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Halleluja! 
 

Az ősi szó gyökere 
talán még akkor kiszakadt 
a lélegzetvétellel együtt 
a lélek legmélyéről, 
amikor az Idő 
még homály volt csak, 
és a gondolatok 
megformálatlanul 
esedeztek Isten felé! 
Talán 
a bizonytalanság lökte ki 
magából, 
és a vágy 
a bizonyosság után! 
A sóhaj 
szinte abban a pillanatban 
ujjongó lüktetésbe fordult: 
oldotta a félelem gócát, 
és könnyű lett tőle a nehéz, 
mintha valami emelné… 
A látás tisztult, 
a szem hártyáit 
belülről 
érte a fény! 
Az ősi szógyökér kiszakadt 
a lélegzettel együtt 
a lélek legmélyéről: 
halleluja! 
És azóta rezeg tőle a levegő, 
és gyűrűzik 
az Idő végtelenjén, 
és arra készteti az embert 
– ha újra rémít a bizonytalanság – 
hogy ma is kilehelje, 
kiáltsa, 
énekelje: 
halleluja! 
Dicsőség Istennek! 
 

Lukátsi Vilma 

 

 

 

Gyorsabban, magasabbra, erősebben!* 

Lelkesebben! 
 
Ősi bölcsesség, hiszen a nyelvünkben is hordozzuk, hogy a lelkese-
dést szítani kell. Ez bizony munka. Furcsa lehet ezt olvasni, de ahogy 
a tűz is ritkán élénkül fel igazán magától, az emberek lelkesedése sem 
lesz magától egyre erősebb, sőt, az a természetes, hogy ha nem táplál-
juk, nem erősítjük, akkor szép lassan elmúlik. Ahogy a tűz is kialszik, 
ha nem táplálják és a víz sem „buzog”, ha nem forrósítják. 

Az újszövetségi időkben is így gondolkodtak a lelkesedésről, Pál 
apostol azt mondja „a Lélekben buzgók legyetek!” (Rm 12,11). Az a 
szó, amit ő választott szó szerint forróságot jelent, persze itt is átvitt 
értelemben kell érteni kb. így: legyetek lelkesek a Lélekben! Olyan 
sok felszólítás van a Római levél 12. fejezetében, hogy e fölött mintha 
hajlamosak lennénk elsiklani. Talán jobban figyelünk azokra, amik 
közelebb állnak hozzánk, ami már egyébként is egész jól megy... Ez a 
felszólítás egy kicsit megfoghatatlannak tűnhet – foglalkozzunk hát 
vele, értelmezzük! 

Az apostol nem minden parancshoz ad indoklást, bátorítást, lelke-
sítő példákat – de ez nem jelenti azt, hogy egyszerűen, parancsszóra, 
azonnal engedelmeskedni tudunk a felszólításnak. Ettől még parancs 
és teljesíteni kell. Ahogy fentebb említettem, ez munkás, tenni kell ér-
te, dolgozni kell rajta. Pál apostolnak arra volt elhívása, hogy hitre és 
engedelmességre (pontosabban engedelmes hitre) hívja az embereket 
(Rm 1,5) – mi sem vagyunk kivételek, mi is engedelmes hitre va-
gyunk elhívva. 

Ha szeretnénk elérni valamit, két dologra érdemes figyelni: mik 
lehetnek az akadályai és mi szükséges hozzá. Kezdjük az akadályok-
kal. A lelkesedés akadálya a csüggedés, csalódottság, kiábrándultság 
és hasonlók. Hogyan ismerhetjük fel ezeket magunkban? 
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Panaszkodunk, nehézségekről beszélünk, fáradtak, ha-
logatók vagyunk a szolgálatainkban, az imádságban, a 
testvérekkel való kapcsolatainkban. A bajt a gyökerénél 
kell megszüntetni: a kiábrándultság „csak” egy ábránd 
végét jelenti – sosem volt valóság az, amiből kiábrán-
dultunk – ez a gondolat sokszor segített nekem, amióta 
először hallottam. Persze fájhat, hogy mi magunk, a 
másik ember, a közösség, vagy netalán Isten nem olyan, 
amilyennek elképzeltük, ezt sokszor nehéz elfogadni. A 
valóság ellen azonban nem tehetünk semmit, azaz a 
múltat és a jelen pillanatot nem tudjuk megváltoztatni. 
A jövőt talán. Általában nem azonnal, nem gyorsan és 
nem egyedül sikerül. Jó, ha ezekkel a gondolatokkal és 
persze a Lélektől kapott vigasztalással mi igyekszünk 
meggyógyulni a keserű érzelmekből. 

Amint az akadályok elgördülnek, az út kisimul és 
kiegyenesedik, helyet kap a Lélektől jövő lelkesedés! 
„De miben kell lelkesnek lenni?” – kérdezheted most 
magadban. Nos, nincs kikötés, mindenben, amit te-
szünk. A Lélek formál bennünket, hogy legyen bennünk 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség és önuralom (Gal 5,22) – miközben az 
élet kihívásai közt ezek a tulajdonságok megmutatkoz-

nak, mi lelkesen, örömmel adhatunk teret nekik. A Lé-
lek használ bennünket a lelki ajándékainkhoz illeszkedő 
szolgálatokban, cselekedetekben (1Kor 12,4-7), egymás 
bátorításában, vigasztalásában, figyelmeztetésében is 
(Zsid 12,12-15). Hogyan szerezhetünk ezekhez lelkese-
dést? Bízzunk meg az Urunkban: Ő cselekszik a belátá-
sa szerint – általunk és mások által is. Azt gondolom, 
fontos, hogy nyitva legyen a szemünk és arra figyel-
jünk, hogy mit tesz Isten (ne arra, hogy mit szeretnénk 
tenni, vagy mit várunk). Amikor látjuk Istent dolgozni, 
látjuk az Ő munkájának az eredményét, az lelkesíteni 
fog, az bátorítani fog, az gyógyítja a csüggedést, meg-
szünteti a fáradtságot és felforrósítja a szívünket, hogy 
még jobban adjuk át magunkat neki, hogy bennünket is 
egyre jobban használhasson. 

Ez lelkesedés, ez az, amire parancsunk van, ez az el-
hívásunk, ez is hozzá tartozik az engedelmes hithez. Ne 
válogassunk tehát a parancsok között, hanem figyeljünk 
erre az apostoli parancsra is: legyetek lelkesek a Lélek-
ben! 

Horváth Ádám 
* az olimpiai mozgalom jelmondata 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

GYEREKEKEK + JÉZUS + NYÁR – … és kezdődik a gyülekezeti tanév is! 
 
Olyan hálás vagyok Istennek! Nagyon jól sikerült két 
komolyabb gyerekprogramunk ezen a nyáron, és nagy 
reményekkel fordulunk rá a kezdődő tanévre is. Nagyon 
köszönjük mindenkinek a gyülekezetből a sok támoga-
tást, imádságot, anyagiakat, praktikus segítséget, szol-
gálatot, szeretetet! 
Bubba Gyerekhét 

 
 

Július közepén tartottunk egy gyerek-hetet. Nagy öröm 
volt, hogy végre személyesen találkozhattak a gyere-
kek, hiszen a tanév nagy részében csak online gyerek-
órákat tudtunk tartani a Covid miatt. Ugyanakkor ott al-
vós hétre még nem mertünk, nem is tudtunk volna 
menni, ezért napközis jellegű volt idén is ez az ese-
mény. 

Közel 40 gyerek vett részt egy vagy több napon a 
gyerekhéten! A gyülekezetünkbe járók közül szinte 
mindenki el tudott jönni, plusz jött sok ismerős, akár 
nem keresztény hátterű családokból is. A gyerekek 
majdnem pontosan fele volt Felfedező-korú (azaz óvo-
dás-kisiskolás), a másik felük pedig tinédzser.  

Minden nap volt bibliai tanítás és beszélgetés, kor-
osztályos bontásban, Jézus példázatai alapján. A hét 
központi üzenete az volt, hogy Jézus szeret téged, és ér-
demes úgy élned vele barátságban, ahogy ő tanít rá! El-
sőre talán furcsák Jézus gondolatai (Miért lennék én 
szántóföld, elsősegélynyújtó vagy éppen szolga?), nem 
feltétlenül vonzóak a mai világ szemében, de kibontva 
ezeket az igazságokat, kincsekre bukkanhatunk. 

 
 

A hét során más-más helyszíneken jártunk: Meghó-
dítottuk a Gellért-hegyet; az Elevenpark játszóházban 
és a Kopaszi-gáton használtunk el rengeteg energiát; 
felfedeztük az új rekreációs parkot Érden; idén is meg-



M A N N A   2021. aug.–szept. 

 3

néztük az állatkerti kedvenceket; és az imaházban is 
kézműveskedtünk. Sok gyerek most lépte át életében 
először az imaház küszöbét, reméljük, hogy ez, az ige-
magvak, és a hét szeretetteli légköre elültették bennük 
Istennel való kapcsolatuk kezdeményét. 

