modern házasságterápiák 
egyik gyengesége, hogy ab-
ból a feltételezésből indulnak 
ki – talán hittételként –, hogy 
a párkapcsolatok konfliktusai 
megoldhatók és kezelhetők. 

Gottman állítja, hogy 
vannak megoldhatatlan nézeteltérések egyszerűen abból 
fakadóan, hogy a pár egyik fele nő, másik fele pedig 
férfi, akiknek kibékíthetetlenül ellentétes szükségleteik 
vannak. Ezért van az, hogy a házasság biztonságos 
alapjának a szerelmet és a szeretetet tartjuk, nem pedig 
a másik teljes értését és ismeretét. Aki szerelmes a pár-
jába, az nem tudja megmondani, hogy miért. Szeretlek, 
mert szeretlek. De amikor valaki már érti és ismeri a 
másikat, akkor a hatalmába vette, és már nem szeretheti 
mint emberi lényt, csak mint tulajdonát. Karinthy Fri-
gyes csöppnyi humorral fogalmazza az igazságot: „Fér-
fi és nő hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő 
mást akar – a férfi nőt, a nő férfit.” 

Korunk szeretné közelíteni egymáshoz, ha még nem 
is teljesen megszüntetni ezt a másságot. De miben áll 
ez? Évezredeken keresztül (némelyek a mai napig) a 
férfi-nő másságot a kultúrák, családi és társadalmi pozí-
ciók, szerepek különbözőségében látták, ezért a szere-
pek meghatározásában vélték megtalálni a nő-férfi Isten 
szerinti jó házasságának megoldását. Pedig a Biblia is 
titokként fogja fel a nő-férfi egységét a teremtéstörté-
nettől kezdve, nem meghatározott szerepek és viszony-
elvek jó működtetéseként. Pál apostol ki is mondja: 
Nagy titok ez! Miért? Mert két teljesen különböző em-

beri lény válik eggyé! Ha tehát igazat mond a Szentírás, 
akkor mi az, ami egységet teremt, mitől lesznek eggyé a 
házasfelek? A szerelemtől! Mert a nő és férfi közötti 
különbségek között a szerelem teremti meg a harmóni-
át, nem az alapvető ellentétek kibékítése. 

Szerelem kötötte össze Izsákot és Rebekát, Jákobot 
és Ráhelt, kezdetben Dávidot és Míkált, Ahasvéróst és 
Esztert, és mindmáig minden bibliai házasságot. A sze-
relem tehát elengedhetetlen alapja annak, hogy a házas-
felek lényegileg eggyé váljanak. Természetesen a foly-

tatáshoz ez már nem elégsé-
ges. Szerelemből indulva 
sokan nem maradnak egyek, 
és ez megtéveszt még sok 
bibliaismerő embert is a sze-
relem fontosságával kapcso-
latosan: sokan nem tartják a 
házasság szükséges feltétel-
ének, mások mulandónak 
vélik. Ettől persze még él-
hetnek jól egymással, de so-
sem lesz belőlük az a titok-
zatos egység, amit a Szent-

írás állít a házasságról. És ezt a gyermekeik is észre 
fogják venni. 

Minden házaspár választhat, hogy mire épít: a szere-
lemre, mely titokzatos egységgé tudja varázsolni a nő-
férfi házasságát, vagy a jó házasság Bibliából vagy 
szakkönyvekből kivett receptjeire. Mert vagy Isten sze-
rinti alapja van a házasságnak, vagy csupán hatékony 
módszerekre akarjuk alapozni. Boldogok a házasok, 
akik értik ezt: „Bizony, erős a szerelem, mint a halál, 
legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint 
a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja 
eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni. De ha 
valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, 
csak megvetnék érte.” (Én 8,6) 

Kétféle jó házasság van tehát: az egyiknek titkai 
vannak (szeretlek, mert szeretlek, és nem tudom meg-
mondani, miért), a másiknak receptjei (tudom, hogyan 
működsz, ismerlek). Előbbiek boldogabbak lesznek, 
mint akik csak a jó működés receptjét találták meg. 
Mert nincs boldogság örökös ámulat, csodálkozás és 
meglepettség nélkül. 

Háló Gyula 
Forrás: facebook 
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Megy a matek? És a házasság? 
 
Két élet összekötése nem mentes a problémáktól. Mégis, olyan összeadásról van szó, amiből nem vonhatjuk 
ki magunkat. Házasság = Ő és Te meg Én. 
 
