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Mennyei szélzúgás 
 
Őskezdet óta jár földünk felett 
,,sebesen zúgó szélnek zendülése’’, 
örök, tisztító, égi lehelet. 
 

Kastélyok s viskók közt megy zúgva át, 
megzörgeti a bűnök lakhelyének 
hazugságfüggöny-fedte ablakát. 
 

Alant terjengő füstöt szerteűz, 
s haldokló, hamvas oltári parázson 
színarany fényű lángra kap a tűz. 
 

Az érkezése, útja mély titok. 
De szól: ,,Sas-szárnyam tollain emelve 
az égbe jutnak halk imáitok.’’ 
 
Száll, zendül, zúg és nem pihenhet el, 
míg minden juhot amaz egy akolba 
az egy Pásztorhoz össze nem terel. 
 

Dömötör Ilona 
 

 
 

LÉLEK-üdítő 
 
Az apostolok Pünkösd napján félreérthetetlen jelét kap-
ták annak, hogy Jézus ígérete teljesült: eljött a Pártfogó. 
Testközelből tapasztalhatták meg Isten Lelkének hatal-
mát, működésének ellenállhatatlan dinamikáját. Nem-
csak hogy idegen ajkú embereknek idegen nyelven be-
széltek, és azok mégis értették őket, hanem még ennél 
is nagyobb csodát élhettek át: hallgatóik szíve összetört 
az evangélium hallatán, és azon a napon sok ember 
megtért, újjászületett. Kiformálódott az első gyülekezet, 
működésük pedig erőteljes hatást gyakorolt a környeze-
tükre. „Félelem támadt minden lélekben, és az aposto-
lok által sok csoda és jel történt … kedvelte őket az 
egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyüleke-
zetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:43; 47) Az azt követő 
évtizedekben pedig a Szentlélek az apostolok által át-
formálta a világ történelmét.  

És itt vagyunk mi, 2020-ban, és a hétköznapok 
mintha mást mutatnának. A „keresztény világ” (jelent-
sen ez bármit is), csak nyomokban tartalmaz valamit a 
Szentlélek kétezer évvel ezelőtt megtapasztalt hatásai-

ból. Az egyházak és gyülekezeteink is inkább az útjukat 
keresik, rosszabb esetben bukdácsolnak, sőt, akár totális 
kudarcot vallanak. És a hívők, mint egyének…? Ki az, 
aki még nem tapasztalta meg a Szentlélek erejének fájó 
hiányát az életében? Ki az, aki nem keresi ilyenkor a 
válaszokat a kérdésre: talán nem is volt igazi a megtéré-
sem? Talán soha nem is születtem igazán újjá? Ros--
szabb esetben még odáig is juthat a hívő (?) ember, 
hogy Isten erejét, hatalmát vonja kétségbe. Mintha Isten 
fáradt volna el, vagy mintha elfordult volna tőlünk. 

Évekkel ezelőtt hallottam egyszer, amint egy prédi-
kátor a következőképp magyarázta, hogyan lehetséges 
ez. Mindenki ismeri, hogy kell elkészíteni a szörpöt. A 
sűrítményt beletöltöm a pohárba, és ráengedek némi vi-
zet. Igen ám, de a szörp néha leülepszik, ilyenkor fel 
kell keverni. Így van ez az életünkben is: ha nem észle-
led a Szentlélek működését az életedben, az nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy nincs is benne. Ugyanakkor nem 
árt, ha hagyod, hogy Isten „felkeverje” az életedet. (Az-
óta a szörpgyárosok talán összeesküdhettek a prédikáto-
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rok ellen, hogy ne használhassák ennyire hatékonyan a 
terméküket illusztrációként, és remekül oldódó szörpö-
ket hoztak létre, nem kell soha felkeverni, így akit ez 
zavar, gondoljon mondjuk a kakaós tejre. Az tényleg 
leülepszik.) Már első hallásra is tetszett ez az illusztrá-
ció. De vajon mi tarthatja „felkeverve” az életemben a 
Szentlelket? Vajon mi tartotta meg Isten Lelkének je-
lenlétét az apostolokban? Az utóbbi kérdésre talán 
könnyebb válaszolni: keresztényként nem volt egy nyu-
godt korszak az övék. Elutasítás, üldöztetés hatóságok-
tól és saját népüktől egyaránt, nélkülözés, életveszélyes 
helyzetek, és ha lett volna egy kis pihenés, máris tévta-
nítások ütötték fel a fejüket, vagy a gyülekezetek belső 
fegyelmével volt gond. Ha már Pál is előszeretettel vont 
párhuzamot a sportolók és Krisztus követői között, mi 
is tegyük meg: az apostolok élete úgy telt, mint az él-
sportolóké. Folyamatosan edzésben kellett lenniük, és a 
megpróbáltatások csak még eltökéltebbé tették őket. 
Valaki egyszer azt mondta nekem: „A hitnek is vannak 
izmai. Ha nem használod őket, el fognak satnyulni.” 

Azonban van egy aggasztó különbség az akkori hí-
vők és a mi mostani körülményeink között. Összeha-
sonlíthatatlanul kényelmesebb, kiszámíthatóbb, állan-
dóbb életet élünk. Ezek pedig nemhogy izmosítanák hi-
tünket, sokkal inkább elsorvasztani látszanak azt. Tör-
vényszerűen így kell ennek lennie? Megvan bennünk a 
vágy: bárcsak nap mint nap átélnénk Isten Lelkének je-
lenlétét, dinamikáját az életünkben. Mit tehetünk ennek 
érdekében? Vonuljunk ki a kényelemből, aszkétaként 
tengessük az életünket egy barlangban? Tagadjunk meg 
magunktól minden földi jót – ha már a környezetünk 
nem teszi meg ezt helyettünk – és várjuk csendben a ha-
tást? 

Hadd világítsam meg másként ezt a dilemmát, és 
maradjunk a sport világánál. Tegyük fel, hogy van egy 
fiatal, induló sportoló, aki versenyszámában a világ leg-
jobbja akar lenni, és mindenét abba fekteti, hogy sport-
ágában egyre jobb és jobb legyen. Tudja, hogy lemon-
dásokon, fáradozásokon keresztül vezet ez az út. A tel-
jes kimerülés már-már a barátja, mert az visszajelzi ne-
ki, hogy jó úton halad. De eléri korlátait. Egyszer csak 
dúsgazdag támogatók állnak mögé, a tökéletes körül-
ményeket biztosítják neki a felkészüléshez, orvosok, 
edzők, szakemberek és fejlett technikai berendezések 
támogatják a fejlődését. Ez a sportoló, látva a hirtelen 
tárulkozó lehetőségeket, hogyan válaszol a helyzetre? 
Vajon kényelembe helyezi magát, hogy most már jóval 
kényelmesebben el tudja érni az eddigi szintjét? Vége a 
fárasztó edzéseknek, megoldja helyette a technika! 
Vagy a lehetőséget arra használja fel, hogy még maga-
sabbra jusson? Meggyőződésem, hogy egy igazi sport-
ember az utóbbit teszi. Miért? Mert ez élteti, ez hajtja: a 
győzelem. Csak előre ismeri az utat! Nem így kellene a 
hívő embernek, Krisztus katonájának is gondolkodnia? 
Ha több lehetőséget lát maga körül, akkor többet tesz. 
Ha kényelmes körülmények adatnak neki, akkor a feles-

leget nem saját kényeztetésére költi, hanem szolgála-
tokba fekteti be. Pál erről így vall: „Én tehát úgy futok, 
mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint 
aki nem a levegőbe vág, megsanyargatom és szolgává 
teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, 
magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre” (1Kor 
9:26-27) 

A karantén időszaka sokunknak ajándékba kapott, 
megspórolt percekkel, órákkal járt. Nincs munkába, is-
kolába, imaházba utazás. Kiszámoltam, nekem ez he-
tente több mint kilenc talált óra volt, hozzávetőleg egy 
munkanapnyi nyereség. Vajon mire használom ezt az 
időt? Saját kényelmemre, vagy több szolgálatra? Költ-
séget is spóroltam: azt mire költöm? Hogy ezekre a 
kérdésekre milyen választ adunk, az nagyban a hitünk 
erejétől függ. Akik a fölöslegükből vetnek oda pár ér-
mét adományként, nem erősödik a hitük. De vajon az 
özvegyasszonynak milyen erős hitre van szüksége, ah-
hoz, hogy Isten gondviselésében bízzon, lévén ő az 
utolsó két fillérjét adja oda? 

Ezekből a gondolatokból azt láthatjuk meg, hogy 
mai kényelmes körülményeink mellett is van lehetősé-
günk arra, hogy hitet igénylő helyzetekbe kerüljünk – 
akár nap, mint nap. Ha az éltet minket, hogyan tudunk a 
nekünk adatott (kevés vagy sok) eszközzel, erőforrással 
Isten munkájában részt venni, akkor minden lehetősé-
günket Isten szolgálatába állítjuk. Nem a kényelmes kö-
rülményeink ellenére, hanem épp azokat felhasználva 
„keveredhet fel” bennünk a Szentlélek, és fejtheti ki raj-
tunk keresztül is embereket átformáló hatását. A ké-
nyelmes körülményekre, a gazdag erőforrásainkra nem 
jól megérdemelt jutalomként szabad tekintenünk, de 
nem is ellenségként, mint amik eltávolítanak Istentől, 
hanem nagyszerű eszközökként Isten országának építé-
sében. 

Nézz körül az életedben: milyen lehetőségeid van-
nak, amiket eddig talán csak saját kényelmedre használ-
tál fel? Imádkozz, hogy az Úr láttassa meg veled, ho-
gyan tudod ezeket az erőforrásokat az Ő szolgálatába 
állítani! Meglásd, hamarosan izgalmas élethelyzetekbe 
kerülsz, amikor az ima-
életed is megújul, több 
hitre lesz szükséged, és 
a Szentlélek ismét erő-
vel tud az életedben 
működni – és ezt a kör-
nyezeted is észreveszi 
majd. És sokaknak íz-
leni fog.  

Miért, te nem felke-
verve szereted a ször-
pöt…? 
 

Nagy Péter 

 
 
 



M A N N A   2020. május–június 

 3

BÚCSÚZUNK
 
 

 
 

Orbán Kálmánné (Vojuteczky Mária) 
 

(1923 – 2020) 
 

Marika néni 1923. február 1-én született. Édesapja Len-
gyelországból menekültként érkezett, édesanyja sváb 
lány volt. Nagyszüleit nem ismerte, hatan voltak testvé-
rek. Már kisgyermek korában kereste Isten segítését és 
szabadítását. Iszákos édesapja miatt úgy érezte, helyze-
tén csak Isten tud segíteni. Tizenöt éves korában fogad-
ta be szívébe az Úr Jézust, és a Nap utcai gyülekezetben 
merítkezett be 1938. október 31-én, dr. Somogyi Imre 
lelkipásztor által. 

Tanító szeretett volna lenni, de nem engedték tanulni. 
1944-ben kötött házasságot, amelyből két fia született: 
Kálmán és Béla. Az idősebb fia három éves volt, a ki-
sebbik hét hónapos, amikor férje elhagyta. Attól kezdve 
egyedül nevelte gyermekeit. Amikor szülei idős koruk 
miatt segítségre szorultak, őket is magához vette azzal a 
kikötéssel, hogy nála nem lehet az édesapjának italozni. 
Ezt sikerült is elérni és halálukig gondozta őket. 

Ebben az időben Budakeszin laktak és a református 
lelkipásztor kérte meg, hogy elfoglaltsága miatt helyet-
tesítse, és a gyermekeket tanítsa helyette. Akkor még 
nem volt Budakeszin baptista gyülekezet. Később ez a 
munka teljesen rámaradt, sőt gyarapodott is, Mert Kál-
mán fia elvégezte a református teológiát, Hatvanba he-
lyezték, és ott is segített a gyermekmunkában. Ezt a 
munkát huszonöt évig végezte nagy örömmel és lelke-
sedéssel. Gyülekezetünkbe a 70-es évek elején jött. Is-

ten igéjét nagyon komolyan vette, és mindig igyekezett 
aszerint élni. Különösen sokat foglalkozott a próféciák-
kal. Azt mondta, lehet, hogy azért él ilyen sokáig, mert 
megéli az elragadtatást. Nagyon várta az Úr Jézus vis--
szajövetelét, hiszen a jelekből azt érezte, hogy ez igen 
közel van. 

Nagyon szerette a gyülekezetet, egészségi állapota 
és vaksága miatt (orvosi megállapítás szerint 90%-ban 
volt látássérült) kb. tíz éve nem jött gyülekezetünkbe. 
Amikor meglátogattam, első kérdése mindig az volt: mi 
újság a gyülekezetben? Mindenki iránt érdeklődött, és 
különösen sokat imádkozott a fiatalokért, hogy hűsége-
sek legyenek Istenhez és ragaszkodjanak az Ő igéjéhez. 

Minden istentiszteleti alkalmat várt, hogy velünk 
együtt hallgassa az igehirdetést. Minden úrvacsorai al-
kalommal velünk együtt vette az emlékjegyeket és éne-
kelte az Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt c. 
éneket. Nagyon hiányzott neki a közösség, Azt mondta, 
csak az vigasztalja, hogy amikor még tudott menni, 
nem hagyott ki egy alkalmat sem. Volt egyszer egy 
olyan vasárnapunk, hogy mi bemerítési ünnepélyre 
mentünk, és azt kérdeztem tőle, honnan szeretné hall-
gatni az istentiszteletet. Ő a budai gyülekezetet válasz-
totta, mert ő oda tartozik. Pedig akkor nem volt lelki-
pásztorunk és a gyülekezeti elöljárók közül valaki hir-
dette az igét. 

