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Adventi kiáltás 
 

Még el sem sárgultak a levelek,  

zöld lombokra hullott le a hó,  

ősz nélkül jön a tél?  

Riadt kérdés,  

és a válasz elgondolkoztató,  

mert nem meteorológus adja:  

magunknak kell töprengenünk  

rajta’. 
 

…ha nincs advent, lesz‐e majd  

karácsony?  

Váratlanul várjuk az Urat?  

A zöld lombú, behavazott erdő  

nem lelkünk állapotára mutat?  

– Hogy várjuk Urunk  

visszajöttét?  

– Nemcsak fenyőfás ünnep  

közeleg!  

– Sűrűsödnek a bibliás jelek:  

– „…földrengés, járványok,  

éhínségek…”  

(Lk 21,11)  

„…és hallotok háborús  

híreket…”  

(Mt 24,7)  

Lappangó tűz, hol itt, hol ott  

lángol!  

„…a vajúdás kínjai ezek…”  

(Mt 24,8)  

„…és megsokasodik a  

gonoszság…”  

(Mt 24,12)  

Mindenfelé maffiák dolgoznak,  

és nem tudjuk, hogy mit hoz a  

holnap!  
 

Nem ringathatjuk bele magunkat  

könnyen múló ünnep‐  

hangulatba!  

Emeljük föl szemünket az Égre,  

és akinek van füle, meghallja:  

– Ébredjetek!  

Ne szenderegjetek!  

– Az ÚR visszajötte közeleg! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

 
 

 

 

„Jövel, Uram, Jézus!” 
 
Szomorúsággal tölt el, hogy sokan mennyire nincsenek tisztában advent iga-
zi tartalmával. A keresztyének között is elterjedt felfogás, hogy advent csu-
pán a karácsonyra készülődés ideje. Még a hívők között is csekély azok 
száma, akik hiszik és várják Jézus Krisztus visszajövetelét. Advent tartalma 
azonban még ennél is gazdagabb. Bod Péter (1712–1769) erdélyi református 
lelkész és hittudós erről így ír: „Advent – így neveztetnek a mostani rendtar-
tás szerént karácsony előtt való négy hetek. … mert a Krisztusnak négy 
adventusa, eljövetele vagyon:  

1. Midőn testben megjelent. 2. Midőn a szívbe bészáll és az embert 
megtéríti. 3. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. 4. Midőn eljő 
az utolsó ítéletre.” 

Most, hogy egy kicsit jobban értjük, miért négy hetes az adventi időszak, 
érdemes sorra vennünk az előbbi értelmezés szerint Krisztus négy eljövetelét. 

„Midőn testben megjelent.” – Ezt az eseményt nevezzük első advent-
nek. Ószövetségi próféciák teljesedtek be, pl.: „Mert egy gyermek születik 
nékünk, fiú adatik nékünk…” (Ézs 9,5). Az Újszövetségben a Máté és Lu-
kács által leírt betlehemi születéstörténetet János evangélista röviden így 
foglalja össze: „Az Ige testté lett, itt élt közöttünk…” (Jn 1,14a), Pál apostol 
pedig ekként fogalmaz Titusznak: „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek…” (Tit 2,11), a galatáknak pedig így tárja fel a titkot: „De 
amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született…” 
(Gal 4,4). Erről az első megjelenésről, az Úr Jézus életéről, szolgálatáról, 
megváltói művéről tudhatjuk a legtöbbet, hiszen az ószövetségi jövendölé-
sek reá mutatnak, az evangéliumok róla szólnak, az apostoli levelek pedig 
gazdagon értelmezik tanítását az első gyülekezetek egészséges fejlődése ér-
dekében.  
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Pál apostol egy korai hitvallásos himnuszt idézve ezt ír-
ja Timóteusnak a kegyesség titkáról:  
„Megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, meglát-
ták az angyalok, hirdették a pogányok között, hittek 
benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1Tim 3,16). 

„Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti.” 
– Az ember megtérésével kapcsolatban nem szoktunk 
gondolni Krisztus eljövetelére, mint ahogy itt valóban 
nem a megszokott értelmezéssel van dolgunk. Pedig 
igeszerű és logikus, hogy amikor az istenkereső ember 
a hallott és olvasott evangélium hatására és a Szentlé-
lek érintésére bűneit megbánva megtér, akkor valójá-
ban Jézus Krisztust fogadja be a szívébe, s ezért 
örömmel vallhatja Pál apostollal együtt: „többé tehát 
nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20b). 
Mert a megtért embert válaszul Isten Szentlelke újjá-
szüli: az illető meghal a régi élete számára, ugyanakkor 
feltámad egy új életre, amelyet a szívébe költözött Úr 
Jézus irányít (az újjászületésnek ezt a két mozzanatát 
szemléletesen ábrázolja ki a bemerítés).  

„Midőn halála óráján elmégyen az emberhez.” – 
A Biblia világosan beszél a halálról: „És amint elren-
deltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azu-
tán pedig ítélet következik…” (Zsid 9,27). A bukott 
ember nehezen fogadja el a halál fenyegetését; úgy él, 
mintha örökké a föld lenne az otthona. Ezért hevesen 
tagadja a síron túli bármilyen lét (menny, pokol) való-
ságát, s azt még inkább, hogy számot kellene adnunk 
Isten elé állva. Minden lehetséges eszközzel harcol az 
öregedés ellen, vagyonokat áldoz teste fiatalon tartásá-
ra, s közben nem veszi észre, hogy a lelke már régen 
halott. Aki így érkezik el testi halála órájához, és 
szembesül a könyörtelen valósággal, átlépve a határ-
vonalon, találkozik az általa tagadott szellemi valóság-
gal, a kárhozat rémségeivel! De hála Istennek, másként 
is el lehet menni a minden élők útján, mert az Úr Jézus 
ezt mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz én-
bennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25). A testünk 
ugyan meghal, de reménységünk szerint az Úr feltá-
maszt bennünket az Ő visszajövetelekor, és az ítélet 
alól is mentesülünk kegyelméből. Ugyanis Megváltónk 
ezzel kapcsolatban így bátorít minket: „Bizony, bizony, 
mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, 
aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre 
sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 
5,24). Aki élete során hagyta, hogy az Isten igéje és 
Szentlelke megítélje bűnös voltát, és bocsánatot nyert 

Jézus Krisztus váltsága által, az bizakodva várhatja a 
halál Jordánján való átkelést, mert a túlparton a Meg-
váltó fogadja. A Jelenések könyve még világosabbá te-
szi a halál, a feltámadás, az örök élet és örök kárhozat 
közötti összefüggéseket: „Boldog és szent, akinek része 
van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a 
második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a 
Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztende-
ig.” (20,6). Az utolsó ítélet során mindazok, akik tuda-
tosan elutasították a kegyelmet, a tűz tavába kerülnek, 
ahol véglegessé válik az Istentől való elszakítottság ál-
lapota. Ám „aki győz, annak nem árt a második halál” 
(Jel 2,11). El tudjuk-e mondani Pállal: „nekem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség.”? 

„Midőn eljő az utolsó ítéletre.” – Már Dániel 
könyvében találkozunk a végső számadás gondolatá-
val: „Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan 
felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gya-
lázatra és örök utálatra.” (12,2). Az Úr Jézus sok taní-
tást adott az utolsó idők eseményeiről, a világ végéről 
és az utolsó ítéletről, pl.:  „eljön az óra, amelyben 
mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hang-
ját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak 
fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támad-
nak fel.” (Jn 5,28–29). Az Írás más helyén az Úr Jézus 
arról jövendöl, hogy Emberfiaként jön el dicsőségben 
angyalaival együtt, és trónja elé állít minden népet, „Ő 
pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze 
felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” A jobb 
oldalon állók elmennek az örök életre, a bal oldalon ál-
lók pedig az örök büntetésre. (Mt 25,31–46). János 
apostol is prófétál az utolsó ítéletről, amelynek során 
könyvek nyittatnak ki, s a feltámadt emberek az élet 
könyvébe írottak alapján, a cselekedeteik szerint ítél-
tetnek meg. „Ha valakit nem találtak beírva az élet 
könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” (Jel 20,11–15). 

Bizonyára sok olvasómban felidéződik a jól ismert 
gyülekezeti ének refrénje: „Hogy nevem ott álljon, / 
csakis azt kívánom, / hogy az élet könyvébe / beírva ott 
álljon!” S ha már átmentünk az ítéleten, és Krisztus ér-
demében Isten gyermekei lehetünk, akkor minden ké-
telkedés nélkül boldogan énekelhetjük az utolsó vers 
végén: „Halleluja! Tudom már, ott van az én nevem.” 
(BGyÉ 247).  

Kolozs Nagy János 

 

ÁDVENTI CSEND 
 

Őbenne élünk, mozgunk és járunk, 
mégis várjuk Őt, évről-évre, 
hitetlen hittel, azért tud fájni 
magányos létünk érverése. 

 

Őbenne élünk, mozgunk és járunk, 
s nem ismerjük fel: Ő kopog! 
Ádventi csendben, figyelő csendben 
halkan, ahogy a szív dobog. 

 
Lukátsi Vilma 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 
Ember tervez, Isten végez – tartja a közmondás. És mi tudjuk, hogy Ő mindig jól végez, jót tud kihozni a 
rosszból is. A kisebb-nagyobb kanyarokkal vett életút alázatban tart, tanulni kényszerít és segít mások-
nak is. Ezt láthatjuk mostani interjúnkban is, amelyben Gulyás-Orcifalvi Tímea és Gulyás Zsombor test-
véreink vallanak eddigi életük fontos történéseiről. Értékeljük őszinteségüket! 
 

 

 
 

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

Timi: 1984. december 25-én, 19 órakor születtem Buda-
pesten, amikor a családi karácsonyra készültek 
anyukámék. Na, meg a Star Wars premierre, mert aznap 
adták először Magyarországon TV-ben. De sajnos anyu-
kám így lemaradt róla, mert én pont egy órával a premier 
előtt kibújtam . Mai napig viccelődünk ezen anyuval. 
Anyukám vidéki lányként felkerült Budapestre, apukám 
pedig tősgyökeres budapesti volt. Vendéglátásban dol-
goztak, majd anyukám a kisebb tesóimmal otthon ma-
radt és végül főállású anya lett, apukám pedig hosszú 
éveken át a Hotel Benczúrban volt műszaki vezető. So-
kat voltam bent nála a munkahelyén, jó volt belátni a 
kulisszák mögé. 

Apukám korábbi házasságából van két féltestvérem, 
akikkel kiskoromtól szoros kapcsolatban voltunk. Raj-
tuk kívül van még három édestestvérem. Sosem unat-
koztunk, mert az összes ünnepet, szülinapot együtt töl-
töttük. Három fiú és három lány, ahol mindegyik etap-
ban fiú-lány páros született nagyobb korkülönbségek-
kel. Ezáltal a kisebb testvéreimmel – ahol az öcsémmel 
nyolc, a húgommal pedig majd’ tíz év a korkülönbség – 
nagyon szoros a kapcsolatunk a mai napig, mert szüle-
tésüktől kezdve segítettem a körülöttük lévő teendők 
elvégzésében. A legnagyobb testvérem ötvenkét éves, a 
legkisebb pedig huszonhét. Igen nagy a szórás, de ez 
nekem mindig természetes volt. Hatunk közül én va-
gyok a negyedik., az édestestvérek közül pedig a máso-
dik, funkcionális első. Összetett helyzet. 

Sokat sportoltam, mindig szerettem a kosárlabdát, 
kézilabdát, a családból többen is versenyszinten sportol-
tak, csak én maradtam meg a hobbi szintűnél, mert nem 
szerettem volna ennyire a kosárlabda rabjává válni. 

Sokat voltam Dunakömlődön a nagymamámnál, ezért 
nem vallom magam teljesen budapestinek, mert a vidé-
ki élet is a mindennapjaim része volt, sok családi talál-
kozó volt anyukám családjával, unokatesókkal. 

Zsombi: 1988. június 10-én születtem, édesapám Gu-
lyás Jenő, anyukám Estilla, nagyobb testvéreim rendre 
Bogi, Csabi, Kinga. Természetes volt mindig is a nagy 
család. Otthon rendszer volt, szabályok. Erős keretek 
között nőttem fel, bár ezt a nagyobb testvéreim termé-
szetesen máshogy látják: én voltam a cuki legkisebb, 
akinek minden szabad volt . Nem szerettem óvodába 
járni, mai napig emlékezetes nap, amikor Csabi jött ér-
tem és nem kellett aludnom, játszhattam csendben. Ott-
hon sokat legóztam, modellvasutaztam, számítógépez-
tem, ez nagy mértékben meghatározza a mai munkámat 
is. Szeretek alkotni. A nagyobb családra kitekintve: 
minden évben volt Zemplénben nagy családi találkozó, 
másod-unokatestvérekkel (anyukámék öten testvérek, 
nagypapámék négyen). A „szűk” unokatestvér körben 
sokat voltunk nagymamámnál Békásmegyeren, viszont 
felnőtt koromra csak egy-két családdal szorosabb a 
kapcsolat, szétszóródtunk... 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy 
éreztétek gyerekként majd ifjúként magatokat a gyüle-
kezetben? 

Timi: Nem keresztény családban nőttem fel, de pár hó-
napos koromban megkereszteltek a dunakömlődi katoli-
kus templomban, ahova anyukám járt kiskorában misére. 

