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Minden napért 
 

Napestig tartó küszködésben 
feszült inakkal pihenünk csak, 
– gondolunk rá, eszünkbe jut, 
hogy Istennel múlt el a tegnap 
még akkor is, ha csupa baj volt, 
hiszen megóvta életünket, 
erőt adott, hogy elviseljük, 
és megáldotta kenyerünket! 
 

Hát a holnap? 
                         Mit teszünk érte? 
Erőlködünk vagy – Tőle kérjük? 
Arasznyiságunk tudatában 
életünket görcsökben mérjük? 
 

… mint székre dobott selyemkendők, 
engedjük el magunkat egyszer, 
hogy megteljék szívünk hálával 
minden napért 
százszor, ezerszer! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

Istent sem érti 
 

Istent sem érti igazán, 
ki a keresztet meg nem látta, 
s nem esett kétségbe magán, 
akiből nem tört fel – a hála. 
 

Füle Lajos 
 

 

 

 

 

Hálaadónapi beszélgetés
 
– Jakab, te látod valahol azt a félszemű juhpásztort? Tudod, aki az 
elmúlt pár napban mindig itt volt Jézust hallgatni. 
– Hát Péter, ha itt lenne, biztos látnánk. Egy fejjel magasabb minden-
kinél, meg azért az a medve-karmolás a fején segít őt könnyen megis-
merni, lássuk be. De nem látom sehol. – felelte Jakab, és belemarkolt 
a tálba, kivett belőle egy újabb olajbogyót. 
A két tanítvány a fűben feküdt, onnan figyelték Jézust. Aznap már nem 
tanított, hanem egyesével beszélgetett az emberekkel, gyógyította, bá-
torította őket. Péter és Jakab kicsit távolabb heveredett le, onnan kö-
vették az eseményeket. 
– Hálás vagyok annak a néninek, aki nekünk adta ez a rengeteg olaj-
bogyót. – harapott rá egy újabb darabra Péter. 
– Igen, én is. – felelte Jakab elgondolkozva. – Tudod, hova lett a fél-
szemű juhpásztor? Továbbállt, ahogy belőle meg elfogyott a hála. 
– Ezt hogy érted? 
– Emlékszem, hogy mikor jött először. Jézus aznap csodás módon né-
hány kenyérből és halból enni adott mindenkinek. 
– Azt soha nem fogom elfelejteni! És milyen finom volt! – vágott közbe 
Péter. 
– Az biztos. Szóval a félszemű pásztor eleinte csak messze álldogált, 
figyeltem, nagyon bizonytalannak tűnt. Meghallgatta Jézus tanítását, 
de úgy tűnt, hiszi is, meg nem is. De amikor látta a csodát, és ő is ka-
pott enni! Egészen előrerohant, és hangosan mondogatta Jézusnak, 
hogy ez mekkora csoda, és mennyire köszöni. 
– És aztán mi lett vele, szerinted? 
– Másnap is itt volt. Beszéltem is vele, tőlem kérdezte meg, hogy aznap 
mikor várható az ingyenes csoda-ebéd. Egészen elvettem a kedvét, ami-
kor elmondtam, hogy az egy különleges eset volt. – idézte fel Jakab, 
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miközben egy bogyót forgatott az ujjai között. – Pár napig 
még eljött, de egyre hátrébb állt. Aztán többet nem jött. 
Hálás volt az ebédért egy ideig, de ahogy elfogyott a hála, 
elfogyott az érdeklődés is… 
– Hát, lehet. – vakarta meg a homlokát Péter. – Aki kicsit 
hálás, kicsit marad, aki nagyon hálás, sokáig marad? 
– Igen, ez igaz. Nézd meg Jóelt, a leprást, most is ott van 
Jézus mellett. – bökött a Jóel nevű ismerősükre Jakab. 
– Micsoda? Itt egy leprás? – szólt hozzájuk ijedten egy 
asszony, aki pont elsétált mellettük. 
– Ne aggódjon, már meggyógyult. Jézus csodát tett vele is! 
– nyugtatta meg őt gyorsan Jakab, aztán visszafordult Pé-
terhez. – Szóval Jóel leprás volt, és Jézus meggyógyította, 
már vagy egy éve. Azóta is jön velünk, ahová csak teheti, 
azért ez jóval nagyobb hála, mint amit egy ebédért érzett 
volna! 
– Akkor ennek az ellenkezője is igaz. – mondta Péter fel-
élénkülve. – Emlékszel arra az ifjúra, akinek nagy vagyo-
na volt, és híresen betartotta a törvényt? Én ismerem pár 
rokonát, ők utólag elmondták, hogy azt hitték, biztosan 
összebarátkozik majd Jézussal. 
– Ehhez képest egy rövid beszélgetés után elment és többet 
nem láttuk. – idézte fel Jakab. – Gondolom nem érezte, 
hogy szüksége lenne Jézus segítségére, nem volt hálás 
semmiért. 
A két tanítvány elgondolkozott a dolgon, még az olajbo-
gyók eszegetését is abbahagyták. Figyelték, ahogy Jézus 
kedvesen biztat egy idős, zokogó házaspárt. 
– Na és, Péter… Te mennyire vagy hálás? – tette fel a le-
vegőben lógó kérdést Jakab. – Még mindig hálás vagy a 
csodás kenyérszaporítás ebédjéért? Vagy még azért az el-
ső, óriási csoda-halfogásért vagy hálás? Hány nap Jézus-
követésre elég hála maradt még benned? Sőt… - lendült 
volna bele Jakab, de Péter játékosan a homlokára pöckölt 
egy olajbogyót, majd még egyet. 
– Túl sokat beszélsz, Jakab! – mondta neki nevetve, majd 
még egy harmadik olajbogyót is rápöccintett. 
– Jó, jó. De mégis, mit gondolsz? – kérdezte Jakab, lesö-
pörve magáról a bogyókat. 
– Hadd gondoljam át, Jakab! – vett egy nagy levegőt Pé-
ter. - Szeretném azt hinni, hogy én nem csak azért követem 
Jézust, mert olyan jókat tett velem. Az elmúlt években már 
elég jól megismertem, valódi barátok lettünk. A barátait 
akkor is szereti az ember, amikor nem adnak különösebb 
okot rá, ugye? 
– Igen, ettől hívható barátságnak és nem csak érdeknek. - 
bólogatott Jakab. 
– Egyszer borzasztóan megfáztam, amikor az a nagy vihar 
volt a tengeren. Kértem Jézust, hogy gyógyítson meg, de ő 
nem gyógyított meg. 
– Miért? – kérdezte Jakab. 
– Nem tudom, nem akartam megkérdezni. – vont vállat Pé-
ter. 
– És dühös voltál rá? Olyan sok embert meggyógyít, még 
ha nem is mindenkit. 
– Persze, először dühös voltam, tudod, hogy milyen köny-
nyen dühös leszek… De aztán lenyugodtam, és elfogad-

tam. Ismerem már annyira Jézust, hogy elhiszem neki, 
hogy valamiért most így kell lennie. Egy hétig tüsszögtem, 
aztán elmúlt. 
– Tetszik, amit mondasz. – mondta Jakab. 
– Micsoda, hogy egy hétig tüsszögtem? 
– Dehogy! – nevette el magát Jakab. – Hanem hogy a Jé-
zussal való barátságunk már több annál, mint hogy hálá-
sak vagyunk neki egy-egy csodáért. Én is azért szeretem 
őt, aki ő maga, nem pedig csak addig szeretem, amíg segít 
megkönnyíteni az életemet. 
– Péter, Jakab! Van egy kis olajbogyótok? – kiáltott oda 
nekik váratlanul Jézus. – Kezdek nagyon éhes lenni! 
A két tanítvány felállt a fűben, és odasétáltak Jézushoz a 
maradék olajbogyóval. 
– Köszönöm, nagyon hálás vagyok! – mondta Jézus, és be-
lemarkolt a tálba. 
– Mi is hálásak vagyunk Neked! – vágta rá Péter és Jakab, 
teljesen egyszerre. 
 
Ez a fenti rész nem a Bibliából van, csak én találtam ki. 
De azt hiszem, szemléletesen bemutatja a hála sokféle 
formáját, amelyeket megélhetünk. Isten örömmel segít 
nekünk, meghallgatja az imáinkat, és persze elmélyíti a 
vele való kapcsolatunkat, ha ezért hálásak vagyunk ne-
ki. Nekem például ilyen tud lenni, ha jól sikerül a mun-
kahelyemen egy nehéz feladat, vagy ha sikerül jól meg-
tartanom a gyülekezeti bibliakört a gyerekeknek – hálát 
adok Istennek ezekért, és hogy ezáltal is mélyül vele a 
kapcsolatom.  

A legtöbb kereszténynek vannak olyan élet-
eseményei, emlékoszlopai, amikor különösen is nehéz 
helyzetekben élték át Isten segítségét, szabadító csodá-
ját. Ezek nagyon sokat építenek a vele való kapcsola-
tunkon, például egy betegség, baleset, nehéz anyagi kö-
rülmény vagy kapcsolati krízis isteni csodával történő 
megoldódása lehet ilyen.  

Úgy látom, hogy a hála legmagasabb foka az, ami-
kor „nincs üzlet”, amikor nem ad nekünk Isten egy cso-
dát vagy nagy segítséget, amiért „cserébe” mi hálásak 
leszünk és dicsőítjük őt. A legjobb az, amikor szeretjük 
Istent, és kész, pont.  

Nem sokkal az ötezer ember megvendégelése után 
Jézus keményebben beszélt. Így ír erről a Biblia a János 
6,66-68-ban: 

„Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, 
és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a ti-
zenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?" Simon Péter 
így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde 
van nálad.” 

Nagyon jó, ha hálásak vagyunk Istennek a tetteiért, 
áldásaiért. De még jobb, ha hálásak vagyunk neki egy-
szerűen azért, mert szeretjük azt, aki ő. 
 

