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Ima közben 
 

Túlcsordul a szívem-lelkem, 
ömlenek a szavak, 
mint a patak, 
összetett kézzel csak 
mondom-mondom. 
 

Végül rám szól a Csend: 
– ettől nem leszel boldog, 
hagyd ezt a monológot! 
Ne szoríts semmit a kezedbe, 
engedd el, hadd essenek le! 
Figyelj! 
És amikor már csak a csend beszél, 
lelkedet hadd fújja át a szél, 
hiszen nem tudod 
honnan jő és hová megy… 
Engedd át a vezetést fülednek: 
„újjá kell születned”; 
…újjá kell születned… 
újjá kell születned… 
 

Közben a kedd a szerdába átment, 
Kimondhatom az áment! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

 

 
 

 

„Taníts minket imádkozni!”
 

Ezt kérték a tanítványok Jézustól. Egyszerű, őszinte kérés. Taníts – 
mert nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy kell jól imádkozni. Érezzük, 
látjuk, halljuk a hiányainkat, gyarló, üres imádságainkat. Minket – 
mert nekünk van rá szükségünk, hogy tanítást kapjunk, nem a má-
sik padban ülőnek, hogy én tanítsam. Imádkozni – mert Istenre van 
szükségünk, hozzá kiáltunk, elég volt az emberi erőlködésből! 

Hogy valóban ennyire tudatosan végiggondolt kérés volt-e a ta-
nítványoktól a fenti mondat, azt már soha nem tudjuk meg. De a 
kérést megelőzően azt olvassuk: „Történt egyszer, hogy valahol 
imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: 
Uram, taníts minket imádkozni”. Azaz Jézus példája, mintája kel-
tette fel a vágyat tanítványaiban arra, hogy erre kérjék a Mestert. 
Látták, hallották őt (akkoriban nemigen beszéltek magukban az 
emberek, tehát valószínűleg Jézus hangosan imádkozott), és rögtön 
meglátták a különbséget maguk és Ő közötte. Ahogy ő beszélget 
Atyjával, és ahogy eddig ők tették. 

Azzal szoktuk biztatni a Jézus követésében első lépéseket 
megtévő barátainkat, hogy imádkozzanak bátran, saját, őszinte 
szavaikkal, hiszen igazából „mindenki tud imádkozni”. És való 
igaz, a cicerói körmondatokat, vallásos szakzsargont nélkülöző 
egyszerű szavak gyakran őszintébbnek bizonyulnak, mint a rutinos 
imádkozóké. Akkor most kell tanulnunk az imádságot, vagy sem? 
Mind saját tapasztalataim, mind az Igei figyelmeztetések arra kész-
tetnek, hogy azt mondjam, igen, tanulnom kell. 
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Nem a szóvirágokat kell szebben fűznöm, nem a stílu-
somon kell csiszolni, hanem azt kell megtanulnom, 
hogy miről szól az imádság. Dr. Szigeti Jenő ezt írja 
„Urunk, taníts minket imádkozni” című könyvében: 
„Az imádság olyan beszélgetés Istennel, ami nem őt 
változtatja meg, hanem engem.” Meggyőződésem, 
hogy ezt a megközelítést tanulnom kell nap mint nap! 
Mert ha a tanulást elhanyagolom, mi lesz az imáimból? 
Kívánságlista. Mint amikor a kisgyerek levelet ír a Mi-
kulásnak, „ezt akarom, azt akarom”. „Legyen meg a Te 
akaratod” – így szól a tanítás. És beleborzongok, hány-
szor szólnak az imádságaim arról is, hogy Istennek mi-
lyennek kellene lennie, milyenné kellene válnia, Neki 
hogyan kellene változnia.  

Ha nem Őrá figyelve imádkozunk, könnyen elvesz-
hetünk a részletekben. Hogyan imádkozzunk, mit 
mondjunk, mit ne mondjunk, nyitott szemmel, csukott 
szemmel, magamban vagy hangosan… Még az igei út-
mutatások között is eltévedhetünk ilyenkor. Hadd em-
lítsek egy ilyen, gyakran felmerülő dilemmát. 

Jézus arra figyelmeztet: „Amikor imádkoztok, ne 
szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondol-
ják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg.” (Máté 
6:7). Az 1Thesszalonika 5:17-ben viszont ezt olvassuk: 
„Szüntelenül imádkozzatok”. Hát akkor milyen a helyes 
imádság hossza? Egy mondat? Kettő? Vagy órákig kö-
nyörögjünk? Egész álló nap? Akkor mi lesz alvás köz-
ben…? Akkor másokkal sem nagyon tudok beszélget-
ni… Bizonyára mindannyian érezzük, hogy ez így nem 
lenne életszerű. De nem is erről szól az igei tanítás. 
Képzeljünk el egy tál aranyló, gőzölgő tyúkhúslevest. 
Te főzted, saját kezed munkája. Már épp készülnél be-
lekanalazni, amikor egyszer csak betoppan két barátod. 
Imponálni akarsz nekik a főztöddel, hát gyorsan három-
szorosára hígítod csapvízzel, hogy mindhárman élvez-
zétek a mennyei ízeket… Nem fog menni! Lehetett 
bármennyire ízletes az eredeti leves, a víz ehetetlenre 
hígítja! Erről beszél Jézus is. Imádságodban mondd azt 
amit, és annyit amennyit akarsz! Ne hígítsd! Ne ereszd 
bő lére! De ez nem a hosszról, a mennyiségről szól, ha-
nem a minőségről. Ha a mondanivalód, ami igazán ott 
van a szíveden, háromszáz mondat vagy huszonöt perc, 
akkor mondd azt, de ne háromszázegyet huszonhat per-
cig. Legyen benne az imádságunkban ilyen módon is az 
Isten előtti tisztelet. 

És hogyan imádkozzunk szüntelen? Valaki egyszer a 
hagyományos telefon kagylójához hasonlította az imád-
ságot: ezáltal Istennel tudunk beszélni (még egy gye-

rekdal is szól erről). Ha pedig folyton kapcsolatban aka-
runk lenni Vele, csak arra kell figyelnünk, hogy a kábel 
a helyén legyen, a telefon pedig fel legyen hangosítva. 
De ha biztosra akarunk menni: le sem tesszük a kagylót. 
Lehet, hogy nem beszélünk épp egy szót sem, csak 
egymás lélegzetvételét hallgatjuk, szavak nélkül is tele-
fonálva, mint ahogy a távolbaszakadt szerelmesek szok-
ták… Így lehet szüntelenül imádkozni! Folyton nyitva 
tartani a szívemet, hegyezni a fülemet: mit mond Isten? 
Mikor dobban rá valamire a szíve? (Az okostelefonokat 
ismerők, használók kedvéért említek egy másik példát. 
A többiek nyugodtan átugorhatják ezt a részt. A Mes-
sengeren beállíthatod, hogy láthassa a többi felhasználó, 
hogy elérhető vagy-e vagy sem. Ilyenkor egy zöld pöty-
työt fognak látni a profilképed mellett. És Isten mit lát a 
nevednél? Elérhető vagy? Megkapod vajon az üzenetét, 
ha küldi…?) 

Az imádság ereje nem a szavakon múlik, a szavak 
csak eszközök a szívem állapotának kifejezésében. 
„Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, 
URam.” (Zsolt 139:4) De azt kifejezni nem csak sza-
vakkal lehet, számos más módját látjuk a Bibliában: a 
testtartás (térdelés, kézfelemelés), ruha megszaggatása, 
egyéb jelképes cselekedetek (hamu hintése a fejre). A te 
imádságaid szavai mit fejeznek ki? 

2019 az imádság éve gyülekezetünkben. Te milyen-
nek érzed az imádságaidat? Őszintének, vagy mester-
kéltnek? Magadra koncentrálónak, vagy Istenre ha-
gyatkozónak? Mélyről előtörőnek, vagy kötelességből 
jövőnek? Van-e még mit tanulnod? 

A matematikaórán matematikát tanulnak a diákok. A 
történelemórán történelmet. És az imaórán? Imádkozni 
tanulunk…? Vagy már kívülről fújjuk a leckét? 

Hadd fejezzem be a fentebb megkezdett Szigeti Jenő 
idézet folytatásával: „Nem Istennek van szüksége a szé-
pen megfogalmazott imáimra, hanem nekem van őrá 
szükségem, mert ővele kapcsolatban vagyok ember iga-
zán. Isten hív bennünket, mert beszélgetni akar a szí-
vünkkel. Nem új Miatyánkot akar tanítani, hanem vá-
gyat akar ébreszteni szívünkben a vele való közösségre. 
Azt akarja, hogy vele járók és szüntelenül imádkozók 
legyünk, akik életüket Isten tenyerébe helyezték, és vár-
ják, hogy Jézus az ég felhőiben értünk jöhessen.”  

Szükségem van tanulni az imádságot, szükségem 
van arra, hogy Jézus Lelke tanítson imádkozni! Beülsz 
te is velem az iskolapadba? 

Nagy Péter 
 
 
 

„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai 
közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait. Monda pedig 
nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, 
azonképen e földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. És bocsásd 
meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok. És 
ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.” (Lk 11:1-4) 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Karácsony az imaházban 
 

 

 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2018-ban 
 
I. Elöljáróság: 

Lelkipásztor: Kotán Béla 
Gyülekezetvezető: (dr. Novák Péter diakónus), Nagy 
Péter diakónus 
Aktív felavatott tagok: Gulyás Jenő presbiter; diakó-
nusok: Ádány Béla, Ádány Ferenc, (Kiss Pál), Nagy 
János, Sonkoly Tamás, Zákány Gábor 
Elöljárók: Gulyás Zsombor, Máté Arnold, Uri Erika 

II. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: Csepei Géza, Gulyás Jenő, 
Horváth Ádám, Nagy János, Nagy Péter, Simon Dávid, 
Sonkoly Tamás 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, Bodó Dániel, Csepei 
Géza, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Kiss Pál, Máté 
Arnold, Nagy János, Nagy Péter, dr. Novák Péter, Si-
mon Dávid 

– Kiscsoportos imaóra: nincs felelős, önműködő 

– Bázis imaóra: felelős: Nagyné Kalán Éva, Sonkoly 
Anna 
3. Vasárnapi iskola: 

Kicsik – Bárka: Baranyainé Júlia, Bodóné Nagy-
Lukács Doroti, Nagyné Kalán Éva 

Óvodások – Felfedezők: Csóka-Ádány Anna, Csóka 
Ferenc, Örökös-Tóth Eszter és István, Sonkoly-
Domby Annina, Sonkoly Tamás, ifj. Uri Imre 