Halála előtt két-három héttel álmában jött hozzá egy 
fehér ruhás angyal és azt énekelte: „Ott a folyónak túl-
oldalán...” Amikor kérdezte tőlem, hogy tudom-e a 
szövegét, a dallama mindjárt eszembe jutott, de a szö-
vege az nem. Kerestem a régi Hit hangjaiban, de nem 
találtam. Ádány Misitől kértem segítséget. Ő nemcsak 
azt mondta, hol keressem, hanem még jóformán a szá-
mát is tudta. Az volt a legjobb, hogy e-mail-en el is 
küldte nekem, és Marika nénivel telefonon együtt tud-
tuk énekelni. A karja így hangzik: 

„Siess haza, oh, siess haza” 
így hangzik azok hívó szava. 
Tündöklő fényben várnak reád 
siess haza, oh, siess tehát! 

Ő tehát most hazaérkezett. Jó tudni, hogy nemcsak 
őt várják hívó szóval, énekkel, hanem bennünket is, ha 
majd odaérkezünk. 

Kissné Kati 

 

 

„Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelése-
met, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyel-
vemen 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 szárnyaira kel-
nék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. Ha 
azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít 
el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.” (Zsolt 139: 1-12) 
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VELÜNK TÖRTÉNT – RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTELEK 
 

Karantéka 
 

A karanténállapotunk ugyan lassan megváltozik, eny-
hültek a korlátozó rendelkezések, de még nem tudhat-
juk magunk mögött teljesen a járványt, nem tudjuk, 
hogy lesz-e második hullám, és az mivel korlátozza be 
életünket. Amikor ezt írom, a napi 106 ezerrel rekordot 
döntött az egy nap alatt regisztrált új fertőzések száma a 
világon. Úgy gondolom, hogy messze még a hajnal…. 

Nem tudom, a testvérek mennyire féltek-félnek. Be-
vallom, hogy nekem sokszor görcsbe rándult a gyom-
rom a tragikus számok, hírek és főleg képek, videók lát-
tán-hallatán. Nem szeretnék lélegeztetőgépre kapcsolva 
küzdeni az életemért, nem szeretném, ha bárkinek így 
kellene meghalnia, a szeretteitől távol, egy agyonterhelt 
kórházi osztályon. Sokszor, „célirányosan” imádkoz-
tam, hogy a családomból és a gyülekezetünkből senki 
ne betegedjen meg, ne kerüljön súlyos állapotba. 

Örültem viszont azoknak a híreknek, amelyek a se-
gítségnyújtásról, a kreatív családi történetekről, a kény-
szerszülte összezártságban kitalált otthoni programok-
ról, a gyerekek otthoni tanulásának vicces és ötletes 
megvalósításáról szóltak. A ma-
gyar ember humorban verhetetlen, 
ennek is sok jó – nem bántó, nem 
kegyeletsértő – példáját láthattuk. 
A tragikus hírek – eddig több mint 
ötmillió regisztrált fertőzött és 
közel 350ezer haláleset történt a 
világon a vírus miatt – melletti po-
zitív következményekről szóló hír-
adások mind-mind jó hatással 
vannak ránk: taps a kitartó dolgo-
zókért, ajándékba varrt maszkok, 
vérplazmaadás a gyógyításért, a természet tisztulása, 
összezárult ózonlyuk, állatok a kihalt városokban, a le-
vegő- és ipari szennyezettség radikális csökkenése és 
még sorolhatnánk. 

Nálunk, a szűk családban – a már meglévő problé-
mák mellé – leginkább két területen hozott változást a 
járvány. Az egyik, hogy Misi több héten keresztül itt-
honról dolgozott. Eddig is tudtam, hogy sokszor milyen 
idegölő, stresszes a munkája. Most ebből nem a napi 
oda-vissza, olykor két órás araszolás a városban, vagy a 
rohangálás az ország különböző helyeire tárgyalni a 
megbízókkal, vagy a napi rutinfeladatok, amik a mun-
kahelyhez kötődtek jelentettek kihívást, hanem, hogy a 
munka gördülékenysége hogyan oldható meg itthonról. 
Az ember ilyenkor önkéntelenül is hallja, hogy a másik 
milyen kedvesen, bátorítóan, viccesen beszél a munka-
társaival, meg az anyukájával is mindennap. Jól esett 
hallani. (Szinte már irigykedtem… .) 

A másik, hogy Zsófi lányunk idén érettségizett, most 
már tényleg múlt időben. Évekig bennem volt a gondo-
lat, hogy a nyuszink nehogy ilyentájt haljon meg, mert 

akkor szegény Zsófinak ez majd eltereli a figyelmét a 
tanulásról. No, ezt Bogyeszka „szépen” megelőzte, mert 
tavaly augusztusban meghalt. 

Azt viszont a legmerészebb fantáziáimban és álma-
imban sem gondoltam volna, hogy nem ez, hanem egy 
világjárvány fog bekavarni az érettségibe (is). De sajnos 
a megérzésem bejött, hogy valami nem fog stimmelni. 
Március 16-tól bezárták az iskolákat, és a végzős osztá-
lyok is az utolsó pár héten már a digitális oktatás „él-
ményében” részesültek. Ehhez még jött, hogy hetekig 
bizonytalanságban voltak a gyerekek, hogy lesz-e, és ha 
igen, milyen formában lesz megtartva az érettségi. Vé-
gül két és fél hetük volt a végső felkészülésre, tudva, 
hogy csak írásbeli vizsgát kell tenniük. Finoman szólva 
ez nem tetszett nekünk. És mindezt persze megtetézte, 
hogy nem volt hagyományos búcsúzás az iskolától, a 
társaktól. Se utolsó tanítási nap, se bolondballagás, se 
normál ballagás, se szerenád a tanároknak, se tarisznya, 
se évkönyv, se búcsúölelés, se együtt izgulás az érettsé-
gi vizsgák előtt, se bankett, se Gaudeamus igitur, se 

Ballag már a vén diák… . Pedig 
az ember úgy van kódolva, hogy 
bizonyos dolgokat, életszakaszo-
kat le kell zárnia, ez van benne a 
minket körülvevő kánonban, erre 
rituálék vannak, mert így kezdhet-
jük az újat. Bevallom, hogy nem-
csak Zsófit érintette rosszul na-
gyon ez a dolog, de minket is. Kis 
öröm volt az ürömben, hogy taná-
csunkat kérte az etika érettségi 
prezentációjához, és hogy komo-

lyan vette a karantént, nem ment sehova, csak néha sé-
tálni. Mi gyakorlatilag néha összefutottunk vele a 
konyhában, egyébként fent tanult a szobájában. Így 
amikor túl volt a negyedik vizsgán is, nemcsak ő szaba-
dult fel, de mi is. Most már csak az eredményeket vár-
juk, meg a felvételi kimenetelét… Csak… 

Ezeket és még egyéb mellékzöngéket átélve jutottam 
arra, hogy ún. karantén-bizonyságtételeket kérek a test-
vérektől. Hála az Úrnak, hogy sokan vállalták, és így 
többféle élethelyzetben lévő testvér életébe nyerhetünk 
bepillantást – ők milyen kihívásokkal kerültek szembe, 
és milyen tapasztalatokat szereztek a járvány ideje alatt. 
És aki tudott, küldött maszkos képet is, ha már így kell 
most járnunk-kelnünk kint, legyen megörökítve itt is. 
Köszönöm, hogy ezt bevállaltátok, és az odaszántságo-
tokat is! (Az idősebbek postán küldték el írásaikat .) 

A bizonyságtételek végén pedig egy kedves összeál-
lítást láthatunk még a nagyvilágban lévő karanténálla-
potokról. Váljon mindannyiunk épülésére! És imádkoz-
zunk egymásért! 
 

Ádány Judit 
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A célt az ok helyett 
 

Az elmúlt hónapokban egy nem várt „csapás” 
zúdult a földünkre. Csak nézünk magunk elé, 
szinte felfogni sem tudjuk, mi is történik most 
velünk. 

Egy parányi, láthatatlan vírus az egész Föl-
det hatalmában tartja. Tudjuk, hogy az előző 
100 év alatt is többször előfordult (számszerint 
ez a hatodik) ilyen világjárvány. 

– 1918-ban a spanyolnátha (1918-1920). Mint-
egy 17-50 millióra tették a halálos áldozatok 
számát. 

– 1956-58 között az ázsiai influenza ütötte fel a fejét. Kína egyik tar-
tományában mutatták ki először. 
– 1968-69 között egy enyhébb kimenetelű hongkongi influenzajár-
vány volt. 
– 1981-2012 között a HÍV-vírus Afrikából terjedt szét az egész világra. 
– 2009 nyarán a sertésinfluenza jelent meg. 
És most 2019 vége óta a Corona-vírus szedi áldozatait. 

Sokan tesszük fel magunkban a kérdést, hogy vajon miért engedi 
meg Isten ezeket a csapásokat? A Szentírásból megkapjuk a választ, ha 
megvizsgáljuk cselekedeteinket. Először is önmagunkon kell kezdeni: 
megtartottam, megtartottuk-e Isten parancsolatait földi életünkre vo-
natkozóan? Nem bűneink sokasága okozta a csapást? 

„De megtanít gyakorolni magad, 
a célt keresni már az ok helyett, 
mosódni méltó próbáid alatt, 
meglátni, hogy az Úr most ÍGY szeret, 
így készítget számodra is helyet 
és üdvöt, mely örökre megmarad.” 

(részlet Balog Miklós: A célt az ok helyett c. verséből)

A magam részéről a legfontosabb, hogy életem alkonyán tisztáz-
zam Istennel a dolgaimat, becsületesen megvallva bűneimet. Mert: 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9) 

Ha már én 
 

Ködbe vesznek a sokszor 
megjárt öreg utak, 
a gyengülő szem ismeretlen 
után kutat, 
botért nyúlnak támaszkodásul 
eres kezek, 
ráncba gyűrődik már a gondolat: 
„ha nem leszek…” 
 

De mi vagyok még mások számára? 
már csak teher? 
A „jaj-zsilip” megmozdításával 
vigyázni kell? 
Tanítsd meg, Uram, az örömszerzés 
szép örömét, 
mosolyogjak, ha erőből már 
nem jut elég! 
 

Panaszaim Te vedd el tőlem 
kimondatlan, 
hogy gyenge nádat Te nem törsz el, 
mutasd rajtam! 
Mécshitem számára szent olajat 
Nálad vegyek, 
hogy egy kis fény maradjon utánam, 
ha… – nem leszek. 

Lukátsi Vilma

 

Amikor a félelem próbál eluralkodni rajtam, a Bibliámban találom meg a vigasztalást: „Azért nem csüggedünk, 
sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső napról-napra megújul. (1Kor 4,16) Nehéz megélni a bezártságot, 
de kötelességünk felelősséget vállalni a többi embertársunkért is. Szomorúan élem meg a családomtól való távollé-
tet, elzártságot. Telefonon ugyan tudunk egymásról, csak a közelség, az ölelés hiányzik. 

Másik nagyon fájdalmas hiány a gyülekezeti együttlét hiánya. Testvéreimmel is telefonon bátorítjuk egymást, 
de már nagyon várom a gyülekezeti találkozást. Ebben a rendkívüli helyzetben felszínre kerülnek azok a hiányos-
ságaink, vagy erényeink, amikkel nyugalmas időkben kevesebbet foglalkozunk: szeretet, bizalom, segítségnyújtás, 
elfogadás, egészség, egyedüllét nehézségei, család, jövőnk átgondolása, imádkozás (másokért is!), hit, békesség, tü-
relem és nem utolsó sorban a HÁLA. Ebben a helyzetben megtapasztalhattam, hogy mit jelent nekem a gyülekezet, 
testvéreim hordozó szeretete. A sokszor negatívan megítélt fiatalok segítőkészsége, törődése. Legjobban pedig az 
Úr Jézus meg nem érdemelt szeretete és gondoskodása. 

Hálás lehetek Istennek, hogy van otthonom, családom, gyülekezetem, testvéreim. Itt a házban, ahol élek, ked-
ves, szerető embertársakat adott a jó Isten. Igazán hálás lehetek, van „emberem”. De ami a legfontosabb, hogy van 
Istenem, Jézusom és hitem. 

Szeretném, ha ez a rendkívüli állapot, amiben élünk, élek, pozitív irányba terelné a még hátralévő életemet! Ta-
nuljak türelmet, szeretetet, lelki békességet és elsősorban Istennel való állandó közösséget – imáimon keresztül – a 
végső és örökkévaló találkozásig. 

Ökrösné Margó 
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Ahogy bennem-nálam „zajlik” a koronavírushelyzet 
 
Az idén márciusban megjelent rendkívüli járvány kap-
csán eszembe jutott egy álmom. Mentem az imaházba, 
illetve csak mentem volna, de a bejárati ajtón egy nagy 
LAKAT volt. Hirtelen felébredtem, és nagyon rossz ér-
zés töltött el. Istenem, mit akar ez jelenteni? Azóta sem 
tudok szabadulni a gondolattól – és valóban megjelent a 
ZÁRT AJTÓ, a gyilkos vírus miatt. Sok mindent mond 
ez nekem. 

1. Számomra a legfontosabb ezen a földön a Gyüleke-
zet, ami az Úr Jézus teste. Nekem, személy szerint 
hiányoznak a testvérek, igyekszem telefonon tartani 
a kapcsolatot, engem is több testvér felhívott már. 
Örülök, hogy lelkipásztorunk prédikációit is hallha-
tom. Abban reménykedek, hogy a PRÓBÁK elmúl-
tával jobban fogjuk értékelni gyülekezetünket és 
egymást. A következő igéket nem magamtól írom: 
„De az a mondásom ellened, hogy az első szeretete-
det elhagytad.” (Jel 2,4) – „Erről ismeri meg min-
denki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok.” (Jn 13,35) – „ímé, adtam elődbe 
egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat” (Jel 
3,8). 