Sonkoly Tamás 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 

Gyerektábor Jánoshalmán 
 
Jánoshalma idén nekem egy picit más volt mint koráb-
ban. Főleg azért, mert nem volt ott mindenki, akivel ezt 
a tábort eredetileg szerettem volna tölteni, és így egy 
kicsit nyitottabb kellett hogy legyek az újdonságokra. 

Mint nagyjából minden évben, ez a hét sem kezdő-
dött teljesen simán. Voltak, akik a tábor idejére igencsak 
lebetegedtek, és ezért nem tudtak eljönni, vagy csak ké-
sőbb tudtak csatlakozni. Az ördög nagyon nem akart 
minket akkor abban a táborban együtt egy helyen látni. 
Istennek hála az odafelé utazásunk során nem történt 
semmi kellemetlenség, vagy baleset. Mikorra odaér-
tünk, már nagyjából a csapat többsége a táborhelyen 
volt, és rengeteg tíz éves, vagy annál kisebb gyerekkel 
álltunk szemben. 

A bibliaköri tanítónk (eleinte csak Uri Erika) mérhe-
tetlen kitartással próbált minket kordában tartani, és 
egészen jól sikerült is neki, és ennek hála nagyon jó be-
szélgetések születtek. Mivel több korosztály volt a cso-
portunkban (általános iskolások és gimisek), ezért egy 
picit nehezebb volt a nagyon komoly, és mély témákba 
belemenni, de 
mégis sikerült 
szót ejteni a 
megtérésről és az 
újjászületésről, 
pedig ezek na-
gyon komoly té-
mák.  

A komolyko-
dáshoz képest 
sajnos, nem saj-
nos, sokkal több 
volt a játék és a 
nevetés. Boda 
Peti rengeteg nagyon király játékot hozott, ahol nagyon 
jól el tudtuk magunkat áztatni vízipisztolyok, vizes szi-
vacsok, vízibombák és vödrök segítségével, de az utol-
sót már csak a játékon kívül csináltuk. Az éneklés sze-
rintem eléggé jó volt, és az éneklés vezetői (Gulyás Ti-
mi és Csabi) mindent megtettek a nemes cél érdekében. 
Esténként szabad programok voltak, és akár kisebb 
szakkörök is, például kötés vagy agyagozás (köszi 
Anina és Judit!). Ha valakiben még alkalmak után is 
volt energia, akkor felnőttek kíséretében lehetett sétálni. 
Ha se sétálni, se kötni nem akart valaki, akkor csak ki-
ment, és élvezte a csillagos eget, (és a hullócsillagokat, 
amik közül személyesen egyet sem láttam, míg min-
denki más minimum hármat), és ha jó napod volt, akkor 
Tarsoly Csaba érdekes dolgokat mondott a csillagké-
pekkel kapcsolatban. 

Sajnos azért nem volt minden annyira színes és vi-
dám: rengeteg minden sikeresen eltűnt, és idén valami 

hatalmas nagy volt a káosz. Nem tudom, hogy a tanítók 
és a felnőttek hogy bírták, de én a hét végére egy kicsit 
már ki voltam készülve. 

A szobabeosztás általában korosztályhoz, és nemhez 
volt kötve. Én végül kisebbekkel voltam egy szobában: 
Soltész Villővel és Veres Bogival (mind a ketten nagyon 
pörögtek), és az egyik este nagyon érdekes dolog tör-
tént. Én olvastam a Bibliámat, amikor Villő megkérdez-
te, hogy mit csinálok. Mondtam, hogy a Bibliámat olva-
som, megkérdeztem, hogy szeretnék-e, hogy hangosan 
olvassam. Én már ott meglepődtem, amikor azt mond-
ták, hogy szeretnék, hogy hangosan olvassam. Elolvas-
tam az aznapi részt, és elkezdtünk egy kicsit beszélget-
ni. Bogi akkor már nagyon fáradt volt, szóval ő eléggé 
hamar be is aludt, de Villővel nagyjából hajnali két órá-
ig bírtuk. Néhány kérdés nagyon aranyos volt, mint 
például ez: „A mennyben majd lesz kaja?”, és egy él-
mény volt vele ezekről beszélgetni (és a válaszom az 
volt, hogy valószínűleg lesz, de nem leszünk éhesek, 
szóval nem fog minket annyira érdekelni). 

Villő még 
csak 10 év körü-
li, de eléggé 
komolyan el 
tudtam vele be-
szélgetni. Talán 
a komolyságá-
nak egyik oka 
az, hogy az apu-
kája lelkipász-
tor, de nem baj, 
ez is egy ok volt 
arra, hogy meg-
lepődjek. Más-

nap este is szerette volna, hogy olvassak, de sajnos, 
amikor visszaértem, akkor már aludt. Nem igazán hit-
tem volna, hogy egy gyerektábor ennyi kisebb korúval 
ilyen izgalmas, és néhol mély tartalmú is tud lenni. Saj-
nálatos módon néhány tanító csak később tudott megér-
kezni, mint például a Nagyné Zsuzsa és a Kati néni, vi-
szont amikor megérkeztek, hatalmas nagy lelkesedéssel 
fogadtuk őket. A bibliakörinél az én csoportomban vol-
tak mind a ketten, és nekik is hála, hogy a témákat ko-
molyabbra tudtuk fordítani. 

Ennek az egész hétnek a fő mottója a hálaadás volt, 
és így visszagondolva, nagyon örülök, hogy ennyi min-
denért hálás tudok lenni, és nagyon örülök, hogy voltak 
ott felnőttek, akik minden tudásukkal próbáltak minket 
is a hálaadás útján vezetgetni. 

Istennek legyen ezért hála! 

Uri Bogi 
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Gyülekezeti hétvége Vajtán 
 

Idén a gyülekezeti hétvége szeptember 13-15 között 
került megszervezésre a vajtai Zichy kastélyban. Egy 
kis érdekesség hogy a kastélyt Gróf Zichy Aladár épí-
tette 1923-ban, több mint tizenhárom hektáros birtokon 
terül el, és egy gyönyörű arborétum veszi körül. 

A helyszínre pénteken két órától lehetett érkezni egé-
szen hat óráig. Ezalatt az idő alatt lehetett regisztrálni, el-
foglalni a szobákat, és felfedezni a kastélyt és szép angol 
kertjét is. Az első közös program a vacsora volt, itt már a 
gyülekezetünk nagy része megérkezett, és jó beszélgeté-
sek mellett gyorsan eltelt ez az idő. Egy kis szusszanás 
után a kastély egyik előadótermébe igyekeztünk az esti 
áhítatra. Az alkalmat Nagy Péter, gyülekezetünk vezetője 
kezdte meg. Hivatalosan is megnyitotta a gyülekezeti 
hétvégét és praktikus információkkal látott el bennünket. 
Simon Dávid egy füzetet osztott mindenkinek, amiben 
megtalálhattuk a hétvégén énekelt énekeket, a programot, 
a reggeli csendes áhítatot, a kastély alaprajzát (ha elté-
vednénk), és még sok hasznos információt, ami segített a 
gyors tájékozódásban. Az esti áhítatot lelkipásztorunk, 
Kotán Béla tartotta, és a dicsőítő csapat segítettetek ben-
nünket Istent dicsérni. Az alkalom végén felköszöntöttük 
Novák Péter és Bodó Dániel testvéreinket, akik aznap 
ünnepelték születésnapjukat. 

Az áhítat végén volt lehetőségünk beülni a kávézóba 
beszélgetni és egy finom teát vagy forró csokit inni. Az 
este végére hamarosan mindenki megpihent. 

Másnap reggel páran korán keltek és igyekeztek az 
imareggelre, amit Uri Erika tartott, és mások pedig a 
füzetből olvashatták el a reggeli áhítatot. 

A reggelire már mindenki megérkezett. Betöltöttük 
az egész ebédlőt. Élveztük egymás társaságát és jót be-
szélgettünk, hogy ki hogy aludt, kipihente-e magát és 
mi lesz az aznapi program . 

A reggeli után többen kiültek a kertbe a szökőkúthoz 
beszélgetni, vagy sétáltak a fenyvesek és hársfák között. 

A dicsőítő csapat már javá-
ban próbált, amikor gyüle-
kezni kezdtünk a nagyte-
rembe. 

Tíz órakor kezdődött a 
tanítás, amit dicsőítéssel 
kezdtünk, majd vendégünk 
Nemeshegyi Dávid, a 
Rákoshegyi Baptista Gyüle-
kezet lelkipásztora tanított 
bennünket Isten Igéjéből.  

A téma: megújulás Isten 
népe életében az Ó- és Új-
szövetség szerint. Ezt a té-
mát jártuk körül szombaton 
és a vasárnapi istentisztele-
ten. Hiszem, hogy sokan 

kaptunk áldást a tanításból. Az istentisztelet után az 
ebéd következett, majd a 13 órától a szieszta. 

Ezalatt szabadfoglalkozás volt: lehetett focizni, 
röpizni, agyagozni és horgolni, vagy egy nagyot aludni. 
16 órakor kezdődött a „Kastélytúra”. A recepción szép 
számmal gyülekeztünk. A helyi idegenvezető vezetett 
körbe bennünket és mesélte el a hely minden kis titkát. 
Talán a legszebb pillanat akkor jött el, amikor egy ku-
polás terembe érkeztünk, aminek nagyon jó volt az 
akusztikája. Itt elénekeltük a Feltámadt hőst, amit titok-
ban sokan megkönnyeztünk. A túra után már mehettünk 
is vacsorázni. 