 
 

Egy ilyen napközis jellegű gyerekhét megszervezé-
se, megvalósítása óriási munka, de Isten megadta azt a 
felülről való energiát és azt a szeretetteli szolgáló-
csapatot, ami kellett ahhoz, hogy minden jól sikerüljön! 
Számomra hatalmas élmény volt, hogy mennyire szé-
pen tudtunk együttműködni, számítani egymásra, kiegé-
szíteni egymást. Isten egyik kedvence, amiben gyö-
nyörködni szokott, az a hívők egysége ajándékaik sok-
féleségében. 
Katica Tanya 

 
 

Szerettünk volna „ott alvós” élményt is lehetővé tenni a 
gyerekeknek, még ha rövidebben is, ezért augusztusban 
elutaztunk egy hétvégére a Balatontól délre található 
Katica Tanya nevű élmény-központba. Úgy alakult, 
hogy ide ezúttal szinte csak a Felfedezők, azaz a kiseb-
bek jöttek, de ide is becsatlakoztak olyanok, akik most 
először, ismeretség útján találkoztak így a gyülekeze-

tünkkel. Ez egy kifejezetten családos programmá ala-
kult, nem csak a gyerekek, de a felnőttek is ki tudtak 
kapcsolódni, tudtak beszélgetni, barátkozni egymással – 
jó volt látni, ahogy szorosabbá válik a gyülekezetünk 
szövete, és ahogy azok, akik még külsősök, és emiatt 
azért kicsit izgulva jöttek el, mennyire élvezik a befo-
gadást és szeretetteli légkört. 

A Katica Tanyán augusztusban jártunk, jó csapatépí-
tő volt a tehénfejés, lángoló katapult-csodálás, óriás-
csúszdázás és kötél-csónakázás a gyerekeknek: sok-sok 
helyszín volt, emiatt mindig más összetételben kerültek 
egymás mellé a gyerekek és gyűjtöttek közös élménye-
ket. Nagyon jó lesz így a tanévkezdés, elég lesz néhány 
közös fotót mutatni, és máris meglesz a közösségi alap-
hangulat a csapatban!  
Tanévkezdés 
Az idei tanév 2021. szeptember 12-én indul a gyüleke-
zetünkben. Nagy szeretettel várjuk az ovis és kisiskolás 
korúakat vasárnaponként 10 órától! Külön öröm, hogy a 
teljes megújult, megszépült felső emeleti közösségi tér-
ben lehetünk, kifejezetten nekünk kialakított körülmé-
nyek között. Az év első sorozata a bibliai közmondás-
okról fog szólni – melyek közül olyan sok átkerült a 
magyar köztudatba is, sokan nem is sejtik, hogy az Igé-
ből származnak ezek a bölcsességek. De mit jelentettek 
ezek eredetileg? Milyen történetek mutatják be ezek 
igazságát? És mit tud kezdeni mindezzel egy gyerek a 
mai világban? Erről fogunk beszélgetni a sorozat során. 
Köszönjük mindenkinek, aki továbbra is imádkozik ér-
tünk, hogy szeretettel és bölcsen éljünk a gyerekek felé 
való felelősségünkkel. 

Sonkoly Tamás 
(a gyerekszolgálatért felelős elöljáró) 

 

Hadd köszönjem meg a gyülekezet nevében a sok-sok 
energiát, lelkesedést és munkát mindazoknak, akik kü-
lönösen is sokat segítettek a gyerekekkel kapcsolatban: 
Boda-Szlepák Viki, Brindza Bea, Kotán Béla, Kotán 
Melitta, Nagy Jánosné Zsuzsa, Nagyné Kalán Évi, Uri 
Benjámin, Uri Erika, ifj. Uri Imre, és mindenki más, 
akik hozzátettek mindehhez. Isten áldjon titeket! 

 

 

 
 

ÖRÖMHÍR 
 
2021. augusztus 7-én fogadott sírig tartó hűséget egy-
másnak dr. Karádi Ágnes és Berényi Csaba testvérünk a 
Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezetben. 
Isten áldását kívánjuk a további közös évekre! 
 

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az 
egynek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munká-
jukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a tár-
sát.” (Préd 4:9-10) 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 
Egyszer csak megjelent két tündéri gyerekkel a gyülekezetben egy hosszú, fekete hajú anyuka. Szavát 
alig halljuk, pedig a kicsi, törékeny testben szárnyaló lélek lakik. Amikor elolvassuk Olajos Gabi vallomá-
sát az életéről, újra rácsodálkozhatunk Isten munkájára. A sok nyomorúság sem tudta kiölni belőle a jó-
ra, a szépre hajló természetet. Szavai mögött régi bölcsességek lapulnak, tanuljunk tőle, segítsük őt. 
 

 

– Kérem, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és 
milyen családba 
születtél, kik voltak a 
szüleid, testvéreid, 
hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

Horváth Gabriellaként 
születtem Budapesten, 
1973 tavaszán,. 
Édesapám a Magyar 
Honvédség ezredese 

volt, édesanyám tanítónő és fejlesztő pedagógus. A 
budai hegyvidéken nőttem fel, az akkori időkhöz képest 
kiemelkedően jó egzisztenciális háttérrel. Egyetlen 
gyerek voltam, és inkább komoly, magányos, befelé 
forduló, nehezen barátkozó típus. Nagyon szerettem 
zongorázni és rajzolni. A szüleimen kívül csak két 
rokonom volt: anyai nagyszüleim. Ők Kerekegyházán 
éltek, Kecskemét közelében, és a náluk töltött 
hétvégéket, ünnepeket, nyarakat élveztem igazán, mert 
ott minden más volt: nagy kert, háziállatok, végtelennek 
tűnő napraforgóföldek, ugyanakkor nagymamám 
mindig nyüzsgő, színes-hangos fodrászata – meseszép 
emlékek mind a mai napig. 

– Jártatok-e valahova templomba, gyülekezetbe? Volt-
e valamilyen kötődésed a hithez, Istenhez? 

Erre a kérdésre egyértelmű igen a válasz. A szüleim 
római katolikusok voltak, édesapám társadalmi 
pozíciója miatt titokban lettem megkeresztelve, az 
elsőáldozásomat is úgy kellett „rendezni”, hogy ne 
tudódjon ki… A bérmálásomat már saját döntésem 
alapján kértem 14 éves koromban. A nagyszüleimnél 
szabadabban lehetett beszélni hitről, Istenről, Bibliáról. 
Édesanyámmal és nagymamámmal gyakran jártunk 
misére, evangélikus nagypapámmal pedig 
istentiszteletre. Furcsa közeg volt ez így, de bennem 
mindig ott volt az élő Istenhez vágyakozás. Sokszor 
csak a különböző vallási szertartásokat és szokásokat 
érzékeltem, ami miatt időről időre megszakadt az Isten-
kapcsolatom. Ezek a visszaesések sokszor teljesen 
felőröltek. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

Nyolc évig ugyanabba az általános iskolába jártam, 
ahol édesanyám tanított, így dupla nyomás volt rajtam. 
Szerettem tanulni, a matematika kivételével szinte 
mindent, jó eredményeim voltak. Elég korán kialakult 
bennem az érdeklődés az irodalom, a történelem és az 

idegen nyelvek iránt. Az Eötvös József Gimnáziumban 
érettségiztem. Először az ELTE jogi karára jártam, 
viszont két szemeszter után úgy gondoltam, hogy a 
jogtudomány nem nekem való. Felvettek az ELTE 
bölcsészkarára is, magyar nyelv és irodalom szakra, ami 
mellé számomra nagyon fontos és érdekes, azonban 
teljesen „piacképtelen” B-szakokat vettem fel: 
esztétikát és általános nyelvészetet. Műfordító 
szerettem volna lenni, amihez meg is volt minden 
alapom: Paul Celan volt a nagy kedvencem – az ő 
összes versének azóta sincs meg a magyar kiadása… 

Későbbi munkahelyeimnek nem volt túl sok köze 
mindahhoz, amit tanultam. Kivételt képez talán az az 
időszak, amikor a Vöröskeresztnél dolgoztam 
adminisztratív munkakörben, ahol szükség volt a 
német, angol és az orosz nyelvtudásomra, valamint a 
Consilium katolikus folyóirat számára végzett 
szövegkorrektúrázási és gépelési munka, ahol el tudtam 
mélyedni teológiai tanulmányok értelmezésében is. 
Ekkor tanultam meg egy kicsit latinul és ógörögül is. 
Mindig voltak magántanítványaim; hol több, hol 
kevesebb. De mindennek ellenére a legutolsó 
munkahelyem idén nyáron apartmanlakások takarítása 
volt, és az ilyen jellegű munkák elvégzése sem okoz 
semmilyen problémát nekem. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? Hol 
és hogyan indult közös életetek? Hogyan érkeztek 
gyermekeitek a családba? 

Az előző kérdésre adott hosszú válaszom legfőbb 
magyarázata itt rejlik: házasság és család. 1994 
márciusában ismerkedtem meg a férjemmel 
Kecskeméten, egy közös ismerősünkön keresztül. Az 
első találkozás után öt hónappal házasságot kötöttünk. 
Nemrég volt a 27. házassági évfordulónk. Gyuri 
akkoriban Kecskeméten dolgozott utcai szociális 
munkásként, így én passziváltattam az egyetemi 
félévemet, mert leköltöztem hozzá. 1995-ben született 
Eszter lányunk, 1997-ben Anna. Nem sokkal később a 
férjem nagyon beteg lett: a tanulmányaimat nem 
fejeztem be. Minden időmet és erőmet a két kislányra 
és Gyuri gyógyulására fordítottam. 