2. Magyarország azt hirdeti magáról, hogy keresztény 
ország. De jó volna, ha ez VALÓSÁG lenne! Az 

emberek között járva akaratlanul is hallom a találga-
tásokat, de Isten figyelmeztetéséről keveset hallani. 
A médián keresztül is kevés lelki tartalmú műsor 
hallható, látható. Lelkemben azt érzem, hogy nagyon 
kemény az emberi szív, nem veszik komolyan a fi-
gyelmeztetést. 

3. A világ kizárta az ÖRÖKKÉVALÓT az életéből. 
Mindenféle történik, csak az nem, aminek történnie 
kellene – a MEGTÉRÉS. Sajnos ez azóta van így, 
amióta ember él a földön. 

4. A rendkívüli járványhelyzetben, Isten rendkívüli 
gondviselésében fürödhettem! Halleluja! Amikor 
nincs időkorlát, akkor is hasonló a menetrendem: 
bevásárlás, gyógyszertár, posta, OTP – ezek gyalog 
is elérhető helyek. A látogatások száma csökkent, 
viszont a csendes percek száma nőtt. A családommal 
szorosabb lett a kapcsolat, hálás a szívem, hogy 
gondoskodásukat, szeretetüket megtapasztalhattam. 
Félelemről, elszigeteltségről, egyedüllétről, élet-
módváltozásról szó nincs. 

A nyomorúság a javamat szolgálta. SOLI DEO 
GLÓRIA! 

Kálmánné Erzsike 
 

 

„Uram, nagy a Te hatalmad, ahogyan megmondtad.”  
 

Talán nem tévedek, ha azt 
mondom, a 21. század embe-
rének az egyik legnagyobb ki-
hívása az idővel való gazdál-
kodás: minden beleférjen, 
minden meglegyen, amit ki-
gondolt, eltervezett. Ezért az-
tán nagy a sietség, a gyorsa-
ság. Minél többet birtokolni, 
minél többet látni a befogható, 
bejárható világból. A szólás 

így tartja: „Lassan járj, tovább érsz!”. Nehéz… Várunk 
arra, hogy Ő, Isten adja meg azt, amit kérünk, amire 
szükségünk van. Mégis kezünkbe vesszük a dolgok irá-
nyítását, megoldását. 

A Teremtő kezdetben jól kigondolt és megteremtett 
MINDENT: a Földet, annak forgását, embert, állatot, 
növényeket, közöttük a virágokat is. Mindent nemcsak 
azért, hogy „kiszolgáljanak” bennünket, hanem, hogy 
gondozzuk azt. Olykor álljunk meg, gyönyörködjünk a 
Föld szépségében, dicsérve az alkotás mögött és felett 
lévő Alkotót. „Vegyétek birtokba” – mondta az Úr az 
1Móz 1,28-ban. Elmondta a földdel való bánásmódot, 
az emberekkel való együttlét szabályait, a Vele való 
szövetségkötés ápolását. A hetedik napot szenteljük 

meg, elkülönítve az Ő számára. Ez jutott eszembe, ami-
kor megtudtam, hogy jött valahonnan egy parányi vírus, 
és megrettent a föld minden lakója, közöttük én is. Föl-
det érnek a nagy szuperszonikus repülők, bazárnak az 
iskolák, a templomok, a szórakozóhelyek. Felértékelő-
dött az orvosok, egészségügyi dolgozók, mentősök, lel-
kigondozók, önkéntesek munkája. És még sorolhatnám, 
de ezt a testvérek is jól tudják. 

Számomra nagy felismeréssel bír – pedig eddig is 
tudtam –, hogy milyen hatalmas a mi Urunk, Ő az 
egyedüli Király, aki mindent megtehet. Én dicsérve Őt 
nagyságáért, szeretetéért, meghajlok előtte és keresem 
megújult erővel feladatom és helyem a járvány utáni 
időre. 

A járvány miatti korlátozások három területen okoz-
tak gondot. Családom, unokáim hiánya, a gyülekezettől 
való távol maradás, és a természet közelségének nélkü-
lözése. Nem alakítottam ki szigorú napirendet az ott-
honlét idejére, de mindig volt tervem. A házimunka, fő-
zés, áhítat, imádkozás mellé több órás bibliaolvasást ik-
tattam be. Jegyzetet készítettem az elolvasott könyvek 
tartalmáról. Egy bibliai lexikon segítségével utána néz-
tem a neveknek, fogalmaknak, földrajzi helyeknek. 
Amikor tizenhárom éves Adélka unokámnak erről be-
széltem, azt mondta: Mama, hát ez már kutatómunka! 
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Egy másik szép kis jegyzetfüzetembe kigyűjtöttem 
sok-sok tartalmas és megszívlelendő idézetet, mondást 
– köztiszteletben álló, hiteles emberektől. Nagy élmény 
számomra – mert még tart –, a Szentírás folyamatos ol-
vasása. Látni az Úr vezetését népe életében, és a sok-
sok küzdelmet és harcot. Látni annak következményét 
is, hogy nem tartották meg 
és be Isten parancsait, ta-
nácsait. Mentek a saját fe-
jük, szemük, vagy olykor 
az érzéseik után. Persze ta-
nulságos, szép példákat is 
találtam, találok az olvasás 
során. Ezekből írok le most 
egyet. 

Káleb, Júda fejedelme 
volt, a tizenkét kiválasztott (törzsenként egy) férfi egyi-
ke, akit Mózes az Ígéret földjére küldött terepszemlére. 
Negyven nap múlva tértek vissza ebből a küldetésből, 
gyümölcsöt hozva a föld terméséből. Káleb és Józsué – 
tíz társukkal ellentétben – jót mondtak arról a földről. A 
nép zúgolódott a rájuk váró harcok miatt is. Káleb és 
Józsué csitította őket, hogy ne lázongjanak az Úr ellen 
(4Móz 13,14). Az Úr nem hagyta válasz nélkül mind-
ezt: Kálebnek ígéri a megtekintett földet, Hebront és 
környékét. A megígért földre csak Józsué, Káleb és a 
húsz évesnél fiatalabbak mehettek be. Mózes még kije-
löli e föld határait, megnézheti azt, de ő sem mehet be 
oda, utódja Józsué lesz. 

Negyvenöt év telt el azóta, hogy a tizenkét férfi 
megnézte az Ígéret földjét. Most már a föld felosztásá-

nak ideje van. Két és fél törzsnek még Mózes adott te-
rületet. Eleázár, Áron fia is segít Józsuénak a munká-
ban. Csak most szólal meg Káleb, a saját 85. születés-
napján. Visszaemlékszik a negyvenöt évvel ezelőtti 
eseményekre, amelyek jól bevésődtek a szívébe: „és 
úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben vala.” 

(Józs 14,7). Születésnapi 
összegzésében előre is te-
kint. Felvázolja terveit Jó-
zsué előtt, aki szem- és fül-
tanúja volt a negyvenöt év-
vel ezelőtt történteknek, az 
Úr, Mózes és a többiek je-
lenlétében. Káleb most el-
kéri azt a földterületet, 
amelyet akkor neki ígért az 

Úr, amelyet már látott, és amellyel még lesz tennivaló-
ja. Ezért Józsué Kálebnek adta Hebront és környékét, 
mert társa „teljes mértékben követte az Urat”. Többet is 
adott neki, MEGÁLDOTTA őt. 

A hűség, a kitartás, az istenszeretet, a zúgolódás nél-
küli megelégedettség meghozta a gyümölcsét. Káleb 
életében a maga idejében. Az Úr nem feledkezik el ígé-
reteiről, amint látjuk, Józsué sem. Káleb többet kapott, 
mint amit kért, mint amit várt: áldást az életére, békes-
séget a szívére és földjére. 
 

„Uram, nagy a Te hatalmad, ahogyan megmondtad.” 
(4Móz 14,17)  

Simola Ilona 

 

 

Aki mindvégig állhatatos marad… 
 

„… eszetekbe juttatja…” 
János evangéliumának 14. ré-
szének 26. verséből emeltem ki 
ezt az igét. A közelmúltban diót 
törtem, s mint máskor is, ki-
markoltam a zsákból a tálba 
annyit, amiről azt gondoltam, 
hogy egy ültő helyemben meg 
tudom törni. Nagyon kevés volt 
benne az elfogadható jó dióbél, 
ritka, mint a fehér holló, meg 
kellett erőltetnem magam, hogy 

végezzem a munkát. Amikor már csak pár szem volt a 
tálban, abba akartam hagyni, de ekkor eszembe jutott az 
az ige, hogy „aki mindvégig állhatatos marad, az üdvö-
zül”. Így befejeztem az aznapra kitűzött feladatot. 

Néhány nap múlva ismét munkához láttam, de most 
a zsák mélyére nyúltam. Csodálkozásomra sokkal több 
volt benne a „fehér holló”. Most a csodálatos halfogás 
jutott eszembe, amikor Jézus így szólt Péterhez: „Evezz 
a mélyre!”. Újra és újra visszhangzottak bennem Jézus 
szavai, s azon kezdtem el gondolkozni, hogy lelki érte-

lemben akkor evezek a mélyre, ha igeolvasáskor az ap-
róbetűkre is odafigyelek, és a citátumban jelölt helyen 
is elolvasom az igét, vagy bármilyen lelki olvasmány-
ban a megjelölt ige helyét a Bibliámból is elolvasom. 
Öröm és hála töltötte be a szívem, meg csodálat, hogy 
Isten az ilyen hétköznapi munkavégzés közben is szól 
hozzám. Ilyen fontos vagyok Neki. 
Kolléganőm 
Most, hogy bezártságban élek (csak a lakásban tudom a 
magam körüli legfontosabbakat elvégezni, nemcsak a 
koronavírus kezdete óta), sokszor keresek kapcsolatot 
telefonon keresztül. Így jutott eszembe és hívtam fel 
nagycsütörtökön egy volt kolléganőmet. Ő velem egy-
korú, egyidőben vonultunk nyugdíjba, 1995-ben, s az-
óta kétszer-háromszor ha beszélgettünk. Ő hozta fel be-
szélgetés közben, hogy holnap már Nagypéntek, mire 
mondtam neki, hogy én már ma „ünnepelek”, emléke-
zem a nagycsütörtöki eseményekre, ekkor érte az Úr Jé-
zust a sok megaláztatás: arculcsapás, köpdösés…, a kol-
léganőm folytatta a sort, én meg csodálkoztam. Minden 
este eléneklem ezt az éneket – mondta az „Ím, nagy Is-
ten most előtted szívem kitárom…” – „Ha a világ nem 
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          Kő az úton 
 

Gondolod, kerül életed útjába 
Egyetlen gátló kő is hiába? 
Lehet otromba, lehet kicsike, 
Hidd el, ahol van, ott kell lennie. 
 

De nem azért, hogy visszatartson téged, 
S lohassza kedved, merészséged. 
Jóságos kéz utadba azért tette, 
Hogy te megállj mellette. 
 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el 
Beszélgetni róla Isteneddel. 
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 
Küld azzal az akadállyal neked. 
 

S ha lelked Istennel találkozott, 
Utadban minden kő áldást hozott. 
 
Marie Feesche (Túrmezei Erzsébet fordítása) 

tudná is számos bűnömet, Te előled elrejtenem semmit 
sem lehet…” (HH 140). Azt mondtam neki akkor örö-
mömben, hogy én is el fogom énekelni. Ez sokszor csak 
ígéret maradt, de hála az Úrnak, annyi sok szép éne-
künk van, s hol egyik, hol másik jut eszembe. 

A kolléganőmmel kapcsolatban leírtak azt az esetet 
juttatták eszembe, amikor a tanítványok tüzet akartak 
kérni Samáriára, mire Jézus azt mondta nekik, hogy 
„nem tudjátok minémű lélek van bennetek”. Felismer-
tem, hogy én magamat különbnek tartottam, pedig jól 
ismerem az igét: „egymást különbnek tartsátok maga-
toknál”. Nem tudhatom, hogy 
kiben milyen lélek lakozik, ezért 
ne osztályozzam az embertársa-
imat „lelkiéletük” szerint. 
Gondviselés 
Az előbb leírtakat folytatva: 
1975-ben kerültem abba az isko-
lába tanárként, ahonnan nyug-
díjba is vonultam. Ez egy zenei 
tagozatos általános iskola volt, 
évfolyamonként három osztál--
lyal. Gyerekeim is idekerültek: 
Misi fiam a 8-at, Anikó lányom 
a 4-et, Sanyi fiam az első (D) 
osztályt kezdte itt, mindannyian 
zenei osztályba kerültek. A kol-
léganőm, akiről az előbb szól-
tam az 1. A osztály tanítónénije 
volt. A következő tanévben 
megnyitotta kapuit a közelben 
egy másik általános iskola, és a 
rózsavölgyi gyerekeket (mi is ott 
laktunk), a zenei osztályokba já-
rók kivételével átirányították 
oda. Kolléganőm Sanyi fiamat átkérte az ő osztályába. 

Ennek az az előzménye, hogy az alakuló értekezle-
ten, amikor a nevemet hallotta, halkan megkérdezte tő-
lem, hogy hová való a férjed? A végén elmondta, hogy 
ő Berettyóújfaluban ugyanabba a gimnáziumba járt, 
ahová a férjem is, de nem egy évfolyamra. Azt is el-
mondta, hogy Hencidán, ahol a tanítónői munkáját 
kezdte (idevaló a férjem is) tanított egy Ádány nevű 
mosolygós, szőke hajú kisfiút (valószínűleg Ádány Feri 
volt). Az is kiderült később, hogy ez a kolléganőm az 
iskolai párttitkár. 

