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Ének a cseresznyefáról 
 

A cseresznyefáról szól az énekem, 
ablakunkra árnyat sűrű lombja vet, 
a cseresznyefán egy fekete rigó 
bujkál az ágak megett. 
 

Repülnek az évek, sokszor hull a lomb, 
de tavasszal újra tenger rügy fakad, 
s a sziromhullásban állunk boldogan 
virágzó ágak alatt. 
 

Valamikor régen hárman álltak itt, 
ámde kettejéről senki sem evett 
mosolygó gyümölcsöt, így marad csak ő 
áldásul három helyett. 
 

Hajdanán az udvar szebb volt, tágasabb, 
keletről a napfény reggel érkezett, 
azóta beépült, s kint rekedt a fény, 
alig lát már ma eget. 
 

A cseresznyefának sorsa mostoha: 
fényesőre lombja sóvárogva vár, 
s ég felé sietve nő, csak egyre nő, 
hisz ott még van napsugár. 
 

Már fejével újra fénybe érkezett, 
már hegyén gyümölcse újra megterem, 
hirdeti a boldog, termő életet, 
mely áldott és végtelen. 
 

A cseresznyefától megtanultam én: 
fölfelé visz utunk, meddő életünk 
úgy terem gyümölcsöt, hogyha fénybe ér, 
célunkhoz úgy érkezünk. 
 

Hogyha gyilkos árnyak elborítanak, 
fölfelé igyekvő vágyunk lel utat. 
A cseresznyefával így igyekszem én, 
s meglátom majd az URAT. 
 

Füle Lajos 
 

 
 

 

Szelek szárnyán élni jó 
 

Egyedül a Szentlélek tud mássá, krisztusivá tenni egy embert. 
Senki más, csak Ő. 

Egyedül a Szentlélek volt képes olyan tanítvánnyá, küldötté 
tenni az övéit, amire Jézus elhívta őket, amit megígért nekik. 

Amikor pünkösdkor Péter előállt, az nem ő volt. 
Helyesbítek: nem ő volt csupán. Hogy egyáltalán előbújt az 
odújából, az nem az ő gondolata és bátorsága volt. A 
lehetőséget, az evangélizációt sem ő készítette elő, nem ő hozta 
össze. Az üzenet sem az övé volt. De Péter már egy jó ideje 
csak ezt a pillanatot várta. Megvárta a megígért Szentlelket, és 
amikor az betöltötte, már nem is önmaga volt. Igazi tanítvány, 
apostol, evangélista született. Eddig csak tanulta és látta 
Jézustól ezt a mesterséget, most zsigerből volt krisztusi és 
kőszikla. Olyan erővel prédikált, hogy szíven találta az 
embereket. Olyan aktuális és világos volt az üzenet, hogy 
megtértek. Olyan alázatosan és tisztán mutatott Jézusra, hogy 
mint Megváltójukhoz tértek meg a tömegek. 

Amikor fiatalon megértettem az Igéből, hogy hívőként 
nekem is bizonyságot kell tennem, inkább féltem, mert nem 
találtam magam alkalmasnak semmilyen szempontból erre a 
feladatra. Azt pedig még nem értettem, hogy a saját erőm 
helyett Isten Lelkére, erejére lenne szükségem. Ma már tudom, 
hogy örömteli, lenyűgöző, minden elképzelést felülmúló, ahogy 
a Lélek használni tud valakit, mint eszközét.  
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Amikor Dávid kilépett a sorból a parittyájával, az 
ellenség csak nevetett és gúnyolódott, mert csupán egy 
embert látott, de nem látták, még nem tudták, hogy 
Isten Lelkétől bátorodott meg. 

Szentlélek nélkül a Biblia halott. Soha nem érint 
meg, nem talál szíven, nem formál át, nem indít 
semmire. A Szentlélek első munkája, hogy feltárja 
előttem helyzetemet, rámutat bűnösségemre, és meghív 
egy új életre. Eljön az idő, amikor végre meghallom a 
Király hívását. Mindig érdemes tisztázni, illetve tudni, 
hogy mit akarok Istentől, amikor hozzá fordulok. A 
megtérés egy új élet keresése, és amikor Szentlelket 
kapok, a bűn hatalmában álló test meggyengül, 
lehullnak a láncok. Az ember felülemelkedik a fogva 
tartó vágyakon. Aztán a Szentlélek által érzem 
személyes szeretetét, hiszem magam fiúnak, és hallom 
vezetését. Mindenki tapasztalhatja Isten országát, 
békességét, örömét, hatalmát, aki újjászületett. 

Más dolog először kapni Isten Lelkét, és más dolog 
újra kapni. A Szentlélek tud kimozdítani a holtpontról 
egy megrekedt életet. Ő tud újra tűzbe hozni, 
lelkesíteni. 

Ha fúj a Szél, megyünk, ha nem fúj, akkor várunk. 
Azt szeretem, amikor fúj, és akkor felhúzhatom a 
vitorlát, mert érzem az erejét és vitetem magam. Az 
Isten munkájában, küldetésében eljárni összhangban 
kell lenni vele. Nélküle semmit sem cselekedhetünk. 
Pál azt tanította, hogy szellemi harcot szellemi 
fegyverzettel lehetséges megnyerni, másképp csak 
vesztesek lehetünk. Gyakran fedezem fel a régi ember 
tolakodó természetét, aki mindig jelentkezik a feladatra. 

Mit teszek, ha nem fúj a Szél? Kézbe veszem az 
evezőt, vagy bekapcsolom a hajómotort? Szelek 
szárnyán élni jó. Isten Lelkének a nyugtalanítása más, 
semmivel össze nem téveszthető hatás. Sajnos nem 
mindig várom meg az egyértelmű, erőteljes indítást. Ez 
bizony odafigyelést kíván tőlem. 

Ma figyelek, igyekszem felfedezni, hol mozdul a 
Szél. Bárkiben is dolgozik, – még ha bennem is –, vele 
együtt ujjongok, dicsérem őt, nehogy olyan embernek 
bizonyuljak, aki vak látni Isten munkáját, aki nem tud 
örülni. 

Ma imádkozva várom, hogy még nagyobb Szél 
támadjon. 

Kotán Béla 
 

VELÜNK TÖRTÉNT – IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Virágvasárnap az imaház udvarán 
 

  

 

Húsvét Kamaraerdőn 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Anyák napja a gyülekezetben 
 

 
 

 

  
 

BIBLIAI VACSORAVENDÉG 
 

Folytatjuk sorozatunkat, amelyben arra a kérdésre vártuk a választ, hogy ha tehetnéd, KI LENNE AZ A 
BIBLIAI SZEMÉLY, akit meghívnál egy szép szombati napon vacsorára? Mivel kínálnád meg? Mit kérdeznél 
tőle? Mit mondanál neki? Esetleg kit hívnál hozzá meglepetés vendégnek? 
 

Levél Jézus anyjához 
 

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,43) 
 

Kedves Mária! 
 

Régóta tudom, hogy Jézus anyja vagy, ezért is írok ne-
ked, és köszöntelek Erzsébet szavaival. 

Azt, hogy zsidó hajadon létedre IGENT mondtál az 
Úrnak, csak később tudtam meg. Többen megírták a 
szent család történetét, ahogy titeket sokan neveznek. 
Máté, aki a te népednek írta üzenetét, be akarta bizonyí-
tani, hogy nem kell tovább várni a Messiást, eljött, ő Jé-
zus. Lukács, aki nagy hangsúlyt helyezett a te szereped-
re, Mária. És János! Zebedeus és Salome fia, Jakab test-
vére, a szeretett tanítvány. És persze Márk is írt rólad. 