Évek teltek el bizonytalanságban. Majd egy 
részleges, de mégis csodálatos gyógyulás után 
megszületett két kisebbik gyermekünk, 2003-ban Lázár, 
2005-ben Júlia. Mind a négyen nagyon várt, kétségek 
nélküli szeretettel fogadott gyermekek voltak az 
életünkben. Eszternek 2014-ben kisfia született, így 
fiatalon már nagymama is lettem. 
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– Tudjuk, hogy a Kerületi Gyermekklub kapcsán ke-
rültél ide gyülekezetünkbe. Milyen élményeket őrzől 
ezekről az alkalmakról? És hogyan történt megtérésed, 
hogyan találtál utat Istenhez? Hol és ki által történt a 
bemerítésed? 

Fokozódó anyagi problémák miatt – amelyeknek fő 
kiindulópontja a lakásunkra felvett devizahitel volt – 
többször voltam kénytelen a kerületi családsegítőhöz 
fordulni. A családsegítő közvetítésével éveken át 
kaptunk meghívókat a Kerületi Gyermekklubba, de nem 
mentünk el. Nem tudom, miért. Ahogy arra sincsen 
emberi magyarázat, hogy volt egy alkalom, 2014 
karácsonya, amikor számomra is váratlan módon 
egyértelmű döntést hoztam: most elmegyünk Julival és 
Lázárral. Később vált világossá, hogy hosszú évek 
ingadozása és útkeresése után az Úr engem a Budai 
Baptista Gyülekezetbe hív. 

A Gyermekklub után rendszeresen jártam 
beszélgetésekre: nagy segítségem és támaszom volt az 
első pillanattól kezdve Nagy János, felesége, Zsuzsa és 
Soltész Attila. Mi lent beszélgettünk a kisteremben, 
Julival és Lázárral az akkori ifisek közül valaki mindig 
foglalkozott közben. Hamarosan elkezdtünk 
istentiszteletekre is járni. 

A megtérésem inkább egy folyamat volt, semmint 
egy egyszeri spirituális élmény. A Magvető példázatát 
gyerekkorom óta kívülről tudtam, de soha nem 
értettem-éreztem benne olyan nyilvánvalóan az élő 
Isten jelenlétét, mint a 2015-ös szilveszteri 
istentiszteleten elhangzott prédikáció alatt. Nem volt 
többé kétséges, hogy az az Isten, akit én önerőből, saját 
metódusaim alapján mindig is kerestem, ott van velem 
és bennem. A bemerítésem 2016 pünkösdjén történt. 
Kulcsár Tibor lelkipásztor merített be, akinek nagyon 
hálás vagyok a heti rendszerességgel történő 
beszélgetésekért, tanításokért, bátorításokért. A 
törekvők óráját ő minden vasárnap reggel az 
istentisztelet előtt tartotta. Amíg én ott voltam, addig 
Juli és Lázár bibliakörön és egyéb, változatos 
gyermekalkalmakon. 

– Be tudtál kapcsolódni valamilyen gyülekezeti szolgá-
latba? Hogy érzed, találtál a képességeidnek, ajándé-
kaidnak megfelelő szolgálati lehetőséget? 

Gyülekezeti szolgálat terén nem vagyok megelégedve 
magammal. Úgy alakult, hogy eseti gondnok-helyettes 
vagyok már 2017 óta. Nagyon szívesen és örömmel 
végzem ezt, amikor a gondnok bármilyen okból 
kifolyólag akadályoztatva van, de úgy érzem, többet is 
tehetnék a gyülekezetért. Lehetséges, hogy én nem 
ismerem fel jól a többi olyan területet, ahol éppen 
szükség lenne az én szolgálatomra. Vagy bátortalan 
vagyok hozzá. Mindenesetre ezen a téren még sokat 
kell fejlődnöm, úgy érzem. 

– Hogyan változott meg a család, nagyobb és kisebb – 
Lázár, Juli – gyermekeid élete, amióta a gyülekezethez 
tartozol? 

Eleinte a férjem és a két idősebb lányom nem értették, 
hogy mi történt velem. Eszter és Anna részéről 
gúnyolódásokat is kaptam. Ez most már nincs így. A 
fiatal felnőtt lányaim elfogadóbbak és toleránsabbak 
lettek. A férjem egyre intenzívebben Isten-kereső 
ember. 

Júlia és Lázár hite megmaradt és megerősödött. 
Számukra stabil alapot adtak azok az évek, amikor 
gyerekként még jöttek velem rendszeresen a 
gyülekezetbe. A kamaszkoruk is kevésbé viharos, és 
minden elhajlástól mentes. Kötődnek a Budai 
Gyülekezethez, de eljárnak más gyülekezetekbe is, ahol 
ugyanúgy épülnek lelkileg tanítás által, ugyanúgy 
barátokat tudnak szerezni a korosztályukból is, akik 
hozzájuk hasonlóan keresztény értékrendet vallanak. 
Sokat imádkozom a családomért, hogy őrizze, vezesse 
őket az Úr. 

– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten Téged eddigi hívő életedben? 

Sok nehézség és tragédia volt az életemben, már 
gyerekkoromtól kezdve. Ezek egy részével nem tudtam 
mit kezdeni a megtérésem előtt. 10 éves voltam, amikor 
édesapám meghalt, három hónap híján 18, amikor 
édesanyám. Egyedül maradtam a gyásszal, 
fájdalommal, a megválaszolatlan „miért”-ekkel. 
Minden hivatalos és nem hivatalos ügyet egyedül kellett 
intéznem érettségi és felvételi előtt. A 18. 
születésnapomon kaptam egy levelet a honvédségtől, 
hogy nem kívánnak velem bérleti jogviszonyt létesíteni 
arra a lakásra, ahol felnőttem, ahol árva maradtam. El 
kellett költöznöm. 

A férjem betegségének volt olyan időszaka, amikor 
úgy nézett ki, hogy fiatalon örökre járásképtelenné 
válik. Utána a nagyszüleim és a kerekegyházi ház 
elvesztése. Majd a devizahitel – és sokéves jogi 
küzdelem után második otthonom elvesztése… 
Munkanélküliség, kiszolgáltatottság. Hosszú Covid. 
Albérlet elvesztése. 

Ez csak néhány dolog, amit önmagam erejével nem 
tudnék, nem tudtam volna ép ésszel elviselni. Isten 
megtanított arra, hogy ne keressek mindenre racionális 
magyarázatot, hogy ne akarjak indulatból, erőből, 
akaratból mindig mindent minden áron megérteni és 
megoldani, hiszen úgysem fog menni. Csak egy 
állandóan feszült és megkeseredett, aggodalmaskodó, 
önmarcangoló ember leszek így. Hiszem, hogy semmi 
sem történt Isten tudta nélkül, és minden mélypontot 
meg kellett és át kellett élnem ahhoz, hogy 
megtapasztaljam az Ő kegyelmét, vigasztalását, 
gondviselését. 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Sok van. Nehéz egyet kiemelni a kedvenc igéim közül, 
de a 127. zsoltár valahogy különösen végigkísérte az 
eddigi életemet: „Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába 
vigyáznak rá az őrök…” Kedvenc énekem is sok van, 
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de a legjobban Pintér Béla énekei állnak közel a 
szívemhez. Az ő dalait hallgattam a legtöbbször a 
bemerítésem körüli időkben, és ez mély nyomot hagyott 
bennem. Talán kettő különösen, a Hús Vér Templom és 
a Homokba írva. 

– Milyen terveid vannak? 

Szeretnék végre egy stabil albérletet, fedelet a fejünk 
fölé. Munkahelyet, ahol bármi is a feladatom, 
hosszútávon is megbízható legyen. Szeretném, ha 
továbbra is meg tudnám tenni a családomért mindazt, 
ami emberileg lehetséges. Szeretném, hogy a 
gyülekezeti kötődésem nyilvánvalóbb legyen, hogy 
közvetlenebb és spontánabb módon viszonyuljak 
másokhoz és aktívabb legyek a szolgálatban. 

– A gyülekezet legutóbbi – Isten vezetéséről szóló – 
lelki kampányához kapcsolódva kérem, írj olyan él-
ményt az életedből, amikor egyértelműen megtapasz-
taltad Isten vezetését, és hogy milyen következményei 
voltak annak, amikor engedelmeskedtél egy-egy isteni 
útmutatásnak, vezetésnek? 

Isten vezetését az utóbbi időszakban nem annyira 
látványos, külsőleg is érzékelhető dolgokban 
tapasztaltam meg. Egy belső érési folyamaton vezetett 
át Isten, amelynek során tisztábban láttam meg, hogy 
még mindig mennyi sérülést, terhet hordozok 
magamban feleslegesen, amiket le kell tennem Jézus elé 
egyszer s mindenkorra. Rájöttem, hogy alapvetően én 
még mindig egy lobbanékony, sértődékeny ember 
vagyok az életem számos területén, aki ráadásul 

sokszor még mindig azt hiszi, hogy Ő aztán tudja a 
megoldást „mindenre…” Isten több módon is vezetett, 
és vezet mind a mai napig, mind a négy alapvető 
eszközzel: az Ige, az imádság, keresztény testvérek és 
körülmények által egyaránt. Isten vezetése nélkül nem 
lenne túl sok értelme és tartalma az életemnek. 
Igyekszem az Ő hangját meghallani a mindennapok 
hangosan zakatoló háttérzajában... 

– Köszönöm őszinte válaszaidat. Ezzel az igével kívá-
nom, hogy továbbra is Istenbe kapaszkodva, és egyre 
inkább a Tőle jövő bölcsességgel éld életedet! 

„Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára es-
küdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra, és így szólt: 
„Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasí-
talak.” És így, miután Ábrahám türelemmel várt, betel-
jesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra 
esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent 
megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben 
akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatá-
rozása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez 
a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy 
Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik odamenekül-
tünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. 
Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, 
amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement ér-
tünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett 
örökké.  (Zsid 6,13-20) 

Ádány Judit 

 

TANÉVNYITÓ
 

Negyvenhét évvel ezelőtt egy – iga-
zából nem is tudom, milyen, de ma-
radjunk annyiban, hogy szép – 
szeptemberi napon léptem át elő-
ször az általános iskola kapuját, 
hogy részt vegyek életem első tan-
évnyitóján. Ezt saját jogon még ti-
zenegy, majd a gyerekeim révén ti-
zenhat követte. És ilyenkor augusz-
tus vége felé még mindig elővesz 
engem valami „suliláz”, úgy bevá-
sárolnék a tanszerekből. Talán 
ezért, vagy erről jutott eszembe, 
hogy a mostani szeptemberi lap-
számba írjunk arról, hogy Isten ho-
gyan áldotta meg egy-egy tanár által 
az életünket, hogyan vezetett min-
ket a pályaválasztásban, milyen ins-
pirációt kaptunk az iskolai éveink 
alatt. 

Három kis epizódot szeretnék 
megosztani a saját életemből. Az el-
ső: Még ma is emlékszem, ahogy 
kis harmadikosként áll az osztá-
lyunk az iskolai udvaron, várjuk a 

tanévnyitó kezdetét, és azt, hogy va-
jon ki lesz az új tanító nénink. Sug-
dolózunk, ki ezt vagy azt szeretné, 
de a legtöbben Rozika nénit mond-
ják, aki sokszor helyettesített nálunk 
előző tanévben, mert ő olyan sokat 
olvasott mesét nekünk. És egyszer 
csak ott terem mellettünk, és hat év-
re összefonódik a sorsunk, mert 
ötödiktől, mint felsős rajztanár, az 
osztályfőnökünk is lett. Ő nem sze-
retett engem látványosan, vagy ki-
vételezve, sőt többször is okoztam 
neki fejfájást, de egy okos, pedagó-
giailag piros pontos cselekedete 
megmaradt bennem. Nem voltam 
túl lelkes, szorgalmas tanuló, de ne-
gyedik osztályban – életemben ad-
dig először – nem volt négyesnél 
rosszabb jegyem az év végi bizo-
nyítványban. Ezt a „fejlődést” ju-
talmazta Rozika néni egy könyvvel 
az évzárón, és el is mondta, hogy 
azért kapom, mert sokat javítottam 
a tanulmányi eredményemen. A mai 

napig megvan ez a könyv (A. Tolsz-
toj: Aranykulcsocska), és hála az 
Úrnak, azóta is szeretek olvasni. 

 

 
A második: A szakközépiskolában 

megáldott Isten egy olyan osztály-
főnökkel, aki már kezdettől fogva 
odafigyelt rám, gondoskodott ró-
lam, és támogatott sok mindenben. 
Ági néni megérzése, empátiája, a fe-
lém hajló szeretete végig kísérte a 
középiskolás éveimet, az ő révén 
kaptam harmadikos koromban egy 
két hetes csehszlovákiai jutalom-
nyaralást. Jó érzékkel megérezte azt 
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is, hogy a közösségben hasznossá 
tudom tenni magam, feladatokat bí-
zott rám. Kedvességét, szeretetét 
nem tudtam soha igazán meghálál-
ni, talán fájdalmat is okoztam neki 
azzal, hogy nem nagyon kerestem a 
végzés után. 2006-ban találkoztunk 
csak a húsz éves érettségi találko-
zónkon. Akkor mondta el, hogy ő 
nem véletlenül figyelt oda rám, 
megérezte a hiányomat, és emiatt 
próbált gondoskodni rólam. Köszö-
nöm Istennek és Ági néninek, hogy 
így sokkal többet jelent nekem az a 
négy együtt eltöltött év! 

A harmadik már a gyerekeimhez 
kötődik, akik négy éves váltásban 
ugyanazokhoz a tanítókhoz, taná-
rokhoz jártak az általános iskolában. 
Amikor pár hete szóba jött egy csa-
ládi vacsorán, hogy miről is lesz szó 
a szeptemberi újságban, megkérdez-
tem a gyerekeimet, hogy nekik len-
nének-e ilyen történeteik. A negatív 
élményeik mellett mindhárman egy 
tanárt emeltek ki azokból az évek-
ből. Marika történelmet és földraj-

zot tanított nekik, és az iskola igaz-
gatója is volt egyben. Szilvi egye-
nesen azt mondta róla, nem is érti, 
ilyen jóindulatú ember miért lett ta-
nár?! Ezt a másik kettő is megerősí-
tette, nem véletlen, hogy Bazsó ezt 
írta róla a nyolcadikos tanárbúcsúz-
tató alkalomra: „Sokszor örültem 
annak, hogy Ujkéri Marika néni 
dolgozatjavítás közben rendszere-
sen talált egy-egy fél pontot, így 
sokszor lett ötös a dolgozatom.”. 
Meg az is, hogy az iskola harminc 
éves jubileuma alkalmából kiadott 
emlékkönyvben valaki így emléke-
zett rá: „Marika néni egyszer pus-
kázáson kapta egyikünket, majd azt 
mondta neki a szünetben, hogy 
„Fogjuk fel ifjúkori botlásnak.”. 
Azóta is elkísér ez a mondat, akkor 
is, ha persze kicsit viccből mondta.” 
Ültem ott, és szó szerint libabőrös 
lettem attól az érzéstől, ahogy Ma-
rika jóindulatát, könyörületességét 
emlegették a gyerekeim, és ez az 
ige jutott eszembe: „Semmit ne te-
gyetek önzésből, se hiú dicsőség-

vágyból, hanem alázattal különbnek 
tartsátok egymást magatoknál; és 
senki se a maga hasznát nézze, ha-
nem mindenki a másokét is. Az az 
indulat legyen bennetek, amely 
Krisztus Jézusban is megvolt: aki 
Isten formájában lévén nem tekin-
tette zsákmánynak, hogy egyenlő Is-
tennel, hanem megüresítette önma-
gát, szolgai formát vett fel, embe-
rekhez hasonlóvá lett, és emberként 
élt; megalázta magát, és engedel-
mes volt mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig.” (Fil 2,3-8). Nem 
tudok róla, hogy hívő lenne, de rajta 
keresztül Isten mégis áldást tudott 
küldeni a gyerekeim életére, és így 
az én életemre is. Kis örömök ezek, 
de mégis meghatározzák egy ember 
iskolai éveinek hangulatát, jó száj-
ízét, és talán meg is szépítik azt. 
Hálásak lehetünk, hogy voltak ilyen 
tanáraink! 

Most pedig következzenek kedves 
testvéreim írásai az ő életükben jó 
szerepet betöltő tanárokról. 
 

Ádány Judit 
 

 

Nincs hatalmasság, csak Istentől 
 

Amikor iskolás éveimre, tanára-
imra gondolok, visszanézve látom 
Isten hogyan gondoskodott rólam 
azok alatt az évek alatt is. Általá-
ban jóban voltam a tanáraimmal, 
szerettek, mert tipikus jó kislány 
voltam, nem zavartam senkit. 
Amióta a gyerekeim iskolába jár-
nak, már egy másik szemszögből 
is látom a tanárokat. Lenyűgöz a 

képesség, amivel valaki egyszerre 25-30 gyereket tud 
nem csupán életben tartani, de még tanítani is közben, 
sőt egyenként is figyelni tud rájuk, ismeri őket és szere-
ti. Egyre több tanár ismerősömtől hallom, hogy milyen 
küzdelmes és lelkileg kimerítő ez a hivatás, sok a pá-
lyaelhagyó. Annál nagyobb az öröm, hála, ha valaki 
mégis kitart, és szívvel-lélekkel tovább csinálja. 

Már felnőttként hallottam olyan pszichológiai tesz-
tekről, amelyek bizonyítják, hogyha hisznek egy gye-
rekben a tanárai és bátorítják, az milyen sokat számít. 
Az eredmények sokkal jobbak lesznek hasonló képes-
ségekkel rendelkező gyerekéknél, ha elhiszik, hogy 
tényleg tud, és bíztatják. 

Egyszer volt is hasonló élményem. Mindig is tud-
tam, hogy nem a matematika a kedvenc tantárgyam, de 
sok küzdelemmel sikerült egy négyes szintet elérnem. 

Aztán egyik évben a gimnáziumban egy polgári szolgá-
latos katona volt a matek tanárom. Nem kimondottan 
pedagógus típus. Emlékszem, hogy látszólag nagyon 
flegma volt, de közben nagyon jó órákat tartott, jó han-
gulatban. Egyszer még hibátlan dolgozatot is írtam nála. 
Anyukámnak mondta, hogy szerinte jó matekos va-
gyok, s ezen otthon nagyon elcsodálkoztam, de abban 
az egy évben ötöst kaptam év végén matekból. 