Elérkezett az esti áhítat. Dicsőítéssel kezdtünk, majd 
buzdítás következett a közbenjáró imádságra. Az al-
kalmat most nem a szokásos módon folytattuk. Imasétá-
ra indultunk. Szó szerint közbenjártunk. A kastély kü-
lönböző termeibe különböző imatémákkal vártak ben-
nünket. Kisebb csoportba osztódtunk, majd a csoport-
vezetőnk vezetett minket állomásról állomásra. Egy 
csoportba úgy tízen voltunk beosztva. A csoportok 
egymást váltva mentek a szobákba imádkozni. Egy 
helyszínen kb. tíz percet töltöttünk, majd mentünk to-
vább. Az egész kastélyban szólt az imádság. Volt, ahol 
egyesével hangosan, vagy kisebb csoportokban imád-
koztunk. A kupolás terembe érkezve újra együtt dicsér-
hettük az Urat, az énekek mint imádságok szálltak a 
magasba. Miután minden csoport imádkozott minden 
helyszínen, a nagyterembe visszatérve közösen zártuk 
az esti áhítatot. Az alkalom után többen mély beszélge-
tésekbe kezdtek, és újra lehetőségünk nyílt kihasználni 
a kávézó nagyon kényelmes bőr kanapéit egy jó beszél-
getéshez. Az éjfél aznap is hamar eljött és mindenki 
nyugovóra tért. 

Vasárnap reggel a szokásos napirend következett az 
imareggelivel, majd a reggeli és az istentisztelet. A hét-
végét ebéddel zártuk. Az egész hétvégén Isten őrzött 
meg bennünket a balesetektől, és a hazafelé vezető 
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utunkat is Ő őrizte. Dicsőség legyen Istennek minden 
jóért, amit ezen a hétvégén kaptunk. 

 

Sokat jelentett nekem: 
‐ amikor érkeztek a testvérek, és megláttuk egy-
mást és örültünk a találkozásnak, 
‐ hogy időt töltöttünk egymással, beszélgettünk, 
agyagoztunk, horgoltunk, sportoltunk,  
‐ a mosoly az arcokon, 

‐ amikor együtt imádkoztunk, dicsőítettünk és Is-
ten igéjét hallgattuk, 
‐  hogy Isten egy kisgyermeken keresztül szólt 
hozzám, 
‐ amikor együtt énekeltünk a kupolában, 
‐ minden segítség és szolgálat, 
‐ hogy hazaérve máris hiányoztatok. 

 

Nagyné Évi 
 

 

Isten áldását kívánjuk az ifjú házasok közös életére! 
 

Augusztus 2-án a veresegyházi Élő Remény Baptista 
Gyülekezetben tartotta menyegzőjét Kotán Dorottya és 
Csernus Máté testvérünk. 

Kapás Melitta és Kotán Péter testvérünk augusztus 31-
én fogadott örök hűséget egymásnak a MBE Tahi tá-
borában. 

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Lelki Ebéd – közösség Istennel 
és egymással, a munkahelyünkön is 

 
„Gyerünk, gyerünk, már csak két percem van!” – gondoltam, ahogy egyre feszültebben ül-
tem a megbeszélésen. Amúgy kifejezetten érdekes volt a prezentáció, amit átnéztünk a kol-
légáimmal, de már nagyon szerettem volna végre elindulni ebből a tárgyalóból. 
– Oké, köszi szépen! Bocsánat, de most muszáj elrohannom! – Álltam fel, ahogy vége lett a 
találkozónak. Gyors léptekkel indultam az irodaház bejárata felé. Kavargott bennem a dé-
lután rám váró sok feladat gondja és stressze, de ezt egyre inkább kiszorította belőlem az 
öröm: „Ma Lelki Ebéd lesz!” 
Egy nagy irodaházban dolgozom, ahol a kollégáim egy kis része keresztény. Mosolyogva 
várnak a portán, és már indulunk is a közeli önkiszolgáló étterembe. Út közben csatlakoz-

nak hozzánk a többiek, ők a környék más munkahelyein dolgoznak, együtt Lelki Ebédelünk minden szerdán. Persze 
a pénztárcámat nem volt már időm elhozni, de többen is felajánlják, hogy kifizetik az ebédemet. Érzem a testvéri 
szeretetet, elfogadást. Leülünk enni. Feri barátom készült ezúttal beszélgetésindító kérdésekkel, már olvas is egy 
bibliai részt, én pedig érzem, ahogy kezdek jól lakni – nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. 
 

Marketingesként dolgozom egy multi cégnél, ahol szer-
dánként ilyen napjaim vannak. Évekkel ezelőtt helyezte 
Isten a szívemre, hogy keressek keresztényeket a kollé-
gáim között – nem volt könnyű, de sok idő után talál-
tam egy keresztény lányt egy társosztályon, aki ismert 
még valakit egy másik emeleten, aki sejtette, hogy van 
még két keresztény kollégánk… És így szépen kialakult 
egy kezdő-csapat, ami folyamatosan bővül. Minden 

szerdán együtt ebédelünk, és közben beszélgetünk 
olyan témákról, amik aktuálisak az életünkben, a Biblia 
segítségével együtt fedezzük fel Isten vezetését, támo-
gatását. 

Természetesen nagyon különböző emberek járnak 
Lelki Ebédre. Vannak, akik már sok-sok éve odaszánt 
keresztények, mások inkább még csak ismerkednek Is-
tennel. Különböző felekezetekből és gyülekezeti háttér-
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ből érkezünk. Vannak férfiak és nők, idősek és fiatalok, 
informatikusok, jogászok, közgazdászok, logisztikusok, 
és még sorolhatnám. És mégis, a közös munkahelyi 
légkör, az ott átélt sikerek, izgalmak és nehézségek te-
remtenek egy olyan közösséget belőlünk, ami felbe-
csülhetetlenül értékes. Senki sem jár kötelességből vagy 
megfelelésből, mindenki nagyon segítőkész, kiveszi a 
részét a feladatokból, érzi a Lelki Ebéd értékét. 

 

Isten a szívemre helyezte idén, hogy legyen ebből egy 
mozgalom – ha ez olyan jó dolog, akkor ne csak mi él-
vezzük ennek az örömét. Bárcsak minden munkahelyen 
lenne Lelki Ebéd! Hiszek benne, hogy Isten nem csak 
vasárnap kíváncsi ránk, ő szeretné velünk szeretet-
kapcsolatban átélni a munkahelyi kihívásokat, lehetősé-
geket is. 

Indítottunk egy honlapot, www.lelkiebéd.hu címen. 
Ha bárki érdeklődik, ha most úgy érzi, hogy mocorog 
benne Isten Lelke, ott egy szelíd, csendes hang, ami azt 
súgja „ezt próbáld ki te is!”, akkor nézze meg a honla-
pot! A leírások, tanácsok mellett van a honlapon egy 7 
napos sorozat is, ami segít Isten akaratát felismerni eb-
ben a kérdésben. Illetve ott vannak az én elérhetősége-
im is, levelezzünk, beszélgessünk, segítek bármiben! 
Jézus megígérte: 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20) 

Jó munkát kívánok, a szakmánkban is és Isten or-
szága építésében is! 

Sonkoly Tamás 
 

IDŐSEK VILÁGNAPJA – október 1.
 

Az idősek közül ő csupán egy 
 

 
 

Bámul ki az ablakon a gyerekekre, akik oly vidáman 
játszanak, nevetgélnek. Ül a homályban, a szobában, a 
teste gyenge, de a szelleme ép. 

Minden nap ott van. Ott ül az ablak előtt. Ritkán 
mozdul ki székéből, túl nagy erőfeszítés a botot hasz-
nálnia. 

A nevetés, mily zene füleinek. Volt ő is ilyen fiatal. 
Felsejlenek az emlékek, a grund, a gondtalan gyermek-
évek, amikor még nem nyomasztotta semmi.  Jó látni 
most is az önfeledt gyermeki arcokat. 

Egy nap egy kisfiú felfigyel rá, mikor a játékukat né-
zi. A fiú fogatlanul rámosolyog, s ő viszonozza a mo-
solyt. Arcának olyan furcsa, hogy a rég elfelejtett mó-
don húzódik ráncba. 

A barátja közben meglátogatja és korholja. 
– Csak vársz, ugye, csak vársz? Vársz a halálra. 

Az öreg csak áll az ablaknál, és nézi tovább a játsza-
dozó gyerekeket. A barátja elmegy. Nem veszi észre, 
hogy mikor, és nem emlékszik a szavaira sem. Csak 
egyetlen gondolatra. 

Tényleg várnék? Várok a halálra? 
Sosem gondolkodik mélyen, szinte nem is gondol 

semmire, mióta a felesége meghalt. 
A gyerekek pedig csak lökdösődnek, játszanak oda-

kinn, víg nevetésük visszhangzik. 
Feláll a székből és kihajol az ablakpárkányra. Nézi a 

gyerekeket. A fogatlan fiú fürkészve felnéz. Látja őt, 
izgatottan int. Ő visszaint neki. 

Botjával körbejár a szobában. Gondolkodik. 
Vajon mi ihlette meg? 
Nem tudja. 
– Jó napot kívánok! – mondja egy hang mögötte. 
Nehézkesen fordul hátra. A fogatlan fiú nevet, az 

öreg homloka izzadni kezd. Lassan megtörli arcát, és 
érdeklődve néz a fiúra. 

– Hogy van, Uram? 
Az öreg bólint. 
– Jönne velünk játszani? 
– Játszani? – kérdezi halkan. 
– Igen, meccs van. 
– Nem, én nem tudok már játszani. 
– De miért, Uram? 
– Túl öreg vagyok, hogy játsszak. 
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– Nem baj, ha lassabb, mint mi vagyunk, ezt mind 
beszámítottuk. Jobb játszani, mint mindig csak nézni, 
nem gondolja? 

– De igen, azt hiszem, így van. 
A fiú gyorsan az öreghez szaladt és kisegítette az aj-

tón, majd le a lépcsőn. Kinyitja a kaput. Az öreg arcát 
csípi a hideg, szemét vakítja a fény. Kissé megremeg, 
de a fiú erősen fogja a kezét. Botja kicsúszik a marká-
ból, teste megremeg. A fiú aggódva néz rá. 