Fiatal felnőttként, anyaként már nagyon érdekelt, 
hogy ki is az a Mária? (Mária jelentése a korabeli arám-
ban: hercegnő!) „Az Úr szolgálóleánya” – helyesbítet-
tél, amikor az angyal Sion leányának mondott téged, hi-
szen Isten népéhez tartoztál. 

Tudod, Mária, igazán bátornak gondollak. Miközben 
Józseffel, jegyeseddel a menyegzőtökre készültetek, te, 
a mindkettőtöket érintő kijelentésre azt mondtad az an-
gyalnak: „legyen nékem a te beszéded szerint”. És ha 
József felhagy? És elmentél, na, nem Józsefhez, hanem 
rokonodhoz, Erzsébethez Júdeába, Galileából. Jó mes--
sze van, fárasztó lehetett az út. Vele szeretted volna 
megosztani nagy titkodat. Milyen jó, hogy egy másik 
nő, egy másik anya, akiben bíztál, a Szentlélek által ál-
dottnak mondott téged! Felismerte, hogy te vagy az ő 
Urának anyja. Még meg sem kellett szólalnod! Talán 
Erzsébet fogadása is segíthetett, hogy a szívedbe békes-
ség és öröm költözzön, és válaszul el tudd énekelni 
gyönyörű szép éneked, életed nagy történésére. (Mag-
nificat) Ti hogy hívtátok az Ószövetséget, amit jól is-
mertél, hiszen abból idéztél? 
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Kedves Mária! Nem tudom, mennyi idő telik el ta-
lálkozásunkig, de szeretném, ha eljönnél hozzám. Lá-
tom, hogy mosolyogva mondod: most fontosabb dolgod 
van, de köszönöd a meghívást. Elfogadom a válaszodat, 
tovább írok, kérdezek és várlak. 

Tudom, hogy József igaz ember volt, nem hagyott 
el. Látod, vele gondoskodott rólad és a 
GYERMEKRŐL az Úr, hogy családként, védelemben 
éljetek. A leendő családfőt közvetlenül tájékoztatta az 
Úr a nagy történésről, így nem kellett magyarázkodnod. 
Hányszor, de hányszor eszembe jutottak szavaid, Mária, 
hogy az egyszerű pásztoroktól hallottakat – ott, Betle-
hemben –, amiket ők az angyaloktól hallottak, te elhit-
ted, megőrizted, és a szívedben forgattad. Ugye, nem 
tévedek, ha úgy gondolom, fiad, Jézus küldetését foko-
zatosan értetted meg, és József is? Csodálkoztatok Si-
meon szavain, hogy Jézussal üdvösséget készít Isten 
minden nép számára? Megdöbbentett ugye az is, hogy 
szívedet-lelkedet éles tőr járja majd át? Oh, nem lehetett 
könnyű neked, ezeknek a dolgoknak a tudatában, ár-
nyékában élni. Elhiszem, hogy aggódtatok, amikor a 12 
éves Jézust nem találtátok Jeruzsálemből hazafelé me-
net! Éppen most lett nagykorú! „Atyád és én aggódva 
kerestünk” – mondtad. S Ő, a gyermek és felnőttkor ha-
tárán már tudatosan Istent nevezi Atyjának. Először… a 
templomban… Újabb lépés ez Neki küldetése felé, és 
neked is ennek tudomásul vétele. Ezután a názáreti évek 
alatt engedelmességben, bölcsességben és kedvesség-
ben egyaránt növekszik Jézus. 

Volt vajon beceneve a családban? Mit főztél, ha 
kedvezni akartál neki? Te szőtted a ruháit? Ügyes volt 
az ácsműhelyben, mit mondott József este a vacsoránál? 
Vagy olykor máshol járt az esze? Kinek a menyegzője 
volt Kánában, ahová te is hivatalos voltál rokonaiddal, 
Jézussal és a már meglévő tanítványokkal? József már 
nem volt ott? Miért? 

Látod, engem sok minden érdekel, pedig a lényeg 
nem ez. Hanem az, hogy Jézus első csodatételénél ott, 
akkor nyilvánította ki dicsőségét. Számíthattál erre. 
Ugye, nem lepődtél meg az asszony megszólításon?! 
Hiszen akkoriban ez „bevett” megszólítás volt, és ez 
már nem a gyermek hangja – különösen nem a tanítvá-
nyai előtt –, hanem Isten országának felelőséé. Úgy 
gondolom, hogy az, Aki észreveszi, és nem felejti el 
Galilea mezeinek liliomait, az ég madarait, szereti a 
kisgyermekeket, lehajol a betegekhez, és a kereszten 
szenvedve is gondoskodik arról az asszonyról, aki az 
anyja, igen széplelkű volt, és semmiképpen sem akart 
megbántani téged, az édesanyját. Mint Isten Fia azon-
ban függetlenséget követelt magának, egyre inkább 
küldetése betöltésével foglalkozik, hisz éppen most 
nyilvánította azt ki. Megy a megkezdett úton, amely az 
Ő útja. Te pedig ezután is anyja maradsz, bár elenged-
ted Őt, ez meg a te utad és hivatásod (és minden anyáé). 

Ritkábban látod ezután és olykor meghökkentő dol-
gokat hallasz felőle. Ő nem tagadta meg rokonait, a 
boldognak mondott anyát sem. Csak első helyre az 

Atyával való kapcsolatot teszi, és boldogabbnak az Is-
ten beszédét megtartókat. Ugye, Mária, jó esetben ez a 
kettő egy is lehet. Elképzelem, ahogy mondod: igen, 
igen. Mint ahogy néhány rokonotokról is tudjuk, hogy 
így tett később. Egyébként nem könnyű az érthetetlent 
megérteni, hogy valaki, aki közülünk való fiú, testvér, 
rokon, most Istent nevezi Atyának, anyjává és testvé-
révé fogadja a bűnüket megbánókat. Tanít, gyógyít, en-
gedi magát elfogni és keresztre feszíteni. Nem kér tüzet 
az égből a barátságtalan fogadtatáskor, és nem száll le a 
keresztről. Csak a hit „érti” ezt, amely azonban nem 
egyszerre adatik mindenkinek. 

S te, Mária hallottad és láttad, hogy 
ELVÉGEZTETETT. Hogy bírta ki ezt anyai szíved?! 
Csak úgy lehetett, hogy tudtad, Ő valóban Isten Fia, s 
az Atyja biztosan nem hagyja cserben. Hallottad, mert 
hangosan kiáltva mondta utolsó szavait: „Atyám, a Te 
kezedbe teszem le a lelkemet”. 

Bánatban és örömben együtt voltál a többiekkel, vit-
tétek félelemmel és nagy örömmel Jézus feltámadásá-
nak hírét. És Ő szembejött veletek – ez nekem is nagy 
örömüzenet! –, és leborulhattatok előtte. Te is ott voltál 
Mária?! Együtt maradtál Jánossal és azokkal, akik hit-
tek Jézus ígéreteiben. Nincs is jobb megoldás – ma sem 
–, mint együtt maradni és imádkozva várni, vagyis vár-
va imádkozni. („Amit mond (Jézus), megtegyétek” –
mondtad egykor a szolgáknak.) Erre a mostani helyzet-
re azt mondja Jézus: maradjatok itt! Ő elmegy, de el-
küldi a Szentlelket. És ÍGY történt, megtörtént pontosan 
így! Ő itt van ma is velünk, köztünk, bennünk. Ezt cso-
dálatos érezni és tudni. Kérni, felismerni és engedel-
meskedni Neki. 

Mi történt az életedben az első pünkösd után, Mária? 
Az Úr veled van – mondta az angyal egykor. Gondolom 
ez az ígéret életed végéig érvényben volt. 