Misi gimnáziumba ment továbbtanulni, talán harma-
dik osztályos volt, amikor szeptember 29-én az akkor 
ünnepelt Fegyveres erők napja vasárnapra esett, és az 
osztályfőnöke el akarta küldeni őt egy kerületi rendez-
vényre. Misi megmondta neki, ő vasárnaponként ima-
házba jár istentiszteletre, így nem megy el. Az osztály-
főnöke még aznap eljött hozzánk családlátogatásra, de 
csak a gyerekek voltak itthon, üzenetet hagyott, hogy 
másnap keressem fel a gimnáziumban. Elmentem, fel-
kerestem. 

– Pedagógus létemre hogy nevelhetem a gyerekei-
met idealista szellemben?  – kérdezte. Tudom-e, hogy 
az állásommal játszom? 

– Igen, tudom, de azt is tudom, hogy Isten akkor 
gondoskodni fog rólam egy másik állással. 

Még azt is mondta, hogy Misiben nagyot csalódott, 
és még ennél durvábbat is mondott róla. Ezután elment 
a gimnázium párttitkárjához, az meg az én kolléganőm-
höz, mint az én iskolám párttitkárjához. És ekkor az én 
kolléganőm mellém állt. Elmondta, hogy szeretem a 

gyerekeket, a gyerekek is sze-
retnek engem. (Egyébként 
mindkét párttitkár lányát, egy 
osztályba jártak.) Erről arimáthi-
ai József jutott eszembe. 

Ezzel a kolléganőmmel szok-
tam mostanában telefonozni, 
legutóbb például felhívtam a fi-
gyelmét arra, hogy a Duna tévén 
vasárnaponként református is-
tentisztelet is van, meg a PAX 
tévé műsorára is, ahol hetente 
többször is van baptista igehir-
detés. Erre ő azt mondta, hogy 
nagyon szeretett baptista ima-
házba menni régebben, a szom-
széd nénije sokszor elvitte ma-
gával, volt, hogy verset is mon-
dott ott. Ekkor mesélte el a Mi-
sivel kapcsolatos esetet. (Erről 
eszembe jutott Kalán Évi bi-
zonyságtétele, hogy őt is a 
szomszéd nénije hívta el először 
gyülekezetbe, így tért meg.) 

Kolléganőm szívében is ott 
vannak azok a kis magocskák, amelyek gyerekkorában 
a szívébe hullottak, bárcsak így, évtizedek múlva gyö-
keret eresztenének. Még a rendszerváltás után (ekkor 
már igazgatóhelyettes volt) mutatott nekem egy cso-
portképet arról a református gyülekezetről, ahol közé-
pen az édesapja volt, mint a gyülekezet presbitere. Ide 
nyúlnak vissza a gyökerek. Család – gyülekezet. Én ak-
kor sajnos közömbösen nyugtáztam, s most bánt a lelki-
ismeret, hogy nem voltam akkor beleérzőbb az ő hely-
zetébe. Most szoktam érte imádkozni. 
Koronavírus 
Túrmezei Erzsébet „Mindennel célja van” című verse 
jutott eszembe. Vallom, hogy a koronavírussal kapcso-
latban is ez a helyzet. 

„Áldott az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi 
szabadító Istenünk.” (Zsolt 68,20) 

Ádány Mihályné Annuska 
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„Én, az Úr, nem változtam meg.” (Mal 3,6) 
 
„Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok 
szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok! Mondom nektek: ha valaki 
vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.” (Lk 12, 6-8) 

Két évszázad, két igencsak hasonló történet: Isten életmentésre hívja az Ő követőit. Ha téged hív az Úr, követed-e 
őt akkor is, ha kockázatos? 
 

Gabi 
Élt egyszer egy ember, a za-
varos ideológiáktól hemzse-
gő, titokzatos, félelmetes 
XX. században. Földi élete 
ködös fekete-fehér emlék-
foszlányokból színes való-
sággá élesedik. Hívő keresz-
tény családba született, nem 
volt előtte ismeretlen az 
Evangélium – tudta, hitte ő 
valaha, hogy Ki az Igazság. 
Felnőttkorára megváltozott 

benne valami. A Bibliát párttagsági könyvre cserélte, 
egykori gyermekkori hitét egy másfajta hitre: a marxis-
ta-leninista eszmékre. Sokat tanult, művelt férfi lett, rá-
adásul a Magyar Néphadsereg magas rangú hivatásos 
tisztje. Második házasságából későn megszületett végre 
egyetlen kislánya, akit nagyon szeretett. Mindent meg 
akart adni családjának. A korabeli világi „minden”: lu-
xus szolgálati lakás a Budai-hegyekben, saját autó mel-
lett bármikor rendelkezésre álló fekete Volga sofőrrel, 
„jó kapcsolatok” által a „bűnös imperialista-kapitalista” 
Nyugatról behozott, mások számára akkor elérhetetlen 
áruk, nyaralások a Balaton-part legelegánsabb üdülői-
ben....És sok minden más is. Kirándulások, mesék, kö-
zös nagy beszélgetések, vidámság, életerő, humánum – 
valamint olyan erős empátia és jóindulat mások felé, 
ami néhány, még nála is magasabb beosztású „elvtárs-
ban” néha gyanút keltett. Gyanút keltett, mert a kislá-
nyát titokban elvitte hittanórákra. Közben hallgatott. 
Olykor elmerengett valamin, és senki nem tudta, mi 
bántja őt, mert néma maradt belső vívódásai közepette. 
Mintha komoly küzdelmei lettek volna a lelkében – a 
lelkéért? 

Aztán eljött egy novemberi délután, amit soha nem 
felejtek el. Döbbenet, rémület a szörnyű diagnózis után: 
áttétes hólyagrák. Menthetetlen, utolsó stádium. „Az ez-
redes elvtársért mindent megteszünk, ami emberileg le-
hetséges, hogy ne szenvedjen sokat” – mondta a való-
ban nagy tudású katonaorvos. Súlyos influenzajárvány 
tört ki a következő télen. Teljes látogatási tilalom min-
den kórházban. Kórházparancsnoki engedéllyel a fele-
sége meglátogathatta a haldokló embert, külön enge-
déllyel egyetlen egyszer bevihették hozzá a kislányát is 
– elbúcsúzni. De ennek az embernek szüksége volt még 
valakire. Egy papra. Akinek el akart mondani 
MINDENT. Feloldozást, békességet akart. Ahhoz az Is-
tenhez akart visszatérni, Akitől valaha elfordult, mert 
újra tisztán látott, mert az eszement ideológiáknak kö-
szönhető egzisztenciális jólét már semmit sem jelentett. 
Csak arra vágyott, hogy kegyelmet kapjon az Úrtól. 
Sem az influenzajárvány, sem a Központi Katonai Kór-
ház parancsnoksága nem tette volna lehetővé, hogy egy 
pap bemehessen hozzá. Mégis sikerült kijátszani az 
egypártrendszer diktatórikus katonai fegyelmi védvona-
lát is, ahogy a járványveszélyt is. Isten szolgája az 
egyik kis budai kápolnából minden veszéllyel szembe-
szállva a hátsó kapun, magát családtagnak kiadva beju-
tott ehhez a testileg-lelkileg szenvedő emberhez. Be-
szélgettek, imádkoztak. „Beesteledett” már – hiszem és 
remélem, hogy ez az ember is megkapta az Úrtól azt a 
bizonyos „egy dénárt”, bár az utolsó órában érkezett... 
(Mt 20,14). 

Egy esős délutánon földi élete véget ért. A pap is, a 
felesége is, a kislánya is megbetegedtek az influenzaví-
rustól, komoly tüdőgyulladás szövődménnyel. De akkor 
és ott ez nem számított. 

Ez az ember az Édesapám volt. 
Olajos Gabriella 

 
Viola 

Ugye ismeritek azt az üzenő-
falat az imaházunkban, ahova 
gondos kezek időről időre 
igekártyákat és imakártyákat 
szoktak felaggatni számunkra 
ajándékként? Az én történe-
tem ezzel a fallal indul, 
ugyanis ezen találtam márci-
usban egy könyvjelzőt. A raj-
ta lévő igének azonban nem 
akkor, hanem pár héttel ké-

sőbb lett különösen nagy jelentősége. 
Akkoriban azon imádkoztam, milyen igét is mond-

hatnék az én haldokló apukámnak, akivel idősotthoni 
lakóként személyesen nem, csak telefonon beszélhet-
tem. Bár az évek során megtanultam valamelyest értel-
mezni a félig lebénult arccal kiejtett szavakat, az utóbbi 
időben már csak beszélgetésenként egy-két szó csengett 
ismerősen, így szükségessé vált, hogy minden telefoná-
lásra előre kész mondanivalóval, felolvasni valóval ké-
szüljek. Egyik nap, amikor imádkoztam igéért, elém ke-
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rült ez a kis fekete könyvjelző. A következő ige állt raj-
ta: 
„Nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Rm 8,1). 

Erre volt tehát szükség: az evangéliumra, és a bűn-
bocsánat üzenetére. Sokat beszélgettünk már erről 
Édesapámmal az évek alatt. Bár szeretett az Istenről 
hallani és a Mai Igét olvasni, a maga részéről hallgatag 
maradt mindig. Hiába kérdeztem, nem árulta el a gon-
dolatait, így aztán sosem tudtam, megtért-e ő igazán. 
Néha úgy láttam igen, máskor elbizonytalanodtam felő-
le. Nem sikerült elsőre elérni: nem volt már ereje fel-
venni a telefont. Felolvastam neki az igét, és igyekez-
tem a lehető legegyszerűbben, tőmondatokban elma-
gyarázni. Túl fáradt volt már a beszélgetéshez, de azt 
érzékeltem, hogy zaklatott. A nővérrel beszéltem, aki 
azt javasolta, menjek be elbúcsúzni Édesapámtól. Ekkor 
kértem az ifi imatámogatását. 

A járványhelyzetre hivatkozva csak engem engedtek 
be, testvéreimet, férjemet nem. Nekem is be kellett öl-
töznöm egy szedett-vedett védőruhába, mert Édesapám 
erősen fertőző volt egy bakteriális betegség miatt. Csak 
igen röviden beszélgettünk, 
ami épp arra volt elég, 
hogy betanítsam a Mes-
senger videohívás felvéte-
lére: így a többi családtag 
is el tudott búcsúzni tőle, 
és én is beszélhettem vele 
még egy-két alkalommal. 
Elbúcsúzáskor azonban 
mondott valamit, amiből 
egy szót ki tudtam venni: 
„eucharisztia”. Mikor rá-
kérdeztem, hogy utolsó 
kenetet szeretne-e, bólin-
tott. Azonban a látogatási 
időnek és az azt követő ke-
gyelmi időnek is vége volt már, mennem kellett. Meg-
ígértem, hogy megpróbálom elintézni, de mondtam, 
hogy ha az Istentől imádságban bocsánatot kér, akkor Ő 
meg fog bocsátani. Isten szereti őt, és azt szeretné, hogy 
vele legyen, a Mennyben. Édesapám arca nyugtalan 
maradt: „eucharisztia”. Ekkor kértem a gyülekezet ima-
támogatását. 

Innentől Édesanyám azon volt, hogy azon a környé-
ken találjon egy katolikus papot, aki elvállalná egy fer-
tőző beteg megkenését. Én az idősotthonnal igyekeztem 
elrendezni a dolgot: a főnővér kereken megmondta, 
hogy ő bizony oda papot nem enged be, a szabályok 
miatt nem lehet. Ambrózy Tamás atya elvállalta a szol-
gálatot, és mivel az idősotthonba nem léphetett be, vi-
deochaten keresztül hívta fel Apukámat. Nemsokára 

Édesapám hívott, és bár egy szavát sem értettem, azt 
meg tudtam állapítani, hogy nagyon ideges valamiért. 
Kiderült, hogy a videóhívás megszakadt és az internet-
kapcsolatot nem sikerült helyreállítani. Ez a próbálko-
zás tehát kudarccal végződött. Tamás atya felajánlotta, 
hogy ha csak a kertbe beengedik és kinyitják az ablakot, 
akkor az ablakon keresztül meggyóntatja Apukámat, és 
fülpiszkálót benyújtva megkeni őt, minden testi kontak-
tust kerülve. Sajnos azonban ezt sem engedték meg arra 
hivatkozva, hogy a kert is az otthon területe. Sokat 
imádkoztunk, hiszen az Úrnak semmi sem lehetetlen.  

Végül valahonnan fentről jött egy sugallat: a főnő-
vért kikerülve az intézményvezetőt hívtam fel, aki 
azonnal beleegyezett, hogy a pap bemehessen az Ott-
honba. Természetesen rövid ideig, távolságot tartva, 
védőöltözetben. Meg is beszéltünk egy időpontot gyor-
san, és imádkoztunk, hogy Édesapám megérje azt. És 
Isten pedig megadta ezt is! Tamás atya utólag elmesél-
te, hogy mikor azt kérdezte Apukámtól, megbékélt-e az 
Istennel, bólintott. El is hiszem: onnantól kezdve a 
hangja békés volt, és Anyukám örömmel újságolta, 
hogy Apa azt mondta neki, hogy ő boldog. Az a bol-

dogság és béke volt rajta, 
amit csak az Isten adhat. 

Egy-két nappal ezután 
Édesapám kórházba került, 
ahol Covid-19 fertőzést di-
agnosztizáltak nála. Mikor 
hívtam, békés és derűs 
volt, és a nővérek elmon-
dása alapján ez általánosan 
is jellemezte ebben az idő-
szakban a hangulatát. Halá-
la után zárójelentésébe ezt 
írták: „békében exitált”. 
Bízom abban, hogy ő Is-
tennél van és találkozni fo-
gunk egyszer újra. 