Tíz éves lehettem, mikor először jártam egy kariz-
matikus gyülekezetben (Mahanaim) az akkori legjobb 
barátnőmmel (Ádány Feri bácsi Kati nevű menye ), 
az anyukájával és a testvérével. Ezt követően pörögtek 
az események, és 1997 nyarán a József utcai baptista 
imaházban találtam magam, ahol nagyon hamar elhív-
tak ifire és 2001 tavaszáig rendíthetetlenül jártam min-
den pénteken ifire, vasárnap pedig istentiszteletre és tá-
borokba, programokra. A szüleim sose jöttek el, ami 
fájt nekem, mert mindig irigykedve néztem a családo-
kat, hogy milyen érzés lehet családdal jönni-menni, de 
örültek és támogattak, hogy jó helyen vagyok. Széll 
Csabi és Széllné Rottmayer Zsuzsi (nyugodjon békében) 
meghatározó szerepet töltöttek be az ifis éveimben, na-
gyon szerettem őket, ahogy beszéltek Istenről, valamint 
az általuk szervezett megannyi programot. Valamint 
Hegyi Bandi bácsi és Zsuzsa néni (RIP) szeretete, elfo-
gadása, humora és józansága is alapköveket tett a szí-
vembe, amiket akkor még nem tudtam teljesen felfogni, 
mert sajnos 2001 tavaszán a tinédzserkori nagy keresé-
semben eljöttem a gyülekezetből és rendkívül megtör-
tem… 



M A N N A   2021. december 

 4

Zsombi: Teljesen természetes volt, hogy vasár-
nap=imaház. Furcsán tekintettem a többi gyerekre, 
akiknek a szabad hétvége része volt a vasárnap. Biblia-
körön sokat tanultam, bár kiállni szavalni, énekelni so-
sem szerettem. Korosztályom nem nagyon volt, ezért a 
nagyobbakhoz csatlakoztam inkább, Jenei Petinek nagy 
szerepe volt abban, hogy otthon éreztem magam az ifi-
ben. Tizenhárom évesen kezdtem el járni, jó tizenhárom 
évig. Sokat adott a gyülekezeti alkalmak rendszere, má-
sodik otthonomnak tekintettem. Kevés iskolai barátsá-
gom mélyült el, nem ott kerestem barátokat, programo-
kat. A nyári baptista ifitáborokon először félénken vet-
tem részt, aztán egyre többet kaptam ott Istenélmény-
ben és barátokban is. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 

Timi: A 2001-es távozásom után nagyon sokáig (tizen-
három év) nem találtam a helyemet, de Isten sosem ha-
gyott el, amit csak sok évvel később, visszanézve fog-
tam fel. Kati (Ádányné Liptai Kati) az érettségi után is 
rendíthetetlenül az életem része maradt egy-egy tele-
fonnal, sosem rámenősen, sosem tapintatlanul, majd az 
első munkahelyemen is egy régi jóbaráttal (Szlepák 
Emőke) találkoztam és dolgoztunk együtt évekig, majd 
ott is megismertem további hívő embereket, akik min-
dig emlékeztettek az ifis évekre. Teltek az évek, három 
párkapcsolattal, sok csalódással (leginkább magamban), 
amikor eljött egy pont – 2014. március 8. szombat –, 
amikor azzal a gondolattal ébredtem, hogy nem akarok 
tovább élni. Teljes eltökéltséggel átgondoltam, hogy 
mit tegyek, de valami felfoghatatlan erő nem engedte, 
hogy tovább lépjek... Két nap telt el ilyen mélységben, 
amikor is Isten megjelent és azt mondta, hogy „Gyere 
már, várlak!”. Én pedig zokogtam. Zokogtam, hogy 
ennyi bűnnel a hátam mögött, ennyi rossz dologgal 
hogy tudnék én odalépni elé... De Ő csak állt, kitárt ka-
rokkal, és alig várta ezt a pillanatot. Akkor odaléptem a 
karjaiba... Azóta, egy napra sem léptem el onnan. Pon-
tosan egy hétre rá, 2014. március 16-án, vasárnap Kati-
val elmentem a Solymári Agapé Gyülekezetbe, és nem 
tudok elég hálás lenni, hogy a Bodó Csabihoz és család-
jához vezetett engem az Édesatya. 2014. október 19-én 
vasárnap itt, a Budai Baptista Gyülekezet imaházában 
volt a bemerítésem Bodó Csabi és ifjabb Novák Peti ál-
tal, akikkel a mai napig nagyon jó a kapcsolatom, és a 
mai napig meghatározó személyek az életemben. Csabi-
tól két fontos dolgot tanultam meg: „Ne a miérteket ke-
ressük, hanem a hogyanokat!”. Valamint a hitünket be-
lülről kifelé éljük meg és ne kívülről befelé. Petivel és 
feleségével, Sárival pedig nagyon sok építő és egyben 
nagyon vidám beszélgetésem volt/van. Mondhatni, 
hogy ők a „keresztszüleim”. Később a Pestszentlőrinci 
Agapé gyülekezetbe mentem át, jártam ifire; majd a 20-
as, 30-as korosztálynak szóló 20+-ra, ahol idővel koor-
dinátor lettem és alkalmakat vezettem. Ezen kívül a ro-
mamisszióban vettem részt, szolgálótáborokba jártam, 

később a szervező csapatot erősítettem, a prófétai cso-
port tagja lettem és elvégeztem egy lelkigondozói tanfo-
lyamot is, amivel szintén volt lehetőségem szolgálni a 
testvérek felé. Akkor még nem gondoltam, hogy a Bu-
dai Baptista Gyülekezetbe fog elhívni Isten. Sokszor 
megmutatta már, hogy milyen zseniális a humora . 

Zsombi: A megtérésem egy folyamat volt. Nem vagyok 
egy lázadó típus, akkor voltam „jó gyerek”, ha nem kér-
dőjeleztem meg a környezetem akaratát, ezért belesimul-
tam a vallásba is. Nem akartam emiatt kitörni és vargabe-
tűket járni, és mindig kicsit irigy voltam azokra, akiknek 
egy nagy, sírós esemény volt a megtérés, és éles váltás 
volt az életükben. Ez sok furcsa helyzetet okozott, bár ti-
zenöt évesen bemerítkeztem (Dr. Almási Tibor merített 
be), ez inkább tudatos döntés volt. Addig voltak Isten 
élményeim, ismertem, hogy mit vár tőlem Ő, de nem be-
lülről kifele éltem meg, hanem inkább – Shrek párhu-
zammal élve – a hagyma külső rétegein. Állandóan töre-
kedtem, hogy látszólag feddhetetlen legyek. Isten viszont 
rendszeresen a nehéz helyzetekben lehajolt hozzám, és 
folyamatosan éreztem, hogy bízhatok Benne, kapaszkod-
hatok. Szépen lassan megtanultam (tanulom életem végé-
ig), hogy minden kis dologban is a Szent Szellemhez 
forduljak tanácsért, Aki hiszem, hogy vezet, ha hagyom. 
Jézus Krisztus személyes Megváltóm, ezt az értékrendet 
élem a környezetem felé kifelé. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? Hogy érzitek, itt, Budán is 
megtaláltátok az ajándékaitoknak, képességeiteknek 
megfelelő szolgálati lehetőségeket? 

Timi: Most programszervezőként és pénztárellenőrként 
segítem a gyülekezet munkáját. 

Zsombi: A technikai terület mindig is vonzott, ebben 
szolgálok, illetve zenei területen, basszusgitározom. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi munka-
helyeiteken? 

Timi: Négy évet jártam a Humán Szakközépiskolába, 
ami akkor sok változáson ment át, majd ezután elkezd-
tem egy OKJ-s rendezvényszervező tanfolyamot, amit 
sajnos az iskola végül nem hagyott befejezni. De nem 
szegte kedvemet, mert egyből elkezdtem a pénzügyi, 
számviteli ügyintéző, majd a vállalkozási ügyintéző 
szintén OKJ-s tanfolyamokat és a sikeres vizsgák után a 
mérlegképes könyvelői tanfolyamot vállalkozási sza-
kon. Eközben a VITUKI-nál dolgoztam, ahol eleinte 
gazdasági asszisztensként, majd jogi asszisztensként 
dolgoztam. Sajnos az Intézet felszámolás alá került, így 
hét év után új munkahelyet kellett keresnem. A város-
fejlesztős egy évem alatt végül visszahívtak a vízügybe 
és további 2,5 évet dolgoztam a régi kollégákkal. Itt si-
került elvégeznem államháztartási szakon is a mérleg-
képes könyvelői képesítést. Majd Isten új vizekre vitt és 
a sok állami év után a piaci szférába, azon belül a tol-
mácsolás és fordítói világba láttam bele három éven át, 
mint pénzügyes. Ekkor a korábbi gyülekezetem egyik 
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presbitere keresett meg egy munkalehetőséggel, és ak-
kor megint területet váltottam és az építészet világát 
ismertem meg mind pénzügyi, mind a konkrét építész 
oldalról egy keresztény közegen belül. Nagyon jó volt, 
sokat gyógyultam. Itt két évet töltöttem el (ebben az 
időszakban ismertem meg Zsombit), és ekkor az Észak- 
és dél-budai építéshatóságtól kaptam egy megkeresést 
és több mint egy éve már nem én kapom a határozato-
kat/végzéseket, hanem én készítem elő. 

Zsombi: Tizenhárom évig jártam az otthonomtól három 
percre lévő Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium 
és Német Nemzetiségi Gimnáziumba. Az utolsó öt évet 
német tagozaton fejeztem be, majd onnan tanultam to-
vább a BME-n, mérnök informatikusnak. Kiskoromtól 
tudtam, hogy ez a terület vonz, hála Istennek, hogy az a 
munkám, ami a hobbim is. Decemberben lesz nyolc 
éve, hogy a gyakornoki állás után egy családias szoft-
verfejlesztő cégnél dolgozom. Régen játékból alkottam 
kézzel foghatót, most többnyire mobil alkalmazások 
tervezésében és fejlesztésében élem meg ezt. Kézzel 
fogható ez is, csak mondjuk lehet bankolni is vele. 
Vagy éppen egy vaknak segít elnavigálni a világban. 
Esetleg egy siket használja videó kapcsolaton jelnyelvi 
tolmácsolásra. Sok projekten dolgoztam, és örülök, 
hogy Isten adta ezt a lehetőséget. Nagyon családbarát 
hely, erre a rugalmasságra sokszor szükségem is volt. 
– Zsombi, tudjuk, hogy már volt egy házasságod. Ne-
héz lehetett a válást feldolgozni. Hogyan segített át Is-
ten ezen? Mit végzett el Benned Isten ezzel kapcsolat-
ban? Hogyan formálta jellemedet? És hogyan vezetett 
el oda, hogy új társat keress magadnak, hogy új életet 
kezdj? 
Hirtelen, számomra hosszabb előjel nélkül derült ki a 
fennálló házasságtörés és zajlott le a gyors szakítás, el-
költözés. Nehéz volt. Kapaszkodtam Istenbe. Amit fel-
ismertem, azért akkor bocsánatot kértem, az én részem-
ről, amit tudtam rendeztem a kapcsolat vége felé. Nem 
szóltam még nyilvánosan erről. Akkor nem tudtam sok 
ember között lenni. Nem akartam sok kérdő és sajnál-
kozó szempárt. Nem akartam magyarázni, mesélni. 
Ezért csatlakoztam Kulcsár Tiborékhoz, egy szűkebb 
közösségbe, ahol nagyon sok szeretetet és 
lelkigondozást kaptam, és a rendszeres szolgálat lefog-
lalt. A Mera misszió munkájába is tevékenyen becsatla-
koztam. Sok szolgálati útra mentem, sok áldást kaptam 
és nagyon hálás vagyok a Kulcsár családnak is a szemé-
lyes törődésért. A szívükön hordozták Luca és az én 
sorsomat, rendszeresen imádkoztak értünk. Éreztem, 
hogy Isten körülölel, mint egy nagyon szoros pólya. 
Nem hagyta, hogy alkalmi kapcsolatokba, kalandokba 
bonyolódjam, nem álltam egy nőn sem bosszút az en-
gem ért sérelem miatt. Hitet adott, sokáig nem gondol-
tam, hogy bárki szeretni fog még, főleg egy kislánnyal 
– ezzel együtt sok lelki és testi támogatást kaptam Tőle, 
több emberen keresztül. Kalla Balázzsal nagyon sokat 
beszélgettem, együtt jártunk edzeni is rendszeresen. 

Az imaéletem nagyon sokat – írhatnám, hogy fejlő-
dött, de inkább mélyült. Megtanultam még jobban Istenre 
bízni a helyzeteket, mert sokszor volt kilátástalan. Bízni 
is megtanított újra, Ő tett késszé egy új kapcsolatra is, 
reméltem, hogy kapok még segítőtársat. Nem volt kér-
dés, hogy szabad-e újraházasodnom, teljesen szabad vol-
tam rá, emiatt nem éreztem bűntudatot. Nem gondoltam 
bele, hogy mit jelent az én új feleségemnek majd a múl-
tam, de hittem, hogy Isten olyat ad, akinek az elhívása 
része Lucus nevelése és szeretése, amíg velünk van. 

A bontóper jogi részében is Ő vezetett végig, és ho-
zott ki egy olyan megoldást a végén, amiért nagyon há-
lás vagyok. Az, hogy a lányom az életem része, és jár-
hat imaházba, elé élhetem a hitem, nagyon nagy kincs. 
Lucust felváltva neveljük, két hétig az édesanyjával 
van, két hétig velem, velünk. Nem volt sosem egyér-
telmű ez a helyzet, ahogy nő a most már nagylány, 
mindig máshogy éli meg a váltást.  
– Timi, milyen úton vezetett Isten egymáshoz Titeket? 
Mit végzett el Benned, azzal kapcsolatban, hogy egy 
olyan férfit hozott eléd, akinek már volt egy házassá-
ga? És hogy van egy kislánya? 
Számomra nem volt idegen ez a felállás az apukám által 
hozott két féltestvérem miatt. Tudom, furcsán hangzik, 
de én nagyon jóban voltam apukám első feleségével. 
Többször mentünk hozzá apuval, és többször töltöttem 
vele hétvégéket is kettesben. Mondhatni „ismerős terep” 
volt ez nekem. Harmincnégy éves voltam, három pár-
kapcsolat után, amikor már-már úgy éreztem jobb egye-
dül. Sokat szolgáltam, szinte minden napra volt valami 
teendőm, vagy tudták a pásztorok, hogy rugalmas va-
gyok, és szinte bármikor bárhova tudok menni. De aztán 
2019-ben kaptam egy lehetőséget: el tudtam menni Izra-
elbe a BPA által szervezett körútra, ahol Perjesi István és 
Marika és sok más közeli testvérrel voltam, és sokszor 
mondták nekem a házasság, férj témakört... Nehezen, de 
megemésztettem, hogy nekem ezzel mégiscsak dolgom 
lehet. Az izraeli út után egy héttel találkoztunk 
Zsombival... Megértettem, hogy ő a válasz az ott elhang-
zott beszélgetésekre. Az első pillanattól tudtam Lucusról, 
így az ő léte is természetes volt Zsombi mellett. 
– Hol és hogyan indult közös életetek? Lucát hogyan 
érintette az új házasság, sikerült-e Timivel összehan-
golódnia? 

Timi: Az Iránytű Tréningen találkoztunk először, ami 
egy dedikáltan ismerkedős alkalom volt, emiatt én két-
szer is haza akartam menni . De Isten humora zseniá-
lis, végül nem mentem haza és este 8 óra körül kezd-
tünk el beszélgetni Zsombival, amikor egy asztalnál ült 
hat lány és ő egyedül fiú. Mindketten szeretjük a basz-
szust és a basszusgitárt, így az éppen szóló zene kap-
csán én megjegyeztem, hogy milyen jó a bass line, mire 
Zsombi is felkapta a fejét, hogy „igeeen”! Itt szó szót 
követett, megbeszéltük, hogy másnapra mindkettőnk-
nek sütit kell sütnie és a sarkon lévő bolt még nyitva 
van. Már akkor úgy mentünk bevásárolni, hogy csak 
egy kosarat vittünk… . Az este folyamán én küldtem 
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egy képet az általam készült sütiről, és a beszélgetés 
végén Zsombi elhívott egy kávéra, amit én álltam a 
rendezvényen nyert kávékuponommal. 