Ezekről a dolgokról szeretnék beszélgetni veled. Tu-
dod, sokan szeretnek és tisztelnek téged, én is, a fentiek 
miatt. Írj, mikor jössz. Ha tudom ezt, felkészülve vár-
lak. Jöhetsz váratlanul is, cím a borítékon, 24-es kapu-
csengő. Megismerlek ezer ember közül is. Tudom, hogy 
ételben mi a szokás nálatok, elégedett leszel a vacsorá-
val. Jeruzsálem, vagy Tel-Aviv nincs fényévnyi távol-
ságra Budapesttől, és mivel a „technika közbe jött”, 
közvetlen repülőjáratok vannak a városok között. Ha 
tovább is tudsz maradni nálam – amit remélek –, elme-
hetünk az én gyülekezetembe is. Mindenki kedvesen 
fogadna, meglátod. Jézus Krisztus, akinek adatott min-
den hatalom mennyen és földön, a mi Urunk, ezt hirdet-
jük és követjük Őt. Elmehetünk más keresztyén közös-
ségbe is, majd megmondod. 

Az Úr áldjon meg (mi így köszönünk), békesség ne-
ked és nekem. Köszöntelek, testvéred a Krisztusban: 

Kelt, 2019 Pünkösdjén, Budapesten 

Simola Ilona 
U.I.: Kedves Mária, engedelmeddel ezt a levelet 

megosztom testvéreimmel is a gyülekezetben. 
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Aki tüzes szekéren ment az Atyához 
 

Újra Diósdon lakom, és nagyon szeretem a kertünket. 
Tavasszal és nyáron különösen is szeretek a kertben 
lenni, pihenni és vendégeket fogadni.  

Régen, ha vendégeket hívtam itthonra, nagypapa 
minden előkészületben oroszlánrészt vállalt. A kert rend-
betételét, a padok, a sátor állítását, a menü megtervezé-
sét, bevásárlást, kiszolgálást, sőt a hangulat egy részét is 
neki köszönhettük. Most nagyon korán el kéne kezdenem 
készülődni, vagy egy angyalt is segítségül hívnék. 

De a fő vendégem Illés próféta lenne. Szerintem stí-
lusosan tüzes harci kocsival érkezne, és csak a meghí-
vottak látnák. Mert meghívnám azokat, akiket szeretek, 
és akik örülnének, ha beszélhetnének Illéssel. Biztosan 
sokat mesélne az életéről, és azokról a dolgokról is, 
amiket már Isten színe előtt élt át. Szerintem sokat ne-
vetnénk, mert elmondaná, hogy mik azok a dolgok, 
amiket mi félreértünk vele kapcsolatban, vagy a 
Mennyországgal kapcsolatban. Ő is kíváncsi lenne 
ránk, és érdeklődő. De igaziból ismerne mindenkit, és 
tudná, hogy kitől mit kérdezzen. Kicsit, ahogy most le-
írom, olyannak képzelem, 
mint ahogy Jézus beszélhe-
tett a tanítványaival.  

Illés csodálatos magassá-
gokat élt át Istennel. Biztosan 
beszélnénk arról, ahogy sza-
vára szárazság sújtotta az or-
szágot, ahogy szembe szállt a 
királyával, ahogy a hollók 
táplálták, vagy a Kármel he-
gyi győzelemről. A fiúk-
férfiak biztosan kifaggatnák 
a Baal papok csúfos veresé-
géről, a harcos jelenetekről, arról, ahogy Elizeust fel-
kente utódjának, és az elragadtatásáról is. A lányok-nők 
szerintem inkább azokról az időkről kérdeznék, amikor 
az özvegyasszonynál lakott és elegendő ételük volt az 
egyetlen lisztesfazékból és olajos korsóból. Arról kér-
deznénk, hogyan élték át, amikor a halott fiút visszaadta 
az édesanyának. Illés pedig sokat nevetne azon, ahogy 
mi ábrázoljuk a gyerekeknek szóló Bibliákban, és talán 
tanítana nekünk énekeket, amiket róla írtak. A Zsidók 
Jézusért misszióban hallottam egy szépet, azt is bizto-
san énekelnénk . Jó hangulatban telne a délután. Min-
dig arról az Istenről beszélnénk, Akit Illés szolgált, ar-
ról, Akit mi is szolgálunk ma. Tisztelettel, de jókedvűen 
és örömmel beszélnénk róla.  

Lassan szállingóznának haza az emberek a vendég-
ségből, de néhányan még maradnánk Illés körül. Ma-
radnánk, mert még szeretnénk hallani azokról az idők-
ről is, amikor nagyon mély sötétségeken vezette őt ke-
resztül Isten. Azt hiszem, előhoznám a kövön sült lán-
gost. Ebből Illés tudná, hogy nem tudom, mit és hogyan 

kérdezzek, de szeretném, ha mesélne azokról a napokról 
is, amikor menekült Jezábel bosszúja elől.  

Hiszem, hogy szégyen nélkül beszélne. Szeretettel, 
szelíden, megrendülve is, de határozottan, és végig há-
laadással a kegyelmes Isten felé! Elmondaná nekünk, 
hogyan jutott a Kármel magasságából a rekettyebokor 
alá. Hogyan vette le a tekintetét a tüzet gyújtó, áldozatot 
megemésztő, Egy Igaz Élő Istenről. Miért menekült, 
miért nem bízott abban, hogy Isten megvédi őt, ahogy 
korábban tette a csodák által. Mesélne arról, hogy a 
megélt csodák után hogyan süllyedt mélyre. Hogyan 
veszítette el a hitét, a reményét. A múltját és azzal 
együtt a jövőjét is. Beszélne arról, hogyan lehetett az, 
hogy leginkább meghalni kívánt. Hogyan volt annyira 
elkeseredett, hogy halálért könyörgött a szabadító Is-
tenhez!? 

Mindezt azért hallgatnánk, mert ismerjük a folytatást 
is. Isten lehajolt Illéshez. Először is hagyta aludni. Isten 
tudja jól, hogy a szervezetnek is meg kell adni a táplá-
lékot, a lehetőséget a regenerálódásra. A depresszió le-

küzdésében az alvás nagy se-
gítség. Isten segít a mélység-
ben. Nem hagy magunkra. 
Mesélne Illés arról, hogyan él-
te meg azt, amikor Isten nem 
kérdezett semmit. Nem vádol-
ta, nem vallatta, nem kérte 
számon. Nem intette, nem 
feddte meg. Hagyta aludni. 
Sőt, küldött hozzá egy angyalt, 
kövön sült lángossal és vízzel. 
Ezután sem jött számonkérés, 
amiért Illés visszafeküdt alud-
ni. Az angyal újra jött. Újra 

hozott ennivalót, de most mást is: üzenetet. Isten nem 
írta le, nem bünteti meg. A Mindenható Úristen küldi 
őt. Küldi, tehát feladatot ad neki, még mindig az Ő ki-
választott emberének tartja, akire számíthat, akiről tud-
ja, hogy engedelmeskedni fog neki. 

Azt gondolom, hogy az életerő, ami 40 napnyi sétára 
elég volt a Hórebig, legalább annyira Isten kegyelméből 
táplálkozott, mint a lángosból. Miért a Hóreb? Miért 
volt Illésnek annyira különleges? Vagy Istennek volt 
inkább különleges a hegy, mert ott újította meg szövet-
ségét a kihívott néppel?  