Nem sokkal azelőtt, hogy megkerestük volna kéré-
sünkkel, Tamás atya egy cikket írt a 777blog.hu oldalra, 
ezzel a címmel: „Vajon lennék én is ilyen bátor?” – 
Már tíz olasz pap halt meg a koronavírusban. Mikor ő 
Édesapámnál járt, még nem tudhatta, hogy egy Covid 
pozitív embert látogat. A diagnózis után ő is (mint min-
denki, aki Apukámmal érintkezett) karanténba került, és 
lázas lett. Istennek hála két negatív teszt is mutatja, 
hogy az Isten megóvta őt a vírustól. Isten áldja meg őt 
az áldozatkész szolgálatáért, mert bár a koronavírus fer-
tőzésről akkor még nem tudtunk, egy anélkül is fertőző 
beteghez bement, hogy segítsen neki kibékülni Istennel, 
és az ő lelkét Hozzá emelje. Vajon mi lennénk ilyen bá-
tor eszközök Isten kezében? 

Simonné Pap Viola 
 

Tamás atya írása megtalálható itt: https://777blog.hu/2020/03/18/vajon-lennek-en-is-ilyen-bator-mar-tiz-
olasz-pap-halt-meg-a-koronavirusban/ 
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Hétköznapok ünneppé válása a világjárvány idején 
 

Május harmadik vasárnapja 
van, amikor írom ezt a cik-
ket. Dátum szerint két hó-
napja tart a karanténszerű ál-
lapot az országban, de leg-
alábbis Budapesten, viszont 
nekem úgy tűnik, mintha 
sokkal régebb óta változott 
volna meg az életmódunk. 
Tegnap kihirdette a kormány 
operatív törzse a kijárási kor-

látozás feloldását, de hitetlenkedve hallgatom, hogy 
miket „lehet” majd megtenni, mert már alig emlékszem, 
hogyan kell hagyományosan létezni. A COVID-19 név-
re keresztelt vírus mindannyiunk életét megváltoztatta 
egy időre. Az enyémet ilyen irányba: 

Március elején még tömeghisztériának neveztem az 
innen-onnan hallott jelenséget, hogy nagy tételben hal-
mozzák fel az emberek a tartós élelmiszert. Megvontam 
a vállam, ha valaki koronavírust említett, mert a korábbi 
madárinfluenzás eseményt juttatta eszembe. Azután 
egyszer csak koppant a fejem egy láthatatlan falban, 
mert egyik este munkából hazafele menet a boltban 
nem tudtam megvásárolni az aznapi vacsora kellékeit, 
üresek voltak bizonyos polcok. Mérges voltam az em-
berek pánikkeltésére. Sok időm nem jutott a bosszan-
kodásra, mert pár nap múlva a gyerekeinket hazaküld-
ték az iskolából, és rá nem sok idővel a munkahelye-
men is komoly intézkedések sorozata kezdődött el. 

A szociális szférában dolgozom, főállásúként immár 
öt éve. Jelenleg egy VIII. kerületi hajléktalanok átmene-
ti szállóján segítjük munkatásaimmal az ott élő közel 
száz férfi életét, és adunk egy tál meleg ételt a hét min-
den napján az utcáról bejövő, napi 150-200 személynek. 
A munkánknak van szakmai, lelki, fizikai és szellemi 
része, ami külső szemmel lehet nehéz, visszataszító, ér-
telmetlen vagy érthetetlen, de belülről ez sokkal árnyal-
tabb. Egyrészt minden munkatárs hívő, ami meghatáro-
zó motiváció. Különböző felekezetekhez tartozunk, de 
közös Urunk van, és ez sok nehézségen átsegít bennün-
ket. Másrészt a segítő szakmákat – jó esetben – olyan 
személyek választják, akiket jobban mozgat a másokért 
végzett szolgálat, mint az átlagembereket. Nem va-
gyunk hősök vagy csodabogarak, csak többet kaptunk 
abból az áldásból, ami például a Jézus-példázatbeli sa-
maritánusban is megvolt. Ha szükséget látunk, mozgás-
ba lendülünk, mert ezt diktálja a szívünk és a személyi-
ségünk. Ezt tesszük közösen ebben a szociális intéz-
ményben is, váltott műszakban, összesen 18-an.  

A koronavírus megjelenésével a szervezetünknél je-
lentősen megváltozott a napi munka összetétele. Elő-
ször saját magunkat kellett átnevelni az állandó kézmo-
sásra, kézfertőtlenítésre, szájmaszk viselésére, a fertő-
zés elleni védekezésre, utána pedig nagyon gyorsan 

megtanítani minden személlyel ugyanezt, aki belépett a 
kapunkon. Kötelezővé kellett tennünk a kézmosást, 
kézfertőtlenítést, kéztörlést. Sokukat kellett rávennünk a 
másként-köhögésre, egyes higiéniai szokásaik megvál-
toztatására, az egymástól való távolságtartásra. Küz-
delmes napok voltak. Az intézményre zúduló friss ren-
deletek miatt megnövekedett az adminisztrációnk, más 
módszer szerint kellett a népkonyhai étkeztetéseket le-
bonyolítani, aztán más helyszínre áthelyezni. (A lenti 
fényképen épp az látható, hogy az ebédért érkezők a 
kézfertőtlenítés előtt ismerkednek az új hellyel.) Ránk 
is vonatkozott az a rendelkezés, hogy készüljünk fel a 
tömeges megbetegedésre, ezért egyes lakóinkat házon 
belül át kellett költöztetnünk, miközben időnként ros--
szul lett egy-két idősebb szállólakó, aki miatt naponként 
izgulhattunk, hogy vajon, vajon mi lehet a fő baj, talán 
csak nem a koronavírus dolgozik benne? Amikor pedig 
azt gondoltuk, hogy nehezebb már nem lesz, hiszen a 
vezetőinknek sokszor naponta kellett felsőbb utasítá-
soknak és rendeleteknek újra és újra eleget tenni, a szál-
ló lakói részére kijárási tilalmat rendelt el az országos 
tisztiszolgálat vezetője. Bentlakásos otthonként ránk is 
ugyanaz a szabály vonatkozott, mint egy idősek ottho-
nára. A mai napig az egyik legnagyobb kihívást jelenti, 
hogy féken, vagyis az intézmény kapuin belül tartsuk 
azokat a lakókat, akik egyáltalán nem akarnának a sza-
badidejükben vagy a szabad napjaikon ott lenni. Az 
épület 3 szintes, van szép udvara, azon belül fedett, 
szellős, kiülésre, beszélgetésre alkalmas helye, de a tu-
dat, hogy nem mehetnek ki még egy rövid sétára sem, 
és vásárolni is csak bizonyos napokon, de látogatókat 
sem fogadhatnak: enyhén szólva börtönbe zárta őket. A 
rendelet persze értük született, hogy senki ne fertőződ-
jön meg a mindenfelé mászkálásban, de megértettem, 
amikor ez ellen lázadtak. A törvényt viszont a mi in-
tézményünk sem hághatta át. Az átlagembereknek 
„csak” kijárási korlátozásaik voltak, vagy önként karan-
ténba vonulás, egyeseknek a munkáltató „home office” 
formában történő foglalkoztatása, de a hajléktalan szál-
ló lakóira a szó szerinti kijárási tilalom lépett életbe. Az 
ő megnyugtatásuk, türelemre intésük, kordában tartá-
suk, a rendeletek megértetése, az ezzel kapcsolatos 
plusz ügyintézés, adminisztráció, a reggeli-esti hőmérő-
zések, az egészségükre való fokozottabb odafigyelés fá-
rasztó többletmunkát eredményezett a szokásos felada-
tok mellett. 

Hogy mégis miért vált áldott időszakká számomra az 
eltelt két hónap, azt azok a nyereségek idézték elő, amit 
hozott nekem ez a világjárvány. 

– Budapestre költözésem óta először élveztem a fő-
város utcáin való közlekedést. Kb. 40 percet utazom 
villamossal, metróval vagy trolival, amiben van néhány 
perc séta is. Áprilisban reggelente 2-3 utastársam volt 
az adott járműszakaszon, az utcák kiürültek, a kereszte-
ződésekben felesleges volt várni a zöld lámpára, mert 
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autó alig volt látható, sőt, át is lehetett sétálni torony-
iránt a kereszteződésben. Mindenfele csak a csend és a 
nyugalom. Néhány hét után bevallottam magamnak, 
hogy ha Budapest így maradna, még meg is szeretném. 
Tudom, hogy nem hangzik szépen, de 22 éve zavar a 
főváros zaja és az emberáradat, de ez alatt a két hónap 
alatt most békésen indult minden reggelem. 

– A kijárási korlátozás életbe lépésével jó ideig nem 
találkoztam a nagyobb gyerekeimmel, de az online 
kommunikációnk intenzívebb lett. Ők profin jelesked-
nek az okostelefon-adta lehetőségek kihasználásában, 
próbáltak engem is tanítani erre, és inspirálva is voltam, 
hogy megtanuljak ezt-azt a mobilomon használni, de 
zömében maradt az írott üzenetváltás, viszont ezen ke-
resztül folyamatosan tudtunk egymásról minden szük-
ségest. Virág volt mindig, aki kezdeményezte a közös 
chat-eléseket, és kérdezett körbe mindenkit, ki hogy 
van. A gyerekeim testközelsége persze hiányzott, a ha-
vonkénti közös családi 
ebéd már három hónapja 
kimaradt, de remélem, 
mire ez az újság megje-
lenik, folytathatjuk ott, 
ahol abbahagytuk. Meg-
nyugtató tudat volt az is-
kolák kényszerbezárása 
elején, hogy a két fiata-
labb gyerekem napi kap-
csolatban van egymással, 
persze kizárólag csak te-
lefonon. Azt hiszem, áp-
rilis végén szakadt el a 
cérnánk, és mentünk el egy késő esti közös sétára hár-
man, mert már mindannyian hiányoztunk egymásnak. 
Szigorúan távolságot tartva, szájmaszkot feltéve. Nem 
mintha bármelyikünknek lett volna valami baja, de azt 
hiszem, akkorra jött rá a család minden tagja, hogy a 
munkaköröm miatti napi többszáz személlyel való kap-
csolatból nem hoztam haza fertőzést, Dorina még min-
dig egészséges, ezért akár személyesen is lehet velem 
társalogni másoknak is... Nem véletlenül írom ezt ilyen 
éllel, hiszen tapasztaltam a szűkebb, tágabb család ré-
széről azt a hozzáállást, hogy tőlem félni kell, mert po-
tenciális veszélyforrás vagyok a számukra. Nem kellett 
volna! A vírus elleni ajánlott védekezést betartottam, 
akár a munkámról, akár a tömegközlekedésen való uta-
zásról legyen is szó, hiszen magamért, a velem egy ház-
tartásban élő lányomért és a munkatársaimért is felelős-
séggel élek. Egyedül a 90. évében járó apámhoz nem 
utaztam el, de a kora és az állapota miatt ez egyértelmű 
volt. 

– Egy másik különös változást hozott az otthonunk-
ba a járvány miatt megváltozott élet. Dorina egész nap 
otthonról végezte az iskolai feladatait, én pedig csak es-
tefele értem haza, így egy idő után a háztartás feladatai-
nak kisebb-nagyobb részleteit a lányom kezdte elvé-
gezni. Nagy örömömre megtanult néhány ételt főzni, a 

legszükségesebb dolgokat ő vásárolta be, a du. 3-kor 
bezáró üzletekbe ő ment el. Egy idő után megállapítot-
tuk, hogy kényszer hatására ugyan, de néhány hét alatt 
felnőtté kellett válnia, és úgy látom, ő ezt egyáltalán 
nem bánta. A magányos napjaiért nem tudom őt kárpó-
tolni, de meg tudtam és tudom dicsérni a kitartásáért, a 
türelméért, kettőnk majdnem mindig harmonikus egy-
más mellett élésében való együttműködéséért, a szor-
galmáért, a megváltozott élethez való békés alkalmaz-
kodásáért, a zúgolódásmentes hozzáállásáért, az elfoga-
dásáért, a naponkénti bátorításáért, a szeretetéért, a rám 
figyeléséért. A megváltozott életmódunk egy felelőssé-
get tanuló és abból jól vizsgázó, a felnőttkor küszöbé-
hez lassan megérkező lányomat teremtett. Tudom, hogy 
nem csak én, hanem ő is sokat imádkozott ezért.  

– Hálás vagyok azokért az alkalmakért is, amikor a 
fiam ugrott be elvégezni valamit, jönni-menni valahova, 
Dorinának segíteni, helyettem intézni el ezt-azt. Fel-

nőttként számíthattam rá, 
még ha nem is mindig volt 
ideális neki az időpont, vagy 
a helyzet. Miközben ő maga 
is küzdött a bezártsággal, a 
megváltozott egyetemi okta-
tás nehézségeivel, azonnal 
kész volt rá, ha megkértem 
valamire. Kettőnk kapcsolata 
is javult, talán most nem mé-
lyebb lett, inkább megerősö-
dött. Persze, lehet, hogy csak 
én érzem ezt így, ő mást 
mondana erről.  