Iskolások: Magyar Bernadett, Nagy Jánosné 

4. Lelki Lift: szervezők: dr. Ádány Sándor, Horváth 
Ádám, Nagy Péter, Sonkoly Tamás 

5. Ifjúsági vezető: (Horváth Ádám) megbízott vezetők: 
Bodó Dániel, Kotán Péter, Örökös-Tóth István 
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6. Közösségépítés: 
– Kirándulások: szervezők: Ádány Ferenc, Nagyné 
Kalán Éva, Sonkoly Anna 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Rászorulók szállítása: Ádány Ferenc, Bocska há-
zaspár, Magyar Sándorné, dr. Novák Péterné, Uri há-
zaspár, Zákány Gábor 
– Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) (dr. Novák Péterné) 
– Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: dr. Ádány Sándor, Gulyás Je-
nő, Kálmán Imréné, Nagy Péter, dr. Novák Péter, 
Ökrös Sándorné, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly 
Tamás, kisgyerekesek házicsoportja, Alsóhegy utcai 
fiúk házicsoportja 
– Köszöntőszolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Bodó Dániel, Bodóné Nagy-Lukács Doroti, Horváth 
Ádám, Horváth Virág, (Goldman Benjámin), Kálmán 
Imréné, Kristóf Róbert, Nagy Péter, Nagyné Kalán 
Éva, Tarsoly Csaba 

III. Pásztori munka 
Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 
Kotán Béla, (dr. Novák Péterné) és mindazok, akik 
felvállalják mások problémáit 

IV. Misszió 

1. Kamaraerdő: 
Szervező: Kálmán Imréné, rész vettek a gyülekezet al-
kalmanként szolgáló tagjai 

2. Kerületi Gyerekklub, Cipősdoboz-akció: 

– Felelős: Nagy Jánosné, segítők: Bodáné Uri Ibolya, 
Nagy János, Nagyné Kalán Éva, és a gyülekezet al-
kalmanként jelenlevő tagjai 

V. Ének-zene 

1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, dr. 
Ádány Sándor, (Kalla Szilvi), Kotán Péter, Lukács 
Edit, Örökös-Tóth István 

2. Énekkar: vezető karnagy: (Kalla Szilvi); alkalman-
ként: dr. Ádány Sándor, Boda Gábriel mv., Lukács Edit 

– szoprán: Balázs Enikő, (Bódiné Mikes Judit), Kiss 
Ágnes, Mikes Benjáminné, Simonné Pap Viola, 
Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Uri Melinda 
– alt: Ádány Rebeka, Kiss Pálné, Zákány Etelka, Zá-
kány Gáborné,  
– tenor: (Kalla Balázs), Uri Benjámin, Zákány Gábor 
– basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Kotán Péter, 
Nagy János 

3. Gyülekezeti énekcsoport: dr. Ádány Sándor, Ádány 
Máté, Ádány Rebeka, (Gulyás Zsombor), Horváth Vi-
rág, Nagyné Kalán Éva; Kotán Dorottya, Kotán Péter, 
Kotánné Bodnár Jolán, Örökös-Tóth Eszter, Örökös-
Tóth István, Uri Ildikó 

 

VI. Diakóniai szolgálatok 

1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 
(dr. Novák Péterné) 

2. Gazdasági feladatok: 
– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Uri Erika 
– pénztárellenőrök: Gyöngyösi Jánosné, (dr. Novák 
Péter) 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 
Mihályné, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Gulyás Jenőné, 
Zákány Gábor, Zákány Etelka 

3. Házgondnok: (Kiss Pál) 
– gondnok: Simonné Pap Viola, Simon Dávid 

4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, (Gyöngyösi 
János), Kiss Pál, Nagy János, dr. Novák Péter 
– (istentiszteleti hirdetések: (dr. Novák Péter)) 

5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 
– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Ádány Máté, Boda 
Péter, Gulyás Jenő 
– hangfelvétel: Ádány Béla, Uri Erika, ifj.Uri Imre 
– kazetta- és CD-készítés: Ádány Béla 
– fényképezés: Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 
Ádány Máté, Boda Zsolt, Simon Dávid, Simonné 
Pap Viola, Zsigovics Benjámin 
– technikai koordinátor: (Gulyás Zsombor, Máté Ar-
nold), Simon Dávid 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Gulyás Jenő, (dr. Novák Péter), Nagy Péter 

– jegyző: Nagy János 

7. Sajtótevékenység: 
– könyvterjesztés, Békehírnök-terjesztés: (Lippai Gá-
bor), Nagy János 
– gyülekezeti honlap: Ádány Balázs, (Ádány Judit), 
Baranyai Zsolt, Gulyás Zsombor 
– gyülekezeti újság (Manna): szerkesztés: Ádány Ju-
dit, állandó munkatársak: (Kalla Szilvi), Lukács 
Edit, Nagy János 
– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 
– gyülekezeti Facebook-profil: (Ádány Judit) Bara-
nyai Zsolt 

8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 

9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés 2018-ban: 
Ádány Anna, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ba-
lázs Enikő, Baranyai Zsolt, Bodáné Uri Ibolya, 
(Gulyásné Ladányi Tünde), Horváth Ádám, Kál-
mán Imréné, Nagyné Kalán Éva, Simola Ilona, 
Tarsolyné Sonkoly Eszter, Uri Erika, Uri Ildikó, 
Uri Melinda 
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10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Anna 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Ádány Orsolya, dr. Ádány Sándor, segítők: 
alkalmanként mások 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: (dr. Novák Péterné); 
gyerekek: Ádány Judit, Kamaraerdő: Bodáné Uri 
Ibolya 

12. Dekoráció: 
– felelős: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: dr. Kovács Gábor, Zákány Gá-
borné 

– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. Felújítási munkálatban részt vevők 2018-ban: 
Ádány Béla, Berényi Csaba, dr. Ádány Sándor, Ádány 
Orsolya, Gőczi János, Horváth Ádám, Horváth Virág, 
Ifj. Uri Imre, Kálmán Imréné, Kiss Pál, Kotán Béla, 
Kotán Péter, Lencsés János, Lukács Edit, Olajos Júlia, 
Simon Dávid, Simonné Pap Viola, Sonkoly Anna, 
Trethon Gergely, Uri Benjámin, Zsigovics Benjámin 

VII. Külső kapcsolatok 

1. Ökumenikus kapcsolatok: Kotán Béla 

2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

(dr. Novák Péter), Nagy Péter 

3. Békehírnök: Nagy János 

 
(Az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel van szedve, akik ideiglenesen vagy végleg abbahagyták azt a szol-
gálatot, azok neve zárójelben van.) 
 

 

Vasárnapi szolgálatok beosztása – 2019 első félév 
 

Dátum Szolgálatszervező Tervezett program.
Február 3. de.  Úrvacsora 

10. de. Nagyné Kalán Éva  
17. de. Ádány Béla Énekkar 

du. Ádány Béla Kamaraerdő 
24. de. Horváth Ádám  

Március 3. de.  Úrvacsora 
10. de. Tarsolyné Sonkoly Eszter  
17. de Uri Melinda Énekkar 

du. Uri Erika Kamaraerdő 
24. de. Nagyné Kalán Éva  
31. de. Baranyai Zsolt  

Április 7. de.  Úrvacsora 
14. de. Simola Ilona Virágvasárnap 
19. du. Kotán Béla Nagypéntek 
21. de. Ádány Ferenc Húsvét – Énekkar 
28. de.   

du. Ádány Ferenc Kamaraerdő 
Május 
 

5. de.  Úrvacsora, Anyák napja 
du. Bibliakör  Anyák napja 

12. de. Horváth Ádám  
19. de. Nagyné Kalán Éva   
26. de. Tarsolyné Sonkoly Eszter  

Június 2. de.  Úrvacsora 
9. de. Uri Melinda Pünkösd 
16. de. Baranyai Zsolt  
23. de. Bibliakör  

 
„Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden 
épüléseteket szolgálja! Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás 
után; egyvalaki pedig magyarázza meg! Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához 
szóljon és Istenhez! A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg! De ha közben az 
ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el! Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, 
hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a 
prófétáknak. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (1Kor 14:26-33) 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 
Ahogy az Úr Jézus is mondta Nikodémusnak, nem tudjuk, hogy a szél honnan jön és hová megy – így 
történt, hogy egyszer csak a Lélek „idefújt” a gyülekezetünkbe két fiatalt. Mennyi mindent nem tudtunk 
róluk, és még ők maguk sem saját magukról, amikor megérkeztek, de Isten irányította lépteiket, hogy 
ennek a közösségnek váljanak hasznos tagjaivá, egymás segítőivé. Így tekinthetünk bele most Simon 
Dávid és felesége, Viola (gyülekezetünk ifjú gondnokházaspárja) eddigi életének néhány epizódjába, 
mindannyiunk épülésére. 
 

 

– Kérlek, beszéljetek arról, hogy mikor, hol és milyen 
családba születtetek, kik a szüleitek, testvéreitek, ho-
gyan és hol teltek gyermekéveitek? 

Dávid: Budapesten születtem, és azóta is itt lakom. So-
kat költözködtünk, de általában Budapesten belül ma-
radtunk, csak egyszer egy rövid időre költöztünk ki Bu-
daörsre. 

Öt testvérem van, közülük ketten anyukám oldaláról, 
ketten pedig apukám oldaláról testvéreim, egyedül az 
öcsém az édestestvérem. Amikor megszülettem, akkor 
az anyai ági idősebb testvéreim 
még velünk laktak, de a másik 
két tesómnak akkor már volt sa-
ját családja. 

A szüleim később sajnos el-
váltak, nagyjából akkor, amikor 
10-12 éves voltam. Főleg anyu-
kámnál laktunk, de persze apu-
kámnál is sokat voltunk. Anyu-
kám katolikus háttérből szárma-
zik, és ebből mi is sokat épül-
tünk. Jártunk templomba vasár-
naponként, és néha részt vettünk 
a templomközösség más esemé-
nyein is. Apukám ateista, és eh-
hez most is nagyon ragaszkodik. 

Viola: Én Válon születtem. Ez egy kicsi, nagyjából két-
ezer fős falu Fejér megyében. A gyermekéveim nagy 
részét ott is töltöttük, így aztán rengeteg élményem kö-
tődik a településhez, és az azt környező dombokhoz, 
réthez, folyóhoz. Máig vidéki lánynak vallom magam. 
Aktív gyermek voltam, és nagyon szerettem horgászni, 
konyhakertet művelni, fára mászni, biciklizni, virágot 
szedni a réten, és nyulakat/rókákat lesni (amik persze 
jellemzően pont nem akkor jártak arra, amikor mi a nő-
véremmel lesben álltunk). Úgy szoktam mondani, két és 
fél testvérem van: egy féltestvér-bátyám, aki Édesapám 
előző házasságából való, ő jelenleg Erdélyben él; egy 
nővérem, ő az aki korban a legközelebb áll, ő Francia-
országban lakik; és 6 évvel utánam született egy öcsém 
is, a testvéreim közül mára egyedül ő maradt az ország-
ban. A szüleim válása után Édesanyámmal Martonvá-
sárra költöztünk, én innen kerültem fel annak idején az 
egyetem miatt Budapestre. 