Szeretném tudni, honnan volt bátorsága őszintén és 
nyíltan beszélni Istenhez. Honnan volt bátorsága olyan 
sok panasszal szólni Isten felé a sok csoda után?! Nem 
volt elég, hogy az életét megkímélte Isten, hanem még a 
magányosságáért is számon kéri Istent, a történelem 
irányítóját, aki Illést nem kérte számon a csüggedésért!? 
Milyen volt az, amikor Isten válaszát hallotta? Honnan 
tudta, hogy az Úr nem volt az erős szélben és nem volt 
a földrengésben, ahogy a tűzben se? Hogyhogy a szelíd 
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hangra nem hálaadással válaszolt? Hogy nem pusztítot-
ta el a hitetlenségéért Isten? Hogy lehet, hogy még itt is 
megismétli a panaszát!? És utólag, amikor végiggondol-
ta „kijózanodva”, hogyan beszélt Istennel, akkor mi-
lyennek látta Istent és saját magát? Mikor múlt el a le-
vertsége, hitetlensége, és mikor tudott először hálát adni 
azért, hogy Isten nem csak megkímélte az életét, de újra 
feladatokat adott neki, és visszafogadta prófétájává, aki 
Őt képviselte a nép előtt! Isten követe volt? Illés tény-
leg megélte, hogy a bűneiről nem emlékezett meg Isten 
és azokat a háta mögé dobta. Sőt biztosította arról, hogy 
nincs egyedül! Isten meghagyott hétezer embert, akik – 
Illéshez hasonlóan – Őt félték és tisztelték. 

Talán abban is tanácsot kérnék, hogy amikor én is 
egyedül érzem magam és a bokor alatt vagyok, akkor 
hogyan tudok felállni? Hogyan találhatom meg azokat a 
testvéreket, akik talán szintén rejtőzködnek, hogyan 
szolgálhatnám Istent örömmel? Talán azt is megkér-
dezném, hogy Jóbbal és Ézsaiással is átbeszélgették-e 
már ezeket? Végül azt is megkérdezném, hogy muszáj 
legtöbbünknek átélni az alábbi igeverset? (Jábéc miért 
lehetett kivétel!?) 

„Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen 
megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dob-
tad minden vétkemet.” (Ézs 38:17) 

Magyar Bernadett 
 

RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Hiába halt meg Nemecsek? 
 

2016 őszén mutatta be a Vígszínház Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből készült új, zenés 
darabját. Már a bemutató előtt – mind a sajtó, mind a közönség részéről – kivételes várakozás előzte 
meg a darab készültét. Ez részben köszönhető magának a műnek, hiszen ki tudja mióta kötelező olvas-
mány az ötödikes gyerekeknek, mindenkinek vannak élményei róla. Másrészt nagy feladatnak ígérkezett 
egy ilyen regény színpadra alkalmazása, hiszen már két film is készült belőle. Harmadrészt pedig a ze-
néért és dalszövegekért felelős párosnak van egy a mai napig – huszonhárom éve – futó, nagyon nép-
szerű darabja a Pesti Színházban: A dzsungel könyve. 
 
Nem volt hiábavaló a feszült várakozás: a bemutató ha-
talmas sikert hozott, és az azóta eltelt két és fél év alatt 
lassan a 250. előadásra kerül sor. Jegyet vásárolni erre a 
darabra még most is csak leleményességgel és kitartás-
sal lehet, csoportoknak külön zártkörű előadásokat 
szerveznek, mert akkora a túljelentkezés. Hihetetlen ra-
jongó tábora alakult ki az előadást játszó fiatal, tehetsé-
ges színészeknek, és ez-
zel együtt a darab zené-
jének is. A „grund-
élmény” szinte az egész 
ország ifjúságában új 
összetartozás-érzéseket 
generált. Azóta számtalan 
iskolai előadáson, farsan-
gon, évzárón, ballagáson, 
kórustalálkozón, vagy 
épp munkahelyi csapat-
építő tréningen csendült 
fel az előadás emblema-
tikus dala, a „Mi vagyunk 
a Grund”. Az erről ké-
szült vígszínházi hivatalos videoklip már nyolcmillió 
feletti megtekintéssel büszkélkedhet. Érdemes beleol-
vasni a kliphez tartozó hozzászólásokba, mert ez (is) 
mutatja meg igazán, hogy mit vált ki az átlagemberek-
ből egy ilyen dal, előadás. Számomra a legmeghatóbb 
és egyben legértékesebb ez volt: „ez a dal kéne legyen 
az új Himnusz...”. 

Néhány szóban meg kell említenem, hogy Grecsó 
Krisztián színpadra alkalmazása (egy kivétellel, erről 

később) igazán frappáns lett: finom humorú, követhető 
a történet, könnyedek a párbeszédek – magyarul nem 
„izzadságszagú”, erőltetett a szöveg. Geszti Péter tehet-
ségét sem kell bizonygatni, a dalszövegek jó összhang-
ban vannak nemcsak az előadás szövegével, de a 
könyvvel is. Néhány kínrím előfordul ugyan, de ez már 
tényleg a csomó és a káka esete. Dés László zenéje mo-

dern, mégis jól illeszkedik 
a darabhoz: a legjobb ér-
telemben véve lélegzik 
együtt azzal, ahol kell ott 
ritmusosabb, ahol meg lí-
raiabbnak kell lennie, ott 
is tökéletes megoldással 
dolgozik. Egyet emelnék 
ki: Nemecsek halálának 
ábrázolása, zenei és szö-
vegi megvalósítása igazi 
kuriózum számomra. A 
zeneipar érzelmeket túl-
hangsúlyozó, szerelmes 
nótáinak dömpingje köz-

ben, számomra nagyon üdítő és egyben felemelő volt 
hallgatni azokat a dalokat, amelyek a két jóbarát Boka 
és Nemecsek által csendülnek fel (utóbbi halálát meg-
előzően), mert semmilyen mesterkéltség vagy csöpö-
gőség nincs bennük. Nem jajjognak, nem „tolják bele” 
a fájdalmat az ember arcába, és mégis megzokogtatnak 
minden jóérzésű embert (főleg, ha szülő). Tökéletes, 
tiszta, szirupmentes érzelmek. 
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De miért is kerül ez a téma egy gyülekezeti újságba? 

Mert találtunk itt nem is egy ősi párhuzamot, amik 
bibliai értékekre rezonálnak, és újra csak Salamon böl-
csességét bizonyítják, miszerint nincs új a nap alatt 
(Préd 1,9) – nemcsak a dolgok újra termelődését nézve, 
hanem az ember természetét is. Minden valamire való 
színházi előadás célja az, hogy elgondolkoztassa, to-
vábbgondolkoztassa a nézőt. Nos, nálam ez – három 
témában – ekképpen valósult meg: 

1. „Ami tiéd, az az enyém. De ami enyém, 
az nem a tiéd.” 

Ezt a Pásztorok éneklik a darabban. Emlékszünk rájuk, 
a vörösingesek csapatának két erőszakos tagjára, akik 
Áts Feri tiltásának ellenére a náluk kisebb fiúkat így 
vagy úgy vegzálták, bántották, meglopták. 

Visszaélni a nekünk bármilyen módon kiszolgáltatott 
ember helyzetével – legyen az: gyerek, tanítvány, fele-
ség, férj, szülő, testvér, özvegy, árva, szomszéd, alkal-
mazott, utas, vásárló, adófizető állampolgár, hátrányban 
lévő, elszegényedett, munkanélküli, más náció, üldözött, 
bevándorló, beteg (és még sorolhatnám) –, az egyik leg-
ocsmányabb bűn, amit elkövethetünk. A visszaélés nem 
csak megrövidítés, szóbeli vagy tettleges bántalmazás le-
het, hanem elhanyagolás, gondatlanság is. Amikor azt 
adjuk, ami a másik szüksége, akkor irgalmasok vagyunk 
(Lk 10: 25-37), amikor annak ellenére jót teszünk vele, 
hogy ő rossz volt hozzánk, akkor az a hozzáállás jelle-
mez bennünket, ami Jézusban is volt: kegyelmet gyakor-
lunk, a jogos harag helyett megalázzuk magunkat, és a 
másikat a magunk érdekei (elégtétele) elé helyezzük (Fil 
2:1-11; Rm 12:19-21). A kegyelem, több mint irgalom. 
A visszaélés több mint irgalmatlanság – kegyetlenség. 