– És hát meg kellett élnem azt is, hogy elsőszülött 
gyermekem már csak tájékoztat arról, hogy a vírusve-
szély kellős közepén költözni fognak, de segítségre 
nincs szükségük, így csak messziről asszisztáltam egy 
nagyon keveset az eseményhez. Be kellett ismét látnom, 
hogy a fiatalok bátorsága a nagy döntésekhez tekintélyt 
parancsoló erő, vetekszik az idősebb generáció életta-
pasztalatának értékével. Ha minden jól működik, akár 
ki is egészíthetnék egymást a korosztályok  

– A végére hagytam, de a leglényegesebb számomra 
a járvány idején megélt intenzív lelki élet az Úrral.  
Sajnos vagy nem, de pár hét alatt megszoktam, hogy 
vasárnap nem járunk imaházba. Viszont abból nem en-
gedtem magam felé, hogy ne tartsam meg a nyugalom-
napot arra, amire rendeltetett. Így az internetes élő is-
tentisztelet-közvetítés előtt már énekeket hallgattam, 
azután elképzeltem, hogy ott ülök az imaházunk sorai-
ban a szokott helyemen, és meghallgatom a tanítást. A 
gyülekezethez való tartozásomat jelentette ez a 30-40 
perc. Az alkalom utáni „beszélgetéstől” idegenkedtem, 
ezért nem kapcsolódtam be sosem, viszont többször is 
megtapasztaltam az elmúlt két hónap alatt, hogy a test-
vérek közül néhányan felhívtak telefonon és érdeklőd-
tek, mi van velünk. Jól esett az érdeklődés, köszönöm, a 
gyerekeim nevében is. A gyülekezettel való személyes 
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kapcsolat hiánya persze nem volt akadálya annak, hogy 
az én mennyei Atyámmal rendszeresen beszélgessek, 
amihez mindig hatékony felkészítés volt a napi bibliai 
videóüzenetek és az Ez az a nap Reménység esték hall-
gatása. Bekapcsolódtam több imaláncba, ami szintén 
egy mélyen átérzett közbenjárói imádságra buzdított. A 
munkából hazaérve sokszor órákig hallgattam énekeket, 
amiket nap közben kaptam messengeren barátoktól. 
Ezek a dallamos imádságok is segítettek abban, hogy a 
napi tennivalókból kikapcsolódjak, és Istennel tudjak 
találkozni és Vele beszélgetni. Ami viszont a leginkább 
változtatott a lelki életem minőségén, azt a munkahelyi 
imaélet megújulásának köszönhetem. 

Ezt a munkahelyet a segítői feladatkörrel nagyjából 
másfél évvel ezelőtt ajándékként kaptam Isten kezéből, 
és így is tekintek rá. Ez nem azt jelenti, hogy nem meg-
terhelő, vagy nem fáradok bele, vagy, hogy tudom min-
den problémára a megoldást, hanem azt, hogy nem kér-
dés számomra: érdemes-e ebben a szolgálatban benne 
lenni és maradni. Teljes szívvel, teljes elmével, teljes 
erővel, mert az Úrnak dolgozom első sorban. Kivált-
ságként élem meg, hogy hívő kollégáimmal együtt nem 
csak az ott lakók egészségi, anyagi, munkaerő-piaci 
helyzetük előbbre jutásában támogathatjuk őket, hanem 
az emberi kapcsolataik javításáért, lelkük megmentésé-
ért, Istenhitük fejlődéséért is tehetünk valamit. Nem 
mindenki fogékony erre, de aki igen, azok számára el-
érhetőek vagyunk, mint Isten fiai. Most, a járvány kitö-
résével és a fertőzés elleni védekezések fizikai beindítá-
sával egy időben az intézményünk vezetője a lelki síkon 
is elindított egy védelmi vonalat, és napi imafélórára 

hívta meg a munkatársakat az épület egyik eldugott ré-
szére, a pincébe. Azóta minden munkanap lemegyünk 
ebéd után, és az éppen aktuális eseményeket az Úr elé 
hozzuk. Van, amikor könyörögve jövünk elé, mert ne-
hézségeink vannak, és vannak napok, amikor „csak” há-
lát adunk neki a testi, lelki gyógyulásokért. Minden nap 
kérjük az Ő védelmét a saját és a lakóink életére, a csa-
ládtagjainkéra, és az udvarunkba betérő étkezőkére. És 
ahogy a háború idején itt dolgozó munkatársak a bom-
bázás idején, most mi is ebben a pincében jövünk az 
Örökkévaló elé. Mert hiszünk abban, hogy ahogyan ak-
kor nem érte bombatalálat ezt az épületet, úgy most is 
természetfeletti védelemben van részünk. Hálát adunk 
minden nap az oltalomért, az Ő Lelkének jelenlétért, és 
kérjük a magunk és a lakóink életére az Ő áldását. Imá-
inkra vannak azonnali „igen” válaszok, csodákban van 
részünk, láthatunk gyógyulásokat, szabadulásokat, meg-
téréseket. Tapasztaljuk azt az erőt, amit az irgalom Iste-
ne ad nekünk minden napra, hogy a fizikai segítésen túl 
tovább adhassuk a Tőle kapott szeretetet, kegyelmet, 
könyörületet. Amikor az imádságok végén eléneklünk 
egy-egy éneket, hálás szívvel indulunk felfele a pincé-
ből, hogy folytassuk a munkát. Naponként átéljük, hogy 
egyedül Istené minden dicsőség! SOLI DEO GLORIA 

Egy internetes megosztással zárom a bizonyságtéte-
lemet, mert így látom én is az eltelt két hónapot: „A sá-
tán azt gondolta, hogy térdre kényszerítheti a világot a 
koronavírussal, de elhibázta a lépést, mert most az 
egész világ térdelve imádkozik Istenhez.” Ámen. 
 

Kovács Éva 
 

 

Mit tanított nekem Isten az elmúlt hetekben? 
 

Az életmódváltozásról? 

Azt tapasztalom egyre inkább, 
hogy amikor kevés időm van, 
akkor tudok igazán hatékonyan 
működni, amikor pedig sok 
időm van, jellemzőbb rám az 
oktondi időfecsérlés. 

A világ sorsáról? 

Egyre egyértelműbben látvá-
nyos számomra az, hogy ha va-

lamit az emberiségre bíznak, az jellemzően elromlik, a 
rendezetlenség mértéke látványosan egyre nő. 

Az összezártságról? 

Azok között, akiknek az őszinteség életformájukká vált 
(és a Szentlélek átformálta őket), azok között nem okoz 
gondot, ám ha utóbbiak jelenléte megkérdőjelezendő, 
akkor köztük verekedések (ez fiúk között gyakoribb), 
veszekedések is gyakorivá válhatnak. 

A nagyon kedves emberekről? (ezt a részt mindenképp 
aktívan odafigyelve olvasd el még akkor is, ha a többi 

rész egyáltalán nem érdekelt, mert ez irományom leglé-
nyegesebb üzenete) 

Egyre többször tapasztalom azt, hogy a (Szentlelketlen) 
kedves emberekkel vigyázni kell, mert gyakran nem ér-
dek nélkül kedvesek - tapasztalataim szerint a három 
leggyakoribb ok: 

1. azt akarják, hogy mindenki jóhiszeműen vélekedjen 
róluk, erős legyen a kapcsolatrendszerük, nagy legyen a 
kapcsolati tőkéjük, úgy tudjanak kihasználni, hogy én 
köszönöm azt meg nekik, 
2. félnek attól, hogy valami rossz dolog kiderül róluk 
(mert van rejtegetnivalójuk), és a kedvességükben bíz-
nak, amikor jön az elszámoltatás, hogy csak baráti fe-
nyítésben részesüljenek, 
3. tetszik a másik (a célszemély általában ellenkező 
nemű), és meg akarja nyerni őt közösen eltöltött órákra. 
Természetesen tapasztalok olyan eseteket is, amikor va-
lóban felebaráti szeretetből adódó kedvesség tapasztal-
ható. 
A lényeg: A Szentlelketlen kedves emberek fenntartá-
sokkal kezelendők. 

Uri Benjámin 
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Lelkiismereti kalauz rendkívüli esetekre 
 

A jelenlegi járványhelyzet 
megmutathatja, hogy mit 
gondolok a felelősségről. 
Kettéosztja ez a téma a tár-
sadalmat: vannak, akik a 
gazdaságot féltik (pontosab-
ban: saját jövőjüket), mások 
pedig embertársaik élete mi-
att aggódnak. (Minden 
erőmmel igyekszem a máso-
dik csoportba tartozni. Ám a 
sok munkahely bezárását én 

is túl radikálisnak érzem.) 
Én nem tartozom semmilyen tekintetben a rizikó-

csoportok közé. Fiatal vagyok, nincs ismert krónikus 
betegségem, így nem kell komolyan félnem attól, hogy 
vírusos tüdőgyulladás miatt intenzív osztályra kerülök. 
Ám sokan vannak a környezetemben, akik fölött Da-
moklész-kardjaként lóg a gonosz kis vírus. A családo-
mat nem akarom megfertőzni. Ezek mellett félmunka-
időben dolgozom segédápolóként beteg emberek között 
– ahol koronavírussal fertőzöttek is vannak elkülönítve. 
Felelősségemnek érzem azt, hogyha megkapom is a ví-
rust valahonnan, mindent megtegyek azért, hogy ne ad-
jam tovább. Gyakran mosok kezet, igyekszem semmit 
sem összetüsszögni, és ha kimozdulok otthonról, akkor 
maszkot hordok – így csökkentem az esélyét, hogy 
cseppfertőzés útján átadjam a kórokozót. Egy dolog 
mindig nehezemre esett, de igyekszem rászokni: ha or-
rot fújok, akkor inkább dobjam ki a zsepit, minthogy 
zsebre dugjam… . Kérésem lenne, hogyha maszk vise-

lésére szánod magad, akkor három dologra figyelj oda 
az általad kilélegzett levegő hatékony szűrése érdeké-
ben: (1) az orr is legyen takarva; (2) az arcra illeszked-
jen a maszk, és ne szökjön meg a levegő az orr mellett; 
(3) NE kilégzés-könnyített (szelepes) maszkot válassz! 
 

Nem értem, hogy miért engedi meg Isten ezt a hely-
zetet. Egy dologban biztos vagyok: semmi sem történ-
het Isten tudta nélkül – ezért nincs okom félelemre. Azt 
viszont érzem, hogy mi az én feladatom. A lehető leg-
tisztábban igyekszem ellátni a feladataimat a kórház-
ban. Rengeteg önkénteskedési lehetőség nyílt az egész-
ségügyön belül, illetve az idősebbek felé is. Ha fertőzött 
helyen dolgozóként idős testvéreimnek segítenék a be-
vásárlásban, akkor veszélyeztetném őket. Így maradt az 
egészségügy. Néhányszor voltam egy víruslaborban 
önkéntesként, és próbálom segíteni a munkájukat. 

Egyik legnagyobb nehézség most az életemben lel-
kiismereti jellegű. Interneten keresztül kell letennünk az 
elméleti vizsgáinkat – mely nagyszerű lehetőség csalni. 
Ezzel a lehetőséggel legtöbben élnek/-ünk. Az oktatók 
ennek kivédése érdekében sokkal nehezebb kérdéseket 
tesznek fel. Ezzel majdnem kötelezővé teszik azt, hogy 
csaljunk. Nekem a lelkiismeretem folyamatosan láza-
dozik ez ellen. Rendszeresen imádkozom azért, hogy 
sikerüljön ellenállnom a csábításnak, de sokszor így 
sem sikerül. Hálás lennék, ha imádkoznátok értem és 
minden iskolásért is! Krisztus példáját szeretném kö-
vetni akkor is, amikor senki sem látja. 

ifj. Uri Imre 
 

 

Együtt 
 

 

A napi kifligyúrás pillanata 

Kilenc hete vagyunk itthon a gyerekekkel. Ha, mondjuk 
januárban valaki azt mondja nekem, hogy tavasszal két 
hónapig itthon leszünk, a férjem itthonról fog dolgozni 
a hálószobában, játszótérhez és a nagyszülőkhöz menni 

vagy bárkivel találkozni tilos  lesz, biztos azt válaszo-
lom, hogy lehetetlen. Erre nem vagyunk képesek. Meg 
fogunk őrülni egymástól. Kivitelezhetetlen! 

És mégis! Sőt! Ez az időszak rengeteg dologra taní-
totta meg a családunkat, mint egységet. Most mi segít-
hettünk a szüleimnek a bevásárlással (eddig ők segítet-
tek minket sok finom falattal), jobban gazdálkodunk az 
élelmiszerrel, ahogy Magyarország többsége, mi is 
megtanultunk itthon készült pékáruval ellátni magunkat 
(semmilyen pékárut nem vettünk, amióta itthon va-
gyunk). A drogériában töltött időt felváltotta az egysze-
rű, környezettudatos tisztítószerek utáni kutatás. Gyak-
rabban beszélgetünk videochaten a barátainkkal, mint a 
karantén előtt élőben. Teleültettük növényekkel a bal-
kont. A gyerekek megtanultak a szabadban játékok nél-
kül játszani: botokkal, kavicsokkal, a képzelőerejükkel. 
Csupa jó dolog, de még nem a lényeg! 

Két dolog van, amiben igazán nagyot fejlődtünk, de 
maradt még hova tovább. Az egyik, hogy a szűk család, 
vagyis mi Zsolttal és a gyerekekkel (Rebeka két éves, 
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Lea lassan öt), megtanultuk tiszteletben tartani egymás 
igényeit. Persze, hiszti az van. Nem is gyerek a gyerek 
és nem is őszinte az a felnőtt, aki sosem borul ki. Vi-
szont a csendes pihenő alatt csend van, amikor apa dol-
gozik, nem mennek be a gyerekek hozzá (csak, ha na-
gyon muszáj megmutatni azt a gyurmakukacot, ami 
most készült el, de ez mégiscsak érthető). Elküldjük 
egymást sétálni, biciklizni, ha úgy látjuk, csendre van 
szüksége. A gyerekek többnyire megtanulták elfogadni, 
hogy anya főz, varr, takarít, dolgokat intéz, nem tud ját-
szani. Mellém telepszenek vagy segítenek, ha mégis ve-
lem szeretnének lenni. Jó így együtt. 

A másik pedig, amiért igazán hálás vagyok és sokat 
segített nekem ebben az időszakban, az az, hogy akár-
mennyire elcsigázottan vagy frusztráltan a közeljövőtől 
fekszünk le, mindig tudunk hálát adni. Amikor pedig 
hálát adunk, rádöbbenünk, Isten végig gondoskodik ró-
lunk és a gondjaink igazából csipcsup problémák. Mi 
mégis annyira tudunk félni és problémázni. Aztán, 
ahogy tisztulnak a dolgok, ráébredünk, hogy Ő végig 
tudta, merre van az arra, csak bízni kellene. Mégis újra 
és újra ugyanígy járunk. De nem bánom. Hálás vagyok! 