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

Dávid: Igaz, hogy anyukám által kaptam valamit Isten-
ből, de gyerekként egyáltalán nem voltam hívő. Nem 
olvastam egyáltalán a Bibliát, és a templomi közösség-
ből is kikoptam, mivel egy idő után már nem voltam 
olyan kis gyerek, és megmondhattam, hogy nem akarok 
menni oda. Ezzel együtt ahogy éltem, amilyen céljaim 
voltak, azok egyáltalán nem különböztek attól, ami a 
környezetemben lévőkben megvolt. Az, hogy a katoli-
kus kultúra része volt a gyerekkoromnak, az egy elég 
kettős dolgot jelentett. Egyrészt világos volt számomra, 

hogy Isten létezik, ezt nem kellett 
magyarázni. Azt is tudtam, hogy a 
Bibliában Isten dolgairól van szó 
és az megbízható, bár addig sose 
nyitottam még ki, de legalább ez a 
kép megvolt róla bennem. Más-
részről pedig rengeteg csalódás ért 
a hittel kapcsolatban, ami miatt 
nem is akartam foglalkozni az 
egésszel. 

Maga a megtérésem középisko-
lában kezdődött el azzal, hogy az 
osztályból egy barátom mondta, 
hogy olvassak Bibliát. Ezzel gya-
korlatilag feloldotta bennem ezt a 
hit+csalódás kettősséget, mert azt 

tudtam, hogy a Bibliában tényleg Istenről tudok majd 
olvasni, és azon kívül nem kell törődnöm a többi do-
loggal, amit a hittel kapcsolatban addig láttam. Ez egy-
fajta biztonságot jelentett, hogy most tényleg meg tu-
dom ismerni Istent, és nem mások fogják megmondani, 
hogy mit hogyan kell hinni/csinálni. El is kezdtem ol-
vasni, ahogy a barátom javasolta, János Evangéliumá-
val, aztán az Újszövetség többi könyvével. 

Ezzel viszont még csak elkezdődött a megtérésem, 
sok más is kellett hozzá, hogy megismerjem Istent lega-
lább annyira, hogy az örömhírt megértsem, és legyen 
valami fogalmam arról, hogy milyennek kéne lennie 
egy keresztény embernek. Sokat segített ebben, hogy az 
iskolában volt akkor egy bibliakör, ahol olyan hívők 
gyűltek össze, akik tényleg segítettek egymásnak Istent 
jobban megismerni, és együtt tanulmányoztuk a Bibliát. 
Valójában ekkor tértem meg, azaz ekkor fogadtam el Is-
ten ajándékát, a Megváltást, értettem meg, hogy szük-
ségem van Rá, és eldöntöttem, hogy Jézushoz fogok 
tartozni, azzal együtt is, hogy persze úgy élek, ahogy Ő 
akarja. Persze ezt még nem tudtam, mit jelent, csak 
szép lassan értettem meg az ilyen alap dolgokat, hogy 



M A N N A   2019. január–február 

 7

hogyan kell párt választani, hogyan kell tanulni, dol-
gozni, beszélni, milyen célokért érdemes küzdeni, ja és 
persze hogy Isten azt is szeretné, hogy egy közösségbe 
járjak, ahol felnőhetek a hitben. 

Itt a gyülekezetben merített be Dr. Almási Tibor 
testvér, 2010. április 4-én. 

Viola: Az, hogy Isten létezik, számomra mindig is egy-
értelmű volt: a szüleim katolikusok, így minket is hord-
tak templomba, járattak hittanórákra. Mégsem mon-
dom, hogy ismertem volna Istent: valahogy úgy képzel-
tem el Őt, mint egy szigorú bácsit, akinek meg kell fe-
lelni, és aki megbüntet, ha valamit nem jól csinálunk. 
Kamaszkoromra ebből már nem is nagyon kértem töb-
bet. Az én Istenhez való közeledésemben nagy szerepet 
játszott egy gyermektábor, ahol először rádöbbentem, 
hogy a kereszténység nem egyenlő a vallási normák be-
tanulásával, és az annak megfelelő viselkedéssel. De 
hogy mivel is egyenlő pontosan, az nagyon érdekelt. 
Így aztán elkezdtem közösséget keresni, hiszen a csalá-
dunk költözése óta akkor már régóta nem jártam temp-
lomba. Végül a szomszéd faluban élő Bodó Danin ke-
resztül rátaláltam a budai ifire, akikkel 2010-ben elmen-
tem egy ifinyaralásra. Ott világosodott meg előttem, 
hogy Istennel személyes kapcsolatunk is lehet: nem 
csak az előre megírt imádságok „működnek”, hanem 
lehet hozzá beszélni, és ő is szól hozzánk, például a 
Biblián keresztül. El is kezdtem olvasni a Bibliát, és 
nagyon megragadott a Római levél: a szigorú Isten he-
lyett ott egy kegyelmes, szerető és támogató Istent talál-
tam. Egy Atyát, aki a gyermekeiként gondol a hívőkre. 
Ekkor kezdtem el én is Atyámként gondolni rá, és kö-
vetni őt. Megismerkedtem a Budai Gyülekezettel, és 
nem egészen egy évvel később, 2011-ben be is 
merítkeztem. Azóta vagytok ti a lelki családom. 

– Hogyan tudtatok beilleszkedni a gyülekezetbe? Mi-
lyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a gyüle-
kezet tagjai lettetek? 

Dávid: Simán. Nagyon kedvesen fogadott mindenki, és 
hamar elkezdtem járni ifire is. Itt láttam meg azt, hogy 
miért is érdemes közösségbe járni, és mi a célja ezzel 
Istennek. Akkor kaptam egy olyan elhívást, hogy ezt a 
gyülekezetet kell építenem. Ennek egyrészről nagyon 
örülök, mert én is itt épültem a legtöbbet, itt nőttem fel 
azóta hitben, másrészt viszont ez nem egy könnyű fela-
dat, de persze ez nem baj, mert sosem hittem el azt, 
hogy Isten könnyű dolgokra hív el minket. 

A gyülekezetben a szolgálataim is ehhez kapcsolód-
nak. Amíg még iskolába jártam, ott szerveztem egy 
Bibliakört az osztálytársaknak, majd később ebből lett 
egy evangelizációs jellegű házicsoport nálunk. Ezután 
az evangelizációban szolgáltam, és amikor szükség volt 
rá, akkor közösen egy szabadító szolgálatban is részt 
vettünk. Jelenleg két szolgálatot végzek, egyrészt az 
imaház körüli munkákat csinálom, amikor csak tudom, 
másrészt pedig a tanításban veszek részt aszerint, ahogy 

Isten adja, és hálás vagyok érte, hogy sok ilyen lehető-
ség van. 

Viola: Nekem a beilleszkedés során rengeteget jelentett 
az, hogy az ifibe jártam. Ott feltehettem a kérdéseimet, 
és választ is kaptam rájuk. Az ifisek között pedig na-
gyon jó barátokra találtam, akikkel később együtt jár-
tunk házicsoportba, majd ahogy a hitben is növekedtem, 
evangelizálni. Később egyre hangsúlyosabb szolgálati 
köröm, irányom lett a krízishelyzetben lévő családok 
segítése és a lelkigondozás. Ez nekem egyben a szak-
mámhoz is kapcsolódik, amit még tanulok. A mai napig 
ezt tartom a legfontosabb szolgálatomnak, úgy hiszem, 
hogy nekem ezt az utat szánta Isten. Emellett a gyüle-
kezetben gondnoki feladatot vállaltam, és csütörtökön-
ként szívesen bíbelődöm a vetítéssel/közvetítéssel is. 

– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok-tanultok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi 
munkahelyeiteken? 

Dávid: Középiskola után az ELTE-n tanultam elméleti 
fizikát, jelenleg villamosmérnöki képzésen tanulok, de 
csak munka mellett. A középiskola végén és az egyetem 
alatt is mindig volt egy-egy projektem, amin dolgoztam, 
és valójában ezek azok, amik miatt a jelenlegi munka-
helyemen dolgozhatok. Jelenleg villamosmérnökként 
dolgozom, autókba tervezek elektromos készülékeket. 
Az előző munkahelyem is hasonló volt, ott mezőgazda-
sági telepek részére terveztem távfelügyeleti eszközö-
ket, amik a gépek helyes működését és az állatok meg-
felelő tartási körülményeit figyelték. 

A mostani munkahelyemet azért választottam, mert 
egyrészt az előzőről el kellett jönnöm, másrészt pedig, 
ami sokkal fontosabb, hogy sokat imádkoztam Isten 
útmutatásáért, és Ő ezt a helyet mutatta a munkakeresés 
során. Több lehetőség közül kellett választanom, és ak-
kor logikusan ez egy rosszabb lehetőségnek tűnt, mégis 
kiderült, hogy ez volt a legjobb választás. Nagyon sok 
áldást tapasztalok most itt, rengeteget fejlődtem szak-
mailag, sok országba kivittek azóta, és nagyon jó csa-
patban dolgozom (értsd: megbecsülnek, támogatnak, ér-
tékelik a munkámat) érdekes projekteken. 

Viola: Jelenleg még képzésben vagyok. A Semmelweis 
Egyetem Mentálhigiénés Családtudományi és Családte-
rápiás Mesterképzésére járok, most írom a szakdolgoza-
tomat. Előtte a Károli Gáspár Református Egyetemen 
jártam pszichológia szakra, itt szereztem meg néhány 
éve a BA diplomámat. Az egyetemi tanulmányok mel-
lett dolgozom is. Jelenleg két és fél éve vagyok Gyüle-
kezetünk gondnoka. Néha nem egyszerű a munkát és a 
tanulást összeegyeztetni, de most már a véghajrában 
vagyok az egyetemi képzésemen. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan veze-
tett Titeket Isten a párválasztásban? 

Dávid: Mi a gyülekezetben találtunk egymásra. Sokáig 
voltunk itt barátként, majd egy szabadító szolgálat so-
rán melegedtünk össze igazán. Ekkor láttam meg, hogy 
Viola komoly hívő ember, hajlandó Istenért és más em-



M A N N A   2019. január–február 

 8

berek iránti szeretetből a totál ismeretlenbe is beleugra-
ni úgy, hogy közben nem attól fél, hogy milyen veszé-
lyei/következményei lehetnek ennek, hanem figyel arra, 
hogy Isten hogyan vezeti, mit akar tőle, hogy mit csi-
náljon. 