És ide tartozik az is, hogy miért indult a „háború” a 
grundért?! Mert a vörösingesek kinézték maguknak azt 
a telket, hogy legyen hol labdázniuk. Úgy megtetszett 
nekik… És akkor gyerünk, vegyük el erőből. Áts Feri 
tiltja az erőfitogtatást a Pásztoroknak, de nincsenek er-
kölcsi aggályai a grund elvételét illetően, sőt – mivel 
érdekeinek ez felel meg –, befogad maguk közé egy 
árulót is. A cél szentesíti az eszközt? 

De jó ismerni a Bibliából, hogy ilyen nincs! A tisz-
tességtelenséget, az irigy, a máséra vágyódó szívet, 
vagy bármilyen visszaélést a másik helyzetével Isten 
nem nézi jó szemmel, főleg nem adja rá áldását. Már az 
Ószövetségben számos olyan törvényt adott a zsidó 
népnek, amelyekkel nevelte őket a nagylelkűségre, az 
önzetlenségre, a mértékletességre (a jövevénnyel, az 
özveggyel és árvával való bánásmód, a bűnt elkövetők-
kel szembeni büntetés mértékének meghúzása, még a 
föld és az állatok kizsákmányolását sem hagyta!). A 
számos példa közül számomra megdöbbentő Akháb 
esete (1Kir 21), aki megkívánta Nábót szőlőjét, hamis 
tanúkat állított, és hatalmával visszaélve megszerezte 
azt. De Isten nem hagyta ennyiben a dolgot, és Illés ál-
tal üzent a királynak: „Nemde megölted-é és nemde el is 
foglaltad-é? És szólj néki, mondván: Ezt mondja az Úr: 

Ugyanazon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábót vé-
rét, ebek nyalják fel a te véredet is!” (1Kir 21,19). 

Vagy Dávid dupla bűne (2Sám 11 és 12), aki nem 
türtőztette meg magát, és ez a tette egy kicsiny gyermek 
halálához vezetett. Nem mérte fel előre a következmé-
nyeket. „Te vagy az az ember!” (2Sám 12,7) 

Ráadásul az ószövetségi törvények követelményeit 
új dimenzióba emelte Isten az Újszövetségben: a jézusi 
lelkület, a szívbe írt törvény szintjére. 

2. „… és én akkor sem fújom más dalát, ha 
ronggyá kell ázni ezért száz éven át.” 

– énekli Nemecsek, miután kényszerből meg kell fü-
rödnie (újra) a kis füvészkerti tóban. Ő a népmesei leg-
kisebb hős, a mindközül legbátrabb. Ő az, aki félelmét 
legyőzve egyedül is elmegy a Füvészkertbe, és nem 
hagyja, hogy a társait, a csapatot a vörösinges nagyfiúk 
gyávasággal vádolják, örökre példát mutat bátorságból. 
Annyira elkötelezett a grund ügye mellett, a csapat mel-
lett, hogy vállalja az ellenséggel, az árulóval való nyílt 
szembenézést és az igazság kimondását is. Nem futa-
modik meg, sőt, egyfajta hitvalló lesz. 

Honnan jön a bátorság, a nem adom fel, a nem ha-
gyom, hogy uralkodjon valami más felettem hozzáál-
lás? A jellem, a kitartás, az állhatatosság, a kiállás a jó 
mellett, a hűség, az olyan szintű meggyőződés, ami tel-
jesen az identitásunk része már, ami miatt nem tudunk 
máshogy cselekedni, csak jól? 

Kiállni Isten ügye, „grundja”, a menny valósága, a 
Biblia igazságai mellett – akár a gyülekezetben is, ki-
sebbségben is? Ázni száz éven át? – kérdezem magam-
tól is. A következő fájdalomig? Betegségig? Nem sze-
retem napokig? Csalódásig? Meg nem értettségig? El-
utasításig? Ezredik mérföldig? És harag, számonkérés, 
kérdőjelek nélkül tovább menni? Mindhalálig? Nem 
megbotránkozva Őbenne? Ezt tényleg csak úgy lehet, 
ha elengedem a földi kényszereket, és egész szívvel hi-
szem azt, hogy jó Atyám végezetül jót fog kihozni az én 
életemből is (Ef 2,10; Fil 1,6). Úgy, hogy már eszembe 
se jusson a kérdőjelekkel foglalkozni, hanem az Isten 
iránti ősbizalom az identitásom kiszakíthatatlan része 
lesz, marad. Örökké. 

Ahogy a három ifjúnak (Dán 3), akikről így írt nem 
is olyan régen a Mai ige: „ha Sadrak, Mésak és Abéd-
Negó megalkudott volna a lelkiismeretével, és megha-
joltak volna a szobor előtt, talán akkor is megmenekül-
tek volna a tüzes kemencéből – de akkor a szabadulásu-
kat Nebukadneccar kezéből kapták volna, nem Istentől. 
Sőt, akkor a kemencét elkerülve szabadultak volna meg, 
nem pedig a kemencéből. Ha elbuktak volna a próbá-
ban, elvesztik a bizonyságtétel lehetőségét. Talán meg-
mentették volna az életüket, de feláldozták volna a be-
csületüket. A becsületük volt az, ami előidézte a csodát. 
A feddhetetlenségük tette lehetővé, hogy Isten közbelép-
jen az érdekükben. Jellemességük meghozta jutalmát.” 
(Mai ige 2019. június 1.) 
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Vagy, ahogy Pünkösd után a tanítványok különleges 
bátorságot kaptak az örömhír továbbadására, nem tö-
rődve az őket érintő negatív következményekkel. És 
Pál, és minden, Istenért a halált is vállaló keresztyén, 
„akikre nem volt méltó a világ” (Zsid 11,38) 

Ha pedig úgy tekintünk a grundra, mintha az lenne a 
gyülekezetünk, akkor csak úgy őrizhetjük meg azt a go-
nosztól, ha betartjuk az igét: „És ő „adott” némelyeket 
apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangé-
listákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a 
szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építé-
sére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia 
megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus 
teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk 
kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda há-
nyódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra 
csábító ravaszságától; hanem az 
igazsághoz ragaszkodva növeked-
jünk fel szeretetben mindenestől 
őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből 
az egész test egybeilleszkedik és 
összekapcsolódik a különféle ízüle-
tek segítségével úgy, hogy minden 
egyes tagja erejéhez mérten közösen 
munkálja a test növekedését, hogy 
épüljön szeretetben.” (Ef 4:11-16) 
 

3. „Én megbocsátottam, de he-
lyed itt köztünk nincs többé… 
Ne gyere ide ezután, tűnj el, 
takarodj!... tűnj el innen, nem 
kell jóvá tedd!” 