– Jól van? 
Ő bólint, és tekintete találkozik a fiú csillogó, élénk 

szemével. Ettől megnyugszik. 
– Sziasztok! Ez itt…, hogy is hívják, Uram? 
– Donald. 
– Ez itt Donald és velünk játszik. 

 
Szerző: Lea Gambina Forrás: facebook/sokszínűvidék 

 
 

Tartam és tartalom 
 

„Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be.”(Jób 5,26) 
 

Vajon az érett kor azt jelenti, hogy hosszú élettartam? 
Sokan ezt gondolják. Pedig a gabona sem attól lesz 
érett, hogy még tovább hagyják lábon állni, hiszen ak-
kor kiperegne a szem, hanem attól, hogy eljön az ideje. 
Vannak magas kort megért emberek, akik mégis lelki-
leg éretlenek maradtak, és vannak érett fiatalok is. 

Milyen jó, hogy Isten dönti el, hogy „idejében” érjen 
véget földi életünk. Dávidnak is nagy békességet adott 
ez a bizonyosság: „Életem ideje kezedben van” (Zsolt 
31,16). 

De vajon ki az, aki érett korban tér a sírba? Jézus 
Krisztus harminchárom éves volt, amikor kivégezték. Ő 
vajon érett korban halt meg? Igen, mert amikor számot 
ad az Atyának, így szól: elvégeztem azt a munkát, ame-
lyet rám bíztál (Jn 17,4). Pál apostol is bizonyos volt 
abban, hogv amíg Jézus őt használni akarja, addig nem 

halhat meg. Utána pedig minek élne? Neki is az Istentől 
kapott küldetése volt fontos, az jelentette az életet. 

Ma általános lett az, hogy az életük tartamáért min-
dent megtesznek az emberek. De kevesen és keveset 
foglalkoznak az életük tartalmával Hogy mivel bízott 
meg bennünket Isten, mi a tőle kapott feladatunk, mivel 
akar még megajándékozni, hogy azt továbbadjuk má-
soknak. S hogy ő mit akar elvégezni még bennünk. 
Mert van olyan, hogy nekünk már nem sok tennivalónk 
maradt, de még nem vagyunk készen arra, hogy megje-
lenjünk előtte, Ő még tisztogatni, formálni akar lelkileg. 

Ó, de nagy kegyelem, hogy Isten szabja meg földi éle-
tünk kezdetét és végét is! Ne csak a hossza izgasson ben-
nünket, hanem a mélysége, tartalma, célja is! Aki a kül-
detését végzi, az boldog az élete során, s aki küldetését 
elvégezte, az megy haza békességgel az örök hazába. 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai/facebook

 

Az eszköz örömével 
 

Fogy már az út, 
s ha majd végéhez értem, 
pihenjek el 
az eszköz örömével, 
ahogy a lant, 
amely elhallgat egyszer, 
ahogy a toll, 
melyet letesz a MESTER. 
 

Füle Lajos  
 
 
„Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondo-
latomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, 
immár egészen érted azt Uram! Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos 
előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova 
fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szár-
nyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed 
fogna engem.” (Zsolt 139: 1-10) 
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BÚCSÚZUNK
 

 
 

Bányai Jenőné Majercsik Ilona 
(1919–2019) 

 
Ilonka néni 1919. szeptember 8-án született Hatvanban. 
Édesapja gazdatiszt volt egy uradalomban. Katolikus 
családba született nyolcadik gyermekként. Két lány 
után született öt fiú testvére, de azok nem érték meg a 
felnőttkort. Ő volt a legfiatalabb, a lányok után 16 évre 
született, de fiú testvéreit nem is ismerte. 

Fiatal lányként jött fel cselédnek Budapestre, egy 
munkatársa hívta el a József utcai gyülekezetbe, ott tért 
meg és merítkezett be. Később került oda lelkipásztor-
nak Bányai Ferenc, akinek fiával, Bányai Jenővel ezt 
követően ismerkedtek meg, és 1941-ben kötöttek házas-
ságot. Ott a gyülekezeti házban ők is kaptak egy kis la-
kást, ahol közös életüket kezdhették, amit a háború mi-
att menekülő, rászoruló sok gyermekes családnak adták 
át, mivel nekik nem született gyermekük. Így ők men-
tek fel a tetőtéri mosókonyhába lakni. Később ezt a csa-
ládot is meglátogatták amerikai útjuk során. 

Budapest ostroma alatt a soltvadkerti gyülekezet 
hívta le őket, ott egy kis lakást kaptak kerttel együtt, 
ahol maguknak is, meg a Pesten maradt családnak is 
meg tudták termelni a szükséges élelmiszert. A gyüle-

kezetbe aktívan bekapcsolódtak mindketten. Jenő bácsi 
a megmaradt fiataloknak vezetője lett. Hatvanban az 
Ilonka néni szülei házát 1945-ben lebombázták, édesap-
ja és édesanyja is meghaltak. Ilonka néni Soltvadkertről 
többször is a vonat tetején utazva hozott élelmet a Pes-
ten maradt családtagoknak. A háború alatt csodálatosan 
megtapasztalták Isten megtartó erejét, amikor „málenkij 
robotra” gyűjtötték az embereket, de ők ebből a szorult 
helyzetből megmenekültek. Ezt többször is elmesélték, 
mert nem csak lökdösődtek az oroszok, hanem valósá-
gosan lőttek rájuk. Valószínű már akkor terve volt a jó 
Atyának Jenő bácsival és a később általa megalapított 
Baptista Központi Énekkarral. 

Ilonka néni egész életében Jenő bácsi munkáját segí-
tette. Egyrészt nyugodt, kiegyensúlyozott hátteret bizto-
sított számára, később pedig, amikor Jenő bácsi látása 
megromlott mindig eléje ment, vagy teljesen érte ment, 
mert az énekórák rendszerint késő estig eltartottak. Pol-
gári munkájában napi nyolc órában a Budapesti Közért 
Vállalatnál pénztárosi munkát végzett, olyan kiválóan, 
hogy többször is elismerésben részesült. 

Ilonka néni, amikor erre szükség lett az idős Bányai 
házaspár gondozását is magára vállalta. Ezt a munkát 
becsülettel és hűséggel nagy-nagy szeretettel végezte. 
Az idős Feri bácsi mondása szerint Ilonka néni aranyoz-
ta be utolsó éveit. 

Jenő bácsi 2004-ben bekövetkezett halála után 15 
évig élt még egyedül és teljesen ellátta magát. 96-ik 
évében esett le a lábáról. Addig ő szolgált másoknak. 
Élete utolsó négy évében őt szolgálták ki gondoskodó 
szeretettel az Kiskőrösi Szeretetotthon gondozói, amiért 
teljes mértékben hála és köszönet illeti őket. 

Ilonka néni azok közé a testvérek közé tartozott, 
akik sohasem voltak a rivalda fényben, de háttérben 
mindig becsülettel és odaadással végezték munkájukat. 
100. születésnapja előtt három nappal hívta haza az Úr. 

Kissné Kati 

 

TALLÓZÓ
 

Elgondolkoztató búcsúlevél 
 
Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy 
rongybábu vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna 
meg, azt maximálisan kihasználnám. 

Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de 
meggondolnám azt, amit kimondok. 

Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit 
érnek, hanem azért, amit jelentenek. 

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden 
becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc 
fényt veszítünk. 

Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor 
ébrednék, amikor mások alszanak. 

Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, 
egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, 
fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelke-
met is. 

A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, 
amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiá-
nyát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öre-
gedést! 
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Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, 
hogy magától tanuljon meg repülni. 

Az öregeknek megtanítanám, hogy a halál nem az 
öregséggel, hanem a feledéssel jön. 

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek... Megta-
nultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni anélkül, 
hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásá-
ban rejlik. 

Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először 
szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre meg-
ragadja azt. 

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van 
joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki 
felállni. 

Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában 
már nem megyek vele sokra, hiszen amikor betesznek 
abba a ládába, már halott leszek. 

Mindig mondd azt, amit érzel és tedd azt, amit gon-
dolsz. 

Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen 
átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre 
lehessek. 

Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek, hogy láthat-
lak, azt mondanám neked, "szeretlek", és nem tenném 
hozzá ostobán, hogy "hiszen tudod". 

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk 
arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és 

csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani ne-
ked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el. 

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem 
fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket 
szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha so-
sem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor 
nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, 
és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy telje-
síts egy utolsó kérést. 

Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, 
mondd a fülükbe, mennyire szükséged van rájuk, sze-
resd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt 
mondd nekik, "sajnálom", "bocsáss meg", "kérlek", 
"köszönöm" és mindazokat a szerelmes szavakat, ame-
lyeket ismersz. 

Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. 
Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd 
őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire 
fontosak neked. 

Küldd el ezt annak, akinek akarod. 
Ha nem teszed meg ma, a holnap ugyanolyan lesz, 

mint a tegnap. És ha nem teszed meg, az sem érdekes. 
Ez az a pillanat. 

Gabriel García Márquez 

Közreadta: Kristóf Róbert 

 
 

„Ma már nem lehet úgy...” 
 