A párválasztásban engem egy kicsit máshogy veze-
tett Isten, mint azokat, akik körülöttem vannak. Nekem 
nem azt mondta, hogy majd ad nekem társat, és majd 
vele „kell” összeházasodnom, hanem azt mondta, hogy 
nekünk kell kiválasztanunk azt, hogy kivel kötjük össze 
az életünket. Viszont egy nagyon fontos dolgot elmon-
dott, ami ma is sokat jelent a házasságomban: Isten nem 
egy társat ad, hanem utat és egy áldást, aminek a nyo-
mán mi egymás társai leszünk. Ez azt jelenti, hogy a 
házasságba Isten szabályai szerint kell belépni, Isten 
szabályai szerint kell viselkedni, és Isten áldása miatt 
válik a házasság egy olyan dologgá, ami egy életen át 
folyamatos örömök forrása lehet. 

Viola: A mi kapcsolatunk viszonylag lassan indult. Az 
ifiben és a hittel ismerkedők akkori házicsoportjában 
barátkoztunk össze, később pedig rendszeresen együtt 
szolgáltunk az utcamisszióban és lelkigondozásban is. 
Így egyre jobban megismertük egymás hitét, jellemét, 
természetét, humorát, és szép lassan bele is szerettem 
Dávidba. Mint kiderült, az érzés kölcsönös volt. Ket-
tőnk közül Dávid volt a megfontoltabb, ő egy hónap 
„próbaidőt” kért, mielőtt mi járni kezdtünk, így meg-
egyeztünk: csak akkor kezdünk el egy párkapcsolatot, 
ha látunk esélyt arra, hogy mi ketten egyszer majd ösz-
szeházasodjunk. Annyi helyem nincs ebben az újság-
ban, hogy leírjam annak az egy hónapnak az összes ér-
zelmi hullámzását, imáját és Isten válaszait ezekre az 
imákra, de alaposan megfontoltam a válaszomat: igent 
mondtam. Először még csak a párkapcsolatra, de kicsit 
több mint egy évvel később a házasságra is. Ennek most 
öt és fél éve, de ma is ugyanígy döntenék. 

– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben? 

Dávid: Számomra a legnagyobb próba jelenleg is az 
idő. Nagyon nehéz időt szakítani arra, ami fontos, a 
szolgálatra, a házasságunk és a gyülekezet építésére és 
sok más dolgokra, amik hasonlóan Isten Országában is 
értéknek számítanak. 

Nagy próba volt számomra az, ahogyan Fanni meg-
halt. Ennek kapcsán egy dolgot tanultam meg: nekünk, 
akiknek van gyülekezetünk, össze kell tartanunk. Ez 
többekben is megfogalmazódott akkoriban, és úgy gon-
dolom, hogy erre van szükségünk most is. 

Viola: Az a próbatétel, amit jelenleg a legkiemelke-
dőbbnek látok, az az időszak volt, mikor Édesapám egy 
stroke következében váratlanul lebénult. Ekkor másod-
éves egyetemista voltam, és az iskola mellett dolgoz-
nom is kellett a megélhetésemért. Apukám így megél-
hetési forrás és fedél nélkül maradt, hiszen semmiféle 
rendszeres bevételre nem számíthatott. A testvéreim 

közül kettő már akkor külföldön élt, az öcsém pedig 
épp akkor kezdte a gimnáziumot, gyermek volt még. 
Így aztán úgy éreztem, nekem kellene Édesapámról 
gondoskodni, ugyanakkor elképzelésem sem volt arról, 
hogy ezt hogy tudnám megoldani. Illetve volt elképze-
lésem: sehogy. Nem tudtam gondoskodni róla, egyedül 
azt tudtam megtenni, hogy a kórházba bejártam hozzá. 
Istennek hála, az orvosok hónapokig bent tartották őt, 
így volt idő gondolkodni, imádkozni, kérdezősködni. 
De sajnos úgy tűnt, minden ajtó bezárul: se leszázaléko-
lás, se nyugdíj, se lakhatás. Tehetetlennek éreztem ma-
gam, de azt tudtam, hogy Istennek semmi sem lehetet-
len. Sokat imádkoztam, de nem csak én: a családom, az 
ismerősök, a gyülekezet… És egyszer csak elkezdtünk 
jó híreket kapni. Édesapámnak megítélték az ingyenes 
idősotthoni ellátásra való jogosultságot, sőt – fiatal kora 
ellenére – időskori járadékot is kaphatott. Az idősottho-
nokból azonban azt a választ kaptuk, hogy a várakozási 
idő várhatóan másfél év lesz. Apukám pedig sokáig már 
nem maradhatott a kórházban. Imádkoztunk. Egyik 
kórház adta őt a másiknak. Egyszer aztán hívtak, hogy 
kapott helyet idősotthonban, sőt már át is vitték. Ekkor-
ra már megközelítőleg egy évet tartózkodott kórházak-
ban. Ebből a történetből megtanultam, hogy Istennek 
tényleg semmi sem lehetetlen. Néha, amikor egy-egy 
próba miatt elbizonytalanodom, akkor rengeteget jelent 
nekem arra gondolni, hogy ha Isten még ebből a hely-
zetből is látott megoldást, hát hogyne látna arra, ami 
épp most előttem áll? 

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

Dávid: Két kedves énekem van. Az egyik Révész Dani-
tól a Küldj el engem, a másik pedig Pintér Bélától az Is-
teni gének. Mind a két dal számomra olyan üzenetet fo-
galmaz meg, ami a földi élet alapjait mondja el, mégpe-
dig azt, hogy itt csak átutazóban vagyunk, semmi nem a 
mienk, ami itt van, és ezzel együtt Istentől célt és külde-
tést kaptunk, amit addig kell végeznünk/elvégeznünk, 
amíg itt élünk. 

Kedves igém a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Itt ír 
a Biblia egy rövid összefoglalást a nagy emberekről, 
amilyeneknek nekünk is lennünk kellene. Azért fontos 
ez nekem, mert bár ezek olyan magas célok, amikért 
épeszű ember nem is küzdene, és mégis megmutatja 
azt, hogy Isten emberei nem csak, hogy küzdenek eze-
kért, de még el is érik, mert Isten velük van. 

Egy rövidebb ige is van a kedvenceim között. A Je-
lenések 20,11. Ez a rövid mondat nagyon mély tarta-
lommal bír a számomra. Ez mondja el a legjobban Isten 
hatalmát, így szól: „És láttam egy nagy fehér trónust és 
a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem ma-
radt számukra hely.” 

Viola: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, 
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10) 
Egyszerűen csak azért, mert igaz. 
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A választott kedves dalom az „Őrhelyemre állok”, 
mert ez a dal nekem mindig segít Istenre hangolódni. 

– Milyen terveitek vannak az életben, a gyülekezet-
ben? 

Dávid: Most még csak ketten vagyunk a családban. 
Először is szeretnénk, ha ez a család egy kicsit nagyobb 
lenne, aztán pedig, hogy sokkal nagyobb legyen. 

A gyülekezettel kapcsolatban is hasonló tervem van. 
Most egy kis gyülekezet vagyunk, de szeretném, ha 
sokkal nagyobb lenne. A terv pedig az, hogy imádko-
zok érte, és segítek abban, hogy egyrészt mi, akik most 
gyülekezeti tagok vagyunk, felkészüljünk a szolgálatra 
és arra, hogy hitben példaképek legyünk másoknak; 
másrészt pedig azon is dolgozunk, hogy egy olyan gyü-
lekezet lehessünk, ahol elfér még sok új ember. Ezek 
nagyon nagy célok, és sokat kell küzdeni majd érte, de 
pont ezért örülök, hogy nem vagyok benne egyedül, ha-
nem egy közösségként tudunk ezért dolgozni, és együtt 
tudunk Istenhez folyamodni az áldásért. 

Viola: A családi közös terveinken kívül én szeretném 
persze befejezni az egyetemet is, és családterapeutaként 
gyakorlatot szerezni. 

– Az előző szám témájához kapcsolódva röviden írja-
tok arról, hogy melyik bibliai szereplőt hívnátok meg 
vacsorára magatokhoz, miért éppen őt? 

Dávid: Én az evangéliumokból valakit, akit Jézus meg-
gyógyított. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan 

változott meg az élete, és mit gondol Istenről. Erről biz-
tosan sokat kérdezném is. Meg persze magának a gyó-
gyításnak arról a folyamatáról, amiről a Biblia nem ír. 
Ilyen például, hogy mit érzett közben, honnan tudta, 
honnan hallott Jézusról és miért hitte el, hogy meg tudja 
majd gyógyítani. 

Másrészről pedig akiket Jézus meggyógyított, tipi-
kusan szegény emberek voltak. Jézus pedig azt mondta, 
hogy őket jó, ha meghívjuk vacsorára, szóval miért ne? 
Ha Jézus mondja, akkor csak jó eredménye lesz. 

Viola: A 38 éve beteg emberrel piknikeznék egyet a 
Bethesda fürdő partjánál betegségének 37. évében. Ő 
ugye nem ismerte Jézust korábban, betegségének első 
35 évében legalábbis biztosan nem. Az érdekelne, hogy 
honnan merített akkor ő annyi reményt, hitet, kitartást, 
hogy még a 38. évben is ott feküdjön? 

– Köszönöm kedves válaszaitokat, és ezzel az igével kí-
vánom Isten további áldását életetekre, terveitekre. 

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és fi-
gyeljen elméd tudományomra! Mert gyönyörűséget sze-
rez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan 
ott lesznek. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom 
ma neked, bizony, neked! Már előbb is írtam neked ta-
nácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek 
valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felel-
hess annak, aki küldött.” (Péld 22:17-21) 
 

Ádány Judit 
 

TALLÓZÓ
 

Az identitáspolitika patológiája 
 
Jelenleg ott tartunk, hogy a szabadság nevében már nem elég, hogy bárki kilóghat a sorból, hanem a haladás 
nevében be kell tiltani minden sort, mivel az sérti az abból kilógók érzékenységét. 
 