 

– énekli Boka és a Pál utcaiak Ge-
rébnek, miután visszamegy a grund-
ra, és szeretne újra a csapat része 
lenni. És itt érkezünk el a darab – 
számomra – dramaturgiailag leginkább megkérdőjelez-
hető részéhez. Mert ebben az előadásban Boka és a fiúk 
végül nem bocsátanak meg Gerébnek, és nem fogadják 
vissza őt maguk közé. Ez nagy hiba! (Nem tudom, ez 
kinek a döntése volt, ahogy utánanéztem, leginkább a 
rendezőé.) Ebben a dologban teljesen eltérnek a könyv-
től, ahol – megint csak – Nemecsek nemes jellemének 
köszönhetően Geréb ismét Pál utcai fiú lehet. Hogy is? 
Geréb őszintén megbánja az árulását és visszamegy a 
grundra bocsánatot kérni, és szeretné jóvátenni a hi-
báját. (Tiszta, bibliai rendezés.) Nem megjátszásból, 
nem cselből, nem hízelkedésből. Szembenézett tettével, 
és a jó helyen kereste a megbánást, elfulladó hangon, 
sírva alázta meg magát Boka előtt. Első körben nem fo-
gadták el ezt. Csakhogy otthon is kiderült a bűn, és Ge-
réb apja elment a grundra, mert nem akarta elhinni, 
hogy az ő fia áruló lenne. Végül Nemecsek lelke vala-
hogy megérezte (bár már jócskán lázas beteg volt, a 
csata előtti napon történik mindez) az apa fájdalmát, ke-
serűségét, hogy az nem lehet, hogy az ő gyereke ilyen 
jellemtelen legyen. És letagadta Geréb árulását, aki 

ezen a híren felbátorodva kimegy a Füvészkertbe, „vi-
szontkémkedik” a Pál utcaiaknak, és újra bocsánatot 
kérve levelet ír Bokának. És miután visszaveszik, végre 
elhangzik, aminek kell: „Tinektek pedig valamennyiő-
töknek a legszigorúbban megtiltom, hogy Gerébbel az ő 
hibájáról beszéljetek. Ő jóvá akarja tenni a bűnét, mi 
pedig megbocsátunk neki. Senki egy szóval ne bántsa, 
hibáját a szemére ne vesse. És őneki is megtiltom, hogy 
erről beszéljen, mert ez most be van fejezve.” (Mintha 
ez is bibliai lenne?!) Geréb határait átlépve, becsülettel, 
önfeláldozóan helyt áll a harcban, ezzel bizonyítva 
őszinte megbánását. 

Kemény üzenet az, ha egy ilyen jelentőségű, az 
egész könyv szellemiségével (becsületesség, jellemes-
ség, önzetlenség, a csapat érdekeinek a saját érdekek elé 
helyezése) együtt rezgő jelenetet kihagynak egy főleg 

fiataloknak szóló előadásból. Mert 
mi az „ellenüzenet”? Hogy nincs 
megbocsátás, hiába a megbánás, nem 
jöhetsz vissza! Erre nevelünk? Ezt 
kell képviselnie egy színházi elő-
adásnak, ami ráadásul nem is egye-
zik az eredeti történettel? Biztosan 
nem. Vagyis inkább: határozottan 
NEM. Már csak azért sem, mert a 
gyerekek nem ostobák, és látva a 
színpadon történteket a bemutató 
utáni időszakban nemegyszer hango-
san lefújjogták a Gerébet játszó szín-
észt, amikor az a tapsrendben meg-
hajolt a nézők felé. Kinek hiányzik 
ez? (Arról nem is beszélve, hogy mi-
lyen tapsot kapott volna, ha az erede-
ti verziót játssza el.) 

A Bibliából tudjuk, hogy a hegyi 
beszédben – közvetlenül az úri imádság után – ezt 
mondja Jézus: „Mert ha az embereknek megbocsátjátok 
vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pe-
dig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem 
bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6:14-15) 

Én úgy érzékelem, hogy bocsánatkérésre minimum 
ugyanekkorra hangsúlyt fektet az Úr, de erről jóval ke-
vesebbszer hallok, akár igehirdetésben, akár keresztyén 
irodalomban: „Amikor tehát áldozati ajándékodat az ol-
tárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek va-
lami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az ol-
tár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor 
térj vissza, és vidd fel ajándékodat! Békülj meg ellenfe-
leddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át 
ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, 
és börtönbe ne kerülj! Bizony mondom neked, ki nem 
jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig.” 
(Mt 5:23-26) 

Jaj! És már hallom is, hogy bocsánatkérés nélkül is 
meg kell bocsátani! Igen, és ki mondta, hogy nem? (Jól 
tudja ezt minden hívő.) De úgy látom, hogy azok szeretik 
ezt nagyon hangoztatni, akik nem szeretnek, vagy nem 
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akarnak bocsánatot kérni! Pedig a bocsánatkérés elmara-
dásának ugyanaz a következménye, mint a megbocsátás 
hiányának. Nem is tudom, valahogy mindig eszembe jut 
ilyenkor Elliot Aronson pszichológus könyve: a Történ-
tek hibák, de nem én tehetek róluk – Az önigazolás lélek-
tana. Igazán ajánlott olvasmány! 

Úgy tapasztalom, hogy a nem-megbocsátás és bo-
csánat-nem-kérés igazi jó testvérek, kéz a kézben jár-
nak, és belénk karolva a szakadék felé vezetnek ben-
nünket. Miért hangsúlyozom ezt? Mert szíven ütött az, 
hogy egy világi könyvben olvasok a bűnrendezés bibliai 
rendjéről! Ott, azok között a XX. század első éveiben 
élt fiúk között ez valahogy működött. A bocsánatkérés 
szükségessége, az odavezető út végig járása, annak el-
fogadása és viszonzása. Egyik elem sem hiányzik. Jó 
lett volna, ha ez benne maradt volna a darabban is, a 
gittrágás hiábavalósága mellett. De még jobb lenne, ha 

az én életemben és mindannyiunkéban ilyen egyszerű-
en, tisztán működne ez! És ezzel válaszolok is a címben 
feltett kérdésre: NEM. Nem hiába halt meg Nemecsek, 
ha azok a fiúk mindezt megtanulták, és alkalmazták is 
további életükben, mert ezzel többet nyertek, mint am-
ennyit a grund megszűnésével elvesztettek. 

Éljen a grund! Éljen Nemecsek tiszta, hősies, önzet-
len példamutatása! Éljünk így: „Mivel tehát már elfo-
gadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 
Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek 
meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok le-
gyen egyre bőségesebb.” (Kol 2:6-7) 
 

Ádány Judit 

(Az előadás fényképének forrása: www.vigszinhaz.hu) 

 

TALLÓZÓ 
 

Megbocsátás és utánzatai 
 

Megbocsátásról beszélnek és vallanak sokan. De amit 
látunk, az rengeteg zűrzavaros gondolat és viselkedés. 
Mert lehet azt egyáltalán megbocsátásnak nevezni, ami 
nem változtatja meg az embert? A Biblia állítja, hogy 
Isten megbocsátása megigazítja, megváltoztatja az em-
bert. Mint a tékozló fiút Jézus példatörténetében. 

Bár megbocsátásnak mondják a jó-
vátételről való nagylelkű lemondást és 
önmagunk túltevését az okozott káron, 
szenvedésen, de ez inkább az úgyne-
vezett „megbocsátó” bizonyítványa ar-
ról, hogy ő rendes ember, és megtette 
a maga dolgát. (Ennél csak az szomo-
rúbb és álságosabb, ha a megbocsátás-
ra szorulótól a „megbocsátok” kimon-
dott szavával ellopják a megbocsátás 
elnyerésének, a változásnak katartikus 
útját.) Megbocsátás tehát az, ami 
megváltoztatja az embert. A többi csak 
utánzata. 

Egyébként az emberi megbocsátás 
csupán elengedés, a felmentést csak Isten adhatja. Jó 
tudni, hogy az én megbocsátásomnak tehát korlátai 
vannak: 1. nem állok bosszút, 2. nem tartok haragot, 3. 
megbékülök vele. Hiszen az Újszövetség a sérelmek 
kapcsán az emberek közötti megbocsátásra úgy gondol, 
mint egy olyan adósság elengedésére, amivel a sérelmet 

szenvedettnek tartoznak (ἀφίημι – [el]hagy, [el]bocsát, 
[el]enged, megbocsát). 