A gimnáziumban a tornatanárom is egy felejthetet-
len figura volt, ill. még most is az. Egy igazi kosaras al-
kat, nagy hangerővel megáldva. Nagyon szigorú volt, 
sokat kiabált, de sosem komolyan. Igazából inkább azt 
éreztük rajta, hogy szeret minket a maga kissé durva 
módján. Egyik sorakozó alatt lelki fröccsként elmondta: 
„Lányok, tanulják meg, ha a WC ajtót veszik is maguk-
ra, akkor is szépek, mert a fiatalság az tuti!” Azóta ez 
szállóige lett nálunk, bár most már inkább Annának 
mondogatom. A tanárnőhöz kötődik még pár kevésbé 
kellemes emlékem is. Tudniillik nem voltam osztályel-
ső testnevelésből, legtöbbször utolsó voltam futásban, 
de gimnasztika tudásom se volt valami fergeteges. 
Ilyenkor, hallottam, hogy „Sonkoly, fussál már”, meg 
hogy „Sonkoly, maga szerencsétlen!”. Mégis hihetetlen, 
de ezzel együtt olyan szeretettel volt felém, hogy sosem 
bántott meg, inkább vicc volt az egész. Nem is vettem 
komolyan, mert talán akkor nem jutott volna eszembe 
gyógytornásznak menni. Nem is igazán gondoltam, 
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hogy összefüggés van a fizikumom és a szakmám kö-
zött, csak az egészségügyi vonal volt vonzó számomra. 

A főiskolán azután hamar rájöttem, hogy a gyakorla-
tokat nem csak diktálni, de kivitelezni is tudni kell. Itt 
újból kezdődtek a megjegyzések, egy olyan tanártól, aki 
nagyon hasonló habitusú volt a gimnáziumi tanárom-
hoz. Ő sok más tantárgyat is tanított nekem, jóban vol-
tunk, és biztosan emlékezett rám. Jól is vizsgáztam ná-
la, sokat bíztatott. Majd úgy alakult, hogy egy nagyon 
fontos szigorlaton, egy hírhedt vizsgaelnök mellett ő 
volt bent. Teljesen lefagytam, a vizsgaelnök szemén lát-
szott, hogy elvesztem, nem sokat néz ki belőlem, de 
nem én leszek az első, akit aznap megbuktat. Persze vé-
gül a tanárom mentett meg, mindent elkövetve értem, 
amit elősegített az is, hogy az elnöknek valamiért meg-
fájdult a lába, és kiment. 

Sokszor eszembe jut ez a szigorlat, a mai napig kísért, 
hogy vajon megállom egy ilyen kétes tudással a helyem a 

munkában. Azután eszembe jut, hogy amikor Isten előtt 
állok, akkor a sátán vádol, de Jézus vére miatt Isten nem 
ítél el. Nem a magam jóságáért. Ez a kegyelem nemcsak 
az örök életre szól, hanem már itt a földön is megtart. A 
munkában is csak akkor tudok jó lenni, ha Isten ott van 
velem, akkor is kegyelem ez, ha a legjobb tudásom és 
lelkiismeretem szerint próbálok minden nap helytállni. 
Egy-egy elrontott vizsga engem erre emlékeztet. Nagyon 
nem mindegy egy tanulónak, hogy mit gondolnak a tudá-
sáról, képességeiről a tanárai, ahhoz hogy elhiggye ma-
gáról, hogy képes, érdemes valamire. 

Tanáraim pozitív vagy negatív véleménye, a tőlük 
szerzett jó vagy rossz tapasztalat mind eszköz Isten ke-
zében, vagy, hogy felemeljen, bátorítson vagy pedig, 
hogy Feléje fordítsam figyelmem magamról. Hiszen 
nincsen hatalmasság csak Istentől! 

 

Tarsolyné Sonkoly Eszter 
 

 

Több mint egy iskolai tanár… 
 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, 
hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9) 
 

Amikor kedvenc tanáromon-
tanárnőmön gondolkodom, nem 
tudok elrugaszkodni a kegyelem 
mélységeitől, amelyet életem so-
rán olyan sokszor megtapasztal-
tam. Ilyenkor mély hála van a szí-
vemben az én Istenem iránt. 

Serdülő tiniként nem voltam 
egy tisztességes ember. Iskolai 

éveim erősen ezt bizonyítják. Nem mondhatom azt, 
hogy egyáltalán nem tanultam, de a hangsúlyt nem a 
tananyag tisztességes elsajátítására helyeztem, hanem 
arra, hogy jó jegyeket kapjak, még ha tisztességtelen 
eszközöket is használtam ennek elérése érdekében, az 
sem fájt. Kenyeremmé vált a puskázás és viszonylag 
„jól” is csináltam, ritkán kaptak el! 

Éppen az Évharmadi Dolgozat írására készültem (az 
majdnem olyan Erdélyben, mint itt a témazáró nagy-
dolgozat), és ez nálam együtt járt a puska készítéssel. 
Tanultam is, meg puskát is készítettem, mert így érez-
tem „jól” magam, mármint emberileg „biztonságban”, 
főleg olyan tantárgyakból, ahol rezgett a léc. 

Román nyelvből és irodalomból készültem Nagy-
dolgozatot írni. Ez a tantárgy sohasem tartozott az erős-
ségeim közé. Többnyire azt magoltam be, amit tanára-
ink, tanárnőink lediktáltak verselemzésként, műelem-
zésként. Aztán megírtam a puskát, hogy „biztonságban” 
érezzem magam, ha elakadnék. Ez volt a „mankóm”. 

Most szeretnék rátérni annak a tanárnőmnek a rám 
gyakorolt hatására, mely által Isten kegyelmét olyan 
nagymértékben megtapasztalhattam, hogy amíg ép el-
mével rendelkezem, felejthetetlen marad számomra. Ha 
erre a tanárnőmre visszagondolok, mindig a 

KEGYELEM és az IRGALOM szó jut az eszembe. 
Hogy miért? Amikor tanárnőm észrevette a kezem alatt 
rejtőző puskát, nem vette el a dolgozatomat, hogy át-
húzza, és egy nagy egyest írjon rá, nem szégyenített 
meg az egész osztály előtt, hanem csendben kezemet 
felemelve csak úgy elvette és hagyta, hogy tovább ír-
jam, szótlanul, és közben figyelt. Tudom, hogy tettem 
igazságos következménye nem ez kellett volna, hogy 
legyen és ez nagyon mélyen meg is érintett. Később ér-
tettem meg, hogy Isten őt használni akarta tervének 
megvalósításában. Azt nem tudom ugyan, hogy ő sze-
mélyesen megtapasztalta-e, de az élete, bizonyos dol-
gokra adott reakciói azt bizonyították, hogy igen. Mivel 
bölcs asszony volt, tudta azt, hogy bizonyos dolgok ne-
ki sem, nekem sem és az osztálynak sem váltak volna a 
javára, viszont figyelte azt, hogy tudom-e folytatni a 
dolgozat írását puska nélkül is. Eléggé elszégyelltem 
magam, amikor lebuktam. Ilyenkor nagyon megszégye-
nül az ember és általában mindent elfelejt, azt is, amit 
megtanult. Velem ez akkor nem így történt. Nagymér-
tékben megtapasztaltam Isten irgalmát és kegyelmét: 
tudtam folytatni a dolgozatomat és nem blokkoltam le, 
de mély nyomot hagyott ez bennem. Amikor kiosztotta 
a dolgozatokat és az enyémhez ért, akkor ezt mondta: 
„Látom, Melinda, tanultál… Akkor miért tetted ezt?”. 
Szégyenkezve azt válaszoltam, hogy: „Nem tudom!”. 
Nagy csodálkozásomra nem egyest adott a dolgozatom-
ra, hanem úgy emlékszem 7-est kaptam (Erdélyben a 
jegy értékelése 1 és 10 között van. 4-estől bukás, pus-
kázásért 1-es jár!!!), és annyi volt a büntetésem, hogy 
levont egy jegyet az eredeti értékelésből. Nagyon meg-
könnyebbültem és attól a pillanattól kezdve Isten a „ke-
zébe vette a dolgot”. 
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Egyik ifjúságin éppen pásztorunk fia, Mike Sámuel 
szolgált (hazajött a budapesti Baptista Teológiáról) és 
azt merte mondani, hogy a puskázás az lopás. Ismerve 
magam, kicsit elakadtam ezen a kijelentésén, de később 
rájöttem, hogy tényleg igaza volt. Először Istent loptam 
meg, nem adtam oda Neki azt a keveset, amivel rendel-
keztem, hogy ő megszaporíthassa, és úgy adja vissza, 
másodsorban magam loptam meg a „tedd meg ami raj-
tad áll, a többit meg bízd Istenre” átélésétől. A magam 
eszére, „praktikáira” támaszkodtam ahelyett, hogy Is-
tenre támaszkodtam volna. Harmadsorban pedig osz-
tálytársaimat is megloptam, mivel az értékelésnél na-
gyobb jegyet kaptam, mint amit megérdemeltem (per-
sze ha nem kaptak el!). Isten nagyon sokszor próbálta 
nagyon szelíden elkérni az irányítást, de a félelem lebé-
nított. Féltem attól, hogy ha tisztességes eszközöket 
használok, akkor ez jegyeim és eredményeim rovására 
megy. Volt egy alkalom, amikor viszont úgy éreztem, 
hogy belehalok, ha nem engedelmeskedem Istennek. Is-
ten erőteljesen megszólított. Azt mondta, hogy „nem 
vagy messze az Isten országától”. Akkor megértettem, 
hogy Isten valamit kér tőlem, ami számomra nagyon 
fontos és ami nélkül addig úgy éreztem, hogy nem tu-
dom leélni az életemet és ez akkor a puskázás bűne 
volt. Amikor ezt megvallottam Istennek és kértem sza-
badítását, olyan öröm költözött a szívembe, mert érez-
tem azt, hogy Isten feloldozott ettől a köteléktől. A cso-
da az egészben az volt, hogy miután abbahagytam ezt 
az „életformát”, pont az ellenkezője történt. Jobbak let-
tek az eredményeim, vagyis nem lettem rosszabb tanu-
ló. Isten ezzel azt tanította meg nekem, hogy ha ő kér 
tőlem valamit, ami nélkül el sem tudnám képzelni az 
életet, ne féljek odaadni, mert ő annál sokkal többet is 
tud adni cserébe. A másik, amit tanított: tisztességesen 
élni nehéz, de jó. Ezt tovább tudtam adni gyermekeim 

számára is. Szülőként nem azzal foglalkozom, hogy 
gyermekeim mindig jó jegyeket hozzanak, hanem azzal, 
hogy a jegyek tükrözzék az elsajátított tudást. Erre tu-
dok bíztatni minden szülőt, hogy erre bátorítsák gyer-
mekeiket. Olyan világban élünk, ahol ez tudom, hogy 
nem természetes, mert a felfele törekvés szinte megőrjí-
ti az embereket, de a Biblia is tisztességre int és a hívő 
embernek Isten szava kell legyen az első számú zsi-
nórmérték. 