Sokat beszélgettünk telefonon, mert a személyes ta-
lálkozók a Lucás váltások miatt kiestek. Két felnőtt em-
berként tudtuk, hogy nem fogunk „csak úgy” randizgat-
ni, hanem komoly szándékkal álltunk a dolgok elé. So-
kat imádkoztunk külön-külön és együtt is. Zsombi körül 
sok fal volt, főleg a „csak baptista, semmi más” szem-
szögéből. De aztán sok beszélgetés után megenyhült. 
Így az a nyár kéthetes kurzusokban telt el, volt, hogy 
csak ebédre ültünk be valahová napközben. Lucával 
2019. augusztus közepén találkoztunk először. Aranyo-
san vette, nagyon pici volt még, a negyedik szülinapját 
már együtt ünnepeltük. Azóta is alakul a kapcsolatunk, 
ahogy nő és tágul a látóköre, mindig újabb és újabb 
mérföldkövekhez érünk, de amivel alapvetően tudom 
jellemezni Lucával a kapcsolatunkat, azok a szeretet és 
a bizalom. 

Zsombi: Az első házasságom nagy szerelemmel és nem 
barátsággal indult. Ezt a hibát nem szerettem volna még 
egyszer elkövetni. Szerettem volna, hogyha a társam a 
legjobb barátom is egyben, ezt Isten elé is vittem. Timi-
vel az Iránytű Tréningen találkoztam, egy felekezetközi 
„ismerkedős” rendezvényen a Wesselényi utcai gyüle-
kezetben. Isten nagyon sok határomat „átléptette” és 
„kinyittatta” velem ebben a kapcsolatban, már az elején. 
Timi 1 cm-rel magasabb és idősebb is nálam. Az ismer-
kedés elején sok bizonytalanság volt bennem, hogy 
folytassuk-e. Eközben Timivel sok baptista „peremterü-
leti” témát kibeszéltünk, sok mindent látok szélesebb 
spektrumban ami az egyházat, Krisztus testét jelenti, 
érinti. Időközben nagyon mély barátság alakult ki ket-
tőnk között, sok közös területtel, sok együtt imádkozás-
sal. Timi attól félt, mennyire tartom őt alkalmasnak 
anyának, én attól, hogy fel tudja-e adni a szabad életvi-
telét értünk. Amikor ezeket az érzéseket kimondtuk, ki-
derült, hogy pont az ellenkezője igaz: Timi szeretne egy 
nyugodtabb és lassabb menetelű életvitelt, én meg el-
oszlattam a „képességeire” vonatkozó félelmeit. 

Nem triviális dolog úgy ismerkedni, hogy van az 
embernek egy lánya. Amikor Luca nem velem volt, 
azokon a heteken találkoztunk sokat, a többin meg tele-
fonáltunk. Sokat. Hamar eljött az a pont is, hogy ismer-
jék meg egymást Lucával, és utána még hamarabb, 
hogy akkor ki is a Timi? És miért nem alszik „nálunk”? 
Isten egyértelmű jelére nyugodtunk meg mindketten 
ebben a kapcsolatban, és kértem meg a kezét. Isten szí-
ne előtt kétszer álltunk meg, 2019 telén, és idén októ-
berben, immár sok tanúval, nagyot ünnepelve. Nagyon 
hálás vagyok, hogy bár a mai napig sokat csiszolódunk, 
nagyon komoly és tényleg törődő segítőtársat kaptam a 
személyében. A kapcsolatunkban menet közben jöttek 
elő az én „vakfoltjaim”, azok a területek, amiket nem is 
tudtam, hogy még nem zártam le vagy gyógyult meg a 
válás után. Ezek felismerése kapcsán kaptam nagyobb 
rálátást a múltbeli hibáimra is. Nehéz volt szembesülni 

a korábbi házasságban gyakorolt viselkedésemmel, Ti-
mire rótt sok terhet ennek elhordozása. Isten rendre 
minden ilyen területre rámutatott és adott belátást, ön-
ismeretet, hogy rendezni tudjam elsősorban magamban 
őket. A múltjaink sokat kísértettek, meg kellett tanulni 
tudatosan terelni a gondolatainkat. Szerepek… mind-
hármunknak meg kellett tanulni ki kicsoda, mi a fele-
lősségi köre. Ezt a mai napig tanuljuk. Luca és Timi 
között is voltak súrlódások, de Isten ad bölcsességet. 
Ezt rendszeresen tapasztalom. Aki hittel kéri, tegyen 
úgy, hogy már meg is kapta! 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben? 

Timi: 2018-ban készültem az emelt angol érettségimre, 
mert szerettem volna egyetemre menni és nagyon ma-
kacsul nem akartam meghallani, hogy Isten nem ezt az 
utat szánja nekem...Négy nappal az érettségi előtt eltört 
a lábam, de csak egy kis csont... nem hittem el. Gipsz. 
Életem első gipsze. Zokogtam. Készültem tovább, de 
zokogtam. Folyamatosan dicsőítést hallgattam, hango-
san – természetesen zokogva –, próbáltam hálás lenni 
mindenért. Nem volt könnyű, de csak annyit tudtam, 
hogy hálásnak kell lenni, most is! Mindig! Aztán egy 
hét múlva lekerült a gipsz, semmi maradandó, csak az 
érettségi nem sikerült jól – mert azért bebicegtem, több 
jóbarát segítségével –. és Isten akkor hozta el azt a ke-
resztény munkahelyet, ami aztán megváltoztatta az éle-
temet. Megértettem a miérteket. 

Apu tavalyi halála a házasságunknak volt nagy pró-
ba, mert a betegség idején sokat voltam apunál, sokszor 
vitt el Zsombi a kórházba, folyamatos készenlétben vol-
tam, és amikor elment, akkor jött egy mélyhullám. De 
Zsombi és Luca is itt voltak, Luca is sokszor megölelt, 
amikor látta, hogy sírok. 

Zsombi: A válás elég mély életszakasz volt, olyan tipi-
kusan a halál árnyékának völgye. Érdekes belegondolni, 
hogy mennyire átrendezi Isten az ember prioritásait 
egy-egy ilyen élethelyzetben. Régebben mennyit tud-
tam aggódni az egy éves Luca lázcsillapításán, azután 
ez csak egy rutinszerű megoldandó nehézség lett. Hálás 
vagyok, mert Isten sokat tanít most is és mozgatja a lel-
ki küszöbeimet – felfelé. Megtanultam küzdeni. Férfivá 
értem. Emiatt is érzem át más ember kapcsolati problé-
máit és tudok hitelesen megértő segítség lenni. 
Hála Neki, nem volt még nagy fizikai vagy anyagi 
probléma az életemben. Szellemileg a házasságunk Ti-
mivel viszont úgy érzem sokszor próbára van téve. Tud-
juk, hogy az én talpra állásom, Timinek meg első hívő 
kapcsolata nagyon nincs a sátán tetszésére. Nap mint 
nap vesszük fel a fegyvereinket, és állunk meg isteni 
erővel a szellemi harcokban. Sokat adnak a 
házicsoportok, és az onnan kapott imaháttér. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Timi: Kedvenc igeversem a 2Tim 1,7: „Mert nem a féle-
lem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és 
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a józanság lelkét.” Ez a pár szó mindent elmond, és ha 
rám tör a félelem, erőtlenség és elkezdenek ezek le-
nyomni, akkor józanításként erővel és bátorsággal tölt el, 
hogy Isten ezeket adta nekünk: erő, szeretet, józanság. 

Zsombi: Változó, mindig más az éppen aktuális „sokat-
jelentő-igeversek” című jegyzetem a telefonomban. A 
mostani aktuálisok közül egy: „hogy rá ne szedjen min-
ket a Sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek 
előttünk.” (2Kor   2,11 ). Ami a legrégebbi kedves igém: 
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére 
támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni 
fogja ösvényeidet.” (  Péld   3,5-6    ). Ami mindig aktuális: 
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kérései-
teket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értel-
met meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolata-
itokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7). Valamint: „Azt 
pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása sze-
rint elhívott.” (Rm 8,28)     
– Milyen terveitek vannak? 

Timi: Közösen szolgálni egyedülállók, házasok, elvál-
tak felé. Isten már többször megmutatta nekünk, hogy 
férfi és női oldalról milyen fontosak a meglátások és 
többekkel tudtunk már együtt jókat beszélgetni. Szeret-
nénk a gyülekezet életében még aktívabban részt venni, 
programokat bedobni a közös kalapba. Saját tervünk, 
hogy még jobban megismerjük Magyarországot és sze-
retnénk bejárni kis hazánkat. 

Zsombi: Házaspárként is szolgálni, Isten mit mutat ne-
künk, mint közös elhívást. Többször adtunk már házas-
párként kapcsolatokkal kapcsolatos tanácsokat. Timi a 
Pestlőrinci Agapé gyülekezetben vezetett 20+ évesek-
nek beszélgetős csoportot, ez hiányzik, nem csak Bu-
dán. Sokan vannak, akik már nem azonosulnak az ifis 
témákkal, más életszakaszba léptek, pl. akár házasok 
már gyerek nélkül, és igénylik a nekik való komolyabb 
beszélgetést, felnőtt témákban is. 
– Adventhez érkezve kérdezem: az elmúlt közel két év 
járványhelyzete után, milyen érzések kapcsolódnak 
Bennetek adventhez? Változott-e ennek a jelentősége? 
Elgondolkodtatott-e a terveitekkel kapcsolatban? Volt-
e valamilyen Istentől jövő üzenet, gondolat advent és a 
járványhelyzet összefüggésében? 

Timi: Bennem sok minden kavarog azzal kapcsolatban, 
hogy miért tartunk megint itt, hogy egyszer vége lesz-e 
ennek a járványhelyzetnek. Tavaly apu a Covid időszak 
kellős közepén ment el, a szülinapja pedig december 2-
án van, így ez is hozzájön a bennem lévő szorongáshoz. 
Vannak tervek – utazások –, amiket a szigorítások át-
húznak, de gyorsan keresünk új terveket, Isten elé visz-
szük a gondolatainkat és nem állunk meg. A végidőről 
is sokat hallani ezek kapcsán, de Istennek más az idő, 
mint nekünk. 

Zsombi: Sokszor átfutott a fejemben, hogy mit éreztek 
az emberek a két világháború során? Vajon úgy gondol-
ták, ez már a vég? Ehhez képest – és sok összeesküvés 
elmélettel szemben ezt gondolom: „Amikor pedig há-
borúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, 
mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem 
a vég.” Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és or-
szág ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, 
járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok tör-
ténnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. De minde-
zek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átad-
nak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, ki-
rályok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 
De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzá-
tok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védeke-
zésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, 
amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyet-
len ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szü-
lők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is 
ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én 
nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 
Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. 
Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges se-
regek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített 
annak pusztulása. … És jelek lesznek a napban, a hold-
ban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása 
és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalan-
ságukban. … Az ég és a föld elmúlik, de az én beszéde-
im nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szí-
vetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a meg-
élhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a 
nap, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, 
akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és 
szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimene-
külni mindazokból, amik történni fognak, és hogy meg-
állhassatok az Emberfia előtt.” (Lk 21:9-20,25,33-36) 

Főleg az utolsó versek szerinti hozzáállás, ami fontos. 
Ami körülöttünk történik, arra nem vagyunk hatással. 
Ami bennünk zajlik arra annál inkább. Mire helyezem a 
fókuszt? Milyen gondolatokat hagyok magamban kava-
rogni? Minek szabok határt a hitem és Istenbe vetett bi-
zalmam szerint? Mire helyezek nagyobb hangsúlyt? 
Számomra az advent nem jelent mást, mint amit koráb-
ban: Jézus érkezésének várását. Még tudatosabban. 

– Köszönöm, hogy vállaltátok a fájdalmasabb kérdések 
megválaszolását, és őszintén vallottatok ezekről is. Ta-
lán első olvasatra furcsa lesz, de ezzel az igével kívá-
nom Isten áldását közös életetekre:  
„Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: 
Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd 
határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, 
hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit 
kért.” (1Krón 4,10) 
 

Ádány Judit 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Nehémiás Családok Találkozója 
 

A gyülekezeti kisgyerekes családok közösségi napja 
 

November 13-án tartottuk az ima-
házunkban a Nehémiás Családok 
Találkozóját, azaz a kisgyerekes 
családok közösségi napját. Akik 
nem voltak fázósak, egy játszótéren 
kezdtek, aztán pedig a gyülekezet 
épületében töltöttük a napot. Déle-
lőtt és délután volt egy-egy másfél 
órás irányított blokk, külön a felnőt-

teknek és a gyerekeknek, a többi időben pedig szabadon 
beszélgettünk, barátkoztunk. 

Baranyainé Széles Julival és Bodó Danival szervez-
tük ezt a napot. Mindhárman éreztük, illetve más csalá-
dokkal beszélgetve sokszor hallottuk is, hogy nem min-
dig könnyű a kisgyerekes élethelyzet, de nem feltétlenül 
nagy bölcsességekre, (ki)oktatásra van szüksége a szü-
lőknek, hanem egyszerűen megértésre, elfogadásra, be-
szélgetésre. Olyan jó, ha valahol elmondhatom az éle-
tem kevésbé Facebook-ra való, árnyékosabb oldalait is; 
és nem ítélkezést vagy fejmosást kapok érte, hanem 
együttérző bólogatást, „Mi is ezzel küzdünk!” monda-
tokkal kísérve. És persze ez fordítva is igaz: Jó meg-
hallgatni mások történetét, megnyugodni, hogy „nem 
csak a mi családunk furcsa”, inspirálódni abból, ahogy 
mások megoldottak egy-egy nehéz kérdést, vagy ahogy 
más hozzáállást választottak egy nehézség kapcsán. 

 
Ugyanakkor figyeltünk arra, hogy legyen egy iránya 

és íve a napnak, ne torkolljon parttalan panaszkodásba 
vagy céltalan kávézgatásba az egész. Voltak irányított 
beszélgetések, amelyekhez kis csoportokban bárki hoz-
zá tudott szólni, így is jobban megismerhettük egymás 
élethelyzetét és gondolatait. A nap témája a Zsonglőr-
ködés volt: Minden család próbál sokféle szerepnek és 
elvárásnak megfelelni, időnként elkerülhetetlen, hogy 
egy-egy labda leessen és beguruljon az ágy alá… De ha 

Isten segítségét kérjük az ilyen elkeserítő helyzetekben; 
illetve tőle kérünk célokat, az igazán fontos labdákra 
rámutatást, akkor máris könnyebb az élet. És persze 
nem kell mindenkinek egyedül harcolnia, hanem a csa-
ládon belül is, illetve az egész Nehémiás-családok kö-
zösségén belül is tudjuk hordozni egymás terheit. 

 
Nagyon örültem neki, hogy (bár sokan mindenféle 

váratlan tényezők miatt nem tudtak eljönni) kilenc csa-
lád ott volt, köztük a gyülekezet „régi oszlopai” is; 
olyanok is, akik nemrég kezdtek járni; és olyan is volt, 
aki még az Istennel való barátkozás útjának az elején 
tart. Sikerült olyan légkört teremtenünk egymásnak, 
ami elfogadó és barátságos volt, a gyerekzsivaj és a kis-
csoportos beszélgetések moraja mellett Isten szeretete is 
betöltötte az imaházat. Nagyon köszönjük mindenkinek, 
aki imádkozott ezért a napért, aki segített a szervezés-
ben, aki részt vett rajta, illetve külön nagy köszönet a 
gyerekekkel foglalkozóknak is! Már tervezgetjük a 
folytatást…! 
 