Vannak minden korban olyan titokzatosan működő ap-
róságok, amelyek a dolgok menetét alapjaiban befolyá-
soló vagy egyenesen meghatározó tényezővé növik ki 
magukat. Ezek közül ma kiemelkedik egyetlen mondat. 
Ugyan csupán mondatocska lehetne, annak sem túl je-
lentős, ha nem rendelkezne perdöntő befolyással. Még-
hozzá a hívők között is. Ez a „nagyhatalomszerű" mon-
dat így hangzik: „Ma már nem lehet úgy!”. Mármint 
szántani, vetni, aratni, mint régen. Lassú járású ökörrel 
szántani, lófogattal húzott vetőgéppel vetni, a kezünk-
ben jól megmarkolt kapával kapálni, hajlós derékkal 
kaszálni, kévéket kötözni, asztagba rakni, „masinával” 
csépelni. Ki ér erre rá? Kinek van ehhez egyáltalán 
kedve? Kell egy jó erős traktor, helikopteres permete-
zés, egy gyors járású kombájn, és kész. 
Nem lehet úgy utazni sem, mint régen. Fortin bácsi, a 
debreceni gyülekezet prédikátora biciklivel ment fel 
Pestre a baptisták országos gyűlésére. Ha szembe jött 
egy autó, leszállt a kerékpárról, és megvárta, míg a te-
herautó elment, aztán felült újra, és előbb-utóbb csak 
Pestre ért. Melyik országúton lehetne ezt ma életveszély 
nélkül megtenni? Semelyiken. Nem lehet úgy öltözköd-
ni, mosni, főzni, sütni, mint régen: csikó sparhelten 
főzni, kemencében sütni. Ha ma valaki – farsangon 
vagy a születésnapi bulin túl is – úgy öltözködne, mint 
száz évvel ezelőtt, maskarának néznék és kinevetnék. 

Nemhogy téglából rakott spórherd (sparhelt) nincs, de 
kemence sincs, teknő sincs. Csak nosztalgiázás van, 
hogy milyen jó is volt annak a régi kenyérnek az íze. 
Az édesanyák hajnaltájt kovásszal dagasztották. Aztán 
ropogósra sütötték, és ha frissen szelve egy kis kacsa-
zsírral megkenték, fölségesebb reggelit a király sem kí-
vánhatott. 

Hát, el lehetne sorolni még, hogy mi minden az, 
amit ma már nem lehet úgy, mint régen. Persze ennek a 
mondatnak többféle változata járja: „Ma már nem olyan 
időket élünk!”, „Megváltoztak az idők!”, „Felgyorsult a 
tempó!”, „Nem lehetünk olyan maradiak!”, „A modern 
(a posztmodern ember meg pláne) már nem úgy gon-
dolkodik, mint az ősök!”, „Kit érdekel az, hogy régen 
hogy volt?!” stb. 

Nincs is ezzel semmi baj. Hanem csak az, hogy 
amint a mindennapi technikai kultúra a maga természe-
tes módján változik, egyszer csak ez a változás mint 
kényszerítő erő szép csendben megjelenik a lelkiekben, 
és teret keres magának valamiféle „új” az emberek er-
kölcsében is. Olykor alig észrevehetően, csendben, 
máskor harsány kényszerítő erővel változást hoz, majd 
hódító politikába kezd a gyülekezet szellemiségében, az 
Isten népe táborában is. Persze nem ott van a gond az 
eklézsiában, hogy írógép helyett a számítógépbe pö-
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työgjük az írásainkat. Kinek van ma már írógépe? Ha-
nem, amikor az Isten szavához és persze személyéhez 
való hűségünkben válik perdöntővé ez a mondat: „ma 
már nem lehet úgy!” 

Mit nem lehet? Például úgy imádkozni, becsukott 
szemmel, összetett kézzel, mint a régiek. Némely lezse-
rebb, többnyire Amerikából importált gyülekezeti „kul-
túra” sokakat megtanított arra, hogy nem ez a lényeg! 
Lehet zsebre dugott kézzel és nyitott szemmel is buz-
gón imádkozni. Tomporunkra tett kézzel is, le föl sétál-
gatva is lehet őszintén imádkozni. És tényleg lehet is, 
ha az imádságunk őszinte Isten szemében. Bár ha ez a 
stílus lábra kap, egy idő után az a keresztény kezd gya-
nússá válni, aki mégiscsak csukott szemmel és összetett 
kézzel imádkozik. Még akkor is gyanús, ha egyébként 
őszintén imádkozik. Hát nem vette volna észre, hogy 
„ma már nem lehet úgy” imádkozni, mint régen? Mert 
ez a régies összetett kézzel való imádság, – mint köztu-
domású – egyáltalán nem is lehet őszinte. Az őszinte 
imádsághoz inkább fel kellene emelnie a kezeit az ég 
felé! Legalább állna fel 
a padjából és tenne 
egy-két tánclépést, 
testmozgást jobbra, 
balra, vagy valami!... 
Akkor elhinnénk neki, 
hogy őszinte. 

Aztán vannak itt 
még ennél is komo-
lyabb dolgok. Ma már 
nem lehet a hívő ke-
resztény sem olyan be-
csületes, mint régen. 
Olyan hűséges, mint 
régen, olyan szorgal-
mas, szerény, alázatos, türelmes, mindenkihez jóindula-
tú, akiből teljesen hiányzik az önzés és a megbocsátani 
nem akarás. Nem lehet olyan élhetetlenül szavatartó, 
hogy akkor is állja a szavát, ha ebből kára származik. 
Mert ez esetben neki magának meg a családjának is fel-
kopik az álla. Ha ígért valamit, de közben megváltoztak 
a körülmények, minden további nélkül túlteheti magát 
azon, amit ígért. Nem lehet olyan „makacs”, „fafejű”, 
„megrögzött”, naiv módon becsületes, hogy mivel sza-
vát adta, minden áron meg is tartja azt. Ma már nem le-
het Istent olyan egész és oszthatatlan szívvel szeretni, 
hogy az határozza meg az egész életünket. Meg a kö-
vetkezetes, szeretetből és hálából fakadó engedelmesség 
Isten akarata iránt. 

Nem lehet olyan puritán sem senki, mint a régiek. 
Hogy kínosan megválogatja, hogy mit néz meg a TV-
ben vagy az interneten, és mit nem. Hogy elzárkózik bi-
zonyos fajta „szórakozásoktól”, - pedig ezek lehetnek 
akár nagyszerű „missziós” alkalmak is, - bár az ilyen 
alkalmakon való részvételt a régiek egyenesen bűnnek 
tartották. A régiek így mondták: „testies szórakozás”, 
„világias mulatozás”, ma ilyen-olyan bulinak mondják. 

Nagy dumás eszem-iszom parti, jó szexis táncikálás, 
ivászat, csápolós rockzenei koncert stb., ahol pedig az 
emberek csupán azért jönnek össze, hogy egy kicsit jól 
érezzék magukat. Nincsen abban semmi rossz!... Sőt, ha 
missziós szándékból nyitott valaki ezekre a régen vilá-
ginak nevezett társasági összejövetelekre, egyenesen 
erénynek számít. 

Mert ma már egyébként sem lehet úgy hívőnek len-
ni, olyan következetes módon szent életet élni, mint 
például a jó öreg Ábrahám vagy Pál apostol éltek. Mára 
megváltozott a világ. Mit szólnának az emberek? Tör-
ténetesen épp azok, akiket meg akarunk nyerni az evan-
géliumnak, ha mi amolyan begubózott, vakbuzgó, régi 
hívők lennénk? Hiszen világi barátaink úgysem értik a 
kánaáni nyelvet, a régies énekeket sem, de egy jó poént, 
azt igen. Azzal akár jó kapcsolatot lehet kiépíteni hívő 
és hitetlen között. Mindjárt közelebb is kerülünk egy-
máshoz. 

Persze alapjában véve Ábrahám korában sem lehe-
tett „úgy” élni. Sodomában sem, Gomorában sem, más 

kánaáni városokban, 
például Sikemben sem. 
Jákób lányát, Dinát 
Sikemben szeplősítet-
ték meg, nem odahaza 
apja sátrában. Ezeknek 
a régieknek is nehézsé-
geik támadtak, ha nem 
engedték magukat 

„megszeplősíteni”. 
Pálnak is gondjai adód-
tak Korinthusban a 
szexuális szabadosok-
kal, az üzlet miatt pe-
reskedőkkel, a pogá-

nyok lakomáihoz hasonlóvá durvuló úrvacsorai szere-
tetvendégségen résztvevőkkel. Alapjában véve akkor 
sem volt korszerű, csak Isten-szerű, ha valaki nem a 
szokás régisége miatt, hanem egyenesen az élő Isten 
kedvéért ragaszkodott ahhoz, amit az Úr előírt az Ő tör-
vényében. 

Ezt akkoriban sem lehetett tenni, csak azoknak, akik 
vállalták, hogy kilógnak a sorból, akik az Isten tetszé-
sének a keresésére tették fel az életüket. Csak Ábra-
hámnak lehetett, meg Pál apostolnak is lehetett Isten 
akarata szerint élni. A többiek meg úgyis alkalmazkod-
tak ahhoz, ami azokban a napokban volt éppen korszerű 
a körülöttük zajló világban. 

Azon ugyan néha elcsodálkozom, hogy amikor a hí-
vők között komoly dolgokról esik szó, akkor nem a 
Biblia szava dönt, nem is a józan ész, hanem ez a mon-
dat: „Ma már nem lehet úgy!”. Olyan helyzetek ezek, 
amikor imádságról, Isten iránti engedelmességről, lel-
künk és életvitelünk rendben tartásáról, lemondásról, 
áldozatvállalásról, szolgálatról, sőt egyenesen krisztusi 
szolgaságról van szó, méghozzá énünk érvényesítése 
helyett. 
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Pál szava erre a „szolgaság”, - méghozzá sokféle ösz-
szefüggésben: önmagával kapcsolatban 1Kor 9:19: „ma-
gamat mindenki szolgájává tettem”; a gyülekezet helyze-
tét tekintve 2Kor 3:6: „új szövetség szolgái legyünk”; és 
Krisztus jellemvonásaként Fil 2:7: „önmagát megüresítve 
szolgai formát vett fel”. Ő tudta, hogy más az emberek 
szolgálata, 1Kor 7:23: „ne legyetek emberek szolgái”, 
vagy a bűn szolgálata, Róm 6:20-21: „mikor a bűn szol-
gái voltatok..., de milyen gyümölcsöt termett ez akkor 
nektek?”, és hogy a rossz szolgaság alól egyedül Isten 
szolgálata ment föl, Róm 6:13,23: „tagjaitokat se adjátok 
oda a bűn szolgálatára..., hanem adjátok oda magatokat 
Istennek..., mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban a mi 
Urunkban”. Ugye, milyen régi dolgok ezek? 