Isten eszembe juttatott egy éneket e téma kapcsán. 
Ezt szeretném még a Testvérekkel megosztani. 

„Irgalma mély, bár méltatlan rá szívem, 
Megváltóm lett nekem és Szabadítóm. 

Irgalma mély, nem sürget, de vár reám, 
Megtisztít teljesen és újjá formál. 
És Jézusomért, Aki úgy szeretett, 

Adom önként most mindazt, mim van még! 
 

Irgalma él, nem törhette meg halál, 
Feltámadt jól tudom s e szív megbocsát. 

Irgalma győz, elszaggatja láncaim, 
Újjá lett életem, Ő benne él. 

És Jézusomért, Aki úgy szeretett, 
Adom önként most mindazt, mim van még! 

 

Irgalma mély, bár méltatlan rá szívem, 
Megváltóm lett nekem és Szabadítom. 

Irgalma mély, nem sürget, de vár reám, 
Megtisztít teljesen és újjá formál! 

Most átadom én az életem, 
Ó légy áldott Jézus, légy áldott Jézus 

Légy áldott Jézus, Megváltóm!” 
 

Uri Melinda 

 

 

Gyenge bajnok 
 

Azon gondolkoztam, hogy tanáraim 
közül kitől tanultam a legtöbbet. 
Végiggondoltam általános iskolától 
egyetemig. Mindtől tanultam infor-
mációkat (amelynek legnagyobb ré-
szét nem használom). Ráébresztet-
tek, hogy akkor tudok legtöbbet el-
sajátítani, ha érdekel az anyag. 
Ahogy gondolkoztam tovább, egy 

kép jutott eszembe: egyedül ülök a kémia szertárban, és a 
gimnáziumi tanárnőm lelkesen magyaráz. Nem tudtam 
kiszámolni a kísérlethez szükséges reagenseket, de ő 
odaadóan segített. Érettségire készültünk. 

11. osztályban kb. 15-en jelentkeztünk kémia fakultá-
cióra. Biológia tagozatos csoportba jártam. Sokan táplál-
tuk a reményt, hogy orvosok leszünk. Ehhez pedig köve-
telmény volt, hogy emelt szinten érettségizzünk kémiá-
ból. Egy évvel később már csak 3-an vettünk részt a ké-
mia fakultációs órákon. Az érettségi előtti gyakorlati fel-

készítésre pedig már csak én mentem el. Ennek a szám-
beli csökkenésnek az oka az volt, hogy legtöbben átmen-
tek magántanárhoz. A kémia tanárnőmet inkompetens-
nek tartották. „A tanárnő magyarázata olyan, mint a 
Krisztus szeretete: minden emberi értelmet felülhalad” – 
fogalmazta meg egyikük. 

A tanárnőmet egyszer kérdeztem, hogy miért válasz-
totta a kémia oktatását. Ő azt felelte: „Erdélyben nőttem 
fel. Már kisgyermekként örömmel tanultam és szavaltam 
verseket. Irodalom és történelem szakos tanár akartam 
lenni. Később mondták, hogy akkor tanulhatok az egye-
temen irodalmat és történelmet, ha belépek a Securitate-
be és a jó ismerőseimről besúgok az elnyomó kommunis-
ta rendszer igényei szerint. Biztosan tudtam, hogy ilyet 
nem fogok csinálni. Az álmom pillanatok alatt szerte-
foszlott. Az egyetem kémia szakán ilyet nem kértek, így 
lettem kémia tanár.”. Amikor ezt hallottam, nagyon meg-
tetszett a gondolkodásmódja. Én is ilyen akartam lenni: 
akinél Isten akarata felülírja a saját vágyaimat. 
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Egy másik leckét is tanultam tőle. Említettem, hogy a 
11. évet kb. 15-en kezdtük kémia fakultáción, 12. év vé-
gére pedig hárman maradtunk, és én voltam az egyetlen 
az érettségi előtti gyakorlati felkészítésen. Ő ugyanolyan 
elkötelezetten tanított 15 diákot, mint egy diákot. A gya-
korlati felkészítésre házi lekvárt és kalácsot is hozott: 
egyetlen diák kedvéért. Becsületesen igyekeztem tanulni, 
de soha nem voltam kémiából nagyon jó. Ha elakadtam, 
akkor megállt, és elmagyarázta, hogy mit rontottam el. 
Amikor az ő óráin voltam, mindig csodálatba ejtett a diá-
kok iránt tanúsított szeretete. Ez tényleg feltétel nélküli 
szeretet volt. Meggyőződésem, hogy nem a saját érzéseit 

tükrözték ezek az önzetlen tettei, hanem az Istennel való 
kapcsolatát, és az Istentől kapott örömöt.  

Ha most visszagondolok a gimnáziumi kémia órákra, 
akkor nem az oxigén molekula képződéshője jut először 
szembe. Először az jut eszembe, hogy – bár a tananyag 
átadásának nem a tanárnőm volt a bajnoka – az önzetlen 
szeretetével és kitartásával átsegített engem az emelt 
szintű kémia érettségin. Én is olyan gyenge bajnok sze-
retnék lenni, mint ő: aki a saját hiányosságai ellenére 
jobbá tudja tenni mások életét. 

ifj. Uri Imre 
 

 

Csend 
 

Nyár van. A nyaraló leghűvösebb szobájába tűz a már 
rég felkelt nap a sárga függönyön át. Ébresztő, kelni 
kell! – szól anya. Nincs lustálkodás, beindul a „robot” 
üzemmód. A reggel eltűnik, maradnak a tesók, az olva-
sás izgalma, játék és a megszokások. Este villanásnyi 
szívbemarkoló gyermeki bűntudat: ma sem olvastam 
Bibliát! Pedig a Néni feladta nyárra a feladatot, minden 
nap el kell olvasni a füzetben szereplő napi igét, és hoz-
zá az értelmező fél oldalas szöveget. Na, majd holnap 
reggel bepótolom a mait is! … és ez így megy hete-
kig… Az ébredés utáni csendesség túl hamar elvész… 
És végül a nyár is elfogy, én meg növekvő szorongással 
gondolok arra, hogy ősszel a Né-
ni elé kell állnom – mert őszintén 
ez a bűntudat elég erősen keve-
redett annak a szomorúságával, 
hogy vajon az Úr mit szól, hogy 
igéjét nem olvastam minden nap. 
És jött az első bibliakör, amikor 
szégyenkezve be kellett valla-
nom neki, mi történt. De a Néni 
nem szidott le! Szeretettel vála-
szolt, pedig a szigorúságáról volt 
híres! Anci nénitől mindannyian 
tartottunk egy kicsit, de tiszteltük és felnéztünk rá… Is-
ten kegyelmét élhettem át gyerekként az Ő viselkedésén 
keresztül! 

Huszonöt év múlva… Nyár van, a nyaraló egy másik 
szobájába már kinti fény szűrődik be: ébreszt a baba. Ő 
nem fáradt, pedig többször fenn volt éjszaka. Korán van 
még – áll a rácsos ágyban, és inni kér. A többiek még 
alszanak, a reggeli nyugalmukat nekem kell megolda-
nom… De az én belső csendességem, az a pár percnyi, 
ébredés utáni, gondolatok mentes „Csend” mintha nem 
is lett volna. Valójában tényleg nem volt… Uram! Ho-
gyan legyek Veled? Mikor keresselek? – Talán majd es-
te!... Eljön az este… Álomba zuhanok… Másnap reggel 
az előző napi menetrend folytatódik… Keresem a he-
lyét annak, ami a legfontosabb kéne, hogy legyen: azt 
az állapotot, amikor Ő szólhat hozzám. De most csak 
rövid fohászok vannak a nap folyamán… 

Istenem, adj bölcsességet! Uram, hogy neveljem, hogy 
jó testvérek legyenek? Jaj, Uram, miért marják már me-
megint egymást? Kérlek, segíts: több türelem kéne…! 
Hogy szeressem jól? Mennyi szigor kell? Jó példát mu-
tatok? Ha nem: ők hogy fogják megtanulni, és milyen 
felnőttek lesznek? 