Nincs a világon szebb nyelv, mint a magyar. Még akkor 
is, ha sokan csúnyán, ápolatlanul és lepedékesen hasz-
nálják. Hamvas Bélától olvastam, aki szintén valakitől 
olvasta, hogy a matematika a szeretet művelete. Ezen 
nagyon el is kezdtem töprengeni, immáron kilenc éve. 
Az összeadás szó hozott igazából lázba, közismertebben 
nevén a házasság. Amiben is összeadjuk a párokat. Két 
páratlan számból csók születik. Ugye, micsoda csavar? 

Nagy valószínűséggel olvasás nélkül is házasodtam 
volna, mert ifjúkorom óta minden lányt el akartam ven-
ni, akivel találkoztam, csak egy darabig nem vették 
komolyan. Nem olyan 
közegben nevelkedtem, 
ahol ez akkora érték lett 
volna. Hála Istennek, 
hogy a feleségem elhitte 
és… hozzám jött. 
A házasság egy olyan 
összeadás, amiből nem 
vonhatjuk ki magunkat, 
erre meg is esküszünk. 
Számítunk egymásra, 
számolunk a másikkal. 
Osztunk-szorzunk, mie-
lőtt elköteleződünk. Az-
tán meg törtek vagyunk, 
ha nem megy az Egész. 
Persze újraszámoljuk a 
dolgaink, száműzzük a 
rosszat és igyekszünk a 
jót sokszorosítani. Törek-
szünk arra, hogy közös 
nevezőre jussunk és ha 
sikerül, még hatványozot-
tabban számíthatunk 
egymásra. Gyermekeink a 
legkisebb közös többszöröseink. Nyelvünk csodája, 
hogy erről ilyen szépen lehet írni. 

Tényleg mindössze ennyi lenne? „Csak” össze kell 
adódni? 

A házasság magva lényegében a döntés szabad aka-
ratból a másik mellett. Örökké? Ezt nem tudjuk. Lelkes 
vállalkozók vagyunk csupán. Amúgy meg nem rossz öt-
let, ha örökké velünk van valaki, hiszen akkor sosem 
kell majd unatkozni. Nincs is annál jobb, mint amikor 
az ember megduplázhatja saját életenergiáját a másiké-
val. Ha jól csiszolódnak és ez tényleg csak a párocskán 
múlik, akkor a siker garantált. Ha elköteleződöm – és-
pedig szeretetből – a másik mellett, akkor bármi történ-
jék, csak vissza kell nyúlnom az alapokhoz és leszedni, 
amit nem jól raktam vagy raktunk rá. 

Szerintem a nőt sem elvenni kell, inkább összeadódni 
vele. Matek nélkül tehát nem nagyon mennek a dolga-
ink, lássuk be. Fontos az a bizonyos művelet, amit vég-
re kell hajtanunk a mindennapokban. 

A szeretet gyakorlata tehát folytonos összeadás, s 
szüntelen számítunk, számolunk a másikkal. Ebből kö-
vetkezik, hogy a gyűlölet meg folyton kivonás, kivonó-
dás, elvonás. Mert távolít, elvon, kivon, megvon a má-
siktól, önmagunktól, Istentől. 

Ha találkoztam volna hit nélkül jól funkcionáló, 
harmonikus kapcsolatban lévő házaspárral, akkor lehet, 

nem térek meg. De egyet-
len emberrel sem talál-
koztam. Olyannal, aki a 
kirakatba rakja, hogy mi 
jól vagyunk, olyan van 
sok. Aki sokat pakol ki, 
sokszor üresen hagyja a 
raktárt. 

A mi házasságunk na-
gyon szerencsés, persze 
ahhoz, hogy az legyen, 
szilárd értékrenden kell 
alapulnia. Mikor eldöntöt-
tem, hogy el akarom ven-
ni azt a nőt, akivel már 10 
hónapja együtt voltunk, 
találtam egy férfi arany 
karikagyűrűt. Nem volt 
beazonosítható, hogy kié 
lehetett. És azt is tudtam, 
hogy nem kell eladnom és 
egy újat vennem, hiszen 
sosem az lesz a lényeg, 
mekkora a gyűrűnk és 

mennyibe került. A feleségemét egy zálogházban vásá-
roltuk, nem lévén több pénzünk. Csak a hitünk és az el-
köteleződésünk egymás mellett. A világi és csodaszép 
díszletért rajongók ezt nehezen tudják elfogadni, ahogy 
azt sem, hogy az esküvőnkön smink sem volt rajta. 