Sonkoly Tamás 
 

Miért „Nehémiás Családok”? 
 

Nehémiás vezette Jeruzsálem falainak újjáépítését. Nem 
mérnöki logika és ütemterv alapján tervezte meg az 
építkezés fázisait, hanem legtöbbször azt kérte az embe-
rektől, hogy a saját házuknál javítsák a falat. Nem tűnik 
ez túl hatékonynak, de mégis működött: Mindenki érez-
te, hogy ezzel a munkával egyszerre építi a Szent Várost 
és a saját családi otthonát is. „Nehogy pont a mi há-
zunknál törjön be az ellenség, itt lesz a legjobb minősé-
gű a fal!” – gondolhatta mindenki, így rekord-idő alatt, 
kiváló kivitelezésben fejezték be a munkát. 

Mi is ilyenek vagyunk: Szeretnénk a saját családjainkat 
építeni, vigyázni rájuk, de közben jó, ha tudunk más 
családokkal is együttműködni, együtt építeni valami na-
gyobbat, Isten országát! 
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Mi, labdazsonglőrök… 
 

Hogy lehetséges, hogy az eddig 
nem éppen várva-várt vásárlás, 
mosogatás, takarítás, teregetés, 
mosás, főzés, ügyintézés, az egye-
tem, az esszék, a tanulás már nem 
kellemetlen kötelesség, hanem le-
hetőség, hogy kikapcsolódjak, 
amivel szeretek élni? Úgy, hogy 
van egy másfél éves gyerekem. 

Anyaként gyökeresen megváltozott az időről, főleg a 
szabadidő(m)ről való gondolkodásom. (Azóta úgy ér-
zem, egészen eddig az életemben csak szabadidőm volt, 
amivel élhettem volna jobban is.) Most már komoly 
szervezést igényel, ha szeretnénk valamit csinálni, va-
lahova elmenni, közösen időt tölteni – vagy akár csak 
felnőttekkel időt tölteni anélkül, hogy fél szemmel a 
gyerekre figyelnénk és emiatt megoszlana a figyel-
münk. Éppen emiatt, ha sikerül valahova eljutnunk, 
ahol a program inkább minket céloz, már boldogok és 
elégedettek vagyunk. Ha pedig a program még jó és tar-
talmas is, főleg. A legutóbbi Nehémiás-családos talál-
kozó számomra ilyen volt. 

 
A témánk a zsonglőrködés volt. Sonkoly Tamás be is 

mutatta az elején a tudományát, de nem, amúgy nem 
cirkuszi mutatványokat tanultunk – pedig vannak itthon 
kis babzsákjaim, amivel szeretek ilyet gyakorolni. Az 
életben való zsonglőrködésről beszélgettünk, amit min-
dannyian folyamatosan végzünk. 

Szülőkként sok labdával zsonglőrködünk: 

 építjük a házasságunkat (ami valljuk be, gyerek 
mellett kihívást jelenthet), 

 gyereket nevelünk (a legfárasztóbb, de hosszú tá-
von az egyik legkifizetődőbb munka a világon, 
amibe fektetni lehet, úgyhogy igyekszünk a lehe-
tő legjobban végezni); 

 dolgozunk (becsülettel és jó minőségben, az Isten 
dicsőségére); 

 házimunkát végzünk (mert a lakás nem takarítja 
ki magát és manna sem hullik már az égből); 

 igyekszünk tudatosak lenni az étkezésben, az 
egészségünk megóvásában; 

 rendszeresen sportolunk (mert az fontos ugye); 
 tartjuk a kapcsolatot a hívő és nem hívő barátok-

kal (kell, hogy közösségben legyünk, töltődjünk, 
és felülete legyünk az Isten jóhírének); 

 a gyülekezetben szolgálunk; 
 és mindemellett természetesen rendszeresen 

csendességet tartunk vagy legalábbis igyekszünk 
időt fektetni az Isten-kapcsolatunkba is.; 

 (Plusz labda: eleget alszunk. Vagy legalábbis 
megpróbálunk…). 

Kinek ismerősek a „labdák”? És őszintén: sikerül 
valakinek mindig a levegőben tartani az összeset? Sze-
rencsére nem vagy egyedül, ha nem. Sőt, szerintem ak-
kor vagy egyedül, ha igen. :)  

A Nehémiás-családok találkozó gyerekes családok 
találkozója, akik hasonló élethelyzetben vannak, emiatt 
megértik egymást, osztoznak a nehézségekben, ismerő-
sek a megélt szituációk és ez már önmagában olyan tá-
mogató és megnyugtató, hogy az egyszerű beszélgetés 
és megosztás is feltölt. Érdemes megnyílni, mesélni, 
másokat hallgatni, mert az ember rájön: nincs egyedül. 
Sőt, más már túl van azon, ami nekem nehézség. (És új 
kihívásai vannak…) Vannak bejáratott ötletek, amik ná-
lunk is működhetnek. Kiderül, hogy más sem tud rend-
szeresen csendességet tartani. És még mindig hívő. :) 

A gyerekek „leadása” után összegyűltünk a nagyte-
remben, aztán a bevezető, az én szájízemnek pont meg-
felelően mély és mégis tömör, gondolatébresztő előadás 
után interaktív csoportbeszélgetések zajlottak, majd a 
fenti termekben megült közös agapé után folytattuk a 
beszélgetéseket. A gyerekek pedig mindeközben sehol! 
Vagyis pontosabban a gyerekvigyázókkal. Nagyon jó 
ötlet volt, hogy legyen a nap folyamán gyerekfelügye-
let, így a szülők tényleg tudtak egymásra és a témára fi-
gyelni. Olyanfajta nap volt ez, amire szívesen és bátran 
hívtam volna nem keresztény családot, ha van jelöltem. 
Mert világi közegben nem természetes az, hogy egy kö-
zösségben megosztjuk a problémáinkat és kitárjuk a vá-
gyainkat, megfogalmazzuk a belső céljainkat – és eze-
ket akár még egy táblára is felírjuk, hogy mindenki lás-
sa. És akár még rá is kérdeznek a csoportban. De mi-
lyen jó tud lenni! Saját magunk számára is. Őszintén 
remélem, hogy sok ilyen alkalomhoz hasonló lesz még. 

Addig is, ha bénáznál a zsonglőrködésben, tudd, 
hogy nem vagy egyedül, és van segítség, ahogy az Isten 
is meghagyta, hogy „egymás terhét hordozzátok” (Gal 
6,2), az az Isten, aki egyébként „reményteljes jövőt ad 
neked” (Jer 29,11), és ha minden labda elgurul, „elég 
neked az ő kegyelme” (2Kor 12,9). 

Kotán Melitta 
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November 14-én a délelőtti istentiszteleten volt vendé-
günk Baracskainé Kiss Eszter, a Timóteus Társaság 
munkatársa. Beszámolójában hallottunk a Timóteus Tár-
saság céljairól, személyes munkájáról, a Covid-járvány 
okozta kihívásokról. De talán elmondható, hogy a legér-
dekesebb az a két példa volt, ami arról szólt, hogyan ke-
resik meg őket az emberek, és hogyan jutnak el oda, 
hogy hisznek a Biblia Istenében, és rendezik az életüket 
az Úrral. 

Jó volt erről hallani! Sok áldást kívánunk Eszter to-
vábbi munkájához! Illetve bárki jelentkezhet önkéntes-
nek, akit erre az útra terelget a jó Atya. 
  

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

A minden értelmet meghaladó 
 

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek: nem úgy adom nektek, amint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27) 

 

Advent van, várakozás Krisztus eljö-
vetelére. Visszaemlékszem, csak a pár 
évvel ezelőtti adventekre. Milyen ki-
számítható is volt minden! Karácsonyi 
készülődés, díszítés, maximum csak 
azon izgultunk, hogyan osszuk be az 
időnket, az energiánkat, kinek mit ve-
gyünk, milyen szolgálatot vállaljunk el 
a gyülekezetben, hogyan töltsük el ér-

telmesen a szünetet a gyerekekkel. De lehettek terveink az 
egész évre, utazások, kirándulások, gyűjtés kinek mire (la-
kás, autó), felújítások stb. 

Alig telt el kis idő, és a világ a feje tetejére állt. 
Covid járvány. Ajjaj! Beteg leszek-e, és ha igen, meny-
nyire? Féltettem a családomat, a testvéreimet, online 
lett minden, számomra az online világ idegen, nem is 
használom, ami némileg elszigetel a testvérektől. Na, és 
a világban? Nem is tudom felsorolni mindazt, ami nem 
pusztán engem, de gondolom, mindenkit nyomaszt. 
Ökológiai katasztrófa, energiaválság, lítium hiánya, 
zendülések, infláció, fel sem tudom sorolni mindazt, 
ami nyomaszt. Ha bekapcsolom a híradót, összeszorul a 
gyomrom, és bizony félek. Persze nem ezek nyomasz-
tanak, hanem a folytonos, emberek által okozott feszült-
ségek is. Egymás torkának esnek sokan, hogy melyik 
párt nyerjen, hogy oltassunk-e vagy ne, vagy csak egy-
szerűen azért, mert csúnyán nézett rám valaki, beszólt, 
belém állt, miért csinálja így, és miért nem úgy, vagy 
fordítva. Mindenkiben feszültségek, indulatok, amit én 
főleg a munkahelyemen érzékelek, a munkatársak, be-
tegek, hozzátartozók felől, vagy látom az egymásnak 
feszülő borzalmas indulatokat. 

Ez az advent számomra egy dolgot hozott élesen elő: 
nincs más megoldás, csak Jézus. Nincs befolyásom a 
fenti dolgokra, nem tudom megmenteni a világot. Vi-
szont van megoldása az életemnek. Jézus, és az Ő ke-
gyelme. Egyszerűen nincs más. Ha a híradó borzalmai 

után Igét olvasok, hallgatok, az olyan, mint a sivatagban 
hosszas vándorlás után vízhez jutni. Békesség. Tudni, 
hogy ha a nehézségek utol is érnek, Jézus a tenyerén 
hord. Minket is utolér minden, de olyan csodálatos, 
hogy tudom, bármi ér, biztonságban vagyok. Örök éle-
tem van. Most már tudom, milyen gyorsan is telnek az 
évek. Őrületes gyorsasággal repül az idő. Nem az a kér-
dés, hogy hogyan éljem túl a világ borzalmait, hanem 
az a kérdés, készen állok-e arra, ami jöhet, és arra hogy 
odafent Jézus elé álljak. Békesség. Ez jelenleg számom-
ra a legnagyobb ígéret. Élhetek vele. Felerősödött az 
Ige ereje, öröme, az igehallgatás gyönyörűsége, ami 
semmilyen vigaszhoz nem hasonlítható öröm. Valahogy 
ennek a fényében várom az Urat, várom a karácsonyt, 
és nézem a híradót. Azzal a reménységgel kelek és fek-
szem, hogy minderre lehetőségem van, és bele akarok 
ebbe állni. Ima. Húú, de más, mint évekkel ezelőtt. 

Még egy utolsó gondolat. Megdöbbentő számomra, 
hogy azt gondolnám, ebben a helyzetben az emberek 
rohannak Jézushoz. Megértik a hit, a megváltás lehető-
ségét. Sajnos, nem ezt látom. Fontosabbak a panaszok, 
a viták, az egymásnak feszülések, ki-ki a maga igazát 
indulatokkal, kiabálásokkal próbálja igazolni. Mit tehe-
tek én? Bizonyságtételek. Akiket ismerek, mindenkinek 
tettem már bizonyságot. Legyintsek tehát? Távolról 
sem. Most már egyetlen út maradt, hogy Jézust felmu-
tassam. Megélni azt a békességet, amit kizárólag Ő ad-
hat. Jókedvűnek lenni, kiegyensúlyozottnak minden kö-
rülmények közepette, nem beleállni sem személyes, 
sem politikai vitákba. Tenni, amit tudok, és szeretni, 
szeretni, szeretni. Meg tudom-e tenni? Emberileg nem. 
Csak a bennem élő Jézus tudja rajtam keresztül meg-
tenni. Minél több időt töltök Jézussal, annál inkább. Ez 
az én adventi várakozásom sarkalatos pontja. Hiszem, 
hogy minden nap több erőt, több békességet kapok, 
csak figyeljek Rá és imádkozzak. 

Sonkolyné Ági 
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Hogyan tovább? – gondolatok a „szent lustaságról” 
 

Az adventtel kapcsolatban feltett 
kérdésekre káté-szerűen igyekeztem 
válaszolni. 
Változott-e a jelentősége az ad-
ventnek, amióta járványhelyzet 
van? Úgy érzem, hogy nekem nem. 
Van új üzenete? Számomra szerin-
tem nincs, a lényeg mindig az volt, 
hogy várjuk Jézus visszajövetelét. 

Milyen a jövőkép, a próféciák jelentősége a mostani 
helyzetben? Mostanában sokfelől hallok olyanokat, 
hogy a világban nagy dolgok vannak készen/készülőben 
üdvtörténeti szempontból. Ez lehet, hogy igaz (bár en-
gem már évek óta szkeptikusságra nevel az iskola), de 
nem tartom valószínűnek, hogy Jézus második eljövete-
le mostanában lenne várható, mert Jézus azt mondta, 
hogy akkor jön vissza, amikor nem is gondolnánk (Mt 
24:44, Lk 12:40), viszont most sokan gondolják, hogy 
a közeljövőben jön vissza. Valahogy úgy képzelem el 
Jézus második eljövetelét, mint az elsőt: senki nem 
számított rá, akik pedig tudták (a mágusok), azoknak 
pedig biztosan nem hittem volna – mintha a huszadik 
században egy jósnő mondaná meg, hogy visszajön Jé-
zus (ez durva kép, de szerintem az akkori is ilyesmi 
volt). Nekem az a látásom, hogy mindig ildomos ké-
szen lenni, készülni arra, hogy Jézus visszajön, a pró-
féciák beteljesednek (a fenti zárójelezett igeversek is 
ilyesmire buzdítanak). 

Egy lelkipásztor (Meláth Attila) egyszer elmondta, 
hogy amíg nem tért meg, addig mindig másnapra gondol-
ta Jézus visszajövetelét, hiszen így akkor nem jöhet visz-
sza, (mert amikorra gondoljuk, akkor nem jön vissza) 
ezért még tolódhat a megtérés – akkor még gyerek volt, 
de alapvetően logikusnak tartom a gondolatmenetet. 
Változott-e a várakozás fontossága, milyensége? Azt 
érzem magamon, hogy a járvány kezdete óta jobban vá-
gyom a Mennybe, jobban várom, hogy jöjjön már visz-
sza Jézus – szóval nekem igen. 
Lehet-e bármilyen tervünk az elkövetkezendő évek-
re nézve? Nemrég tartottam egy Pál-maratont (végig-
hallgattam az összes páli levelet). Néhányszor előkerült 
az a kérdés, hogy mit kell csinálniuk a keresztényeknek, 
hiszen „mindjárt visszajön Jézus!”. Pál okos dolgokat 
írt, ezek a „gold standardok”, de azért írok én is vala-
mit, hogy azt az idilli képzetet keltsem magamról az ol-
vasóban, hogy saját gondolataim is vannak. 