És ezekkel párhuzamosan suttog a Hazug: 
Ha Ő valóban mindenre Válasz, ugyan miért nem 

nevelt gyerekeket? Ő nem is volt ebben a monoton 
verkliben! Tőle bezzeg nem függött egy család békéje 
és lelki állapota! – És a többit inkább nem is sorolom… 

De jönnek a feleletek is, a felszabadító Igazság:  
Valóban nem nevelt gyere-

ket? Hiszen az emberek még 
felnőtt korukban is gyerekként 
viselkednek! És Ő mégis a le-
hető leggyengédebb, legtürel-
mesebb, legegyedibb és leg-
szívhezszólóbb módon érint 
meg mindannyiunkat! 

Nem volt az élete monoton? 
Hát, mikor napokon keresztül 
tömegek vártak rá, hogy gyó-

gyítsa őket, és fogalmuk sem volt, hogy Ő az Isten Fia? 
És mikor éveken keresztül olyanokat tanított, akik nem 
értették, hogy Ki Ő és igazából miért jött? Nem lehetett 
volna elege? Nem fogyhatott volna el a türelme? 

Nem múlt az ő állapotán egy család békéje? Hiszen 
rajta az egész világ békéje függött – Istennel! 

Így hát a miértek helyett inkább ráfekszem hittel az 
ígéretekre, és reménykedem kegyelmében és szereteté-
ben. Keresem a csendet, és mikor végre találok, Vele 
töltöm – már nem bűntudatból, nem megfelelési vágy-
ból, nem a szégyen elkerüléséért! Hanem mert szüksé-
gem van Rá! 

Kérem a türelmet, bölcsességet, kedvességet, szíves-
séget, jóságot, szelídséget… Hogy ne legyek gyümölcs 
nélkül... És tovább reménykedem! 

HGK 
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RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL
 

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

Kedves Kriszta! 
 

Eddig sem írtam rövid, könnyű leveleket Neked, de most aztán igazán belehúztam, sokszor átírva, jól megrágva, de 
nem tudtam jobban meghúzni. Nem véletlenül. A téma sajátossága megköveteli az alaposságot. Előre figyelmeztet-
lek, hogy hosszú menetre készülj! 
 

Ismered a mondást: az ördög a részletekben rejlik (la-
kozik), azaz a „fekete-fehér, igen-nem” iránti vágyunkat 
mindig felülírják a részletek. A bosszantó vagy éppen-
séggel tisztázó részletek. Hatodik levelem az egyértel-
műség és a részletek variációja lesz. Mivel a legutóbbi 
levelemben elkezdtük felfedezni a Teremtéstörténet 
azon részleteit, amelyek olyan egyetemes igazságokra 
mutatnak rá, amik innen erednek, most folytatom a sort. 
Méghozzá egy olyan témával, ami az utóbbi hetek, hó-
napok közbeszédének egyik leginkább hangos szereplő-
je volt: az LMBTQ-témával. Hogy jön ez a Teremtéstör-
ténethez/ből? Mi köze hozzá? Mindjárt meglátod! 

Hogy egyértelmű legyen, miszerint a betűk mögötti 
tartalomról egyformán gondolkodunk, ezért leírom, mik 
ezek: mindegyik betű egy emberi szexuális (és/vagy ér-
zelmi, szerelmi) irányultságot jelöl. L – leszbikus, azaz 
olyan nő, aki nőkhöz vonzódik; M – meleg, azaz olyan 
férfi, aki férfiakhoz vonzódik; B – biszexuális, azaz 
olyan nő vagy férfi, aki mindkét nemhez vonzódik; T – 
transznemű, azaz olyan emberek, akiknek nemi identi-
tása, önkifejezése eltér a biológiai nemétől (pl. transz-
vesztita); Q – queer, azaz olyan ember, aki éppen felfe-
dezi nemi és szexuális önkifejezését. (Az 
aszexualitásról és az interszexualitásról most nem írok. 
Az előbbi szerintem inkább egyéni jellemvonás, sajá-
tosság, az utóbbi pedig fejlődési rendellenesség.) 

Gondolom, hogy Te is hallottad, olvastad a közbe-
szédben, hogy sokan ezzel a témával kapcsolatban a 
Bibliára, Istenre, a Teremtésre hivatkoznak. Igazuk 
van? Többnyire. Hozzáértők? Kevesen. Jól kommuni-
kálják a meggyőződésüket? Még kevesebben. Jogos a 
felháborodásuk? Attól függ, hogy mi az alapmotiváció-
juk. De inkább nem. Hitvédők? Így a legkevésbé! Miért 
is? Mert a hitet nem lehet így védeni, ez a történelem 
során már x-szer bebizonyosodott. A hitet, azaz az egy 
és igaz Istenről tanúbizonyságot tevő hitet úgy lehet a 
legjobban védeni, ha megélem, és emellett hirdetem. De 
nem védem jól, ha hangosan felháborodok a világban 
lévő értékrendek vadhajtásain, és verem az asztalt, hogy 
márpedig Isten így és így teremtette az embert és a töb-
bi. Mit verjük az asztalt olyan embereknek, akik alapból 
elutasítják Istent, ebből következően nem ismerik Őt, és 
nem fogadják el a hívők asztalverését? Magyarul: nem 
törődnek azzal, hogy mi a hívő emberek – Biblián ala-
puló – meggyőződése ebben a témában. Mert miszerin-
tünk az emberiség egész története arról szól, hogy ho-
gyan térünk el attól a NORMÁ-tól, amiben Isten elter-
vezte az életünket. 

A Teremtéstörténet maga a NORMA, az ETALON, 
az egyetemes isteni törvényszerűségek letétele, az egye-
temes viszonyítási alap. De hívhatnánk olyan mester-
kulcsnak is, ami minden zárba beleillik, mindent nyit. 
Vagy a kályha, ami a szoba sarkában állt, ahonnan a 
táncot kezdték a régi időkben, a biztos kiindulópont. Ha 
valamiben elakadunk, vagy újra és újra elbotlunk, akkor 
vissza a kezdethez, a Teremtéshez! Ha valaki nem fo-
gadja el ezt, annak vajon mi a viszonyítási alapja? Lé-
tének mi az abszolút startpontja? A véletlen? 

A valóság az, hogy a Föld nevű bolygón élünk, 
amelynek a fenntartását Isten egyetemes fizikai és bio-
lógiai törvények alapján működteti. A valóság az, hogy 
Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Ez az em-
ber. „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a kép-
másunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger ha-
lain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadálla-
ton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-
mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmá-
sára, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé terem-
tette őket.” (1Mózes 1,26-27) 

Na, most. Ha az ember csak úgy lett, az egysejtűből 
a törzsfejlődés során (ami ugye kérdéses, hogy mitől 
lett, mitől szaporodott, de főleg, hogy minek lett?), ak-
kor az első egysejtű milyen nemű volt, vagy semleges 
volt, és később, ahogy szaporodott valamiért külön vált 
a két nem? És miért csak kettő lett? Talán úgy érzed, 
hogy gúnyolódom. De nem. Épp csak felteszek olyan 
kérdéseket, amikre az ezeket az elméleteket hívőknek 
(!) is meg kellene tudnia felelnie. 

Én tudom, hogy honnan jövök. Onnan a jópárezer 
éves Teremtéstörténetből. És nem a fáról. (Meg a falvé-
dőről. ) 

Ott, az Édenkertben se Ádámnak, se Évának nem 
volt szexuális identitásválsága, se genderválsága. Tud-
ták, hogy ki a férfi, mik a fizikai tulajdonságai, adottsá-
gai, és mi a dolga. Tudták, hogy ki a nő, mik a rá jel-
lemző adottságai. Kapcsolatban voltak az Alkotóval, 
ezért egyenesben volt az életük, nem céltévesztésben. 
És ebből fakadóan tudták betölteni a szerepüket. 

Egy férfi és egy nő = házasság. Talán csodálkozol, 
hogy kerülhetett ide, a Teremtéstörténetbe ez a mondat: 
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik fe-
leségéhez, és ezért lesznek egy testté.” (1Mózes 2,24). 
Hiszen nekik nem is volt apjuk, anyjuk, akit el kellett 
volna hagyniuk. Talán írtam már, hogy Szigeti Jenő ta-
nár úrtól tanultuk, hogy a Teremtéstörténet is szájha-
gyomány útján maradt fenn, majd íródott le. Ez a mon-
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„Térj magadhoz drága Sion,
Van még néked Istened, 
Ki atyádként felkaroljon, 
S szívét ossza meg veled!” 
 

(Régi egyházi ének)

dat is így maradt fenn. Vagy, mert Isten ezt így ott kije-
lentette: kinyilatkoztatásként a normaadó házasság egy-
fajta leírásaként, és mivel utána már ténylegesen így 
jöttek létre a párkapcsolatok, ezért nem volt idegen a 
nép ajkán e szó. Vagy, Isten megengedte, hogy már itt 
így jelenjen meg egy egyetemes igazság. Egy test, azaz 
egység. De a házasság misztériumáról majd a követke-
ző levelemben szeretnék vallani. 