Az utóbbi időkben parázs társadalmi vitáknak lehetünk 
szemtanúi, midőn a lélegzetelállító hatékonysággal 
munkálkodó LMBTQ+ lobbi, valamint a 
genderelméletet a közbeszéd homlokterébe navigáló 
úgynevezett identitáspolitika egyre több gyakorlati si-
kert ér el a nyugati társadalmi normák átformálása terü-
letén. Ezúttal nem bánom, hogy kis hazánkba minden 
társadalmi jelenség, változás, hóbort némi késéssel ér-
kezik a kies Nyugatról, mert így talán van időnk és le-
hetőségünk fölkészülni, gondolkodni és józan párbe-
szédeket folytatni a témában. Elég, ha az amerikai tár-
sadalmat évek óta lázban tartó "öltöző-vitára" gondo-
lunk, ami az Obama-adminisztráció utolsó éveinek köz-
ponti témájává vált. E vita arról szól, vajon használhat-
ja-e egy férfi a női öltözőt, amennyiben női identitással 
rendelkezik (és ugyanez fordítva, egy nő a férfi öltö-
zőt), valamint, hogy a felelős hatóságok kötelesek-e egy 
harmadik (semleges nemű) jellel ellátott toalettet is ki-
alakítani a férfi-női mosdók mellett. A hagyományos, 
progressziómentes gondolkodás szerint az öltöző hasz-

nálatának kizárólagos feltétele az ember biológiai neme, 
amiben ha esetleg elbizonytalanodna is valaki (lásd: 
„Azt se’ tudja, hogy fiú-e vagy lány!”), bármikor elle-
nőrizheti, hiszen a bizonyítékok egyértelműek és „kéz-
nél vannak”. A progresszív identitáspolitikán keresztül 
komoly társadalmi befolyásra szert tevő gender ideoló-
gia azonban ezt megkérdőjelezi, midőn elkülöníti egy-
mástól a biológiai nem és a társadalmi nem fogalmát. 
Komoly vita folyik már a tekintetben is, hogy az, amit 
„gender tudományoknak” szokás nevezni, egyáltalán 
megfelel-e a tudományosság alapvető kritériumainak, 
vagy inkább egy erős politikai hátszéltől vezérelt ideo-
lógiának kellene tekinteni. Ezúttal ne menjünk bele 
akadémikus vitákba, csak vizsgáljuk meg azt, hogy e 
"tudományos elmélet" miképpen válik mindennapi va-
lósággá azokban az országokban, melyekben politikai 
dimenziókba emelték, és ezáltal társadalmi szinten al-
kalmazták azt! Vegyünk néhány példát a 2010-es évek 
bőséges terméséből: 
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 2017-től a londoni metró utastájékoztatói többé 
nem kezdődhetnek úgy, hogy „Ladies and 
gentlemen!”, mivel ez a megszólítás a „tegnap má-
ra már meghaladott világát idézi” (copyright Sadiq 
Khan, London polgármestere), hiszen „kirekesztő, 
elavult és sértő”. 

 2011 januárjában az amerikai külügyminisztérium 
bejelentette, hogy az útleveleken lecserélik az 
„édesanya” és „édesapa” kifejezéseket, helyettük 
semlegesnek minősített megjelölést kell majd hasz-
nálni, tehát az "egyes és kettes számú szülő" fog 
szerepelni a hivatalos dokumentumokban. 

 A svéd evangélikus egyház 2017 novemberében 
olyan módon változtatta meg saját egyházi sza-
bályzatát, hogy a továbbiakban ne lehessen hím-
nemű lényként utalni Istenre, sem személyes név-
más használata által, sem úgy, hogy Atyának neve-
zik őt. Ennek nyomán például a „Mi Atyánk” is 
„Mi szülőnk”-re változik. 

 Jordan Petersont, a világhírű kanadai pszichológus 
professzort ki akarták rúgatni a hallgatói, mert nem 
volt hajlandó a maguk által választott identitásuk 
szerint megszólítani őket. Ez konkrétan azt jelenti, 
hogy ha például egy John nevű férfi hallgató meg-
követelte tőle, hogy „her majesty”-nek, azaz „őfel-
sége, a királynő”-nek szólítsa, tekintettel arra, hogy 
a John nevű fiatalember éppenséggel királynő iden-
titással rendelkezett, akkor ő ezt elutasította. 

Ezekben a történetekben az a közös, hogy hivatalos 
szervek (hatóságok, egyházak, oktatási intézmények) 
arra kötelezik a többségi társadalmat, hogy a nemi sze-
repeket a továbbiakban kizárólag a genderelmélet által 
meghonosított társadalmi nem fogalmán keresztül ér-
telmezze, mégpedig azon törpe kisebbség kedvéért, 
akiknek a nemi identitása nem egyezik meg a biológiai 
nemükkel. Tehát ha a londoni metrón éppen 120 ladies 
és 113 gentlemen utazik, de utazik még 2 olyan sze-
mély is, akik nem tartják magukat egyiknek sem, akkor 
az ő kedvükért nem fogják bemondani, hogy "hölgyeim 
és uraim", nehogy traumatizálódjanak utazás közben. 
Az útlevelekben pedig, ugyanilyen alapon, azok kedvé-
ért cserélik ki az „apa” és „anya” szavakat egyes és ket-
tesszámú szülőre, akik egyszerre rendelkeznek édes-
anya identitással, valamint férfi nemi szervekkel, eset-
leg fordítva. 

Aki pedig ezzel nem kíván egyetérteni, vagy éppen 
abszurdnak tartja, azt intoleránsnak, kirekesztőnek, 
esetleg szexistának nevezik. 

Tudom, hogy léteznek embertársaim, akik nem tud-
nak azonosulni azzal a testtel, azzal a nemmel, amelybe 
beleszülettek, és azzal is tisztában vagyok, hogy ez ren-
geteg szenvedést és nehézséget okoz számukra. Annak 
ellenére, hogy én magam nem értek egyet a jelenkori 
megoldási kísérletek többségével, örülök, hogy olyan 
társadalomban élhetünk, ahol az érintettek nem az én 

véleményemet kérdezik, hanem saját maguk dönthetik 
el, hogy miképpen viszonyulnak saját identitásukhoz. 
Tehát ha úgy kívánják, fölvállalhatják a maguk válasz-
totta identitást, sőt, ha akarják, akár át is műttethetik 
magukat olyanra, amilyenre csak akarják. De miért nem 
elegendő, ha a társadalom teljes szabadságot biztosít 
minden polgárának ahhoz, hogy megélje, ha nemi iden-
titása eltér a többségétől? Miért kéne egy kisebbség 
kedvéért lebontani a többség által elfogadott évszáza-
dos, sőt, évezredes kulturális mintákat, archetipikus 
mélységekben gyökerező társadalmi normákat és irány-
elveket? 

Jelenleg ott tartunk, hogy a szabadság nevében már 
nem elég, hogy bárki kilóghat a sorból, hanem a haladás 
nevében be kell tiltani minden sort, mivel az sérti az 
abból kilógók érzékenységét. Ma már nem az a lényeg, 
hogy aki nem lép egyszerre, az is kapjon rétest estére, 
hanem hogy mindenféle egyszerre lépés üldözendő, 
minthogy súlyosan traumatizálja azokat, akik nem kí-
vánnak egyszerre lépni, mégis kérnek rétest estére. Így 
jutottunk el odáig, hogy nem pusztán kívánatos és jó 
dolog másnak lenni, hanem hogy ciki, sőt, szigorúan ti-
los nem-másnak lenni. 

Avagy miután a közintézmények főbejáratait (na-
gyon helyesen) akadálymentesítettük a mozgáskorláto-
zott embertársainkra való tekintettel, és a lépcsők mellé 
kerekesszékes közlekedésre alkalmas rámpákat építet-
tünk, tényleg szükséges a lépcsőket ledózerolni? A 
kerekesszékes embertársaink valóban traumatizálódnak 
a lépcsők látványától, amelyek arra emlékeztetik őket, 
hogy vannak, akiknek két egészséges lábuk van? Sőt, 
ha továbbvisszük a párhuzamot, akkor az identitáspoli-
tika ideológiai harcosai szerint nem csak a posta, az 
okmányiroda és a városháza lépcsőit kell ledózerolni, 
hanem a Nemzeti Múzeum, az Akropolisz, a Szent Pé-
ter-bazilika lépcsőit is, de még a Genezis könyvében 
szereplő Jákób lajtorjáját is át kell nevezni, hogy az ősi 
szöveg ne legyen kirekesztő. 

A progresszív identitáspolitika ugyanis pontosan úgy 
viselkedik, ahogy minden totalitárius rendszer tette ezt 
a múltban: nem pusztán a jelent akarja uralni és a jövőt 
meghatározni, de a múltat is a maga képére akarja for-
málni. Ha lehet, a múltat retusálni kell, átírni, betiltani, 
de a legjobb végképp eltörölni. 

Ezért kell átírni évszázadok óta élő, generációk so-
kasága által megőrzött hagyományokat, apáról fiúra 
szálló tradíciókat (egyébként pfujj, ez is szexista volt!), 
az emberiség kollektív tudattalanjának kincseit őrző 
meséket, ikonikus irodalmi alkotásokat, vagy akár a 
Szentírás szövegét is, amennyiben nem 
gendersemlegesek, vagy nem felelnek meg a PC (poli-
tikai korrektség) követelményeinek. 

Az önfelszámoló identitás 

A progresszív identitáspolitika igyekszik erősnek, mo-
dernnek, toleránsnak és érzékenynek bemutatni az általa 
preferált értékrendet, pedig ennek éppen az ellenkezője 
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igaz. E divatos ideológia és annak társadalmi leképező-
dései első ránézésre a toleranciáról, elfogadásról és a 
feltétel nélküli szeretetről szólnak. Aki egyetért vele, 
lájkolja, posztolja, osztja, az jó fej, haladó, szivárvá-
nyos, modern és toleráns, aki nem, az viszont maradi, 
intoleráns, bigott, barnainges, erőszakos, kirekesztő, 
esetleg fasiszta. A haladó identitáspolitika által érzéke-
nyített lélek ugyanis beteges, gyenge, ugyanakkor erő-
szakos és önpusztító. 

Az erős identitás valójában nem sérül, amikor szem-
betalálkozik az övétől eltérő identitással, ahogy az erős 
értékrenddel bíró lélek sem traumatizálódik, amikor 
szembekerül az övétől eltérő értékválasztással. Ve-
gyünk egy példát! A mi gyermekeink megszokták, hogy 
a családi asztal körül ülve, étkezés előtt imádkozunk. 
Ám azt is tudják, hogy az oviban és a suliban ez nem 
szokás, tehát ebből a szempontból mi egy kisebbséget 
képviselünk. Vajon miért nem jut eszembe bemenni az 
oviba és kötelezővé tenni mindenki számára, hogy asz-
tali áldást mondjanak étkezés előtt? Vagy hogy az ösz-
szes gyerek várja meg, amíg az én gyermekem elmond-
ja az asztali áldást, és csak azután hozzálátni az étke-
zéshez? Nem, a gyermekem nem fog traumatizálódni az 
óvodában amiatt, hogy az intézmény nem kíván alkal-
mazkodni az ő kisebbségi szokásához, én pedig nem kí-
vánom megváltoztatni az óvoda szokásrendjét a saját 
kisebbségi létem lelki 
békéje miatt. 