Lehet-e bármilyen tervünk? Szerintem lehet, sőt le-
gyen! Ha Jézus visszajön, nyert ügyünk van, ha pedig 
nem, akkor is nyert ügyünk van (bár nem annyira, mint 
az előbbi esetben), ha viszont hagyunk mindent, és a 
„szent lustaságot” gyakoroljuk, annak ciki következ-
ményei lehetnek. Egyre inkább azt látom, hogy a leg-
jobb befektetés hosszú- és öröktávon, a kapcsolatokba 
történő befektetés. (Csermely Péter MTA székfoglalói 
beszédében [az interneten fenn van, szabadon meghall-
gatható] erről sok hasznos dolgot megtudhatunk ennek 
miértjéről [is], hogyanjáról pedig Purebl György Ala-
csony intenzitású pszichológiai intervenciók a minden-
napi orvosi gyakorlatban [Semmelweis Kiadó; 2800 Ft] 
című könyvéből, mindkettőre is jó a Biblia, illetve aján-
lom még elolvasása a Narnia Krónikáit). 
Hogyan lehet ezt a járványhelyzeti várakozást má-
sok Istenhez vezetésében felhasználni? Sajnos nem 
tudom. Néha hallottam, hogy a járvány után mennyien 
megtérnek majd – eddig ennek inkább az ellenkezőjét 
tapasztalom (sok érdeklődő már nem érdeklődik)... bár 
még nem vagyunk a járvány után – lehet, hogy ez az 
oka, bár nem tartom valószínűnek. Az az igazság, hogy 
az evangélizációs morálom szigorúan és monoton csök-
ken egy ideje – ez nem jó. Most belekezdtem egy ószö-
vetségi próféták-maratonba. Lépten-nyomon azt fede-
zem fel, hogy az ő helyzetük hasonlít a miénkre: mond-
ták az igazságot, Isten üzenetét, de kb. senki nem hall-
gatott rájuk, nem történt változás – ebbe belegondolva 
néha én is belevaló srácnak érzem magam (a prófétákat 
roppant belevaló srácoknak tartom). 
Vagy bármi más gondolat. Erre a részre hagytam a 
kemény táplálékot – ez olyan diplomatikus megfogal-
mazás lett, hogy még magamon is elcsodálkoztam. 
Olyasmit látok, hogy az európai keresztények túlnyomó 
többsége kezd elkényelmesedni – ez baj. Egy okos em-
ber egyszer olyasmit írt egy jó könyvben, hogy ha a ke-
resztények életszínvonala megegyezik, horribile dictu 
magasabb a velük egy fizetési osztályba tartozókéval, 
akkor valamit eléggé elrontottak. Úgy vettem észre a 
Bibliában, hogy a keresztények életének alapvetően 
eléggé izgalmasnak kéne lennie – ezt Budapesten ritkán 
látom megvalósulni, bár lehet, hogy még mindig a láza-
dó korszakomat élem, és ezért vannak ilyen radikális 
gondolataim... 

Uri Benjámin 

 
 

ELJÖN!  

    A sötétben ívet húz a fény, 
          megremegnek a csillagok, 

      az embervilág vajúdó ölén 
          átvonaglik a legnagyobb titok, 

                                          hogy eljött egyszer – 
 

     jászolágyra fektették le, 
            mint kisdedet; 
                   és eljön egyszer dicsőségben 
                          az égig érő hit lépcsőjén 
                                     a földig érő Szeretet! 

Lukátsi Vilma 
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Ajtó előtt 
 

Nézd, az ég 
Már gyűlik elé a sötét 
Összecsap nemzet és nép 
Háború hírei szólnak 
De ez itt még nem a vég 

Hitetők és farkasok lépnek elő 
Jön a nem szeretett idő 
Megindul a föld, és a szív kihűl 
De aki tűr, megmenekül 

És feljön az égre majd az a jel 
Ahogy a tolvaj, úgy jövök el 
Leveti az ég magáról a csillagokat 
Már az idő közel 

Nem ragyog a napfény, mint azelőtt 
És remeg az ég és sír ez a Föld 
Készülj, népem, mert hamar eljövök én 
Itt állok az ajtó előtt 

Sokakat a világ megutál, kitagad 
De megrövidül az a nap 
Az ég és a föld is elmúlnak 
De a beszédem megmarad 
De a beszédem megmarad 

És feljön az égre majd az a jel 
Ahogy a tolvaj, úgy jövök el 
Leveti az ég magáról a csillagokat 
Már az idő közel 

Nem ragyog a napfény, mint azelőtt 
És remeg az ég, és sír ez a Föld 
Készülj népem, mert hamar eljövök én 
Itt állok az ajtó előtt 

A hegyek már nem rejthetik el 
A gonosznak vége, lehull a lepel 
Az Isten Sátra a Földre leszáll, és a Szent 
Újra magához emel 

És vihar támad a puszta felől 
Leszakad a kő, a szobor ledől 
És Jeruzsálem már nem emlékezik 
A gyászról, a könnyeiről 

És feljön az égre majd az a jel 
Ahogy a tolvaj, úgy jövök el 
Leveti az ég magáról a csillagokat 
Már az idő közel 

Nem ragyog a napfény, mint azelőtt 
És remeg az ég, és sír ez a Föld 
Készülj népem, mert hamar eljövök én 
Itt állok az ajtó előtt 
Itt állok az ajtó előtt. 

Ararat Worship & Pálhegyi Dávid 

https://www.youtube.com/watch?v=N2aqBzSStGc 

A változó advent 
 

El kell ismernem, odáig vagyok az adventért. 
Meg úgy en bloc az egész karácsonyért. Olyan ér-
zések fognak el, amik az év más időszakaiban 
szinte elképzelhetetlenek. Csak úgy vonz magá-
hoz az egész. Doroti, a feleségem mindig jókat 
nevet rajtam, amikor már augusztus végén, ha öt 
fokkal kevesebbet mutat a hőmérő, máris megké-
rem, hogy nyomjon be valami karácsonyi zenét 
valamelyik kütyün, majd azonnal „begubózok” a 

nappalinkban lévő kanapén a kedvenc takarómmal. 
Az érzések, az adventi hangulat hosszú évek óta változatlanul megérke-

zik az életünkbe az év vége felé. Más szempontból viszont a korábbiakhoz 
képest eltérő várakozással szemlélem ezt az időszakot. Egyrészt továbbra is 
járványhelyzet van – ki ne tudná -, ami a végidők megérkezésére emlékez-
tetnek. Ez talán nem túl eredeti gondolat, sokaknak eszébe jutott már koráb-
ban. Azonban amikor továbbviszem a gondolatmenetet egy-egy nyugodt 
pillanatomban – legyen ez áhítat, vagy csak egy magányos autóút során -, a 
következőket találom magamban: sürgősség, egyfajta mélyről jövő féltés: 
vajon megmenekülnek-e a szeretteim. A munkatársaim. Azok a számomra 
kedves barátaim, akikben én annyi jót látok, és közben tudom: ez nem elég. 
Pontosabban: nem ez számít, nem ez a lényeg. Ilyenkor annyira kiváltsá-
gosnak érzem magam, amiért megismerhettem Krisztus szeretetét, az ő fe-
lém irányuló féltését – megérthettem, hogy jót akart nekem már megszüle-
tésem előtt, formált, figyelt, célja volt velem, tervezte az életemet. 

Nem tudom, mi kell ahhoz pontosan, hogy az ismerőseim, családtagjaim 
átélhessék azt, amit én is átéltem – és élek át minden adventkor is. De ami 
megváltozott az elmúlt években, az valóban a fókusz. Már kevésbé magamon 
gondolkodom – hogy milyen jó is nekem, milyen áldott vagyok, mennyire 
magától értetődővé tette „életvonalamat” az Úr Jézus egyszerűen azzal, hogy 
újjátett. Gondolataim olyan emberek felé kalandoznak, akik valami személyes 
oknál fogva egyszerűen nem akarnak Krisztus egyházához, az Eklézsiához – 
mondhatjuk, a megmenekültekhez – csatlakozni. Akik elhagyták, vagy soha 
nem is voltak benne. Tudom és érzem, hogy beszélgetnem kell velük, ebben 
jobban, megfontoltabban, és ha lehet, hatékonyabban kell engedelmesked-
nem. Kevésbé ész nélkül, kevésbé átgondolatlanul. Ebben rengeteget segít 
nekem a Hídépítő csapat, amit Sonkoly Tamás és Simon Dávid testvéreim in-
dítottak. Persze ők egész évben igyekeznek aktivizálni minket az örömhír ter-
jesztésére, nem csak adventkor – teszik ezt nagyon helyesen! 

Ebben a megváltozott helyzetben lehet-e bármilyen tervünk az előttünk 
álló évekre nézve? Micsoda fontos kérdés! Van egy földi mondásunk, ami 
így hangzik: „Az ördög a részletekben lakozik”. Ebben talán van valami, 
még ha a megfogalmazás talán kissé necces is. A válasz talán az lehet, 
hogy „igen és nem”. Januárban meghallgattam Bacsó Benjámin és Heizer 
Tamás (Barnabás Csoport) szemináriumát a keresztény tervezésről. Lát-
szólag ez egy oximoron, de kiváló kommunikációs képességeiket megcsil-
logtatva helyretették a témát – többek között bennem is. A hívők részéről 
is helyes, ha rövid-, közép-, hosszútávon előregondolkodunk. A Jakab 4. 
egyáltalán nem a tervezés ellen szól („Azt sem tudjátok, mit hoz a hol-
nap!”), sokkal inkább a világi célokat felállító (pl. meggazdagodás) terve-
zést állítja szembe az Istenre figyelő, alázatos, a mennyei célokat fókusz-
ban tartó tervezéssel („Ha az Úr akarja, és élünk, ezt meg ezt fogjuk ten-
ni.”). Ez a tanítás számomra megnyugtató, egyben felszabadító hatással 
volt Doroti, Bátor és a saját jövőmre nézve. Járvány, új helyzetek (pl. ná-
lunk az első gyermekünk megszületése) ide vagy oda, továbbra is együtt 
mondhatjuk: „Az Úr Jézus a miénk”, és bizton állíthatom – mi több, remé-
lem, bátoríthatom a testvéreket –, így lesz ez jövőre is. Hacsak addig meg 
nem érkezik hozzánk Ő… 
 

Bodó Dániel
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Unaloműző karanténban 
 

A Bibliát olvasgatva, olyan igén 
gondolkoztam el, ami arra készte-
tett, hogy számoljam össze hány fé-
le állatról ír a Szentírás. Nem volt 
kis vállalkozás, mert sok állat több-
ször is előfordul, és csak egyszer 
akartam listába venni mindegyiket. 
Különleges dolgokra figyeltem fel, 

hogy egy-egy állat jellemzésével, milyen tanulságokat 
tár fel a Biblia. Próbálkoztam valamilyen rendszerbe 
foglalni ezeket, de szinte lehetetlennek tűnt, mert amit a 
Biblia első néven nevezett állatának találtam, az végig 
jelen van egészen a Jelenések könyvéig. 

Nekem 102 féle állatot sikerült összeszámlálni. 
(Remélem nem sokat tévedtem.) Vannak sokszor ismét-
lődőek, pl.: az áldozati állatok, vagy az oroszlán és a 
sas. Most a teljesség igénye nélkül néhány jellemző 
dolgot fogok leírni. 

Az első állat a kígyó (itt a sátán) a bűnre csábító, a 
félrevezető. Ravaszabb minden állatnál és Isten átka van 
rajta (1Móz 3,1-5). De nem mindig a sátán megtestesítője 
a kígyó. A fáraó előtt Áron botja változott kígyóvá, a fá-
raó megrémisztéséül (2Móz 7,10). A tízcsapás állatai 
még: a békák, szúnyogok, bögölyök, 
sáskák. Izráel vándorlása idején, zú-
golódása büntetéséül mérgeskígyókat 
küldött rájuk Isten, és csak az mene-
külhetett meg, aki hittel a rézkígyóra 
tekintett. (4Móz 21). Ézsaiás könyvé-
nek 11. részében úgy írja le a béke 
jellemzőit, hogy állatok megváltozott 
tulajdonságait emeli ki. Pl.: a kisded a 
viperalyuknál játszadozik, 
mérgeskígyók felé nyújtja kezét és 
nem árt neki. Bemerítő János viperák 
fajzatainak nevezi a nem őszinte 
szívvel való követőit (Mt 3,7). Pál 
Málta szigetén nem hal meg a 
mérgeskígyó marásától (ApCsel 28,4). János a Jelenések 
20. részében visszatér a kígyó mint ördög, mint sátán és 
beteljesedik rajta Isten ítélete. 

Az első áldozati bárány Ábel áldozata volt (1Móz 
4,3). Ábrahám és Izsák történetének szintén kos (bá-
rány) az áldozati állata (1Móz 22,13). Az Ószövetség 
egészén végig vonul az áldozatok sokasága. Hibátlan, 
egészséges állatokat lehetett áldozatra vinni. Bárányt, 
bikát, galambot. Az Újszövetségben Jézus bemutatásá-
nál vittek szülei áldozatul galambot (Lk 2,24). A min-
den bűnt eltörlő áldozatot maga Jézus hozta meg, mint 
Isten Báránya. Ezek után már nincs szükség semmilyen 
más áldozatra. 

Jelentős állat a szamár. Az ősatyák idején a gazdagsá-
got kifejező állatok egyike. Ábrahámnak sok juha, mar-
hája és szamara volt. Úgy szintén Jákobnak, aki 
Ézsaunak engesztelő ajándékul küldött pl.: húsz szamár-

kancát és tíz szamárcsődört (1Móz 32,16). Figyelemre 
méltó történet a Bálám beszélő szamaráról való elbeszé-
lés (4Móz 22). A szamár volt hadizsákmány (4Móz 
31,38), állkapcsa volt fegyver (Bír 15,15). Sault apja 
szamarainak keresése közben kente fel fejedelemmé a 
próféta (1Sám 9). A tízparancsolatban is megjelenik a 
szamár: „Ne kívánd a te felebarátodnak… se ökrét, se 
szamarát” (2Móz 20,17). Mégis legismertebb szamár az, 
amelyiken Jézus vonult be Jeruzsálembe (Mt,21). 

A ló ma nagyon közeli kedvence sokaknak, de a 
zsoltáros azt írja: „Ne legyetek oktalanok, mint a ló, 
mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell 
szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.” (Zsolt 
32,9). A lovak mint harci állatok voltak jelentősek 
2Móz 15,19). Lovak vannak a Jelenések könyvében is 
fontos események résztvevőiként, de őszintén én még 
nem értem ezeket a történéseket. 