Szerintem a párkapcsolatok legnagyobb hazugsága 
az, amikor nem akarunk a másikkal lenni ott mélyen, 
legbelül. Nem akarjuk azt a közelséget, félünk tőle és 
ezt minden másra fogjuk. Csak azt vesszük észre, ami 
ellök, ami zavaró, bosszantó. Valójában, ha nem akarok 
együtt lenni valakivel hosszabb távon, akkor minden 
zavarni fog benne és sosem arra törekszem, hogyan jus-
sunk közös nevezőre. Nem fogok küzdeni érte, az 
együttért. Mindig azt látom meg, amit rosszul csinál, 
amit velem szemben elkövet, amit nekem nem csinál 
meg. Ezt évekig lehet csinálni, míg végre kimondjuk 

Isten tenyerén ébredtem 
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,  
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.  
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,  
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.  
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni  
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,  
Láttam a békét az emberek szívében,  
Láttam az erdőket fürödni a fényben.  
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,  
Láttam az embert, és láttam a zenét,  
Láttam a földet szeretetben élni,  
Láttam a csöndet a széllel zenélni.  
Láttam Istent amerre csak néztem,  
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,  
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,  
Mint anya, ki gyermekének mesél,  
Millió apró tükörben láthatod magadat,  
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy! 
 

Hamvas Béla 
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vagy kimondatjuk a másikkal amit mi nem merünk, 
csak addigra már igen megtépetté válik a lelki világunk. 
Nem azért segítek otthon a házimunkában, mert jó fej 
és mintaférj akarok lenni, hanem azért, mert én is ott 
lakom és az egymás mellé üléshez kell az, hogy rend 
legyen körülöttünk. 

Nem a feleségem öröme miatt rakom be a mosást, 
vagy éppen mosogatok, hanem mert én is szeretek tiszta 
ruhában járni. Mindkettőnknek egyformán érdeke a 
rend és a tisztaság még akkor is, ha két gyermek mellett 
patika rend, gyakorlatilag sosem lesz. Persze azért, mert 
nincs is rá igényünk, hiszen az első a Mi, utána jön 
bármi. 

Egymáshoz adódni tehát sok apró művelet eredmé-
nye, amikor is az ember önmagában számot vet a dolga-
iról és sok-sok apróságot kell kivonni magából, eloszta-
ni, megosztani. Ami a legfontosabb művelet, hogy a 
folytonos összeadásban sose tört, hanem egész számo-
kat kapjunk. Egy-szerűen azért, hogy Egy-ben, Egész-
ben érezhessük magunkat. 

Össze kell hát adódnunk, mert egyedül mindig keve-
sek leszünk. 

Szőke Tibor 
Forrás: http://szemlelek.blog.hu/2017/10/05/ 

 
 

A barátság gyógyít 
 
Ha van egy igazán kedves, jó barátod, 
kivel találkozhatsz és örülsz, ha látod, 
kinek elmondhatod, mi a szíved nyomja, 
aki odafigyel, kinek van rád gondja. 
 
Aki szeretettel, sérült lelket ápol, 
aki minden titkot megoszt önmagáról, 
kivel együtt lenni felemelő érzés, 
huncutkodni kicsit, az is nagy kísértés. 
 
Ki a lelked érti, s gyakran felvidítja, 
ki a bánatodat messzire hajítja. 
Kinek kedvessége rokonlelket hordoz, 
ilyen barát mellett, nem kell neked orvos! 
 
Múltad nem köt gúzsba, sőt a szép emlékek, 
újra felemelnek, felvidítnak téged! 
Együtt, jót nevetve néztek a világra, 
nem érzi a lelked, hogy magányos, árva. 
 
Mert lelketek tisztul a sok nevetéstől, 
mikor megszabadulsz gonddal terhelt észtől. 
Lelked, mint a madár, fent az égben szárnyal, 
így repül az idő, egy kedves, jó baráttal. 
 
Idős korodba is belefér a játék, 
egy ilyen barátság, igazi ajándék! 
Mikor elbúcsúzott a holnapot várod, 
jöjjön és gyógyítson, vidám, jó barátod! 
 