Hát ez a bizonyos gyakran ismételt „ma már nem le-
het úgy” semmi másért, csak azért lehet „nagyhatalom”, 
mert lám mégiscsak perdöntő a hívők körében is. Hi-
szen „megváltoztak az idők”! 

Nemrégiben volt egy álmom. Bár én nem nagyon 
szoktam álmodozni, sőt, ha valamit éppen álmodnék, 
sem tulajdonítanék annak túl nagy jelentőséget. Hit 
dolgában maradok inkább a Bibliánál, mert ott nem ál-
modozásokkal, illúziókkal, hanem a valósággal van 
dolgom. (De azért néha én is álmodtam már fontos dol-
gokat. Vőlegény koromban például egyszer azt álmod-
tam, hogy a menyasszonyomtól kaptam egy puszit. Az 
igaz, nem volt olyan nehéz ezt álmodnom, hiszen ha 
nagy ritkán Pestről eljutottam Pécsre meglátogatni jö-
vendőbelimet, az ő ágyában aludtam boldogan az ő 
szobácskájában, de szigorúan elkülönítve tőle leendő 
apósom felügyelete alatt. Ilyenkor leendő párom velük 
egy szobában aludt, igaz, csak ez a két szobájuk volt. 
Hiszen akkor még olyan időket éltünk, hogy nem lehe-
tett hívők körében a jegyeseknek esküvő előtt egy ágy-
ba bújni. Ma tudom, „más időket élünk”. Másnap aztán 
elmondtam az álmomat a menyasszonyomnak. Hát nem 
valóra vált?! Kaptam tőle egy puszit. Azóta tudom, 
hogy az én jelentősebb álmaim mind valóra válnak. 
Mindezt csak előkészületnek szántam a következők-
höz.) Azt álmodtam ugyanis a napokban, hogy fent já-
rok a mennyországban. Igen meglepődtem, mert olyan 
gyönyörű volt ott minden, ahogyan a Jelenések köny-
vében meg van írva. Pontosan olyan szép és tündöklő 
volt az új Jeruzsálem, egy jottányit sem volt hitványabb 
sem az arany utca, sem az élet fája. Történt aztán, hogy 
az Üdvözítő, - vagyis a megdicsőült Jézus Krisztus, az 
Úr, - éppen leküldte kezénél lévő két erős főangyalát a 
földre, Mihályt és Gábrielt: ugyan, nézzenek már szét a 
földön a hívők között! Hogy vannak a gyülekezetek és 
azok „angyalai”, a lelkipásztorok és igehirdetők? Visz-
szatérve aztán beszámoltak arról, amit tapasztaltak. 
Odaálltak az Úr Jézus elé, és kissé restelkedve, kissé 

szemrehányó módon mondták neki: "megnézte-e mos-
tanában az Úr Jézus a naptárát? Nem kellene-e lapozni 
már egyet kettőt? Mert hát... ma már nem olyan időket 
élünk... Kit érdekel az, hogy régen hogy volt?... Meg-
változtak az idők!... A gyülekezetekben mindenkin el-
uralkodott valamiféle különös lágyság, kedves mosoly-
gás, engedékenység, evangéliumoskodás... Olyan a 
gyülekezetekben a régi idők fegyelme, egyértelműsége, 
tisztasága, határozottsága, bűn elleni üdvös ellenállása! 
Tudják ugyanis a hívők, hogy előbb-utóbb Isten úgyis 
mindent megbocsát... Ő ne bocsátana meg? Meg se me-
ri tenni!... Lehetne-e azok után még korszerű az Isten 
meg főleg népszerű?... Nem kellene talán az Úr Jézus-
nak is lapoznia már egyet a naptárában?..." 

Ott állt a Töviskoronás, a Jó Pásztor, az út, az iga-
zság és az Élet, az uraknak Ura, a királyok Királya, aki-
nek állítólag adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön. Szegény Krisztus!... Hát ma már így nézünk ki!? 
És tényleg szegény, mert ő csak majdnem a Krisztus. 
Van egy kis hiba vele. Van egy csepp előneve, csupán 
annyi, hogy: Anti Krisztus. Hát nem vesszük észre, 
vagy nem vesszük komolyan, hogy ő az, aki ezt a „per-
döntő” mondatot sugalmazza, szájába adja a hívőknek, 
hogy „ma már nem lehet úgy”! 

Ja, és a Krisztus? Mármint az igazi? Köszöni, Ő jól 
van! Azt üzeni, hogy eddig is tartotta magát, és ezután 
is tartja magát eddig kimondott, sőt írásba adott szavá-
hoz. Hogy akkor se lehetett következetesen Isten útjait 
járni, amikor Ő itt járt a földön?... Csak annak, aki előtt 
szent volt a mennyei Atya akarata! Annak pedig mégis-
csak lehetett. Még akkor is, ha ennek ára volt, azokban 
a napokban is, éppúgy, mint ma. Csak azoknak lehetett, 
akik ezt az árat megfizették. Például mint ő maga. És 
Krisztus egyáltalán nem ijedt meg. Tudniillik Őt ma 
sem lehet nyomás alá helyezni, ugyanúgy, ahogy régen 
sem. Naptára pedig nincs. Illetve, ha mégis van, ahhoz 
fog igazodni minden és mindenki, méghozzá mennyen 
és a földön, sőt a föld alatt, a pokolban is. 

Aztán meg: Ő csak azoknak a nevét jegyzi fel az ál-
tala vezetett Élet könyvébe, akik – idők változásai ide, 
idők változásai oda – fütyülnek az ilyen borzasztóan fé-
lelmetes és nagy hatalmú „urakra”, parancsoló monda-
tokra, hogy „ma nem lehet úgy!”, mert „megváltoztak 
az idők”. Hanem teszik a mennyei Atya akaratát akkor 
is, ha akár a világban, akár a gyülekezetben a többiek 
bármi mást mondanak vagy tesznek. Akiknek nem a 
megváltozott idők, hanem az idők felett álló Mindenha-
tó mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő ugyanis 
nem változik meg, hiszen erre nincs szüksége, mert 
Szent és Örökkévaló! 

Hegyi András 
Forrás: www.mera.hu 

 
„Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Ő benne, Meggyökerezvén és 
tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban 
hálaadással.” (Kol 2:6-7) 
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Minden napra egy sztori – JÓszolgálat 
 
Egy falusi paphoz bekopogott valaki, hogy szeretne ön-
gyilkos lenni. Az atya bólintott, oké, ha így, akkor így, 
de mennyire sürgős az ügy? Mert ő befogadott egy 
nyaktól lefelé lebénult cigányembert, és már hetek óta 
azért imádkozik, kerüljön segítő, aki ápolni tudja az ő 
távollétében is. Az öngyilkosság egyelőre elnapolódott, 
és a pap is tudta végezni a munkáját.  

Azt gondoljuk értelmes életnek, amikor valakinek 
megvan mindene, anyagi biztonság, munka, család, el-
ismerés. Barátunknak ezekből továbbra is alig jutott, de 
mégis lett értelmes helye a világban, valami, amiben 
őrá számítottak, valami, amit más nem végzett el he-
lyette. 

És a történet nem áll meg itt. Az az ember, akinek 
már a teste sem engedelmeskedett, aki mellé ápolót kel-
lett szegődtetni, tudott valamit, amire sokaknak volt 

szüksége. Remekül beszélgetett másokkal, értett hozzá, 
hogy kell meghallgatni az embereket. Jöttek sorra a fa-
lubeliek, leültek az ágya mellé, és órák hosszat öntötték 
ki a szívüket, mert végre volt kinek. Abban a szinte 
csupán egyetlen fejként funkcionáló férfiban működött 
valami, ami mindenki másból hiányzott: a megértés ké-
pessége.  

El van ez osztva rendesen. Szerencsére nem igazsá-
gosan. Ezért fontos hogy legyenek jó szolgák, akik tud-
ják a másikat éppen abban szolgálni, amiben szükséget 
szenved. Ebben a csupa-úr világban, ahol az ügyintéző 
is úr, az ügyfél is úr, meg mindketten úrnők is lehetnek, 
nagyon örülnék, ha sikerülne jó szolgává válnom. És ha 
minél több jó szolgát megismerhetnék. 
 

Lackfi János/facebook 

 
 

Öt tipp, ha nem látod a szemedben a gerendát 
 
Következő írásunk a humoron keresztül szeretne rámutatni arra, hogy néha mennyire nem látjuk meg saját hibáin-
kat és bűneinket, holott nagy szükségünk lenne rá. Ez az írás egyáltalán nem bántó jelleggel született, hiszen 
mindannyiunknak szüksége van rá, hogy magába nézzen. Tegyük ezt meg a humor segítségével! 
 
1. tipp: Minden szituációban keresd a saját igazadat 
Úgy érzed néha, hogy körülötted mindenki sületlensé-
geket beszél? Hogy tisztán csengő érces hangodat senki 
sem értékeli igazán, senki sem fogja fel mekkora böl-
csesség rejlik benne? Gondolkoztál már azon, hogy ez 
azért van, mert csak neked van igazad? Talán nem is 
kell pazarolnod a gondolataidat és az energiáidat arra, 
hogy ezen töprengj, előlegezd meg magadnak azt, hogy 
mindig és minden szituációban 
neked van igazad! Fontos: még 
véletlenül se fecséreld az idő-
det arra, hogy meghallgasd 
mások véleményét! 