Az özönvízzel kapcsolatban, Noé megmenekülése 
kapcsán olvasunk a hollóról és a galambról, a katasztró-
fa végét jelző két madárról. A galamb olajfalevéllel a 
csőrében ma is a béke jelképe. 

A 3Móz 11-ben vannak leírva a zsidók számára tisz-
ta és a tisztátalan állatok. Ehetők és nem ehetők szerint 

felsorolva. Ehetők a hasított körmű 
kérődző állatok, a tisztátlanok közül 
csak néhányat említek, mert nagyon 
sokan vannak pl.: hörcsög, nyúl, 
disznó, sas, keselyű, strucc, bagoly, 
bölömbika, gólya, szarka, denevér, 
menyét, egér, gyíkfélék, csiga, va-
kond. Ez még nem a teljes felsorolás. 
Ehetők: a szarvas, gazella, őz, bö-
lény, vadkecske stb. 

Nem is gondolnánk, hogy a róka 
is fontos állat. Háborút lehetett vele 
nyerni: Bírák könyve 15. rész, Sám-
son története. Kiemelkedő, amikor az 

állatok jellemzői emberi tulajdonságokra utalnak: Jézus 
Heródest nevezte rókának (Lk 13,32). 

A kutya még nem házi kedvenc Nábót és Jézabel 
történetében, erről szól az ige az 1Kir 22,38-ban, és a 
2Kir 9,36-ban. Nem pozitív jelzővel illeti a zsoltáros 
sem a Zsolt 22,17-ben. Egyedül Jób könyvében olva-
sunk juhászkutyáról, amelyet Jób többre értékelt baráta-
inál: Jób 30,1. 

Óriási állatsereglet van leírva Jób könyvének 39. és 
40. fejezetében, a Teremtő Isten dicsősége az állatvilág 
életében cím alatt. Csodálatos jellemzéseket ad Isten, 
ami követhető az ember számára is, pl: kőszáli zerge, 
zebra, bivaly, strucc, ló, sas, víziló, krokodil. Érdemes 
elgondolkodni rajta. 

A zsoltárok is sok állatot említenek leginkább példa-
képpen, pl. cserebogár: Zsolt 78,46, veréb, fecske: Zsolt 
84,4, mormota: Zsolt 104,18, cethal: Zsolt 104,26. A 
hangya is kedves példakép, nagyon is követendő: Péld 
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6,6. Még itt található a csontszú 12,4, és a pióca 30,15. 
Az Énekek éneke állatai a szépség és kecsesség megtes-
tesítői: párduc, elefántcsont. A prófétáknál megemlített 
állatok általában mind mint ítéletet végrehajtók jelen-
nek meg pl.: hiéna, vadmacska, leviátán (tengeri 
szörny), légy, moly. (Ézs 13,22; 14,11; 34,14; 51,6), 
skorpió (Ez 2,6) 

Az Újszövetségnek is van néhány története, ame-
lyeknek állatok a szereplői. A galambról már említést 
tettem az áldozati állatok sorában. Jézus, Bemerítő Já-
nos által történő bemerítésénél jelenik meg a galamb 
Szentlélek ismertetőjeként. A disznó mint a gonosz lel-
kek befogadója a gadarai megkötözött meggyógyításá-
nál (Mk 5,11) A tékozló fiú nem lakhatott jól a disznók 
eledeléből (Lk 15,16) A kakas Péter tagadásának fi-
gyelmeztetője (Mk 14,66). A hal sok ezer ember meg-

vendégelésének eledele (Mk 6,30). Jézus feltámadása 
után halat kért enni a tanítványoktól (Lk 24,41). Nem 
beszéltünk még a Jópásztor juhairól, akiket Jézus Péter-
re bízott (Jn 21,15). Péter álmában a tisztátalan állatok 
megjelenéséről, amikor Isten figyelmeztette Pétert, 
hogy amit Ő megtisztított, azt ne mondja tisztátalannak 
(ApCsel 10,11) 

Még lehet, hogy sok minden elkerülte a figyelme-
met. Sok tulajdonságot lehetett volna még kielemezni. 
Ezt már ti is megtehetitek. Kívánok nektek jó kutatást. 
Óriási tárház a Biblia, nem hiába kapta, érdemelte ki a 
Könyvek könyve címet. Hasznos időtöltést kívánok, Is-
ten áldjon benneteket! 

Tokaji Istvánné Marika 

 

RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL
 
Mottó: „Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.” 
 

Kedves Kriszta! 
 

Advent van, mire megkapod ezt a levelet, már a máso-
dik adventi vasárnapon járunk. Nem tudom, hogy Ne-
ked mit jelent ez az időszak, mert a köztudatban ez csak 
a karácsonyok előtti négy hetet öleli fel. Bevallom (biz-
tos azért, mert nem így nőttem fel, meg a férjem se), ná-
lunk nincs nagy „adventelés”. Néha, ha eszembe jut, 
akkor teszek ki koszorút, meg ablakdíszt, és lecserélem 
a bejárati ajtó díszét is. De nem szólnak nálunk kará-
csonyi dalok, nem terjeng mézeskalács-, narancs- és 
szegfűszeg-illat – legalábbis karácsonyig nem. Persze 
szeretem a karácsonyi hangulatot, de érdekes módon, 
amióta a gyerekeink felnőttek, már teljesen más ez a 
hangulat is. Én például nem tudom „szent hangulatba” 
sem hozni magam, attól, hogy ilyenkor arra emlék-
szünk, hogy megszületett a Megváltónk. És biztos is 
vagyok benne, hogy ezt Jézus sem várja el tőlünk, mert 
a Felé érzett szeretetünket, ugyanúgy, ahogy az egymás 
felé érzett szeretetünket, a hétköznapokban kell megél-
nünk, a „terepmunka”, az az igazi próbája ennek. Ezért 
én inkább úgy gondolom, hogy a karácsony egy lehető-
ség arra, hogy ilyenkor a tartalmasabb együttléttel ün-
nepeljünk, esetleg rendezzük kényes ügyeinket, fordul-
junk még nagyobb kedvességgel, figyelemmel a szeret-
teink és a rászorulók felé. Úgy tizenöt éve viszont min-
den karácsonykor eszembe jut egy kedves jelenet, ami a 
barátnőméknél történt. Szenteste leültek az asztal köré, 
amikor is az akkor úgy három éves Dorina csodálkozva, 
sőt, némi szemrehányással a hangjában megszólalt: – 
És hol van a torta? – Milyen torta? – kérdezték tőle. – 
Hát a szülinapos. Nem az Úr Jézus születésnapját ünne-
peljük?!  

És az ünnep, a megpihenés is benne volt a Teremtés-
történetben: az Úr maga is megpihent a hetedik napon: 
„Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszen-
telte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és 

alkotó munkája után.” (1Mózes 2,3). Tehát a hetedik 
napjaink, és egyéb más ünnepeink – „Azután ezt mond-
ta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy el-
válasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünne-
peket, a napokat és az esztendőket…” (1Mózes 1,14) – 
megkülönböztetése is egyetemes, mert innen ered. Ez 
sok mindent jelenthet számunkra, és főleg azok számá-
ra, akik a nagy materialista „álomgyárban”, a szocia-
lizmusban nőttek fel, és nem volt egy olyan nagymamá-
juk, akivel titkon templomba jártak. A hetedik nap, va-
lamelyik hetedik nap minden héten a pihenésre lett el-
különítve: tehát Isten eredetileg úgy teremtette meg az 
embert, hogy hat napig dolgozhat, ebből nem lesz kára, 
károsodása, de hét napig már nem, mert az már folyto-
nosságot mutat, ahol nincs megállás, a munka a szent. 
Vagy meg is fordíthatjuk, nem hat napig kell lustálkod-
ni, és egy napig dolgozni. Mindkét variáció eltér az ere-
detitől. Mivel ez még a bűneset előtt volt, azokhoz a kö-
rülményekhez képest nagyot változott az Édenkerten tú-
li világ. Ezért van az, hogy az emberiség egy része az 
első variáció rabja, a másik pedig a másodiké. Felborult 
az egyensúly. 

Az, hogy a hetedik nap mit csinálhat az ember, iga-
zából nem szabta meg az Úr, de árnyalta. A zsidó nép-
nek azt mondta Isten a Tízparancsolatban, hogy: „Em-
lékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 
Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 
De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalom-
napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, 
se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, 
se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap 
alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és 
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig meg-
pihent. Azért megáldotta az ÚR a nyugalom napját, és 
megszentelte azt.” (2Móz 20,9-11) 
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Beszéljetek róla úton-útfélen,  
de ne vessétek a titkokat a disznók elé, 
hallgassatok ott, ahol harsány röhögés, 
savas cinizmus fogad mindent,  
ami túlmutat a kézzelfoghatón. 
Hozzátok szóba, akár alkalmas, 
akár alkalmatlan, mert könnyen lehet, 
hogy a zavar mögött mohó kíváncsiság van, 
Isten-szomj, lelki éhség, elfojtott remény, 
de ne erőltessétek, ha vége-hossza-nincs  
agyalgásba torkoll a beszélgetés, 
ha azt halljátok: „mondd még, de cuki,  
beszélj ilyen izgiségeket máskor is, 
egynek jó, de tényleg”! 
Menjetek be minden faluba,  
maradjatok ott, ahol befogadnak,  
ne házaljatok a portékával, 
de legyetek megszólíthatók,  
legyetek vonzók és irigylésre méltók, 
hogy azt kérdezzék: „ezek meg honnan 
veszik az erőt, az örömöt, a lelket”? 
Nem kell aggódni, ha visszautasítanak, 
ha kővel dobálnak, ha szitkozódnak, 
ha Istenetekkel, papjaitokkal együtt  
összecsomagolnak, kiebrudalnak, 
baj nincs, ezt kapta a Mester is, 
de poroljátok le a Converse-cipőtöket 
tanúságul ellenük, 
mikor kiléptek arról a helyről. 
Beszéljetek róla szavakkal és némán, 
zenével és képekkel,  
akarattal és akaratlan, 
ha elszóljátok magatokat,  
áldás csússzon ki véletlenül a szájatokon,  
ne káromkodás,  
bőven kaptátok, bőven adjátok, 
meg se kérdezzétek, lehet-e tíz dekával 
több szeretet a szigorúan indokoltnál, 
lehet-e kicsit több türelem, több bizalom, 
több dicséret, több elfogadás, több figyelem, 
adhatok-e még valamit, csak egy kis plusz, 
a cég ajándéka,  
mely tükrözi afeletti örömünket,  
hogy vagyunk és leszünk,  
most és mindörökké,  
hogy az élet jóillata vagyunk,  
nem a halál szaga, 
hogy bennünk robban tűzijátékká 
Isten irgalma, mely már nem fér el a szívében,  

pedig az nagyobb, mint a kékbálnáé, 
melynek aortáiban simán elúszkálhat 
egy ember. 
 

Lackfi János

Miért mondta nekik ezt? Mert az akkori ismert világ 
többistenhívős volt. A már létező keleti vallások istenei, az 
egyiptomi, mezopotámiai isteneknek se szeri, se száma. Eb-
ben a multikulti-istenes világban az mondta Isten, hogy már-
pedig ti, az én népem, csak engem imádtok, és ezt azzal is 
megmutatjátok, hogy a hetedik napot megszentelitek. Ez egy 
jel a többi nép felé, hogy az egy igaz Istent követitek. Meg a 
többi parancsolat is jel. 

Ezt mondta Isten a zsidóknak. De mit mondott az Újszö-
vetség híveinek? Volt erre nézve az Úr Jézusnak parancsa, 
útmutatása, rendelése, példamutatása? Na, jó elárulom: volt. 
„Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az 
ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak 
is.”(Márk ev. 2,27-28). Emlékszel? Ezt idéztem az előző le-
velemben is, akkor is a nyugalomnap kapcsán. Jézus itt (is) 
felülírta a Tízparancsolatot, mert az a zsidóknak szólt, ne-
künk, újszövetségi hívőknek nem az a törvényünk. A mi 
nyugalomnapunk megkülönböztetésének oka, a Teremtéstör-
ténet hetedik napja, mint egyetemes követelmény, a mi ja-
vunkra, ÉS (nyílván a zsidóknak adott törvény hagyománya 
alapján) az, hogy ezzel bemutassuk a körülöttünk élőknek, 
hogy mi az EGY, IGAZ ISTENHEZ tartozunk, ezért 
megkülönböztetjük ezt a napot. 

Annyira bírom Pál apostolt, hogy mindig úgy tudta meg-
szólítani a célközönséget, hogy valamiben kapcsolódott a 
szokásaikhoz, hagyományaikhoz. Kedvencem az athéni okos-
kodók megszólítása: „Nap mint nap vitázott a zsinagógában 
a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren 
pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és 
sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték: Mit 
akarhat ez a fecsegő mondani? – mások ezt mondták: Úgy 
látszik, hogy idegen istenségek hirdetője – mivel Jézust és a 
feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vit-
ték, és megkérdezték tőle: Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, 
amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hoza-
kodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. 
Az athéniak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem 
töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot 
mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz 
közepére, és így szólt: Athéni férfiak, minden tekintetben na-
gyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejár-
tam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, 
amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit 
tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek.” (Apos-
tolok Cselekedetei 17,17-23). Pál élete arról szólt, hogy ezt az 
ismeretlen Istent mutassa be a pogány világnak. 

Később alakult ki az, hogy az akkori világ első napját, a 
vasárnapot megkülönböztetik a keresztények, mert Jézus va-
sárnap támadt fel, és ennek emlékére a vasárnap a különb 
nap. De ezt nem Jézus mondta, vagy rendelte el. Hogy miért 
járunk vasárnaponta templomba, imaházba? Ennek is a zsidó 
szokásokban rejlik az eredete, ők voltak akik, a zsinagógák-
ban (jelentése: a gyülekezés helye) jöttek össze az Írások ta-
nulmányozására, istentiszteletre, tanulásra. Ez a babilóniai 
fogság idején alakult ki, a templom híján alakítottak ki, kü-
lönítettek el helyet a vallásos, kulturális és nemzeti 
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szokásaik gyakorlására, és ezt a gyakorlatot a fogság 
után nemcsak az anyaországban, hanem ahová szétszó-
ródtak a világban, ott is megtartották. Szóval ez volt a 
minta, mivel az első gyülekezetek tagjai a zsinagógákba 
járó zsidókból adódtak össze. A magam részéről, azért 
tartom fontosnak a gyülekezetet, mert ott együtt lehetek a 
hitbeli testvéreimmel, egy célból, egy akaratból, hogy hi-
tünk épüljön, mert a hit hallásból van, az pedig Isten igé-
je által (Róma 10,17), a hívőknek is (!), amit nemcsak 
otthon kell olvasni, hanem a közösségben együtt hall-
gatni. Ezért fontos, hogy a hallgatott igehirdetés olyan 
legyen, ami kibontja előttünk a felolvasott ige eredetét, 
abból levon egy konkrét és általános tanulságot, és azt 
alkalmazza mostanra, 2021-re, a mai viszonyokra is. 
Ezt pedig a gyülekezetben kell tenni a megfelelő aján-
dékokkal rendelkezőknek: „hogy felkészítse a szenteket 
a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg 
eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésé-
nek egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét el-
érő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, 
akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és 
sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ra-
vaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növe-
kedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a 
Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és össze-
kapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy 
minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a 
test növekedését, hogy épüljön szeretetben.” (Efézus 
4,12-16) 

Ha így vagyunk együtt a gyülekezetben, akkor az egy 
kicsi mennyország. Hála az Úrnak volt, hogy régebben 
sokszor átélhettem ezt, mert ha ilyen a muníció, akkor ez 
jobban felvértez a hétköznapi harcokra. Az már külön 
téma, hogy miért, hogyan alakultak ki a különböző fe-
lekezetek istentiszteleti szokásai, de az biztos, hogy a 
katolikus egyház papságának eredeti mintaadója szintén 
a zsidó hagyományból született. 