Aranyosi Ervin 

„Minden sikeres házasság, partner vagy rokoni kap-
csolat a barátságon alapul. A szex köteléke önmagában 
csak addig fűz össze két embert, míg valaki más fel 
nem tűnik a láthatáron. Egyedül a közös érdeklődés és 
a közös célok biztosíthatják a tartós kapcsolatot, a ba-
rátságban éppúgy, mint a párkapcsolatban. A barátság 
azt jelenti, hogy a másik megváltoztatása nélkül va-
gyunk képesek beilleszkedni egymás életébe. Elfogad-
juk barátunkat olyannak, amilyen. Mindent tudunk ró-
la, mégis kedveljük. Az ítélkezés nem fér össze a ba-
rátsággal. Kopogtassunk tehát finoman a másik lelké-
nek ajtaján, és legyünk hálásak a lehetőségért, hogy 
bekukkanthatunk. A szeretet elválaszthatatlan a tiszte-
lettől. Ha szeretünk valakit, akkor hagyjuk, hogy ön-
maga lehessen.” 

Karen Berg 
 

 
 

 

TALLÓZÓ 
 

Ne bíráló légy, hanem bíztató! 
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt 7,1) 

 

Kedves szülő! Gyermeked lelkét összetörheted azzal, ha azt hangsúlyozod, mit csinál rosszul, ahelyett, hogy arról 
beszélnél, amit jól csinál. Kedves gyülekezeti tag! Lelkipásztorodat elcsüggesztheted bírálgatással, vagy bátorítha-
tod, amíg kiteljesedik abban a szolgálatban, amire Isten elhívta. Miért választjuk inkább a kritikát a bíztatás he-
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lyett? Mert könnyebb rámutatni mások hibáira, mint elbánni a saját hibáinkkal! Amíg az ő gyarlóságaikkal foglal-
kozunk, magunkat jobbnak érezzük. Jézus azonban nem engedi, hogy ilyen könnyen megússzuk: „hogyan mondha-
tod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, 
vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a 
szálkát.” (Mt 7:4-5). Gondolj most arra a személyre, csoportra vagy szervezetre, akiket legtöbbször szoktál bírálni, 
és arra, ki előtt kritizálod őket. Próbálsz nagyobbnak tűnni mások szemében? Régi, be nem gyógyult sebeket és 
megoldatlan gondokat hordozol, és ezek miatti haragodat kiárasztod bárkire, aki az utadba kerül? Jézus ezt mondta: 
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz 
kincséből hoz elő gonoszt. de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, 
számot fognak adni az ítélet napján: mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.” 
(Mt 12:34-37). Mi a megoldás? Imádkozz így: „Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívemnek gondolatait, 
Uram, kősziklám és megváltóm!” (Zsolt 19,15). 

Forrás: Mai Ige február 2. (közreadta: Simonné Viola) 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

 
 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük 

az áprilisi születésnapost! 
 

Egyed-Kiss Márk (ápr. 18.) 

 

 
 

 

 

Február 18-án, vasárnap 
kedves alkalmon örvende-
zett együtt a gyülekezet. 
Máté Arnold és Noémi 
testvéreink hozták el be-
mutatni Isten és a gyüle-
kezet színe előtt másod-
szülött kisfiúkat, Benjá-
mint. 
Isten áldását kívánjuk az 
egész család életére! 

 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszönt-
jük márciusban szü-
letett testvéreinket! 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra 
tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánsá-
gokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.” 
(Tit 2,11-12) 

A mi Mennyei Atyánk elküldte Jézus Krisztust erre a világra, így 
mutatta meg az Ő kegyelmét, megmentő szeretetét. Ez a szeretet va-
lamire tanítani akar minket. Miután tudomást szereztetek erről a ke-
gyelemről, már nem akartatok úgy élni, mint régen. Amit a világ kí-
nált eddig, most már elégtelen és értéktelen számotokra. A Jézus 
Krisztusban való hit új gondolkodást hozott, másképpen látjátok a 
leghétköznapibb dolgokat is. Az Ige beszél a mértékletességről, a jó-
zanságról. Az Úr azt akarja, hogy vessétek ki gondolataitokból, cse-
lekedeteitekből azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak titeket Tő-
le. Nem könnyű ebben a világban igazán és szentül élni, de Istenünk 
kegyelme, szeretete megtart titeket. Ezért kerüljétek, hogy gyökeret 
eresszen bennetek a világ kívánsága. Egyet kívánjatok: „Kívánjátok 
az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen.” (Zsolt 
105,4) 

Lukács Edit 

Baranyai Jánosné 
(márc. 1.) 
Ádány Anna 
(márc. 4.) 
Horváth Virág 
(márc. 9.) 
Illés Károlyné 
(márc. 10.) 
Ádány Balázs 
(márc. 11.) 
Ádány Rebeka 
(márc. 12.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné 
(márc. 15.) 