A zűrzavar egyik oka az, hogy mégis sok keresztény 
megbocsátás címén a felmentést is akarja adni jogtala-
nul. Az én dolgom, hogy a másik ember megváltozását 
kívánjam, és ennél nem lehet fontosabb az én megbo-

csátásom vele való közlése. Hiszen utób-
bi esetben az egész történet csak rólam 
szól, hogy mások megtudják, így igazol-
va lássam magamat is, hogy lám-lám, én 
megbocsátottam. A teljes megbocsátás 
tehát Istennél van. (Jó megszerezni, mert 
egészen másképp érzi magát az ember at-
tól kezdve.) Épp ez jelentette az egyik fő 
gondot Jézus kortársai számára is. A tör-
ténetben Jézus így szólt a bénához: „Fi-
am, bocsánatot nyertek bűneid.” Néhány 
írástudó erre azt gondolta magában: 
„Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik! 
Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem 
egyedül az Isten?” 

De, – és a válasz most is csak ez lehet – csak az Is-
ten! Mert más nem adhat felmentést. 

Magyarul: Ha bárki megbocsátása felmentést ad an-
nak, aki még nem bánta meg a tettét, az a megbocsátó 
Isten helyére lép. Isten viszont mielőtt felment, már 
megváltoztat. 

Forrás: https://www.baptist.hu/megbocsatas-es-utanzatai/ 
 

 

„Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút ön-
magatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúál-
lás, én megfizetek” – így szól az Úr. Sőt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert 
ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére”. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a 
rosszat.” (Rm 12: 18-21) 
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Open Doors – A globális keresztényüldözés ma 
 
Két évvel ezelőtt, vezető kutató kollégámmal együtt a németországi keresztény menedékkérők helyzetéről és 
az őket érő lelki- és fizikai bántalmazásokról végeztünk terepkutatást. A legelkeserítőbb talán nem is az a 
passzivitás és tagadás volt, amit a német hatóságok és a nagy történelmi egyházak részéről tapasztaltunk, 
sokkal inkább azoknak a menekülteknek a tekintete, akik Krisztusba vetett hitük miatt Európától reméltek 
menedéket, de mindhiába: az öreg kontinensen ugyanazok a muszlim elkövetők fogadták őket, akik elől 
szülőföldjükről elmenekültek. 
 
Mindezek hátterében pedig, fájdalmas 
szimbólumokként, ott álltak az üresen kongó német 
templomok. Életem egyik legmegindítóbb pillanata is 
ehhez az időszakhoz köthető: tanúja voltam, amint egy 
berlini külváros kiüresedett, ám iráni keresztény 
menekültekkel újra benépesült gyülekezete – egy 
lánglelkű német lelkész vezetésével – együtt mormolta 
halkan a Miatyánkot. Sosem feledem. 

Nyissunk „ajtókat” a sokszor rejtve szenvedőkre 

2019. február 12. Ezen a napon jelent meg az üldö-
zött keresztények védelmével foglalkozó Open Doors 
nevű keresztény emberi jogi nonprofit szervezet éves 
világfigyelő listája (World Watch List), amely a keresz-
tényeket sújtó, vallási intoleranciára visszavezethető 
bántalmazásokat igyekszik 
globálisan felmérni. A közel 
hetvenoldalas jelentés hát-
borzongató látványt tár ki 
előttünk. 

Fájdalmas realitás, hogy 
minden kilencedik keresz-
tény elszenvedője a vallási 
alapú bántalmazás valamely 
megnyilvánulásának, azaz 
napi szinten, világszerte 
mintegy 245 millió ember 
szenved bántást keresztény hite miatt. 

Ez az előző évhez képest 14 százalékos növekedést 
jelent, a tendencia tehát egyértelműen és drasztikusan 
romló. 2018-ban 4.136 embert öltek meg keresztény hite 
miatt, vagyis naponta 11 keresztény ember életét oltották 
ki hite megélése és megvallása miatt. Ez alig két év alatt 
már önmagában is mintegy 200 százalékos emelkedést 
jelent, jóllehet maga az Open Doors is hangsúlyozza, 
hogy mindez szerény becslés csupán, hiszen egyes – 
nagymértékben érintett – területekről (például Szíria és 
Irak), objektív okokból nem rendelkezik jól dokumentált 
információval. Az emberéletek mellett a tavalyi évben 
mintegy 1.266 keresztény templom és kegyhely vált az 
erőszakos vallási intolerancia áldozatává. 

Különösen a keresztény nők helyzete romlott az 
érintett országokban – ők egyszerre két okból, nemi ho-
vatartozásuk miatt, másrészt hitükből fakadóan is külö-
nösen sebezhetőek. 

Bántalmazó országok 

A világfigyelő lista a keresztényeket hitük miatt leg-
inkább bántalmazó 50 országot veszi számba, emellett 

terepkutatásokra és külső szakértők adataira támasz-
kodva próbálja nem csupán számszerűsíteni, hanem át-
fogóan elemezni a helyi keresztény közösségek és 
egyének mindennapos küzdelmeit. A listát vezető or-
szágokat az üldöztetés súlyossága szerint rangsorolják 
az erőszak szintjének elemzésével, továbbá az élet öt 
különböző területét (egyház, nemzet, közösség, család, 
magánélet) érintő (el)nyomás vizsgálatával. 

A lista legelején szerepelnek (sorrendben): Észak-
Korea, Afganisztán, Szomália, Líbia, Pakisztán, Szu-
dán, Eritrea, Jemen, Irán és India. 

Szíriát a korábbi „Top 10”-ből India taszította le, 
ahol az elmúlt év folyamán drámaian megszaporodtak a 
hindu nacionalisták által elkövetett keresztényellenes 

atrocitások. 
A jelentés azt is megálla-

pítja, hogy noha az Iszlám 
Állam elnevezésű terrorista 
szervezetet a nemzetközi ko-
alíció mostanra lényegében 
kiszorította a korábban el-
lenőrzése alatt tartott közel-
keleti területekről, fanatikus 
harcosai most szétszóródva 
viszik tovább gyilkos eszmé-
iket, s nemcsak a régióban, 
de egyre inkább a szubszaha-

rai Afrikában is. Az újonnan szerveződött afrikai szél-
sőséges és erőszakos dzsihádista csoportok legitim cél-
pontjai között gyakran szerepelnek kifejezetten a ke-
resztény nők és lányok. 

Keresztény menedékkérők Európában 

S még mielőtt elintéznénk a fentieket annyival, hogy 
„ez úgyis nagyon messze van tőlünk, minket nem 
érint”, látnunk kell, hogy ebben a folyamatban érintet-
tek vagyunk mi is, nem pusztán keresztény minősé-
günkben, hanem európai állampolgárokként is. Ugyanis 
a listavezető országok és az Európába érkező migránsok 
származási országai között nagy és jelentős átfedések 
vannak. 

A keresztényeket leginkább üldöző országok szere-
pelnek a legnagyobb migránskibocsátó országok listá-
ján is; ezek rangsorolás nélkül: Szíria, Afganisztán, 
Irak, Irán, Pakisztán. 

A hivatalos európai statisztikák adósak a menedék-
kérők vallási hovatartozására vonatkozó adatokkal, így 
nehéz megbecsülni a vallási üldöztetés elől menekülő 
keresztények részarányát. Számos példából arra követ-
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keztethetünk, hogy az érintett keresztényeknek csupán 
elenyésző része menekül ténylegesen Európába. Mégis, 
a muszlim menedékkérők keresztény társaik ellen irá-
nyuló különféle vallási alapú bántalmazása sem példa 
nélküli. Ezek az esetek azt a sajnálatos helyzetet mutat-
ják, hogy a keresztény menedékkérők sok esetben még 
itt, az emberi jogok bástyájának vélt Európában is épp-
oly védtelenek és kiszolgáltatottak, mint szülőhazájuk-
ban. 

A keresztény menedékkérőkkel szemben lényegében 
ugyanaz a büntetlenségi kultúra folytatódhat Európá-
ban, mint az elkövetők származási országában, ahol a 
keresztényeket, illetve az iszlámról keresztény vallásra 
áttérteket bántalmazni és diszkriminálni nem minősül 
bűncselekménynek, sőt, inkább vallási kötelesség. 