De hogy visszatérjek az adventhez, ha én annak iga-
zi jelentését élem meg (erről szól a gyülekezeti újsá-
gunk vezércikke), akkor azt mondhatom, hogy amióta 
megtértem, azóta adventben élek. Az Úr Jézus menny-
bemenetele óta a keresztények várakozásban élnek. 
Várjuk az Ő megígért visszajövetelét. És amíg várok 
(vagy meghalok), addig minél inkább igyekszem tisztán 
tartani az életem, és szeretném, ha olyan munkában ta-
lálna (Máté ev. 24:45-51), ami Neki kedves, és hasznos 
másoknak. Persze vannak élethelyzetek, amikor rende-
sen kiéleződik ez a várakozás: krízisekben, amilyen a 
mostani járványhelyzet is. Meg úgy általában amilye-
nek a mostani hírek a bolygónk állapotáról, az emberek 
állapotáról, arról a lelkületről, ami körülvesz bennünket. 
Azt hiszem, én még nem találkoztam olyan hívő ember-
rel, aki a végidők emlegetésekor ne azt mondta volna 
kapásból, hogy az emberiség történelme során mindig 
voltak éhínségek, háborúk, járványok stb. (ezeket is fel-
sorolja az Ige, mint vég előtti jeleket – pl. Máté ev., 24. 
rész), az emberek mindig is harácsolók, becstelenek, 

önzők, paráznák stb. voltak (2Timóteus 3:1-5). Igazuk 
van, de egyszer akkor is vége lesz, vagyis Isten bevált-
ja az ígéretét, és beindul a „forgatás”, amiből kaptunk 
néhány előzetest, és amit már sokszor ráhúztak bizo-
nyos történelmi helyzetekre, mégis itt vagyunk még, 
DE! Egyszer csak a vesszőből kettőspont lesz. Az, 
hogy az Igében úgy vannak leírva azok a jelek, amik 
megelőzik a végkifejletet, hogy már többször bekövet-
kezhetett volna, az azért van, mert Isten így tartja fenn a 
figyelmünket. Azaz a hívő ember figyeljen arra, hogy 
készen legyen, hogy olyan életet éljen, amilyen le van 
írva a Bibliában. Például figyeljen arra is, hogy a nem 
hívőket megszólítsa. Hát, ezt teszem én is. Írok Neked, 
immáron kilencedszer. 

De van ám egy bizonyos momentum, ami viszont 
egyértelműen azt bizonyítja, hogy nagyon is a végidők 
felé járunk. Ez pedig a modern Izráel állam léte, amit 
már 73 éve kiemelt szövegkiemelővel a jó Atya a végső 
idők forgatókönyvében. Ez olyan libabőrös, kézzel fog-
ható, és csak a végső időkre jellemző, igazi jel, amire 
rácsodálkozhatunk, és nem vehetjük félvállról. Igaz, Iz-
ráel még „csak” nemzetállam, de az Isten által megígért 
összegyűjttetés már a XIX. és a XX. század fordulójá-
nál elkezdődött (a holokauszt pedig rágyorsított), és ez 
egyértelműen arra mutat, hogy befordultunk a célegye-
nesbe. Tudom, már többször csiklandoztam a kíváncsi-
ságodat a zsidók említésével, be is tartom az ígéretemet, 
és egy egész levelet szentelek majd ennek a témának, de 
nem most . 

De számomra elég mellbevágó több másfajta mo-
mentum, ami szintén azt mutatja, hogy irányra tartunk, 
úgy en bloc. Vegyük sorra: ilyen járvány eddig nem 
volt az emberiség történetében, mert eddig nem volt 
ennyire könnyen utazható a Föld, és bármennyire fejlett 
a virológia, nem tudják megmondani a tudósok, hogy 
mikor lesz vége, ha egyáltalán vége lesz… Mert ilyen 
járvány még nem volt. 

Aztán a globalizálódás sok haszna mellett, egyre 
erősödik a negatívumok sora is. Kedves bolygónk, a 
földi otthonunk kezdi benyújtani a számlát, mert amit 
eddig kivettünk belőle, és beszennyeztünk rajta, annak 
nagy ára van. Globális felmelegedés, a Golf-áramlat le-
lassulása miatti klímakatasztrófa veszélye, 
vízkészlethiány, migrációs válság, energiaválság, ózon-
lyuk nagysága, körülöttünk repkedő meteoritok, ideoló-
giai válság, erkölcsi válság globalizálódása, túlnépese-
dés, hogy csak néhányat említsek. 

Nem is untatlak ezek részletezésével, a Te újságod-
ban is foglakoztatok már ezzel, és annak pszichológiai 
következményeivel is: mármint, hogyan tervezzen egy 
fiatal a jövőt illetően, mert most már egyre nyilvánva-
lóbb minden ember számára, hogy nem a fejlődés útján 
haladunk, hanem a pusztulás felé tartunk. 

Mivel tudom, hogy véletlenek nincsenek, a járvány 
sem a véletlen műve, hanem felkiáltójel, ezért ezzel 
dolgunk van. Mi, akik tudjuk, hogy Isten tényleg terve-
zett egy üdvtörténeti forgatókönyvet az utolsó időkre 
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nézve (is), és ez nem mese, nem hallgathatjuk el ezt 
azok elől, akik még nem hallottak róla. Ne hidd Kriszta, 
hogy a világban zajló negatív változásokkal nekünk, hí-
vőknek könnyű szembenéznünk. Isten nem tárta fel 
előttünk azt egyértelműen, naptárpontossággal, hogy 
mikor mi fog történni. Még azt sem tűpontossággal, 
hogy milyen igékben szól arról, ami az újszövetségi hí-
vőkre vonatkozik, és mi az, ami a zsidó népre. És ahogy 
Almási rektor úrtól tanultuk a Teológián, a Bibliában 
nincs ellentmondás, még ha nekünk úgy is tűnik, tehát: 
„Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom 
nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy 
az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt 
mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirte-
len a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asz-
szonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, 
testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tol-
vajként lephetne meg titeket.” (1Thesszalonika 5,1-4). 

Úgy jön, mint a tolvaj azok számára, akik nem szá-
molnak Vele, nem foglalkoznak Vele, nem hisznek 
Benne. De a hívőknek olvasniuk kell a jelekből, amik 
megelőzik az eljövetelt, még ha annak a pontos idejét 
nem is tudjuk: „Okuljatok a fügefa példáján: amikor 
már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel 
van a nyár.” (Máté ev. 24,32) Minket nem lephet meg 
az a nap. 

Ezt kívánom Neked is, hogy ne lepjen meg az a nap! 
És hogy legyen olyan karácsonyod, amikor sütsz egy 
szülinapos tortát! Neki. 
 

                                            Szeretettel ölellek: Judit 
 

U.I.: „Egy valami pedig semmiképpen se kerülje el fi-
gyelmeteket, szeretteim: Egy nap az Úrnál annyi, mint 
ezer év, és ezer év, mint egy nap. Az Úr nem késik ígére-
tével, ahogy egyesek gondolják. Türelemmel kezel ben-
nünket, mert nem akarja, hogy bárki is elvesszen, ha-
nem hogy mindnyájan megtérjenek.” (2Pt 3,8-9

 

TALLÓZÓ
 

Te, aki azt mondod, jogod van a testedhez, igazad van! 
Egy üzenet kommentárok nélkül 

 

Te, aki azt mondod, jogod van a testedhez, igazad van. 
Igazad van, mert az a te kezed, lábad, fejed, hasad és a 
te szíved. Te érzel velük és te szeretnéd használni őket, 
így aztán jogod van eldönteni, hogy pontosan mire és 
hogyan. Amikor azt mondod, hogy előtted az élet és 
nem szeretnéd, hogy egy kis „hiba” miatt ez kerékbe 
törjön, akkor jól látod a helyzetet, ez igazságtalan vol-
na. Nem erőltethetné rád senki 
az akaratát. 

Amikor tervezgetsz a jövő-
det illetően, biztosan nem úgy 
képzeled el, hogy szinte még 
alig éltél és máris vége min-
dennek. Biztosan szeretnél 
érettségit, akár egy diplomát 
is. Szeretnél megházasodni, 
gyerekeket szülni szépen, aho-
gyan azt kell. Nem szeretnéd, 
hogy ez az álom elillanjon 
végleg. Nem szeretnéd, hogy mások beleszóljanak ebbe 
és elvegyék tőled ezt a csodálatos álmot. Igazad van, er-
ről neked kellene döntened. 

Szeretnélek megnyugtatni, mindenhez jogod van, 
amihez másoknak. Oké, hogy kiskorú vagy, de az élet, a 
tanulás vagy a méltóság emberi jog, nincs nagykorú-
sághoz kötve. Ezek járnak neked. Ha szeretnél tanulni, 
akár életed végéig tanulhatsz, ezt csak neked szabadna 
eldöntened. Ha megaláznak és sárba tiporják a méltósá-
godat, azért szót emelhetnél, mert a méltóság alapvető 
emberi jog, ami törvényesen és kötelezően jár minden-

kinek. Ezt nem felejthetné el sem orvos, sem szülő, sem 
barátok, sem idegenek. 

Ha az életet választod, és miért ne tennéd, ha egy-
szer olyan szép terveid vannak, akkor ezt nem vehetné 
el tőled senki. Érted? Senki! 

Milyen kár, hogy a jogok csak akkor illetnek meg, 
ha érvényesíted őket, de te nem tudsz megszólalni sem 

a félelemtől. Kézzel lábbal til-
takoznál, ha tudnál, de burok-
ban élsz, ahol nem hall és nem 
lát téged senki. Nem kérdeznek 
meg, hogy szeretnél-e élni a jo-
gaiddal. Egyszerűen csak dön-
tenek a fejed felett: az anyukád, 
apukád, a nagyszüleid, az orvo-
sok és ápolók és persze a jog-
védők, akik valamiért a te joga-
idat nem nagyon veszik figye-
lembe. Kár, hogy te nem tudsz 

szólni nekik, mert ez így igazságtalan. 
Kicsi magzat, imádkozom érted, mert szeretném, ha 

te is mindent megkapnál, amihez jogod van. Első sor-
ban az életet, aztán a méltóságodat és a döntést a saját 
tested felett. Szeretném, ha élhetnél, akár az édes szüle-
iddel, akár az évek óta rád váró örökbefogadó szüleid-
del. Szeretném, ha szeretnének és te is szerethetnél má-
sokat. Kívánom, hogy meg tudj valósítani mindent, 
amit elterveztél a saját életedről! 

Lábánné Hollai Katalin 

Forrás: https://777blog.hu/2021/10/08/te-aki-azt-mondod-
jogod-van-a-testedhez-igazad-van/ 
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Fizikai erőszak, vagy bántó szavak – agyunk ugyanazt éli át 
 

Örömmel, némileg meglepődve és várakozással figyeljük a Szemléleken indított petíció* keltette hullámokat, mi-
közben a kommentek, interjúk, beszélgetések újabb és újabb hullámokat generálnak, és ahogy Nagy Bandó András 
szavaiból kiderül, mások hasonló hullámai által megerősödve terjednek tova. 
 

Úgy érzem, mélyebb kérdéseket érintünk már, mint egy-
szerűen a média vagy a nyilvánosság nyelvezete, stílusa. 
Azzal kell szembenéznünk, hogy a szavaink nem csak tük-
rözik, de alakítják is a valóságot. 

Tapasztaljuk, hogy az a csodálatos nyelv, amelyet őse-
inktől örököltünk, amely olyan gazdag árnyalatokban, 
olyan kifejező és logikus, ez a nyelv nem csupán finom és 
pontos fogalmazásra alkalmas, de a gorombaságok, ká-
romkodások terén is igen változatos. Néha már büszke-
séggel fitogtatjuk, például egy-egy film szinkronizálásá-
nál, hogy azt a bizonyos egyetlen angol szót mi mind a 40-
50 előfordulásánál másként tudjuk fordítani. Remek, le-
gyünk tehát szellemesek, beszéljünk változatosan, válo-
gassunk a szinonimákban, használjuk a találó szólásokat – 
és ügyeljünk minden szavunkra! Közhely, hogy a volánnál 
a legszelídebb ember is elkanyarítja a szavait, ha úgy adó-
dik, és igen hamar megtelnének a börtönök, ha mindaz, 
amit ilyenkor kimondunk, meg is valósulna. Szomorú, 
hogy ma már a leghétköznapibb helyzetekben is olyan 
vaskos kifejezések röpködnek az ifjak és régebb óta ifjak 
szájából, amilyeneket gyerekkoromban még az autóban se 
nagyon hallottam édesapámtól. 

Tudom, hogy erre sokan legyintenek: „azt senki nem 
úgy gondolja; azt csak úgy mondják az emberek; és jobb, 
hogy csak mondják; meg így legalább levezetik a feszült-
séget anélkül, hogy valakit bántanának. Ezek szerintem 
csupán kifogások, elterelések, mellébeszélések. A Mester 
elég világosan beszélt: „ami a szájat elhagyja, a szívből 
származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből 
ered ugyanis minden rossz gondolat, gyilkosság, házas-
ságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromlás. 
Ezek szennyezik be az embert.”. 

Ahhoz tehát, hogy ki tudjon jönni a szánkon a gonosz-
ság, előbb be kellett engedjük a szívünkbe! Beengedtük, 
amikor nem parancsoltunk megálljt a sértődöttségünknek, 
beengedtük, amikor hallgattunk a pletykára, amikor en-
gedtük az indulatainkat eluralkodni, beengedtük, amikor 
kárörömmel figyeltük más bűnét, amikor magunkat jobb-
nak tüntettük fel, amikor, amikor, amikor…. ki bírná mind 

elsorolni, hányféleképp tudunk vétkezni, azaz elszakadni a 
szeretettől. 