Gáspár Sándor 
(márc. 17) 
Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 
Kristóf Róbert 
(márc. 18.) 
Pomázi Lászlóné  
(márc. 20.) 
Kotán Péter 
(márc. 21.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 
Baranyai Zsolt 
(márc. 29.) 
Olajos Gabriella 
(márc. 30.) 
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Szeretettel köszöntjük 
áprilisban született 

testvéreinket! 

„Dániel kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen ma-
gát megfertőztetnie a király ételével és borával. És az Isten ke-
gyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek 
fejedelme előtt.” (Dán 1,8-9) 

Dániel már fiatalon is bátor és egyenes szívű volt. Az ilyen em-
berekkel csodák történnek ma is. Az Úr kegyelemre és irgalomra 
méltóvá teszi a ma emberét is, aki ragaszkodik Hozzá, még az 
ellenségét is jóakarójává teszi. Az udvarmesterek fejedelme félt 
a királytól, de Dániel és kortársai bátrak voltak, mert tudták, 
hogy a törvény megtartása az Örökkévaló előtt kedves. Dániel 
bátran előállt azzal a kéréssel, hogy más ételt kapjanak, és a fe-
jedelem tegyen próbát velük. A próba sikerrel járt. Ez a négy fiú 
kapott az Úrtól tudományt és értelmet. Bátran és hittel mertek 
nemet mondani. Ha győztesek akartok lenni, akkor minden kö-
rülmények között merjétek magatokat az Úrra bízni. Ha az Úr 
valamire azt mondja, hogy nem, ti is merjetek nemet mondani, 
mert ez többet ér, mint a világ minden kincse. Legyetek eltökél-
tek és engedelmesek! 

Lukács Edit 

 
Berényi Csaba  
(ápr. 1.) 
Bányai Jozefa 
(ápr. 4.) 
Boda Péter 
(ápr. 4.) 
Uri Ildikó 
(ápr. 6.) 
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.) 

 
 

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 

− Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom: BUBBA Y, 
havonta egyszer Lelki Lift 

 

Húsvéthétfőn nincs istentiszteleti 
alkalom! 
 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 
„Mind örülnek majd, akik 
hozzád menekülnek. Örökké 
ujjonganak, mert oltalmazod 

őket. Örvendeznek általad, 
akik szeretik nevedet. Mert 
te, Uram, megáldod az iga-
zat, körülveszed kegyelmed-
del, mint pajzzsal.” (Zsolt 5: 12-
13) 
 
Szeretettel értesítjük a testvéreket, 
hogy Kovács Józsefné, Anna néni 
március 22-én hajnalban Mennyei 
Atyánktól megkapta a hazahívó 
szót. Életéről következő lapszá-
munkban emlékezünk meg. 

 
 

Vers 
 

Hárman vagyunk? 
 
– …ezen az úton Emmausba? 
Igen, odavezet, 
látod: tört reményekkel 
kövezett! 
Tudom, te is másképpen hitted, 
keresztre ki gondolt volna? 
 

…a szívünk ver, mintha 
dobolna? 
vagy – te is hallod a hangot? 
Figyelj! 
Hárman vagyunk? 
Valaki a közelünkben lépked. 

nem vagyunk már magunk! 
 

Beszélni kezd… 
– Ó, ti balgák, hát nem értitek? 
Nem hiszitek el, amit hisztek? 
Nem tudjátok, amit tudtok? 
A bizonyság elől futtok el? 
 

– Beszélj, Uram! 
Jaj, el ne hallgass! 
Házunk már int felénk, 
de szavaid új világképet 
villantanak elénk… 
 

– Tovább ne menj! 
Nézd, este van már, 
kérünk, maradj velünk! 
Ha megtöröd nekünk 
a kenyeret, 
arról… megismerünk! 
 

Lukátsi Vilma 
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