Ugyanezen okok 
miatt nevezhető teljes 
nonszensznek az a 
progresszív gyakorlat, 
mely során bizonyos 
országokban beszünte-
tik a karácsonyi vásá-
rokat, betiltják az ad-
venti betlehemeseket, 
lebontják az évszáza-
dok óta épített utcai 
kőkereszteket, megszüntetik a húsvéti körmeneteket, 
megváltoztatnak karácsonyi énekeket, mondván, min-
dezek sértik a muszlim kisebbség érzékenységét. Ez 
nem igaz. A muszlim kisebbségnek ugyanis nagyon is 
erős identitástudata van, és pontosan tudják (a saját ott-
honaikban kőkeményen meg is követelik), hogy aki 
vendég, az alkalmazkodik azokhoz, aki otthon van (más 
kérdés, hogy nagyon sokan egyszerűen nem akarnak al-
kalmazkodni, ám ennek semmi köze az érzékenységhez 
és a traumákhoz). 

Amikor muszlim országokban turnézom, nem sérti 
az érzékenységemet az, hogy ott muszlim mecsetek, 
szokások és jelképek vannak előtérben, sőt, gyönyörkö-
döm azok szépségében, miközben megtartom és egy 
pillanatig sem érzem fenyegetve a saját keresztény ér-
tékrendemet. Ez így van rendjén! 

A „safe space” mérhetetlen infantilitása 

Éppen az imént emlegetett Jordan Peterson fejtette ki, 
hogy az identitás nem pusztán az ember szubjektív ér-
zékelésétől függ. Illetve 2 és 4 éves korunk közt még 
valamennyire természetesnek mondható, hogy elvárjuk 
a környezetünktől, hogy úgy tekintsen ránk, aminek 
önmagunkat gondoljuk: királynak, Ronaldónak, dino-
szaurusznak, Singer varrógépnek, tarajos sünnek vagy 
Winnetounak. A személyiség egészséges fejlődésének 
egyik legfontosabb és legérzékenyebb processzusa ép-
pen abban áll, ahogy a magunkról alkotott képünk or-
ganikus kölcsönhatásba lép azokkal a visszajelzésekkel, 
melyeket a környezetünk ad számunkra. Ennek belátá-
sához bőven elegendő a józan paraszti ész, hiszen hiába 
érzem magam Ronaldónak, ha a grundon állandóan a 
kapuba állítanak a srácok, Alain Delonnak, ha egy kis-
lány sem jön el velem randira, Albert Einsteinnek, ha 
minden dolgozatom kettes. Ha a visszajelzéseket nem 
vesszük figyelembe, akkor elszakadunk a valóságtól, és 
egy beteges, rögeszmés, infantilis, nárcisztikus szemé-
lyiség válhat belőlünk. 

Képzeljük el, hogy én, aki egy általános iskolai har-
madikos kisfiú vagyok, valóban elhiszem magamról, 
hogy én vagyok Alain Delon reinkarnációja, az iskola 
legmenőbb arca, akiért nemhogy az osztály legszebb le-
ánykái, de még a nyolcadikos lányok is megőrülnek, és 
akkor még nem is beszéltünk Edit néniről, a csinos és 

fiatal tornatanárnőről. 
Ekkor – ahelyett, hogy 
kipróbálnám, vajon ho-
gyan működik "terepen" 
ez az alsó tagozatos, há-
tulgombolós Alain 
Delonka – a diákön-
kormányzat hathatós 
segítségével elérem, 
hogy az egész iskola 
kötelező módon Delon 
úrnak szólítson, megtil-
tanám, hogy bárki ké-

telkedni merészeljen alaindelonságomban, továbbá – 
nehogy megsérüljön érzékeny énképem – alapvető 
személyiségi jogként kötelezővé tenném, hogy velem 
randizzanak a legszebb lányok. Meg persze Edit néni. 

Ha mindezt elképzeltük, akkor már meg is van, hogy 
mit jelent a haladó körökben használt „safe space” kife-
jezés. A safe space az a hely, amely biztosítja számom-
ra, hogy soha senki ne kérdőjelezze meg a szubjektív 
ön-érzékelésem érvényességét, ezáltal biztosítva azt, 
hogy a gyerekes énképem ne legyen kénytelen kölcsön-
hatásba lépni a valósággal. 

Mit is jelent ez hosszú távon? Azt, hogy egy infanti-
lis, küzdeni képtelen, narcisztikus társaság fogja ráerő-
szakolni a maga beteg világképét a többségi társada-
lomra. Amit pedig modern, progresszív társadalmi fej-
lődésként artikulálnak, az valójában egy patologikus 
pszichés működés társadalmi normává emelése. 
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Út a teljes káoszba 

Mindezek gyakorlati következményeképpen most ott 
tartunk, hogy amennyiben valaki transzneműként él, 
akkor a körülötte élő társadalom nem pusztán elfogadni 
köteles ezt, hanem köteles a választott neme szerinti jo-
gokat biztosítani számára. Tehát egy női identitással élő 
férfi elindulhat női sportversenyeken, bemehet a női 
mosdóba, vagy a zuhanyzóba, elvárhatja, hogy nőként 
szólítsák meg, hogy ne hangozzék el a metróban, hogy 
"Hölgyeim és uraim". A haladó gondolkodás mindezt 
óriási társadalmi fejlődésként éli meg és ünnepli, mert 
kizárólag a kisebbség jogai felől közelíti meg a kérdést. 
Pedig ezzel a szemléletmóddal az a legnagyobb prob-
léma, hogy – bár már az iménti példák is rengeteg mo-
rális kérdést vetnek fel – egy határtalan és beláthatatlan 
következményekkel járó társadalmi káoszra nyit kaput. 
Az identitáspolitika ugyanis nem fog megállni a nemek 
kérdésénél, mert nem is teheti! Ha az vagyok, akinek-
aminek érzem magam, akkor az nem vonatkozhat kizá-
rólag a nememre! 

Ha én transzkorúnak érzem magam, ami azt jelenti, 
hogy 45 éves férfi létemre egy 8 éves kislánynak érzem 
magam, akkor jár nekem gyermekfelügyelet? És vajon 
öltözhetek az uszoda női öltözőjében? És az 
ugrálóvárba bemehetek, ahol ki van írva, hogy csak 8 
év alatti gyermekeknek? Ha esetleg két hónapos kisfiú-
nak érzem magam, akkor a 72 éves édesanyámnak (ezú-
ton is csókoltatom szeretettel) jár a GYES? 

És ha 67 évesnek érzem magam, akkor elballaghatok 
a nyugdíjfolyósító intézetbe, kérhetek nyugdíjat? 

Ha a Fesztiválzenekar brácsaművészeként koncert-
mester identitásom van (tehát transz-szólamú vagyok), 
akkor a zenekar kénytelen koncertmesteri szobát és per-
sze gázsit fizetni nekem? Vagy esetleg a kollégáim tel-
jes joggal megszakadnak a röhögéstől és megkérdezik, 
hogy nincs-e lázam? 

És ha én transzsorsú vagyok, például olimpiai baj-
nok identitással rendelkezem, akkor jár az aranyérem és 
persze az életjáradék? És ha esetleg én transzfinanciális 
identitással rendelkezem (azaz egy szegény testébe szü-
letett gazdag embernek tartom magam), akkor jár ne-
kem egy hatalmas vagyon? 

Tényleg ne higgyük, hogy ez vicc! Bár úgy tűnhet, 
de ami tíz éve rekeszizmokat görcsberántó vicc volt a 
Monty Pythonban, az ma a legteljesebb valóság. Tehát 
a mai viccek is valósággá fognak válni, úgyhogy gon-
dolkodjunk róluk felelősséggel! 

Transzkorú embertársaink már vannak, és tényleg 
komolyan veszi őket az érzékenyített, azaz a progresz-
szív identitáspolitikára finomhangolt társadalom! 2015-
ben a Daily Mail online kiadása adott hírt arról a kana-
dai hétgyerekes családapáról, bizonyos Stefonknee 
Wolschtról, aki 46 évesen döbbent rá, hogy ő nő, még-
pedig egy újszülött kislány. Hat évvel később, midőn 
már hatéves kislány identitással rendelkezett, otthagyta 
a „kirekesztő, elavult és sértő” gondolkodású (azaz a 

progresszív identitáspolitikával és a genderelméletekkel 
szemben minimális megértést tanúsító) családját, és új 
életet kezdett olyan barátaival, akik kvázi a szüleiként 
örökbe fogadták őt, hogy kedvére cumizzon, babázzon 
és kifestőkönyveket színezgessen. Kanadában mindeh-
hez teljes támogatást kapott, különböző LMBTQ szer-
vezetek, sőt, haladó szellemiségű egyházak is bátorítot-
ták őt, mondván, milyen csodálatos, hogy végre szé-
gyenkezés és bujkálás nélkül megélheti valós identitá-
sát. Ugye, értjük, hogy itt nem csak az a probléma, 
hogy a feleségét és a hét gyermekét magára hagyó 52 
éves pasas rózsaszín tüllruciban barbizik egy cukimuki 
lányszobában?! (Bár én már itt feladom…) Ugye, ért-
jük, hogy nem az a kérdés, hogy mennyire vagyunk to-
leránsak és jó fejek, amikor ehhez a transzkorú férfihez 
próbálunk viszonyulni? Hanem hogy ez egy pokolian 
veszélyes dominó effektus kezdő impulzusa. Ugyanis 
fölmerül a kérdés, hogy akkor ez a férfi/kislány vajon 
köteles-e gyerektartást fizetni a hátrahagyott gyermekei 
után. Egy hatéves kislány ugyanis nem kötelezhető 
ilyesmire… És akkor indulhat az őrület! 

Vagy itt a másik történet: egy 69 éves holland férfi, 
bizonyos Emile Ratelband kereken 20 évvel érzi fiata-
labbnak magát tényleges koránál, ezért megpróbálta át-
íratni a születési dátumát a helyi okmányirodánál, amit 
a felelős szervek megtagadtak tőle. Ezért aztán a jó 
Emile beperelte az okmányirodát, mondván, hogy 
amennyiben egy transznemű megváltoztathatja a nemét, 
akkor ő, aki büszke transzkorúnak tartja magát, miért 
nem teheti meg ugyanezt a korával kapcsolatosan... A 
bíróság egyelőre nem engedélyezte a változtatást, mert 
bár elismerte az illető jogát a kora megváltoztatásához, 
kezelhetetlennek tartja azt a problémát, hogy ebben az 
esetben éppen 20 év törlődne egy személy életéből. És 
akkor a transzsorsú, a transzfinanciális, transzfajú, illet-
ve a transzszólamú embertársainkról még nem is be-
széltünk! 