Baranyainé Juli 
 

 

Házasság és várandósság karantén idején 
 

A karantén alatt rengeteg olyan tartalommal találkoztam az interneten, amelyek arról szóltak, hogyan lehet bölcsen 
kezelni ezt a nehéz időszakot. Hivatkoztak a kínaiaknál megugró válások számára, kiemelték, mennyire próbára te-
heti az egész napos összezártság a házasságot, mennyire kiélezi a konfliktusokat ez a különleges helyzet. Voltak, 
akik sajnáltak engem, amiért a várandósságom napjait így kell töltenem. Én pedig nem értettem őket. 
 
Hogy miért? Én úgy éreztem, kevesebb lehetőség van a 
barátokkal időt tölteni vagy a szórakozásainkra költeni, 
ugyanakkor kényelmesen itthon lehetek, minden órá-
mon online részt tudok venni, közben pedig egész nap 
együtt vagyok azzal az emberrel, akinek legelőször me-
sélnék el bármit, ami velem történik. Akivel legszíve-
sebben értekezek teológiai témákról, akinek leginkább 
adok a véleményére, akire felnézek, akivel szívesen és 
könnyen nevetek, akivel szeretek csak úgy is időt tölte-
ni, hogy valójában nem szólunk egymáshoz, csak egy 
légtérben vagyunk – azaz: a férjemmel, Petivel. Ahogy 
újra meg újra végiggondolom, mennyire nem volt szá-
momra kihívás az összezártság, 
úgy növekszik bennem a hála 
is, amiért ilyen társam lehet. 
Nem minden kapcsolat egy-
forma, és teljesen helyén van 
az, ha konfliktusok vagy kom-
munikációs nehézségek adód-
nak, hiszen két ember mindig 
különböző – én mégis azt ér-
zem a házasságkötésünk óta, 
hogy egyelőre nem kerültünk 
szembe nagyobb kihívással a 
kapcsolatunkban. 

És ilyenkor visszaemléke-
zem. Visszaemlékezem hat évvel ezelőttre, amikor az 
Isten egy távoli fogalomból valósággá lett számomra, 
amikor az életem radikálisan más irányt vett és elkezd-
tem Krisztuskövetőként, azaz keresztényként élni. Fo-
galmam sincs, hol tartana az életem, ha ez nem történik 
meg. Egyedülállóként töltöttem volna a karantént ott-
hon, vagy párkapcsolatban, élettársi kapcsolatban, eset-
leg házasságban? Az biztos, hogy ahogy most élek, az 
az ideális élet képe volt számomra már kereszténysé-
gem előtt is: házasságban valakivel, akit szeretek, akit 
könnyen tudok tisztelni, akivel szeretek időt tölteni és 

beszélgetni, akihez vonzódok, akitől gyerekeket szeret-
nék. Esetleg még énekelni is tud, és gitározni. Meg 
zongorázni. Hát igen, Peti egy főnyeremény számomra. 
 Tudom, hogy az istenkövetésből nem következik ga-
ranciálisan egy ilyen társ, vagy egy könnyű házasság, 
ezért nem tudok mit mondani és nem tudok mit tenni: 
csak dicsőíteni az Istent, hogy nekünk ezt adta. 

És hogy mivel töltöttük a karantént? Volt időm főz-
ni, így tudunk közösen reggelizni, ebédelni. Dicsőítés 
videókkal kísérleteztünk a vasárnapi istentiszteletekre, 
együtt gondolkodtunk, hogyan lehetne még jobbá tenni 
ezt a szolgálatot. Élveztük, ahogy nő és mozog a kisba-

bánk a hasamban. Együtt bos--
szankodtunk, amikor a vírus 
miatt alig kaptam időpontot a 
kötelező terhesgondozási vizs-
gálatokra. Együtt takarítottunk, 
olvastunk, néha sütöttünk-
főztünk, vásároltunk, részt vet-
tünk az online istentiszteleti al-
kalmakon. Közösségben vol-
tunk egymással és élveztük. 
Olyan jó, hogy ennek a karan-
tén után sem kell megváltoznia! 
Elvégre a házasság egész életre 
szól.  

A másik áldás, amit észrevettem karantén alatt, a 
gyülekezet. Érdekes, hogy épp most, amikor nem lehe-
tett személyesen találkozni, akkor erősödött tovább 
bennem, mennyire jó közösség ez, mennyire rugalma-
sak, mennyire nyitottak és gyorsak az új megoldásokra, 
milyen sokfélék az emberek, micsoda kincsek vannak. 
Úgyhogy összegezve csak annyit mondhatok, számom-
ra a karantén időszak egy áldott, nyugalmas, pihenős, új 
lehetőségekkel és kísérletezéssel teli időszak volt, ami-
ért hálás vagyok. 

Kotán Melitta 
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„Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó” 
 
Ahogy március első két hetében jöttek az egyre aggasz-
tóbb hírek a járvány európai terjedéséről, főleg az 
olaszországi megbetegedések és halálozások számairól, 
úgy kezdtek engem is egyre komolyabban foglalkoztat-
ni a kérdések: Mi lesz velünk, megbetegszem-e én és a 
szeretteim, ha igen, túléljük-e? Mi lesz idős hozzátarto-
zóinkkal? Hogyan tudunk róluk gondoskodni úgy, hogy 
ne sodorjuk őket veszélybe? Mi lesz a munkánkkal? 
Meg tudjuk-e oldani az otthonról-dolgozást? Lesz-e 
elég ennivalónk? 

Nagyon szent dolog lenne azt állítani, hogy a hívő 
ember számára ezek a kérdések nem is kérdések, hiszen 
tudjuk, hogy Isten kezében van az életünk. Miközben ez 
száz százalékosan igaz, ebből nem következik, hogy 
nem veszünk tudomást a problémákról. Inkább olyasfé-
le a bibliai magatartás a nehéz helyzetekben, amit Pál 
így fogalmaz meg: „kétségeskedünk, de kétségbe nem 
esünk”:(2Kor 4,8,): természetes emberi reakciónk a 
kétségeskedés, de hívő emberként a „kétségbe nem 
esés” is, mert ott van bennünk az Istenbe vetett bizalom.  

Biztos vagyok tehát benne, hogy ahogy az én szívem 
is elszorult arra gondolva, hogy mit hoz a jövő, mások 
is így voltak vele. Március 15-én, akkor, amikor leg-
utóbb volt gyülekezeti alkalom, én voltam az imaóra- 
vezető. Azt az igét hoztam imatémának, ami előtte és az 
azt követő hetekben is sokat jelentett nekem magamnak 
is: „Boldog az ember, a ki féli az Urat, és az ő paran-
csolataiban igen gyönyörködik…. Semmi rossz hírtől 
nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.” (Zsolt 
112,1.7). Ennek az igének az alapján azt javasoltam a 
jelenlevőknek, hogy a következőkben legalább annyi 
időt fordítsunk a bibliaolvasásra – a zsoltáros szavaival: 
az ő parancsolataiban való gyönyörködésre –, mint am-
ennyit az egyre aggasztóbb hírek hallgatásával töltünk. 
Erősen kísértett ugyanis az, hogy eltérjek a mindennapi 
gyakorlatomtól, attól, hogy felkelést követően az első 
az legyen, hogy „kávézzak Istennel” (Copyright: Son-
koly Tamás), nem pedig, hogy kapcsoljam be a TV-t és 
nézzem a híreket. 

Aztán másnap a cégnél úgy döntöttünk, hogy min-
denki otthonról dolgozzon – magam is így tettem, főleg 
az első két hétben. Visszatekintve erre az időszakra, 

nagy áldást je-
lentett, hogy 
szabadabban 
rendelkeztem 
a nap huszon-
négy órájával, 
mint egyéb-
ként. Már ma-
ga az is jó 
volt, hogy 
nyertem napi 
két órát, amit 
nem kellett az 

utazásra fordítanom. Ha úgy éreztem, hogy jó lenne egy 
kis mozgás, akkor kimehettem a kertbe, vagy éppen el-
mentünk sétálni a feleségemmel. De többször előfor-
dult, hogy elővettem a Bibliát is egy kis lelki feltöltő-
désre. Persze közben rengeteg idő ment el telefonálásra, 
amivel pótolni kellett valahogy a kollégáimmal a sze-
mélyes kapcsolat hiányát. De összességében az volt a 
tapasztalatom, hogy lelassult minden, ennek abban a 
vonatkozásban semmiképp nem örültem, hogy azok a 
megbízók, akiknek dolgozunk is mással voltak elfoglal-
va, mint hogy hétköznapi ügyeket intézzenek. 

Aztán, ahogy csökkent a veszély – vagy legalábbis a 
veszélyérzetünk –, úgy kezdett visszatérni az élet a 
normális kerékvágásba, és mire ezt a cikket írom, már 
gyakorlatilag újra bejárok a munkahelyre és azt tervez-
zük, hogy a kollégákat is visszacsábítjuk az irodába. 
Nem lesz könnyű… Az otthonról dolgozást – minden 
előnyével együtt – kényszermegoldásként élem meg, 
ami a semminél jóval több, de hatékonyságában – leg-
alábbis a mi mérnöki tervező szakmánkban – jóval ki-
sebb a hagyományos munkavégzésnél. 

És, hogy milyen lelki tanulsága volt ennek az idő-
szaknak, azokon kívül, amikre már utaltam? 

Először is, advent, azaz Jézus visszajövetelének a 
várása, ennek esetleges közelsége minden eddiginél va-
lóságosabbá vált. A halál mindnyájunkhoz jóval köze-
lebb jött, mint bármikor eddig. Ezt még fiatal kollégái-
mon is éreztem, meg akkor, amikor bementem a boltba 
vásárolni és ott volt a levegőben a páni félelem: mintha 
mindenki úgy tekintett volna a másikra, mint potenciá-
lis fertőzés-hordozóra… Eszembe jutottak Jézus szavai: 
„Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak 
várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: 
mert az egek erősségei megrendülnek” (Lk 21,26). Ve-
szélyeztetett korban levő hívő ember mondta nekem, 
hogy egy-két napig őt is megrendítette az a tudat, hogy 
veszélyben van, így mindjárt írt végrendeletet is. (Ezt 
eddig egyik adventben sem érezte fontosnak megten-
ni…) (Persze, hogy kortól függetlenül ki veszélyeztetett 
és ki nem, azzal kapcsolatban eszembe jutottak egy is-
merős orvos szavai, akinek az a tapasztalata, hogy 
egészséges ember nincs, csak kellően ki nem vizs-
gált…) 

Fiatalkorom egyik nagy élménye volt Billy Graham 
evangélista 1977-es első magyarországi látogatása. Ott 
voltam Tahiban, egyik gondolatát máig nem felejtettem 
el. És azt sem felejtettem el, hogy aznap este a Nap ut-
cában a Zsidókhoz írt levél 12. részének a vége volt az 
alapige, azon belül is a 26. verset emelte ki: „Kinek 
szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet 
tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a föl-
det, hanem az eget is.” Bevallom, nem értettem igazán, 
hogy a délelőtti János 3,16 alapige után miért ezt a ne-
hezen érthető igeszakaszt választotta. De ez az ige ak-
kor vésődött belém, és többször elém jött ebben a két 
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hónapban. Talán nem tévedek, hogy nemcsak én, ha-
nem a világon senki el nem tudta volna képzelni, hogy a 
világ egyébként emberi ésszel szinte felfoghatatlan, ola-
jozottnak tűnő működése néhány hét alatt majdnem a 
nullára leálljon… Amit a politikusok részben nem akar-
tak, részben nem tudtak elérni a természetvédelem, a 
klímaváltozás megakadályozása terén, azt egy szemmel 
láthatatlan aprócska vírus elérte… Talán ilyen az, ami-
kor Isten egy kicsit megrázza a földet? És mi lesz, ha 
egyszer majd úgy igazán megrázza?... 

Az az ige is sokszor eszembe jutott, otthon is idéz-
tem, amit Ámós prófétán keresztül üzen Isten: „Ordít-é 
az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hal-
latja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha 
semmit nem fogott?! Tőrbe esik-é a madár a földön, ha 
nincs tőr vetve néki? ….. Vajjon lehet-é baj a városban, 
a mit nem az Úr szerezne?” (Ámós 3,4-6) Ez az ige 
egyrészt azt üzeni, hogy mindennek oka van – nemcsak 
a fizikai életben, hanem lelki területen is –, másrészt, 
hogy a bajok is Isten tudtával, az ő megengedő akaratá-
ból jönnek. De jó lenne megérteni most is, hogy Isten 
mit üzen! 