Ezeknek a bűncselekményeknek a vallási indíttatása 
nehezen bizonyítható, mert sem a gyanúsított, sem a 

sértett nem köteles felfedni vallási hovatartozását, más-
felől a gyanúsított sem köteles az indítékáról nyilatkoz-
ni. Ha nem bizonyítható a bűncselekmény vallási indít-
tatása, akkor nem így jelenik meg a hivatalos bűnügyi 
statisztikában, tehát a döntéshozók nem ismerik fel a 
probléma fontosságát. A probléma kimondásának hiá-
nya részint a hézagos statisztikáknak, részint a politikai 
akarat és helyes értékítélet szinte teljes hiányának tud-
ható be. A probléma súlyosságát tetézi a bántalmazot-
takból hiányzó feljelentési hajlandóság, mivel félnek a 
negatív következményektől: a menekültügyi eljárás 
eredményétől vagy a fizikai megtorlástól. 
 

Horváth-Sántha Hanga 

Forrás: https://kepmas.hu/open-doors-a-globalis-
keresztenyuldozes-ma; Közreadta: Novákné Irén 

 

 

Drámaian nőtt az antiszemitizmus Nyugat-Európában, 
a kontinens zsidóságának egyharmada a kivándorláson gondolkodik 

 
Európában gyorsan terjed az antiszemitizmus, kiszaba-
dult a szubkulturális és szélsőséges gettókból, az ezzel 
kapcsolatos tabuk eltűntek – áll az Európai Zsidó Kong-
resszus (EJC) szerdán megjelent éves jelentésében, amit 
az Index szemlézett. A helyzet az EJC szerint különö-
sen aggasztó Németországban és Franciaországban, és 
már az európai zsidóság jövője van veszélyben. 
A jelentés alapján Franciaországban egy év alatt 74 szá-
zalékkal, Németországban 70 százalékkal nőtt a regiszt-
rált antiszemita erőszakcselekmények száma, ami a ta-
nulmányt készítő izraeli Kantor Center (Moshe Kantor 
az EJC elnöke) szerint rendkívül aggasztó. A szervezet 
vezetője szerint Európában az antiszemitizmust újra 
„normalizálták”: kiszabadult a szélsőjobb, a szélsőbal 
és az iszlamisták háromszögből, és a társadalmi élet 
szerves része lett. 

A világ sok országában a zsidóság egyre inkább vál-
sághelyzetben érzi magát. Az antiszemitizmus eljutott 
arra a szintre, hogy maga a zsidó élet folytatása kérdője-
leződik meg Európában – idézi a jelentésről beszámoló 
Guardian Moshe Kantort. 

A szervezet szerint 2018-ban 387 súlyos, antiszemita 
töltetű erőszakos eset történt a világon, ami 13 százalé-

kos emelkedést jelent. A legtöbb ezek közül az USA-
ban (100), az Egyesült Királyságban (68), valamint 
Németországban és Franciaországban (35-35) történt. 
A helyzet a jelentés szerint különösen rossz a nyugat-
európai országokban. Az EU emberi jogi jelentése nem-
rég szintén súlyos megállapításokra jutott, kutatásaik 
szerint az európai zsidóság 38 százaléka a kivándorlá-
son gondolkodik, mert nem érzi biztonságban magát. 
Az EJC jelentése Magyarországról is tartalmaz egy rö-
vid fejezetet. Az idézett közvélemény-kutatás szerint a 
megkérdezett magyarországi zsidók többsége úgy gon-
dolja, hogy nálunk is nőtt az antiszemitizmus, 31 száza-
lékuk szerint méghozzá jelentősen. Az EJC jelentése 
szerint a magyarországi antiszemita incidensek közé 18 
gyűlöletbeszéd, 9 vandalizmus és három fizikai támadás 
sorolható 2018-ban. Kitérnek a Soros-ellenes kampány-
ra, megemlítve, hogy bár vitatott, de többek szerint 
vannak antiszemita konnotációi. 

 
Forrás: https://168ora.hu/kulfold/dramaian-nott-az-

antiszemitizmus-nyugat-europaban-a-kontinens-
zsidosaganak-egyharmada-a-kivandorlason-gondolkodik 

 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a májusi születésnaposokat! 

Kusztor Maja (máj. 3.), Ádány Barnabás (máj. 11.), 

Sonkoly Dávid (máj. 18.), Uri Boglárka (máj. 31.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
májusban született 

testvéreinket! 
 

 

Bencsik István (máj. 13.) 
ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Örökös-Tóth Eszter (máj. 27.) 
dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 
Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 

„András először testvérével, Simonnal találkozott, és mondta neki: 
megtaláltuk a Messiást.” (Jn 1,42) 
 

Életünkben vannak fontos találkozások, ezek nem véletlenek. Szerez-
hetünk barátokat, testvéreket, társakat. Amikor találkoztok valakivel, 
miről beszélgettek? András hatalmas felfedezésre jutott, megtalálta a 
Messiást, és ezt úgy mondta el Simonnak, hogy nem késlekedett, ő is 
látni akarta Jézust. Másnap Filep találkozott Nátánaellel, és elújságolta, 
hogy megtalálta a Messiást. Nátánael felismerte és kimondta, hogy Jé-
zus az Istennek Fia, Izráel Királya. Megtalálni Jézust, aki hiányzott, - 
ez a cél. Jézust keresi minden ember, akár tudnak róla, akár nem. Jézus 
Krisztusban az Isten jött utánunk. Az Örökkévalónak minden problé-
mánkra egyetlen válasza van: Jézus. Benne mindent megtaláltok, amire 
a fizikai életben és az Isten előtt való járásban szükségetek van. Miután 
rátaláltatok a Messiásra, legyetek meggyőződve, hogy életetek legfon-
tosabb része elrendeződött.  

Lukács Edit 
 

 

Szeretettel köszöntjük  
júniusban született 

testvéreinket! 
 

 

ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 

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

Ebben a bizonytalan világban biztonságos helyet keresünk. A zsoltár- 
író biztonságos helynek tartja az Úr szárnyainak árnyékát. Máshol az 
Ige ír a Felséges rejtekéről, a Mindenható árnyékáról. Ezek a helyek, 
ahol megtaláljátok az Úr védelmező erejét. " Ott akarok lenni, ahol Te 
vagy. " Ahol az Úr van, ott bátorságot nyertek a sötétség erőivel szem-
ben. Aki az Úrhoz menekül, megtapasztalhatja jobbjának erejét. Az el-
lenség ijesztget, félelmet akar kelteni. Tagadjátok meg az ellenségtől 
való félelmet, mert Jézus Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és 
hatalmasságokat, diadalt vett rajtuk. Jézus neve erő és hatalom. Jézus 
Krisztussal együtt győzni fogtok. Jézus nevének ereje megtöri az ellen-
ség igáját. Tudhatjátok, hogy az Úr védelmező, erős jobbja veletek van. 
Nincs okotok a félelemre. 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 

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

 Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra 

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

 Minden második vasárnap dél-
előtt istentisztelet után Közössé-

gi Vasárnap (KV). Kávé, tea, 
sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetések. 

 Minden harmadik vasárnap du. 
4 órakor a Kamaraerdei Idősek 
Otthonában tartunk istentiszte-
letet. 

Betegeink 
 
Baranyai Jánosné 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 

„És szól Sion: Elhagyott az Úr 
engem, és rólam elfeledkezett az 

Úr! Hát elfeledkezhetik-é az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörül-
jön méhe fián? És ha elfeledkez-
nének is ezek: én te rólad el nem 
feledkezem. Ímé, az én marka-
imba metszettelek fel téged, kő-
falaid előttem vannak szüntelen.” 
(Ézs 49: 14-16) 
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