Konklúzió: Monty Python, a sakk és a vizsla 

A központi kérdés nem az, hogy ki milyen identitástu-
dattal rendelkezhet, ki minek vagy kinek érezheti, illet-
ve képzelheti magát, hanem hogy ebből mi következik 
az őt körülvevő többségi társadalom számára. 

Nem azért érzi magát a ma embere a Monty Python 
legvadabb epizódjában, mert egy egyetemista férfi ki-
rálynőnek érzi magát, hanem azért, mert a 
genderideológia gondolatrendőrsége a tanáraik számára 
kötelezővé teszi, hogy őfelségének szólítsák őt, mond-
ván, hogy tiszteletben kell tartani a választott identitá-
sát. Nem azért, mert bizonyos embertársaink szerint 
72+ nemi identitás létezik, hanem mert a kanadai kor-
mány emiatt nyelvújításba kezdett, és kötelezővé tette 
az új személyes névmások (például zhe és zher) haszná-
latát. Nem azért, mert vannak a „normálistól” eltérő be-
állítottságú embertársaink, hanem mert az LMBTQ+ 
mozgalom ideológiai harcosai és a gender studies társa-
dalommérnökei a társadalom átformáló törekvéseik mi-
att elvárják, hogy harcba szálljunk a józan ésszel, a bio-
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lógiával, a nyelvtannal, a történelemmel, a természet 
legalapvetőbb törvényeivel, átírjuk a kulturális kánont, 
és ha lehet, a Szentírást is. Tehát tulajdonképpen arról 
van szó, hogy egy pár évtizedes, erőszakos ideológia 
kedvéért bontsuk le a nyugati társadalom alappilléreit, 
tekintsük semmisnek, elavultnak és meghaladottnak 
azokat az archetípusokat, melyek oszlopként tartják a 
nyugati kultúrát. Ez nem szabadság, hanem őrület. A 
szabadsághoz szilárd értékrendre van szükség, valamint 
arra, hogy azt rugalmasan kezeljük – engedjük, hogy el-
térhessenek attól azok, akik úgy látják helyesnek. Nem 
pedig arra, hogy szüntessünk be minden értékrendet. 
Egy híres mondás szerint a sakk azért olyan zseniális, 
mert csak néhány szabályt kell betartani, és a lehetősé-
gek végtelen tárháza nyílik meg előttünk. Ám ha azt a 

néhány alapszabályt betiltjuk, akkor nem a valódi sza-
badság kapuja nyílik meg előttünk, hanem értelmetlen-
né válik az amúgy csodálatos játék. 

Két mondatban összefoglalva: A szabadság egészsé-
ges mértéke odáig tart, hogy minden embertársam-
nak elidegeníthetetlen joga van ahhoz, hogy vizslá-
nak érezze magát, és akként is éljen. De ha emiatt én 
köteles vagyok neki kutyaházat építeni, napi három-
szor megsétáltatni és megetetni, az már nem szabad-
ság, hanem erőszak és elmebaj. 

Bolyki László 

Forrás: https://szemlelek.blog.hu/2019/01/04/ 
az_identitaspolitika_patologiaja? 

 

 

Az orgona 
 

Ha belépek az Isten házába, a hangja körülölel, a lelkemig hatol. Simogat, ha csendben, lágyan szól; felemel, 
amikor trombitái zengnek, s ha átadom magamat igézetének, lélekben az Isten trónjáig emel. Sokszor érez-
tem már, hogy az orgona hangja formáló erő. Pianói és fortéi egyaránt kiemelnek a mindennapok monoton 
egyhangúságából. Bennem transzcendens gondolatokat ébreszt, és ha játékának mestere ül a billentyűk előtt, 
hangja utat nyit szívemben a Biblia üzenetének is. 
 

Gyermekkorom ünnepi napjai voltak azok, amikor szü-
leimmel néha a Nap utcai imaházban hallottam az or-
gona hangját. Különös ünnepélyesség vett erőt rajtam 
ilyenkor, és gyermeki lelkem szívta magába azt az utá-
nozhatatlan hatást, amelyet a zengő orgonaszó idézett 
elő körülöttem. 

A hatvanas évek elején lehetett, amikor a református 
szomszéd néni meghívta családunkat a Zeneakadémiára 
templomi kántoruk, Máté János diplomakoncertjére. 
Akkor csodálhattam meg életemben először a Zeneaka-
démia nagytermének homlokzatát uraló hatalmas sípo-
kat. Az érzést, amelyet akkor éreztem, amikor a hang-
szer teljes erővel zúgta Liszt Ferenc híres B-A-C-H pre-
lúdium és fúgáját, máig sem felejtem, hisz az első él-
mények a legmaradandóbbak. 

Régi emlék tódult az emlékezetembe október 21-e 
délelőttjén, amikor a felújított Zeneakadémia Nagyter-
mét sokan megtöltöttük, idősek, fiatalok és sok-sok 
gyerek. Nemcsak az épület szecessziós díszei ragyogtak 
ismét, hanem díszes fényben csillogtak az újra megszó-
laló Voit orgona általam ötvenegynéhány éve először 
látott homlokzati sípjai is. Igazi orgonaünnep volt ezen 
a délelőttön, amikor „családi rendezvény” keretében 
mutatták be kicsiknek és nagyoknak a régi-új orgonát. 

Manapság virágzik az orgonazene Magyarországon, 
fiatal, tehetséges orgonisták és egyre több új orgona 
szolgálja a koncertéletet. Számos orgonát újítanak fel, 
de épülnek stílusorgonák is, amelyeken még hiteleseb-
ben szólalnak meg a régi korok nagy mestereinek mű-
vei. Az 1907-ben felépült Zeneakadémia koncerttermé-
be is ekkor építette meg a német Voit & Söhne cég a 74 
regiszteres, négymanuálos orgonát, amely egészen a 
hatvanas évekig szolgálta az oktatást és a hangverseny-

életet. 1967-ben azután a hangszer felújítása helyett a 
Walcker cég épített orgonát a Zeneakadémián. Most az 
épület rekonstrukciója alkalmával fiatal orgonaművé-
szek javaslatára ismét a Voit orgona került a karzatra, és 
a modern technika segítségével sikerült megalkotni a 
már megsemmisült játszóasztal eredetijének mását is. 
Számos eredeti síp került vissza az orgonába, de számo-
sat építettek újjá a megmaradt dokumentációk alapján. 
A gyors és biztonságos regisztrációt immár a számító-
gépes technika is segíti. 

 

Kasztíliai barokk orgona, Gazdagréti Szent Angyalok 
templom (AerisOrgona) 

A rekonstrukció megvalósítására az orgonaépítészet 
évszázados hagyományait őrző német orgonaépítő cé-
gek közül a bonni Johannes Klais Orgelbaut és magyar-
országi partnerét, az Aeris Orgona Kft.-t választották ki. 
A magyar cég vezetője, Faragó Attila és a vállalkozás 
jó néhány mesterembere baptista testvérünk. Az ő lelki-
ismeretes munkájuk is hozzájárult a finom hangzás és a 
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biztos működés megvalósulásához. Egy új miliő alakult 
ki a Voit orgona ismételt felállításával. Pálúr János, a 
Zeneművészeti Egyetem orgonatanára, aki szintén kö-
zel áll baptista közösségünkhöz, így nyilatkozott: „En-
nek a teremnek lelke és atmoszférája van, amely alól 
senki nem tudja kivonni magát. A nagyteremben min-
dig felemelő érzés játszani. Lélektanilag sem közöm-
bös, hogy diákjaink miként lépnek be ebbe az épületbe. 
Érdemes itt diáknak lenni, tanárnak pedig pláne.” 

Miközben hallgattam a különböző regisztereken 
megszólaló orgonahangokat, felidéződtek bennem ko-
rábbi idők orgonahangversenyei itt, a Zeneakadémia 
Nagytermében. Hallhattam annak idején Lukács Géza 
orgonálását éppúgy, mint Tóka Szabolcs vagy Révész 
László testvéreimét is, és megelégedéssel nyugtáztam: 
milyen jó, hogy nekünk, baptistáknak is lehet közünk 
ehhez a szentélyhez, ahol a világ számos meghatározó 
művésze megfordult. Jó, hogy lehetnek imaházainkban 
is orgonák, és sokan még ma is szívesen hallgatják a 

hangszerek királynőjének, az orgonának felemelő hang-
ját. A koncertező baptista művészeink sorát Beharka 
Pál testvér nyitotta meg, akiért hálásak vagyunk, és ma 
sokan hallgatjuk szívesen a fiatal generációt képviselő 
Tóka Ágoston művészetét. 

Néhányan talán úgy vélik, eljárt az idő az orgonák 
felett, mégis látni kell, hogy képes megújulni, küldetése 
egyre fényesebb, amit a hamvaiból feltámasztott Voit 
orgona története is bizonyít. Igazat adok a nagy német 
költőnek, Schillernek, aki azt írta: 
 

„Orgonahangok zengve, hogyha búgnak, 
Magasabb Lét sejtelme száll reád: 
Hozsánna szárnyal mennybe föl az Úrnak, 
Embernek dalolja üdvét s bánatát.” 

 
Marosi Nagy Lajos 

 

Forrás: https://www.baptist.hu/az-orgona/ 

 

 

Miért való a könnyűzene a templomba? 
 

A zene különleges módja az imának, az Isten felé fordulásnak, a liturgiában betöltött szerepe szintén nagyon fontos. 
E dallamok, hozzájuk tartozó szövegek milyenségéről minden gyakorló hívőnek – általában saját közegének megfe-
lelően – meg van a véleménye. 
 

A templomi könnyűzene elleni magán hadjáratok során 
olyan élesen megfogalmazott véleményekkel is találkoz-
hatunk, melyek alapján egyenesen az Anyaszentegyház 
határáig kergethetnénk a jószándékú gitárost, míg utolsó 
leheletéig orgonához láncolhatnánk a kántort. 

A vita kialakulása önmagában örvendetes, hiszen 
mindkét táborról elmondhatjuk, szívügyének tekinti a 
vallásos zenét, személyes kötődés nélkül nem születné-
nek ilyen sarkosan megfo-
galmazott vélemények. 

Azt gondolom, mind a 
komoly-, mind a könnyűze-
ne nagyon fontos funkciót 
lát el Egyházunk életében, 
előbbi értékeit felesleges is 
számba venni, hiszen keve-
sen esnének neki Bach mű-
vészetének, vagy pocskon-
diáznák egy orgonista telje-
sítményét. A vallásos, illetve 
liturgikus keretbe helyezett 
könnyűzene védelmében pár 
gondolatot megosztanék olvasóinkkal – természetesen a 
teljesség igénye nélkül. 