Igen nagy tehát a tét, valóban a szívünk betegségéről 
van szó. Dr. Kovács Gábor, a vegyészmérnökből lett pap 
és költő egész életében harcolt a káromlások ellen, mert 
tudta, érezte, milyen pusztító, ha az emberek Istent gya-
lázzák. És jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az agyku-
tatás mai állása szerint a bántó szavak, a kirekesztettség, 
visszautasítottság érzése, a magány ugyanolyan agyi reak-
ciókat váltanak ki, mint a fizikai fájdalom! Nem áltathat-
juk tehát azzal magunkat, hogy „ujjal sem nyúltam hozzá”. 
Tudjuk, hogy lehet szavakkal verni, sőt, a szavak ejtette 
sebeink sokkal nehezebben gyógyulnak. 

A gyógyulás első lépése talán a meghallgatás lehet. Azt 
olvastam, hogy a híres zenekarokba akkor tudtak jelentős 
számban nők is bekerülni, amikor bevezették a „vak” 
meghallgatást, azaz a próbajátéknál a jelentkezőt függöny 
takarta a bizottság elől. Így kellene egymás gondolatait is 
hallgatnunk, előítéletek nélkül. Tehát nem eleve elfogadva 
vagy eleve elutasítva egy gondolatot, mert „ez” vagy „az” 
mondja. És ki kellene kapcsolnunk azt a kis 
„fordítóberendezést” a fejünkben, amelyik azonnal ‘zöld-
re’ vagy ‘sárgára’ szortírozza a másik szavait. 

Persze nem akarom azt mondani, hogy „vakon” társa-
logjunk, nagyon fontos része a kommunikációnknak a me-
takommunikáció, tehát ahol láthatjuk a vitapartnerünket, 
ott figyeljünk oda a szavait kísérő apró gesztusokra, a mi-
mikára, a tekintetre! Ahol pedig csak az írott betű marad, 
ott sokkal gondosabban fogalmazzunk és értelmezzünk, 
mérlegeljünk minden szót, hogy ne szennyezzük a szelle-
mi környezetünket! Biztos vagyok abban, hogy ha a szí-
vünk és a szánk tisztább lesz, azzal az egész világunknak 
jót teszünk. 

Herbert Dóra 

Forrás: https://szemlelek.net/fizikai-eroszak-vagy-banto-
szavak-agyunk-ugyanazt-eli-

at/?fbclid=IwAR3dqDnEKsZArOvMbX_O1UyFoPl9o1YCJV
EFJXBEFlw4meVvlCd_ugpBGNE 

 

*A Szemlélek által indított petíció itt olvasható: 
https://szemlelek.net/bekeskozbeszed/ 

 

 

Hogyan változhat az Isten iránti gyűlöletünk szeretetté? 
 
Ha igaz, hogy az Isten iránti gyűlölet legmélyebb oka 
az ítéletétől való félelem, hogyan tud a gyűlölet szere-
tetté változni? Kálvin mondja: „Ha lelkiismeretünk ha-
ragot és bosszút lát csupán, hogyne rendülne meg, és 
hogyne borzadna el? Hogyne menekülne Istentől, ha 
retteg tőle? Márpedig a hitnek keresnie kell Istent, és 
nem elmenekülnie tőle.” (Institutio III.2.7)” Nathanael 
Emmons kálvinista teológus szerint azért nem szeretik 
az emberek Istent, mert gyűlölik őt. Ha ez a gyűlölet 

abból a félelemből fakad, hogy Isten elítél bennünket, 
hogyan tudnánk Istenhez közeledni ahelyett, hogy elhú-
zódnánk tőle, hogyan vonzódnánk hozzá, ahelyett, hogy 
menekülnénk a tekintetétől, különösen, ha a félelmünk 
jogosságát még a lelkiismeretünk is megerősíti? Ho-
gyan tudna a gyűlöletünk szeretetté változni, ha Isten-
nek már a léte is fenyegetést jelent az önrendelkezésünk 
számára, amely nem veszi figyelembe Isten akaratát? 
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A bibliai válasz két részből áll: a gyűlölet az evangé-
lium és a Szentlélek által változik át szeretetté. Mindket-
tő elengedhetetlen ahhoz, hogy ne akarjunk távolságot 
tartani Istentől. Kezdjük az evangéliummal. Kálvin írja 
ezt is: „Állítsunk csak jóindulatot vagy irgalmasságot az 
akarat helyébe, melynek üzenete gyakran szomorú, ki-
nyilvánítása pedig rettenetes, és máris közelebb kerü-
lünk a hit természetéhez! Mert azután kapunk nagyobb 
kedvet Isten keresésére, miután megtanultuk, hogy üd-
vösségünk nála van letéve, és kijelentésével ő maga 
erősíti meg, hogy figyel rá, és gondja van arra. Ezért 
szükségünk van kegyelme ígéretére, amellyel igazolja, 
hogy irgalmas Atyánk, hiszen másképpen nem közeled-
hetünk hozzá, és egyedül csak ebben a kegyelemben 
nyugodhat meg az ember szíve. Ezért kapcsolódik össze 
a zsoltárokban lépten-nyomon az irgalom és az igazság, 
mint két összetartozó dolog; mert hiába tudnánk, hogy 
Isten igaz, ha ő maga nem vonna önmagához kedvesen. 
Irgalmasságát sem tudnánk elfogadni, ha 
nem a saját szavával kínálná fel nekünk.” 
(III.2.7) 

Máshogy fogalmazva, az emberben 
akkor fordulhat át a gyűlölet szeretetté, ha 
megérti, hogy van esélye Istennél. Amíg 
az Istennel való találkozásban csak az íté-
letet látja, amíg Istenhez csak a komor 
vádakat kapcsolja, amíg retteg a Szent Bí-
ró tekintetétől, addig a szíve nem fog vá-
gyódni Isten közelségére. Ezért van 
kulcsfontossága a Jézus Krisztusban ki-
nyilatkoztatott evangéliumnak, amely ar-
ról szól, hogy Isten kész megbékélni velünk, sőt, ő ma-
ga fizette meg a vétkeink árát, amikor Jézus Krisztus 
halálában magára vette a bűneink büntetését. Az evan-
gélium az a jó hír, hogy Isten szeretete utat talált hoz-
zánk, miközben az igazságosságát sem függesztette fel, 
hogy mi is úgy találjunk utat hozzá, hogy a lelkiismere-
tünket terhelő vád közben elégtételt kapjon. Az Istentől 
való távolságtartásunk akkor válik okafogyottá, amikor 
megértjük, hogy Isten a bűneink ellenére közel akar 
hozzánk lenni, mégpedig nem vádlóként, hanem szerető 
apaként. Erről szól az evangélium. 

Azonban az evangélium önmagában még nem vál-
toztatja át a gyűlöletünket szeretetté. Sőt, akár fel is tü-
zelheti a gyűlöletet. Ezt nemcsak a Biblia tanítja, hanem 
a tapasztalat is alátámasztja, hiszen hány és hány ember 
hallott már Isten kegyelmes ígéreteiről úgy, hogy a szí-
ve mégis hideg maradt, vagy akár még mélyebb lett 
utána a gyűlölete. Az evangélium megalázó, hiszen el-
veszi a dicsekvésünket. Az evangélium keresztre feszíti 
az öntörvényűségünket, hogy istentörvényűek legyünk. 
Az evangélium olyan kapcsolatba hív, amelyben az első 
pillanattól adósoknak érezzük magunkat. Ráadásul el-
lenségünkkel kellene megbékélnünk, akiről masszívan 
negatív képet festettünk már magunkban, és minden 
egyes nap újabb és újabb ecsetvonással alakítottuk a 

képet azzá a szörnyeteggé, amelytől okkal elhúzódha-
tunk. Az evangéliumba vetett bizalom szükségszerűen 
együtt jár tehát a gőg, az autonómia és vélt igazságunk 
feladásával, és ez a lehetetlen csomag inkább megacé-
lozza az ellenakaratot, és az önfeladás helyett a még el-
tökéltebb ellenállást eredményezi. 

Ezért van szükség a Szentlélekre is ahhoz, hogy a 
gyűlölet szeretetté váljon. Pál apostol a thesszalonikai 
hívőknek írja: „Mert a mi evangéliumunk nemcsak sza-
vakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel 
és teljes bizonyossággal is… amikor sok zaklatás elle-
nére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét” 
(1Thessz 1,5-6) Az evangélium eljutott hozzájuk, ahogy 
másokhoz is, de hozzájuk úgy jutott el, hogy a Szentlé-
lek által örömmel fogadják azt. A korinthusi hívőknek 
ezt írja Pál: „Ha pedig nem elég világos a mi evangéli-
umunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. 

Ezeknek a gondolkozását e világ istene 
megvakította, mert hitetlenek, és így nem 
látják meg az Isten képmásának, Krisztus-
nak dicsőségéről szóló evangélium vilá-
gosságát.” (2Kor 4,3-4) Hogy lehet, hogy 
a korinthusi hívők mégis meglátták? „Is-
ten ugyanis, aki ezt mondta: ’Sötétségből 
világosság ragyogjon fel’, ő gyújtott vilá-
gosságot szívünkben, hogy felragyogjon 
előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisz-
tus arcán.” (2Kor 4,6) 

A Szentlélek tesz bennünket képessé 
arra, hogy amikor az Isten országáról szóló 
evangélium kegyelmes ígéreteit meghall-

juk, megörüljünk azoknak és bizalommal lépjünk álta-
luk Istenhez. Maga Jézus tanította, hogy ha valaki nem 
születik újjá a Lélektől, az nem láthatja meg az Isten or-
szágát (Jn 3,3-5). Hiába halljuk Isten kegyelmes ígére-
tét, hiába mondják nekünk, hogy a Szent Bíró megbéké-
lésre törekszik, hiába halljuk, hogy a bűneink Krisztus-
ban rendezve vannak, ha hiszünk, hiába tárják elénk a 
jó hírt, büszkeségünk, félelmünk, szégyenünk, lázadá-
sunk inkább csak keményebbé tesznek bennünket. Nem 
az Isten országának a csodáját látjuk, hanem továbbra is 
a vádat, az önfeladás rettenetét, valamint azt, hogy visz-
sza kell bontanunk a képet, amit olyan hosszú ideje 
építgettünk magunkban Istenről. A Lélektől kell újjá-
születnünk, hogy meglássuk az Isten országát, Krisztus 
arcán az Isten dicsőségét, és közel lépjünk hozzá. 

A kegyelmes ígéretek nélkül nem tudjuk szeretni Is-
tent. De ha csak az evangélium jut el hozzánk, az sem 
elég. Az evangélium és a Szentlélek együtt változtatják 
bennünk az Isten iránti gyűlöletet szeretetté. 

Szabados Ádám 

Forrás: 
https://divinity.szabadosadam.hu/?p=25962&fbclid=IwAR2a
EusyamV39fDDVHKF_4U42RuIWyvFhFQOiByouHsVtMJ_

H3ozLln1r8s 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
decemberben 

született 
testvéreinket! 

„Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre 
és a kegyességre való, ... Amelyek által igen nagy és becses ígére-
tekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet ré-
szeseivé legyetek.” (2Pt 1,3-4) 
 

Az Úr mindennel megajándékozott, ami az Ő kedve szerinti élethez 
kell. A kegyesség mindenre hasznos (1Tim 4,8), benne van minden, 
elég a mára, és a holnapra. A kegyesség látszatát fenn lehet tartani, de 
értelmetlen, mert leplezni kell a valóságot. Isten ereje nélkül nincs 
kegyes élet. Nem sajnálta tőletek adományait, hogy elnyerjétek az is-
teni természetet. Ha részesei vagytok az Ő természetének, akkor tud-
játok, hogy mikor kell igent, vagy nemet mondani. Nemet kell mon-
dani a romlott világra, és a hitetlenségre, igent kell mondani arra, ami 
az Úrtól származik. Az isteni természetből kegyesség jön elő. Vegyé-
tek birtokba az ígéreteket, ajándékokat, amiket az isteni természet 
szerint élők kapnak. Akarjátok az Úrtól való természetet! 

Lukács Edit

 

Simola Ilona 
(dec. 6.) 
Kotánné Bodnár 
Jolán (dec. 9.) 
Ádány Béláné 
(dec. 12.) 
Göczi János 
(dec. 12.) 
Bodóné Nagy-
Lukács Doroti 
(dec. 22.) 

 

Pintér Tibor 
(dec. 22.) 
Gulyás-Orcifalvi. 
Tímea (dec. 25.) 
Brindza Beatrix 
(dec. 27.) 
Kusztor Péter 
(dec. 27.) 
Zákány Gábor 
(dec. 29.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

– Vasárnap: 
9,15 óra: Imaóra 
10 óra: Istentisztelet, 
Bibliakörök online működnek 
17 óra: Istentisztelet 

– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 

– Péntek: 18 óra IFI-alkalom 

Decemberi programok: 

Dec. 5. Advent második vasárnapja 

16 óra: a Visszhang Bábcsoport 
gyermekelőadása 

Dec. 12. Advent harmadik vasárnapja 

Dec. 19. Advent negyedik vasárnapja 

Dec. 25. 10. óra:  
Karácsonyi istentisztelet 

Dec. 26. 10 óra: 
Ünnepi istentisztelet 

Dec. 31. 18 óra 
Óévi istentisztelet 

 

Betegeink 
 

Ádány Mihályné 
dr. Kovács Gábor 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 

Sztasák Mihályné 
Tokaji Istvánné 
Vétek Ferencné 
 

„„Vénségetekig ugyanaz mara-
dok, ősz korotokig én hordozlak! 
Én alkottalak, én viszlek, én 
hordozlak, én mentelek meg. … 
Közel van igazságom, nincs már 
messze, szabadításom nem ké-
sik. A Sionon szabadulást szer-
zek ékességemnek, Izráelnek.” 
(Ézs 46,4,13) 
 

Felhívás 
 

Kedves Testvérek! 
 

A járványhelyzetre való tekintettel 
sajnos nem tudjuk megtartani a ka-
rácsonyi Gyermekklubot. De min-
denképpen szeretnénk csomagokat 
készíteni a rászoruló családoknak, 
és azt biztonságos körülmények 
között átadni. Ehhez kérjük a test-
vérek segítségét: tartós élelmiszer, 
édesség, játékok, vagy anyagi hoz-
zájárulás. formájában Ezeket leg-
később december 12-ig kérjük el-
hozni az imaházba, a lenti kiste-
rembe. Előre is köszönjük! 

Nagy Zsuzsa és János 
 

„Gondolatjel” 
 

Azt mondják, csak egy „gondo-
latjel”az élet két évszám között, 
s a roppant idő folyamában  
vesz el az is, vagy elnyeli a köd. 
Mi volt előtte, s lesz utána? 
Hány van, ki meg sem kérdezi, 
és aki tán, az is hiába, 
nem válaszol az ész neki. 
De válaszol a Könyvek-Könyve! 
Nos, kell-e hát a Biblia? 
Kereszten vérzik elgyötörve 
tükrében az Isten Fia, 
Ki értünk jött le, meg van írva, 
és bűneinkért szenvedett, 
hogy végtelenre hosszabbítsa 
a sok-sok „gondolatjelet”. 

Füle Lajos 
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