2. tipp: Dicsekedj minél töb-
bet! 
Nagyon fontos lépés! Ügyelj 
arra, hogy minél többet dicse-
kedjél mások előtt a saját 
eredményeiddel, így egy idő 
után már az identitásod részévé 
fog válni, hogy te mindig min-
den pillanatban tökéletesen viselkedsz. Így már a fá-
radtságot sem kell venned majd, hogy beszélj a saját 
képességeidről: mindenki számára egyértelmű lesz az 
érinthetetlenséged. 

3. tipp: Sose feltételezd azt másokról, hogy meg tud-
nak oldani jól egy feladatot! 
Ádventi vásár, vasárnapi iskola, szórólap nyomtatás, 
egy agapé lebonyolítása: ne feledd, senki sem olyan jó 
ezekben a feladatokban, mint te! Persze csak elmélet-

ben, hiszen minden projektbe kell egy szellemi vezető, 
aki tudásával megtámogatja az ingatag lábakon álló 
műveleteket. Ügyelj arra, hogy mindig a háttérben ma-
radj, így jobb rálátásod marad majd a folyamatokra! 

4. tipp: Önsajnálat 
Úgy érzed nincs időd semmire? Vállalj be plusz felada-
tokat a plébánián/gyülekezetben, munkahelyen, így lesz 
mindig lehetőséged panaszkodni másoknak arról, hogy 

mennyi feladatot végzel. Rá-
adásul két legyet ütsz egy csa-
pásra, hiszen kifogásod is 
mindig akad majd, hogy miért 
kell kihagynod a programokat. 

5. tipp: Ülj mindig, minden-
hol az első sorba, hogy jól 
láthassanak! 
Azt mondják, amit nem posz-
tolsz ki, az meg sem történt. 
Ugyanez az offline világra is 
igaz: ha nem láttatod magad, 
akkor ott sem voltál! Mi ér-

telme van a buzgó igyekezetnek, ha utána senki sem 
fogja tudni hozzád kötni? Mi értelme van bármilyen 
esemény látogatásának, ha a főnököd, a plébáno-
sod/lelkészed nem tudja, hogy ott voltál, mert szerényen 
megbújtál a hátsó padban?! Az ilyesmi felér egy igazo-
latlan hiányzással. 
 

Forrás: https://777blog.hu/2019/09/13/ 
5-tipp-ha-nem-latod-a-szemedben-a-gerendat/ 
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El nem hagy minket soha 
 
Fülledt, meleg nyárvégi nap volt. A körúti villamoson a 
megszokottnál is több ember zsúfolódott össze. Leá-
nyommal magunkba roskadva egymással szemben ül-
tünk. Lett volna kinek átadni a helyünket, ám mégsem 
tettük. A Klinikákról jöttünk haza. A rossz hír, s a 
megmásíthatatlan diagnózis szinte megbénított. Ismét 
egy sikertelen, „ráadásul” ikerterhesség. A méhen belüli 
magzat már elhalt, a méhen kívüli még él. Még egy na-
pig... a másnapra kitűzött műtétig. Évekkel azelőtt Dóri 
első gyermeke halva született, s azóta ez volt a sokadik 
sikertelen próba. 

Noha hitben jártunk, s Istennek hála Vele járunk 
azóta is, de akkor ott, a fájdalom szemüvegén keresztül 
csak a sötétet láttuk. Ám az Úr ezt is látta, s mert Ő nem 
akarja, hogy az övéi sötétségben maradjanak, a követ-
kező megállóban arra lettem figyelmes, hogy valaki na-
gyon nehezen, két kézzel húzza magát felfelé azon a 
felszálláshoz szükséges két lépcsőfokon. „Azt hiszem, 
most át kell adnom a helyemet egy beteg embernek, de 
te most ülve maradsz...” – szaladt ki a számon a féltő 
anyai szó, de mire kimondtam, már ott állt előttünk holt 
sápadtan a „beteg”, a nagytiszteletű úr. (Mint utólag ki-
derült, éppen egy „embert próbáló” orvosi kezelésről 
tartott haza.) Leroskadva az üres székre, rátekintett 
Dórikám könnyektől áztatott arcára, és szavak nélkül 
úgy fogta meg a gyermek kezét, ahogyan arra csak egy 
szerető édesapa képes... És akkor, ott az ő szemében is 
megjelentek az együttérzés könnyei. Ebben az atyai sze-
retetben megélt néma párbeszédben felragyogott az 1 
Kor 12,26. „Ha szenved az egyik tag, vele együtt szen-
ved valamennyi...”. Abban a pillanatban megtört a 
csend, Dórikámból hideg zuhanyként szakadt fel a szó: 
„Kálmán bácsi, engem elhagyott az Isten...” 

Rémülten vártam a reakciót, s közben az futott át az 
agyamon, hogy: Jaj, csak most ne borítsa a lányom fejé-
re a nagytiszteletű úr a Bibliát, csak most ne, mert ret-
tegtem, hogy ebben a felfokozott, pattanásig feszült 
idegállapotban talán nem lenne képes befogadni. Sőt, 
talán éppen ellenkező hatást váltana ki belőle. Jaj, csak 
most ne mondjon olyat például, hogy édes kislányom, 
hogyan mondhatsz ilyet, mikor gyermekkorod óta hall-
gatod az Igét. Hát neked már tudnod kellene, hogy Ő 
maga ígérte nekünk, hogy én tiveletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig stb. 

Noha mondhatta volna, de köszönöm, hogy nem tet-
te. A nagytiszteletű úr ezt mondta: „Dórikám, most na-
gyon őszinte leszek hozzád. Ma én is annyira szenved-
tem, testileg olyan kimondhatatlanul rosszul voltam, 
hogy bevallom, egy rövid ideig én is ugyanúgy éreztem, 
ahogyan te...” – A mellettünk állók olyan feszülten fi-
gyelték a nem mindennapi diskurzust, hogy ha nem 
szégyellték volna, talán a legszívesebben odahajoltak 
volna, hogy el ne mulasszanak egyetlen szófoszlányt 
se... És akkor a nagytiszteletű úr folytatta a megkezdett 
mondatot. „...de azután rögtön nagyon elszégyelltem 
magam, és gyorsan bocsánatot kértem a Úrtól, hiszen az 
lehetetlen, hogy Ő elhagyjon! Csak a mi, emberi testben 
átélt nyomorúságaink szemüvegén át látunk ilyen söté-
ten. Ne félj, Dórikám! Bármi történjék velünk, Ő el 
nem hagy minket soha!” 

Lassan az út végéhez ért az öreg villamos, de én tud-
tam, hogy már nem azon a kilátástalannak tűnő úton 
megyünk innen tovább, mint amelyen elindultunk, mert 
láttam a gyermekem arcán a megnyugvást és a békessé-
get, ami ezután új erőt adott neki a továbbiakhoz... 

Szalóczyné Móray Inke 
Forrás: http://mera.hu/antenna/16ant3.pdf 

 

 

Vasárnapi keresztények 
 
Elmennek a templomba, mert az a szokás, hogy vasárnap templomba kell menni és megszólják azt, aki nem 
ment el. Ugyanezek az emberek a templom kapuján kilépve megfeledkeznek mindenről, amit odabent hallot-
tak. (Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez egy véleménycikk, szubjektív publicisztika, amelynek célja a témát érintő párbe-
széd elősegítése.) 
 

Az Indexen a minap egy érdekes interjút olvastam. 
Csak röviden: Berencsi Eszter azt találta ki, hogy úgy 
ünnepli a Húsvétot, hogy népviseletbe öltözve készít 
egy fotót magáról Hollókőn. A fotót kizárólag a saját 
blogjára szerette volna feltölteni. Végül az Egyenlő Bá-
násmód Bizottsághoz (EBH) kellett fordulnia. Berencsi 
Eszterről tudni kell, hogy transznemű. De én most nem 
róla és a transzneműségről szeretnék írni, hanem a ke-
reszténységről. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) új 
kézikönyve (2019, május 31), az ICD-11 szerint a 
transzneműséget az ember tapasztalt neme és a hozzá-

rendelt neme közötti jelentős és tartós össze nem illőség 
határozza meg. A transzneműséget az újonnan elfoga-
dott változatban már nem a mentális és viselkedésbeli 
rendellenességek között említik, hanem a szexuális 
egészség fejezetben. Magyarán a transzneműség a vi-
lágszervezet szerint egészen biztosan nem döntés kér-
dése, hanem állapot. 

Berencsi Eszter a terve megvalósítása során egy he-
lyi vállalkozóhoz jutott el, aki hajlandó is volt ruhát 
kölcsönözni a fotózáshoz. Ám amikor kiderült, hogy 
Eszter transznemű, a helyzet lassan megváltozott. A 
hajlandóság elillanni látszott. Eleinte az volt a kifogás, 
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hogy mégsincs megfelelő méret, ám végül kiderült, 
hogy „a fotózásnak híre ment a faluban, és sokan a 
nemtetszésüket fejezték ki. Hollókő egy zárt keresztény 
közösség.” 

A vállalkozó az EBH megállapítása szerint nemi 
identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböz-
tetést valósított meg. Eleinte nem volt kifogása a fotó-
zás ellen, csak azután visszakozott, hogy a falu vélemé-
nyét megismerte, tehát a közösség nyomására döntött. 
Esetünkben egy olyan közösség nyomására, amely a ke-
reszténységre hivatkozott. 

De milyen kereszténységre? Hol van itt a kereszté-
nyi szeretet? Hol van a tolerancia? Hol van az elfoga-
dás? Hol van a gondolkodás? Ezek az emberek mit csi-
náltak akkor, amikor a templomban a tékozló fiú eseté-
ről hallottak? Mit csináltak akkor, amikor Jézusról és a 
leprásokról szólt a példázat? És hol jártak akkor a gon-
dolataik, amikor János Evangéliumát olvasták fel? 

Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született 
embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki 
vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” 
„Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, 
hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válni-
uk. A vakot a farizeusok végül kiközösítették. Úgy tű-
nik, azóta nem sok minden változott. Emberek, akik 
aligha tudtak bármit is a 
transzneműségről, kiközösí-
tettek egy embert, aki nem 
vétkezett, csak másmilyen-
nek született. Megfélemlí-
tettek egy másik embert, aki 
másképp gondolkodott, 
mint ők, és a közösség ki-
közösítésének veszélye 
meghátrálásra is késztette. 

Kétezer év után is van-
nak közösségek, emberek, 
akik a kereszténység mögé 
bújva érvényesítik a félel-
meiket, a tájékozatlanságu-
kat, az érdekeiket, az irigy-
ségüket, a féltékenységüket – lehet választani ezek kö-
zül, akár többet is. Ugyanezek az emberek vasárnap el-
mennek a templomba, mert az a szokás, hogy vasárnap 
templomba kell menni és megszólják azt, aki nem ment 
el. Ugyanezek az emberek a templom kapuján kilépve 
megfeledkeznek mindenről, amit odabent hallottak. 

Elfelejtik, hogy mi a kereszténység lényege, de ha 
kell, és arra van szükségük, akkor a kereszténység mö-
gé bújva, a kereszténység nevében vétkeznek. Nem 
személyesen intézik a konfliktusaikat, nem beszélik 
meg a véleménykülönbségeket, nem kíváncsiak a más-
ságra, nem megbocsátók, nincs bennük szeretet, hanem 
a papnak beárulják azt, aki nem tetszik nekik. Senki ne 
merjen másmilyen lenni, mint amilyennek a közösség, a 
gyülekezet, a falu elvárja. A kereszténység nevében 
megfélemlítenek, gyűlölködnek, kirekesztenek és ítél-

nek. A kereszténység nevében követik el a legnagyobb 
keresztény bűnöket. 

A templomokból elfogynak a hívek. Vajon miért? A 
SZEMlélek értékmagazinban Németh Kristóf így fo-
galmazott: „A kereszténységet nem kötelezővé kell ten-
ni, hanem vonzóvá.” Igaza van. Ám semmi vonzó nincs 
egy álszent, vizet prédikáló, de bort ivó közösségben. 
Szintén a SZEMlélek szemlézte a Deutsche Welle-t ar-
ról, hogy a Német Katolikus Egyház csak a tavalyi év-
ben 216 078 hívet vesztett, a protestáns egyházak együtt 
további 20 ezret. A katolikusoknak körülbelül 23 millió 
tagjuk van, míg a protestánsok 21,14 millió taggal ren-
delkeznek. Kutatások szerint 2060-ra megfeleződhet az 
egyházak tagsága. Vajon miért? Mivel Németországban 
összefügg az adózással, hogy ki melyik egyházhoz tar-
tozik, pontosan mérhetők ezek a számok. Magyarorszá-
gon nem, de visszatérő téma itthon is, hogy fogynak a 
templomba járók, és az is érdekes kérdés, hogy miért 
sokkal drasztikusabb ez a folyamat a katolikusoknál. 

Talán az az oka ennek a folyamatnak, hogy a vasár-
napi keresztények Assisi Szent Ferenc történetét sem 
ismerik: Egy napon Assisi Szent Ferenc azt mondta egy 
fiatal szerzetesnek: - Menjünk le a városba és prédikál-
junk. - A főúton haladtak, majd több kisebb utcát is be-
jártak, azután kilyukadtak a külvárosba, és végül visz-

szaérkeztek a monostorba. 
A fiatal szerzetes megkér-
dezte Szent Ferencet: - 
Atyám, elfelejtette, hogy 
prédikálni mentünk le a vá-
rosba? - Fiam, mi prédikál-
tunk. Mialatt sétáltunk Igét 
hirdettünk. Sok ember lá-
tott bennünket és jól szem-
ügyre vették a viselkedé-
sünket. Hát ez volt a mi 
reggeli prédikációnk. Fiam, 
bárhova mész, az evangéli-
umot hirdeted anélkül, 
hogy prédikálnál. 

A fiatalok talán azt hi-
szik, hogy az az evangélium, amit a vasárnapi kereszté-
nyek prédikálnak. Az egyházukat elhagyók tudják, 
hogy nem az, ezért jó esetben nem a hitüket, csak az 
egyházukat, a templomukat hagyják el. De keresztény-
ség nélkül is lehet keresztényi elvek szerint élni. Az 
igazságot, a befogadást, a megértést és a szeretetet in-
kább máshol, máshogy keresik. 

Utóirat: Ez az írás egy jelenségről szól és ezért nyil-
vánvalóan általánosít. Nem minden közösség ilyen, 
nem minden keresztény ilyen, de a jelenség sajnos léte-
zik. 

Gundel Takács Gábor 

Forrás: https://szemlelek.net/2019/07/24/ 
vasarnapi_keresztenyek 
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Gyülekezeti szolgálatok beosztása 2019. október – december 
 

Hónap nap  Előkészítő Téma 
Október 6. de.   Úrvacsora 
    du.  Nagy Jánosné Kerületi Gyerekklub 
  13. de. Nagyné Kalán Éva Hálaadó nap / Énekkar 
    du.      
  20. de. Baranyai Zsolt   
    du.  Uri Melinda Kamaraerdő  
  27. de. Simola Ilona A reformáció vasárnapja  
    du.  Bodáné Uri Ibolya Gyülekezeti találkozó 
November 3. de.   Örökélet vasárnapja / Úrvacsora 
    du.      
  10. de. Uri Melinda   
    du.      
  17. de. Ádány Béla   
    du.    Kamaraerdő  
  24. de. Nagyné Kalán Éva Énekkar 
    du.      
December 1. de.   Úrvacsora / Advent 1.  
    du.      
  8. de. Horváth Ádám Advent 2.  
    du.      
  15. de. Ádány Ferenc Advent 3.  
    du.  Kamaraerdő  
  22. de. Kálmán Imréné Advent 4.  
    du.  Nagy Jánosné Kerületi Gyerekklub 
  25. de. Nagyné Kalán Éva Karácsony I. Énekkar  
    du.  Bibliakör Gyerekkarácsony 
  26. de.   Karácsony II.  
    du.      
  29. de. Tarsolyné Sonkoly Eszter   
    du.      
  31. du.  Nagyné Kalán Éva Óév / Zenés istentisztelet  
január 1. de.  Kotán Béla lp.  Újév  

 
 

„Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vi-
gadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi va-
gyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! 
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről 
nemzedékre.” (100. zsoltár) 
 
 

GYEREKSAROK
 
 

 Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük az októberi születésnaposokat! 

 

Tarsoly Barnabás (okt. 8) 
Hunyady Balázs (okt. 25), 
Tarsoly Abigél (okt. 30.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
októberben  
született testvéreinket! 

„Kibocsátod a te Lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a föld színét. Le-
gyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményei-
ben.” (Zsolt 104:30-31) 
 

Látta a Teremtő, hogy minden jó, amit teremtett. (1Móz 1,31) Alkal-
massá tette a Földet arra, hogy mi emberek itt éljünk. Megteremtette az 
embert, és mindenkit egyedi kivitelben. Ezt a tökéletes jót képes az 
ember elrontani. De nincs olyan elrontott helyzet, amit Isten ne tudna 
helyrehozni. Nem akarja, hogy kétségbe essünk, helyre akar állítani. Az 
Úr örülni akar az Ő alkotásainak, személy szerint nektek. Megadja a le-
hetőséget, hogy az Ő kedve szerint átváltozzatok. Jó kedvvel kövessé-
tek az Ő tervét (Rm 12, 2). Kérjétek, hogy az Ő teremtő erejét árassz rá-
tok, Kevesebb fájdalom ér titeket, ha az Ő tervéhez alkalmazkodtok. Is-
ten munkálja bennetek az akarást, és amit bennetek el akar végezni az 
Úr, azt teljesen bízzátok rá, és Ő segít eljutni a célig. 

Lukács Edit

 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Örökös-Tóth István (okt. 19.) 
 

 

A ”budaibaptista” az Instán 
 

Szeptemberben útjára indítottuk gyülekezetünk Instagram oldalát. Naponta háttérképes igeverseket, inspiráló idéze-
teket osztunk meg, illetve eseményeinken készült képeket (pl. a vajtai hétvége). Célunk, hogy újabb lehetőséget ta-
láljunk a külvilágban élő barátaink megszólítására. Aki „bekövet” minket az Instán, naponta láthatja a megosztott 
tartalmainkat. Az érdeklődők a „budaibaptista” felhasználó néven találhatnak meg minket. 
Azoknak, akiknek ez a fenti pár sor kínaiul hangzott, egy gyors felzárkóztatás hadd álljon itt. Az Instagram a 
Facebookhoz hasonlítható internetes közösségi média felület, annyi különbséggel, hogy itt kizárólag képeket lehet 
közzétenni, esetleg rövid kommentárral. Az utóbbi években megfigyelhető jelenség, hogy a fiatalabb generációk 
egyre inkább az Instagramra „költöznek át” a Facebookról, így aki meg akarja szólítani őket, követnie kell a tren-
det. Manapság milliós követőtáborral rendelkező ún. „influenszereket” bálványoznak a fiatalok – indokolt hát, 
hogy Isten üzenete is megjelenjen előttük.  
Akitől távol áll az ilyesfajta tevékenység, nyugodt lehet, mert a fontos gyülekezeti híreket, eseményeket továbbra is 
a szokott felületeinken fogjuk hirdetni. Viszont ez is egy remek eszköz a fiatalok eléréséhez! 

Nagy Péter 
 

 

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 

 Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra 

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

 Minden második vasárnap déle-
lőtt az istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap (KV): kávé, tea, 

sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetések. 

 Minden hónap harmadik va-
sárnap du. 4 órakor a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tar-
tunk istentiszteletet. 

 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 

„Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem 

jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, 
sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választ-
hat el minket Isten szeretetétől, 
amely megjelent Krisztus Jé-
zusban, a mi Urunkban.” (Rm 
8:38-39) 
 

 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza és mások 

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