Kiindulópontként jelezném, saját tapasztalatból tu-
dom, a klasszikus templomi zenét favorizálók és a gitá-
ros énekeken nevelkedetett hívők is hajlamosak a másik 
oldalról sztereotip képet alkotni, felhívom mindenki fi-
gyelmét, hogy ne gondolja, ismeri a templomi klasszi-
kus zenét, ha részt vett egyetlen orgonás misén, de ne 
higgye, hogy tisztában van a vallásos könnyűzene fo-

galmával, ha csak a Sárga Könyvet ismeri, és egyetlen 
gitáros csoportot hallott eddig. 

Első támadó érvként a komolyzenéhez viszonyítva 
szokás „igénytelennek” titulálni a könnyűzenét annak 
alapján, zeneileg, technikailag mennyire összetettek. 
Természetesen értékelnünk kell ezt a fajta hátteret, ám 
nem süthetjük rá minden keresztény könnyűzenével 
foglalkozóra, hogy képzetlen, sőt a vallásos könnyűze-

nei darabok között is hatal-
mas különbségek lehetnek 
ebből a szempontból. 

A zene a templomban nem 
cél, hanem eszköz! 

Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk – az igényes-
ség alapvetése mellett persze 
– , hogy ez a fajta dallamvi-
lág sokakat képes bevonni 
zenészként, éneklő hívőként. 
Egyszerűen jó néhány keresz-
tényhez – katolikusokhoz is 

(!!!) – közelebb áll ez a fajta zene, így tudják őszintébb 
formában megszólítani az Urat. Megfoszthatjuk őket et-
től, hogy némán üljenek, vagy végigdünnyögjenek egy 
életet meg sem ismerve, mit is jelenthet a zene hívő éle-
tünkben? 

Érdemes kitágítani látószögünket, hogy eltávolod-
hassunk a pusztán szubjektív megállapításokon alapuló 
szólamoktól. Az ókorban az orgonát a cirkuszban és a 
színházban használták, sőt a császárok ünneplésekor, a 
hatalom dicsőségét hirdette a hangszer. Az őskereszté-
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nyek nem kísérték ilyen módon énekeiket, maguk az 
egyházatyák is sokáig idegenkedtek tőle, sőt a keleti or-
todox egyházak a mai napig nem használják az orgonát. 
Kr. u. 1. évezredben az orgona nem volt liturgikus 
hangszer. Ami tehát most a klasszikus egyházi zene 
fontos része, az egykor a világi zene eszköztárából ke-
rült a templomokba. 

És mit ír a Biblia az Úrnak szóló zenéről? A 150. 
zsoltár például így buzdít: 
 

Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erő-
dítményében! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek 
nagyságának teljességéért! Dicsérjétek trombitaszóval, 
dicsérjétek citerával és hárfával! Dicsérjétek dobbal és 
tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral! Dicsérjétek 
zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hang-
jával! Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja! 

A Biblia arra bátorít minket, hogy őszintén fordul-
junk Isten felé, ahogyan Krisztus is! Ha keresztény, ka-
tolikus testvérünk ezt más módon éli meg, tekintsünk rá 
szeretettel! Ne engedjük, hogy az Úr dicséretét zenei íz-
lések kicsinyes vitájának tárgyává alacsonyítsák! A 
könnyűzenének van helye a templomban, amíg őszintén 
Isten felé fordul! Tapasztalataim szerint rengeteg hívőt 
segít az imában ez a fajta zene, ám abban is biztos va-
gyok, hogy a klasszikus egyházzene is ilyen szerepet 
tölthet be számos hívő életében. 

Nem cél, hanem eszköz. A célunk pedig azonos! 
 

Kunszabó Anna 

Forrás: https://777blog.hu/2016/07/17/miert-valo-a-
konnyuzene-a-templomba/ 

 

 

Az elveszett ember 
 
„...(Jézus) Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.” (Lk 19,1-2) 
 

 
 

Zákeus története meggyőzően szemlélteti, hogyan vál-
tozik meg egy ember, ha találkozik Jézussal. Ő fővám-
szedő volt Jerikóban, a pezsgő kereskedővárosban. 
Gazdag volt, mert a vámszedők általában többet hajtot-
tak be, mint ami járt. Ezért és a megszálló rómaiakkal 
való együttműködésük miatt megvetették őket az embe-
rek. Vámszedőnek lenni nyereségvágyból elkövetett 
hazaárulást jelentett. 

Magas pozíciója és sok pénze azonban nem tette 
boldoggá Zákeust. Ezt igazolja szenvedélyes keresése 
is, ami akkor szűnt meg, amikor Jézus bement hozzá. A 
történet végén azt olvassuk: „az Emberfia azért jött, 
hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet". Ami el-
veszett, az nincs a helyén, s ahol van, ott elpusztul. 
Mint a hal a szárazon. 

Ilyen „elveszett” állapotba születünk mindnyájan. A 
legtöbb ember gyakorlatilag Isten nélkül tölti a minden-
napjait. A hiányunkat különféle módon próbáljuk pó-
tolni, de az elhagyott Istent nem pótolja semmi. Később 
kitűnik, hogy Zákeus ismerte a mózesi törvényt is, mert 
annak alapján szabta ki magára a büntetést, de ez sem 
tette kiegyensúlyozott, elégedett, harmonikus személyi-
séggé. 

Jézus közelében lett ilyen. Ott rendeződött az önér-
tékelése, emberi kapcsolatai, és lett új értékrendje. Erre 
mondta a Megváltó: ma lett üdvössége ennek a háznak. 
Jézus nélkül én is elveszett vagyok. Ő azonban azért 
jött, hogy Istenhez visszavezessen. A vele való közös-
ség az a közeg - mint halnak a víz -, amiben kibontako-
zik az ember, és valódi, teljes élete lesz. 
 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai/fb 
 
 

GYEREKSAROK
 
 

 

 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a januári születésnaposokat! 

 

Tomory Áron (jan.6.) Hunyady Emese (jan. 20.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel kö-
szöntjük január-
ban született test-

véreinket! 

„Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfe-
lejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. 
Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó 
mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jé-
zusban.” (Fil 3,13-14) 
 

El kell döntenünk, hogy elfordulunk azoktól a dolgoktól, amik még a 
világhoz kötnek minket. Előrehaladásunk akadályait el kell felejteni. 
Ha valamiről megtudjátok, hogy az Úrtól való elhívás, azért tegyetek 
meg mindent, és ez sokszor erőfeszítést jelent, engedelmességet követel 
tőletek. Nemcsak tudni kell az Úr akaratát, hanem meg is kell csele-
kedni. Az Úrnak való engedelmességetek ellenállást jelent az ördöggel 
szemben, így elfut tőletek (Jak 4,7). Ez az ellenség módszeres eltávolí-
tása. Engedelmesen őrizzétek meg azt a szintet, amire már eljutottatok. 
Engedelmességetek gyümölcse az utódokra is kihat, kikerülhetik az 
elődök bűneit, lázadásait. Menjetek előre Istennel együtt, hogy elnyer-
jétek Jézus Krisztusban az Ő elhívásának jutalmát. 

Lukács Edit

 
Berényi Csabáné (jan. 3.) 

Máté Arnold (jan. 4.) 

Kovács Éva (jan. 4.) 

Kotán Dorottya (jan. 8.) 

Kotán Jonatán (jan. 8.) 

Janák Tiborné (jan. 12.) 

Magyar Sándorné (jan. 25.) 

Ökrös Sándorné (jan. 27.) 

Kotán Béla (jan. 28.) 

 

Szeretettel köszöntjük februárban 
született testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 

Tarsoly Csaba (febr. 2.) 

Uri Imre (febr. 2.) 

Ádány Ferenc (febr. 5.) 

Sonkoly-Domby Annina (febr. 6.) 

Sztasák Mihályné (febr. 7.) 

Balázs Enikő (febr. 9.) 

Kiss Pálné (febr. 12.) 

Szabó Gyuláné (febr. 13.) 

Nikodém Viktorné (febr. 18.) 

Hunyadyné Gulyás Kinga (febr. 22.) 

Kálmán Imréné (febr. 26.) 
 

„Amikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta, mert mindnyájan várták 
őt.” (Lk 8,40) 
„…Jézus örömmel fogadta őket, szólt nékik Isten országáról, és akiknek 
gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította.” (Lk 9,11) 
 

A nép örömmel fogadta a Gadarénusok földjéről visszatérő Úr Jézust. Ti is 
örömmel fogadtátok szívetekbe Jézust, ezért vagytok az Ő gyermekei. Ke-
ressétek mindig az alkalmakat, hogy vele lehessetek. Ne múljon el Jézus 
utáni éhségetek, szomjúságotok, örömmel keressétek az Ő közelségét. 
Nemcsak őhozzá mentek szívesen az emberek, Ő is örömmel fogadta őket, 
és beszélt nekik Isten országáról. Egyszerű, hétköznapi embereket szólít 
meg ma is az Úr az Ő munkájához, és Ő bevégzi. Ő mondja meg, hogy mit 
vár tőletek. Az Úr akaratát cselekedve állhattok előtte, és az Ő ereje moz-
gósítja az övéit, hogy elmenjenek közel álló emberekhez. Ti is mondjátok 
el, hogy mit tett veletek a Mennyei Atya Jézus Krisztus által. Ő tesz titeket 
alkalmassá, hogy megtegyétek akaratát. 

Lukács Edit
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 
10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvodásoknak 
17 óra: Istentisztelet 

 Csütörtök: 18,30 óra: 
Bibliaóra 

 Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom: BUBBA Y–Z 

Minden második vasárnap délelőtt 
istentisztelet után Közösségi Va-
sárnap (KV). Kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden harmadik vasárnap du. 4 
órakor a Kamaraerdei Idősek Ott-
honában tartunk istentiszteletet. 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Egyed Ferencné 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 

„Én pedig szüntelenül remélek, 
és folyton dicsérlek téged. 
Igazságodról beszél a szám és 
szabadító tetteidről mindennap, 
bár nem tudom felsorolni őket. 
Az Úrnak, az én Uramnak nagy 
tetteit hirdetem, egyedül a te 
igazságodat emlegetem. Iste-
nem, te tanítottál ifjúkorom óta, 
mindmáig hirdetem csodáidat. 
Istenem, ne hagyj el késő vén-
ségemben sem, míg csak hir-
dethetem hatalmadat, nagy tet-
teidet a jövő nemzedéknek.” 

(Zsolt 71: 14-18) 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza, és egyéb források 

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