Szólnom kell még a vasárnapokról is. Eleinte na-
gyon furcsa volt, hogy nem szólt az ébresztőóra… El 
sem tudom mondani, hogy mekkora áldás, hogy gyüle-
kezetben nőttem föl és nekem a vasárnapok az imaház-
ban kezdődtek és évtizedeken keresztül ott is fejeződtek 
be. Nem is éltem meg hiánynak pl. gyerekkoromban, 
hogy lemaradtam a vasárnap délelőtti tévéműsor, ma 
már nosztalgiával emlegetett rajzfilmjeiről (ezt azóta 
sem pótoltam). Életem fele ráadásul gyülekezeti veze-
tőként arról is szólt, hogy elvi kérdés, hogy mindig idő-
ben ott legyek minden alkalmon, így a vasárnapok fizi-
kai terhe is majdnem olyan volt, mint bármely más hét-
köznapé. És most mindez egyik hétről a másikra egy-
szer csak elmúlt. Kipihenhettem magam, majd bekap-
csoltam a tévét vagy az internetet és nézhettem az élő 
közvetítéseket egymás után…. Fizikai fáradság nélkül, 
bőségesen terített lelki asztal!... milyen jó is ez! (Kö-
szönet minden lelkipásztornak, aki vállalta, hogy hétről 
hétre a szinte üres padoknak prédikált…) 

Szinte le sem merem írni, nehogy megbotránkozzon 
valaki, de hiányozni fog mindez…. De azért gyorsan 

hozzáteszem: ez az állapot, hogy mások kiszolgálnak, 
nekem pedig mindössze az a „dolgom”, hogy „válogas-
sak az étlapról” nem a bibliai gyülekezet-modell, még-
ha a keresztyének nagy része ezt gyakorolja vírusmen-
tes időkben is… 

Egy dologról hadd szóljak még. Nagyon nehezen él-
tem meg, hogy édesanyánkat két hónapja csak messzi-
ről szerethetjük. Főleg az első néhány hét volt az, ami-
kor – miután feltöltöttük az éléskamráját és a hűtőjét 
minden földi jóval – szinte csak telefonon érintkeztünk 
vele. Neki is nagyon nehéz (volt) ez… Akkor még na-
gyobb volt a veszélyérzetünk is, látva a járvány európai 
terjedését. Félve gondoltam arra, hogy nehogy én le-
gyek vírusgazda akár felé, akár a szeretteim felé, hiszen 
én járok legtöbbet emberek között. Az ismert kifejezés-
sel élve „nem tudnám megbocsátani magamnak”, ha 
miattam valaki megfertőződne, netán meghalna. 

Aztán rájöttem, hogy ez ellen a gondolkodás ellen 
harcolnom kell. Mert nemcsak a vírusba lehet belehalni, 
hanem a magányba és a félelembe is Természetesen vi-
gyázni kell az egészségre és betartani a javasolt óvin-
tézkedéseket, de nem szabad rettegésben élnünk és nem 
szabad vádolni magunkat bármit is hoz a jövő. A Sátán 
módszere a vádolás, ezt teszi éjjel nappal (Jel 12,10), 
nem szabad hallgatnunk rá! 

Lehet egy hónapja, hogy a munkahelyről hazafelé 
autózva éppen a napi vallási félórát hallgattam a rádió-
ban. Egy pap szavait idézte egyik társa: „Tudod, nem 
félek, mert három jó dolog történhet velem: 1. Nem ka-
pom el a vírust, egészséges maradok. 2. Elkapom a ví-
rust, de kigyógyulok belőle. 3. Elkapom a vírust és 
meghalok és Istennel találkozom.” 

Azt hiszem, igaza van, Pál apostol is hasonlót ír: 
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény (a vírus is Isten 
teremtménye?! – ÁM) nem szakaszthat el minket az Is-
tennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban.” (Rm 8, 38-39) 

Ádány Mihály 

 
 

GYEREKSAROK
 
 
 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a májusi születés-
naposokat! 

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

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

Lapzártakor érkezett a hír, hogy 
megszületett Hunyady Bálint, Hu-
nyady Sándor és Gulyás Kinga test-
véreink harmadik gyermeke. 

Képpel még nem szolgálhatunk ró-
la, de ezt majd pótoljuk. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
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TALLÓZÓ
 

Képes összeállítás a természet változásairól karantén idején 
 

 
Pipacsok a járdán 

 
Rendhagyó fészekrakás 

 
Dámszarvasok az angliai Romfordban 

 
Vaddisznó és kutyák az indiai Ajmerben 

 
Róka koma egy berlini játszótéren 

 
Bazári makákók az indiai Dzsaipurban 

 

A képek forrása: facebook, reddit.com, startlap.hu, qubit.hu 
 

 

 

Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az 
én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lá-
bad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Iz-
ráelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. Nappal a 
nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, 
megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva 
mindörökké! (121. zsoltár)                                                              (Fotó: Simonné Viola) 
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A karantén megtanított ünnepelni a vasárnapot 
 

Mély és elgondolkodtató írását ajánlotta figyelmünkbe Fülöp Beáta, aki 
arról írt, hogy mire tanította meg őt a karantén a vasárnapokkal kapcso-
latban. Vajon mi tudtuk, átéreztük a vasárnap igazi lényegét, ünnepét a 
karantén előtt? 

A Gyulafehérvári Egyházmegyében engedélyezték a szabadtéri szent-
misén való részvételt. Igazán különleges vasárnap volt. Az elmúlt idő-
szakban, bár online bekapcsolódtunk családostól a közvetítésekbe, néha 
mégis üres élmény volt. Hiányzott a közösség élményétől kezdve, a köz-
vetlen közelből hallható prédikáción keresztül, a szentáldozásig, minden… 

De tudom: kellett ez az „elszakadás” ahhoz, hogy valóban ünnep legyen 
számomra a vasárnap. Hosszú idő után először tudatosult bennem, hogy 
miért olyan különleges, miért olyan fontos megünnepelni, megszentelni az 
Úr napját. Ezelőtt egyértelmű volt az, hogy reggel felkelünk, elkészülünk, 
beülünk az autóba és elmegyünk szentmisére. Egyértelmű volt, hogy közö-
sen énekelünk, imádkozunk, kezet fogunk. Egyértelmű volt, hogy megölel-
jük egymást, váltunk pár mondatot, és egyértelmű volt az, hogy utána vidá-
mabban, feltöltődve ülünk le az asztal köré a családi ebédhez. 

Az, hogy mindez egyik pillanatról a másikra megszűnt, megtanított há-
lásnak lenni a vasárnapokért. Megtanított arra, hogy ami most egyértelmű-
nek tűnik, nem is biztos, hogy az. Csupán hozzászoktam. Hány meg hány 
ilyen dolog van az életünkben, amihez annyira hozzászoktunk, hogy telje-
sen elfelejtjük értékelni. Pedig mennyire kellene. 

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.” (Rm 8,28) 
Nehéz időszakon megyünk keresztül? Talán igen. De ha megkeressük a 
szívünk a mélyén, mit tanított nekünk ez az időszak, teljesen másképp fo-
gunk rálátni. Felfedezzük Isten akaratát az életünkben, felfedezzük, hogy 
miben akar fejleszteni, mit akar megmutatni, hogyan akar szeretni. 

Hogy mit tanított nekem? Megtanított ünnepelve készülődni a szent-
misére, ünnepelve elmenni, ünnepelve jelen lenni, ünnepelve fordulni a 
többi ember fele. Egyszóval: megtanította, mit jelent a vasárnap. 

Lehet, hogy esőben, lehet, hogy szájmaszkkal, lehet, hogy 1,5 m távol-
ságra egymástól, de ott vagyunk, közösen, vágyakozva és ünnepelve mind-
azt, ami hiányzott, mindazt, ami jó, ami Istentől való, és magát az Istent. 

Fülöp Beáta – forrás: https://777blog.hu/ 

Az alku 
 

Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében, 
pedig a tölgyes nincsen már sehol, 
eltemette az idő homokja 
a mulandóság mélyén valahol. 
De a szél, amely a port ráhordta, 
a szél időtlen. 
                     És ma is beszél 
Isten – Ábrahámmal, veled, vagy velem? 
Ki tudja azt, ha zúgni kezd a Szél? 
 

…Ábrahám az élmény melegével 
az őt megáldó Úrral szemben áll, 
Aki elindult 
              Kéréssel marasztalja: 
– Ötven igazért is eljön a halál 
a gonoszokkal együtt, mondd, Uram!? 
(a merészségtől hangja megremeg) 
Zendül a Szél a Mamré tölgyesében: 
– Ötven igazért megkegyelmezek! 
 

Aki szelet vet… az időtlenségben 
viharrá váló nagy hitet arat: 
– S ha az ötvennek csak öt híja van, 
akkor megvonod irgalmadat? 
Irtózva tekint Sodoma felé, 
ott lakik Lót és családja, rokon, 
nem osztozik a város bűnében, 
s ítélet lesz ott túl a dombokon. 
Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében: 
És ha csak negyven igazat találsz? 
– Ha találok, a negyven igazért 
a város elkerüli a halált! 
 

Izzó szén a lélek rostájában: 
– És ha csak harminc igaz lesz, Uram? 
– Ha találok harminc igazat, 
ítélet nélkül visz tovább az utam! 
 

Zúg már a szél a Mamré tölgyesében, 
mert, ahogy fogy a szám, úgy nő a hit: 
– És ha húsz, Uram, de ha annyi sincs, 
csak tíz igaz… tíz ér még valamit? 
 

Nem volt tíz igaz. 
                         Elveszett a város. 
A füst és pernye ma is fojtogat, 
ha megszólal a lelkiismeret, 
és megkérdezi: van-e tíz igaz? 
 

A lelkünk mélyén vergődik a kérdés, 
és megdöbbentő rá a felelet: 
– A Golgotán ért véget az alku! 
Nem volt tíz igaz. 
                            Csak Egyetlenegy. 

Lukátsi Vilma

 

Megbékélt 
 

Soha senkinek nem szabadna így távoz-
nia ebből a világból. S mégis, a szomo-
rúság és veszteség ellenére vannak, akik 
képesek a pozitívumot meglátni. 

A képet egy New Hampshire-i test-
vérpár készítette. Az édesapjuk vasár-
nap hunyt el. A család több mint egy 
héten át tartózkodott a kórház területén. 
A parkolóban aludtak, napközben a be-
teg ablaka alatt ültek. A nővérek ilyen 
messziről is megkedvelték a családot. 

Gyakran integettek, helyzetjelentést adtak az ablakon át. Vasárnap ugyan-
így kellett közölniük a szomorú hírt: a családfő elhunyt. „He is at Peace. 
(Megbékélt.) We are so sorry. (Nagyon sajnáljuk.)” 

A két nővér, akik a leggyakrabban voltak a haldoklóval, elmondták a 
családnak, hogy a szerettük tudta, hogy ott vannak, hogy szeretik, hogy 
imádkoznak érte, hogy nagyon hiányzik. Békében hunyt el. 

A Johnson család most minden fórumot megragad, hogy elmondja, az 
egészségügyi dolgozók minden tőlük telhetőt megtesznek és még többet. 
Nemcsak orvosok és nővérek ebben a tragikus helyzetben, de család a csa-
lád helyett, barátok a barátok helyett. 

Forrás: https://www.facebook.com/atengerentulroljelentem/05.20.
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

Szeretettel köszöntjük 
májusban született 

testvéreinket! 
 

 

Bencsik István (máj. 13.) 
ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Örökös-Tóth Eszter (máj. 27.) 
Kotán Melitta (máj. 28.) 
dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 
Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 

„Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, Jó reggel készülök hoz-
zád, és vigyázok.” (Zsolt 5,4) 
 

Néha csak egy sóhaj hagyja el ajkunkat, néha kiáltunk, sürgős segítség-
re van szükségünk, azt akarjuk, hogy az Úr figyeljen ránk, mint a kis-
gyerek, aki akar valamit mondani az édesanyjának, és nem hallja meg, 
akkor többször elmondja, amit akar. Az Úr gyermekeiként oda mentek 
az Atyához, és kéritek a segítségét, elmondjátok, ami a szívetekben 
van. A bajok, gondok, megoldatlan problémák sokszor hosszú idő után 
jönnek rendbe, de az Úr tudja az alkalmas időt, amikor válaszol. Le-
gyetek alázatosak, és képmutatás nélküli hittel járuljatok az Úr elé. 
Nyíljon meg a szívetek, hogy a ti Uratok tudjon hozzátok szólni az Ő 
Igéje által. Elfáradhattok, mert nagy a teher rajtatok, és nincs erőtök, 
nem szégyen, ha kerestek valakit, aki segít imádkozni. Amikor felsza-
badultok a próba alól, szárnyra kelhettek. Az Úr érti a ti szíveteket, 
imáitokat, és rátok árasztja kegyelmét, hogy örülhessetek. 

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.) 

„Mi pedig mindnyájan, akik fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr di-
csőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az 
Úr Szelleme által.” (2Kor 3,18) 
 

Olyan lehetőséget tár fel előttünk ez a mondat, ami lehetetlennek tűnik. 
Emberileg valóban lehetetlen, hogy az Úr dicsősége megjelenjen előt-
tünk fedetlen arccal. Leplezett lesz a látásunk akkor, ha nem távolítjuk 
el szemünk elől azokat, amik rontják a tisztánlátást. Lepel lehet sze-
münkön, ha valamit titkolunk, nem a valóságot mutatjuk, szerepet ját-
szunk. A fedetlen arc teljes őszinteséget jelent. Ebben a világban me-
rünk teljes őszinteséggel járni? El kell döntenünk, hogy csendessé-
günkben igazán akarjuk-e szemlélni az Úr arcát, mert akkor változunk 
át az Ő hasonlóságára, ábrázatára dicsőségről-dicsőségre. Felfoghatat-
lan, de igaz, mert az Ige mondja! 

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. 

Jó idő esetén idén is megtartjuk 
hagyományos Pünkösdi kirándulá-
sunkat a Szilfa-tisztásra, június 1-
én 10 órakor. A járványhelyzet 
miatt nem lesz közös főzés, min-
denki maga gondoskodik az ele-
mózsiáról. Alkalmunkat a meghir-
detett szabályok betartásával tart-
juk meg. Szeretettel várjuk a test-
véreket! 

Az imaházban egyelőre még nem 
találkozhatunk. 

Betegeink 
 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Uri Imre 
Vétek Ferencné 
 

„Megtelik szájam dicséreteddel, 
minden napon a te dicsőséged-
del. Ne vess el engem az én 
vénségemnek idején; mikor el-
fogy az én erőm, ne hagyj el 
engem!” (Zsolt 71: 8-9)) 

 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Címlapfotó: Nagy Károly (fb/csodahelyek.magyarorszag)  Fotó: saját képek 
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