Most maradjunk a férfi és nő különbözőségénél. Hogy 
biológiailag mitől férfi és nő valaki, az a zsigeri tudás 
már abban a kisgyerekben is megvan, aki még életében 
nem hallott kromoszómákról vagy külső nemi jegyekről. 
Ez az elemi tudás, a megkülönböztetés tudása velünk 
születik! Persze azt, hogy a fiúk mitől a fiúk, a lányok 
meg mitől lányok, azt már tanulja. (És ha valaki egy for-
dított világban nőne fel, akkor férfinak hívná a nőket…) 
Egy ember nemét a kromoszómái határozzák meg: XY 
vagy XX. Az elsődleges nemi jelleg – a nemi szervek kü-
lönbözőségével differenciálható. Ehhez jön majd a pu-
bertáskor kifejlődő másodlagos nemi jelleg: amikor már 
nem kell orvosi vizsgálat ahhoz, hogy valakiről megálla-
píthassuk, hogy nő vagy férfi. Még 
akkor sem, ha vannak madárcsontú, 
lányos arcú, alacsony növésű, lá-
gyabb hangú fiúk-férfiak, és vannak 
erős csontozatú, határozottabb arc-
éllel rendelkező, magas, nagyterme-
tű, mélyhangú lányok-nők. Ezek 
már egyéni különbözőségek, egye-
diségek, amit a genetika és a hormonok egymáshoz való 
mértéke határoz meg. Szerintem ezt nem kell túlmagya-
rázni, elég, ha csak magadra és az ismerőseidre nézel, lá-
tod a különbségeket. 

Szóval Isten genetikailag és külső jegyeiben is megkü-
lönböztette a férfit és a nőt, és ez volt az eredeti verzió. 
És ennek a két embernek a fizikai, kémiai, biológiai és 
lelki egyesülése volt Isten eredeti elképzelése. Ha nagyon 
profán módon szeretném ezt érzékeltetni, és nem szeret-
nék vulgáris lenni, akkor ezt bizonyítja az is (!), hogy 
csak a nő meg a férfi illik úgy össze testileg, ahogy más 
semmi a világon. A férfi fizikailag beleillik a nőbe, és ez 
egy. Ezt így találta ki eredendően Isten, még akkor is, ha 
azóta az emberiség nem tudja megunni azt, hogy az 
együttlétek formáit állandóan variálja, minősíti, fetisizál-
ja, abszolút bálványszintre emelve azt. Mintha ez lenne 
az élet értelme, veleje, célja. Miért? És megint eljutot-
tunk életünk és sorsunk jó öreg megrontójához, a sátán-
hoz, akiről már Te is kívülről fújod, remélem, hogy em-
bergyilkos volt a kezdetektől fogva, azaz az emberi élet e 
területének túlhangsúlyozásával, elferdítésével akarja az 
embert elfordítani az eredeti verziótól, így Istentől, ami-
nek tudjuk, hogy mi a következménye. 

Hogy a sok bába közt el ne vesszen a gyerek, az 
egészből azt szerettem volna kihozni, hogy a Teremtés-
történet egyik egyetemes kijelentése, megváltozhatatlan 
isteni rendelése, hogy a szexuális kapcsolat CSAK egy 
férfi és egy nő között rendeltetésszerű, legális, működő-

képes, ez az, ami tiszta és kedves Isten előtt, és ez szol-
gálja a javunkat. Több hangsúly is elhelyezhető ebben a 
kijelentésben: EGY férfi és EGY nő, ami kizárólagos 
kapcsolat, tehát a szexualitás CSAK a házasságban ér-
telmezhető az eredeti elrendelés szerint. Tehát csak há-
zasságban, és csak egy férfi és egy nő között. Kész. Pont. 
És nincs vessző. Ami ettől eltér, az eltér a normától. 

Tudom, a hozzád kapcsolódó újság is elkötelezett 
amellett, hogy pl. tisztuljon a szexualitás, az emberi 
test, a vágyak sokszínűsége körüli homály. (Nem, nem 
vagyok prűd, és szerintem is lehet mindenről beszélni, 
írni megfelelő kulturáltsággal, nyitottsággal, de nem 
összekeverve a szabadságot a szabadossággal, és a vé-
leménycikkek túltolásával. Pontosabban, nem mindegy 
ki írja a véleménycikket!) És tudom, hogy egy világi új-
ságnak nem célja, hogy bármiben is keresse és bemu-
tassa az eredeti, Istentől rendelt tisztaságot. De! Csak 
szólok, hogy a felvilágosítás szándéka nem elég. Ezek 
mögött sajnos sokszor az elferdített igazság áll, még ha 
tiltakoztok is az ellen, hogy létezik egy igazság ennek a 
témának a hátterében, amit következetesen kihagytok a 

sokszínűségből. Pedig létezik . 
Szóval, amikor rendszeresen meg-
jelentettek cikkeket egy homosze-
xuális „házaspártól/ról”, amikor 
népszerűsítitek a szexuális identi-
tás szabadságát, vagy pl. felhívjá-
tok a figyelmet olyan történetekre, 
filmekre, könyvekre, amelyekben 

a szexualitás sokszínűsége szentségként, olyan emberi 
jogként jelenik meg, ami mindenek felett áll, akkor fer-
dítetek, és nem mutattok semmit az ezekkel szembeni 
egyszerű igazságból. 

Legutóbb pl. nálatok olvastam arról a filmről is, ami 
olyan emberekről szól, akiket egy keresztény szervezet 
keretein belül próbáltak homoszexuálisból heteroszexu-
álissá „visszaváltoztatni”. A filmet még nem néztem 
meg, és nem is szeretném megkérdőjelezni annak a hi-
telességét, vagy a fókuszát, de finoman jelezném, hogy 
a film témájának értelmezése bizony elég szemellenzős, 
egysíkú. Tudom, ez csak egy filmismertető, mégis na-
gyon elítélő hangnemben vonja le a tanulságot, és em-
leget demagógiát, áltudományosságot, félelemkeltést, 
bűnbakképzést. Talán érdemes lett volna kicsit tovább-
lépni, tovább kutakodni, a „visszaváltoztatás” motiváci-
ója mögé nézni, azt megismerni, felfedezni! Mert így 
csak azt éritek el, ami a cikket követő kommentekből 
kiderül: a fröcsögő gyűlöletet, az emberi fejekben, lel-
kekben lévő sötétség kiáradását. Itt utalok a levelem 
elején emlegetett részletekre: a kommentek az igazi 
részletek, azokból derül ki, hogy az emberek hogyan is 
gondolkoznak, abban van a dolgok veleje, az élet maga. 
Szívesen elbeszélgetnék például azokkal, akik a Bibliát 
következetesen mesekönyvnek titulálják, mert, hogy 
nem olvasták, az holt biztos. Próbáld ki! Olvasd el Pál 
apostolnak a rómaiakhoz írt levelét, és kíváncsi lennék 
arra, hogy mesekönyvnek mondanád-e?! Szinte bizto-
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san állítom Neked, hogy a 80%-át nem is értenéd, mert 
ennek megértése és elfogadása (!) nem az IQ-d nagysá-
gától, meg a kulturáltságodtól, az olvasottságodtól, 
vagy a neveltetésedtől függ. Ehhez az a Lélek kell, aki 
csak a hívő embereknek adatott, akiknek Isten megvilá-
gosítja a Biblia szavait, hogy abból életet nyerjenek! 

És el is érkeztünk ahhoz, ami tulajdonképpen a lé-
nyeg, és ez az érem másik oldala, ami mintegy lepellel 
el van fedve a LMBTQ-hívők szemei előtt. Vagy in-
kább hívjam saját maguk által felrakott szemellenző-
nek? A szexuális identitástudat és irányultság elvakult 
tisztelete kiszolgáltatja az embereket annak, hogy a sa-
ját vágyaik megmásíthatatlannak való kikiáltását teszik 
egyetemes igazsággá. Az Istent el nem ismerők, a te-
remtettséget, a felettünk álló szellemi hatalmat tagadók 
a saját maguk istenük. Ez az ő vallásuk: saját maguk. 

Nem keverendők össze azokkal a Bibliát maguk 
előtt tartó emberekkel, akik nagyobb százalékban nem 
hívők. Ők jóesetben erkölcsi útmutatónak tartják, de 
leginkább a saját elveik, igazságaik igazolására használ-
ják azt, miközben semmi közük ahhoz, Aki azt megírat-
ta, és Aki megismerhető abból. Ők azok, akik ugyan 
nem hisznek, de pl. a homoszexualitás kérdésében a 
Bibliára hivatkoznak. Nem nekik kell hinni ebben a 
kérdésben (sem), hanem azoknak, akik megélik a Biblia 
igazságait. 

És nem keverendők azokkal sem, akik azt mondják 
magukról, hogy hívők, és közben homoszexuálisként 
élik az életüket. Csakhogy ez olyan fából vaskarika. 
Ahogy a parázna, hazug, csaló, káromkodó, erőszakos, 
nárcisztikus stb. „hívők” is. Nem összeegyeztethető. 

Több keresztény szerzőt, oldalt követek a 
facebookon, az egyik Szabados Ádám, aki a veszprémi 
Evangéliumi Keresztény Gyülekezet lelkipásztora, teo-
lógus. Weboldalán (https://divinity.szabadosadam.hu/) 
rengeteg írása, tanulmánya olvasható, ezekből szokott 
szemezgetni a facebookra, ott találtam rá arra a hét ré-
szes cikksorozatára is, amiben az LMBTQ-témát dol-
gozza fel. Nem írok ebből most Neked recenziót, de fel-
tétlenül olvasd el, mert sok szemszögből közelíti meg a 
témát, és tisztánlátásodat nagymértékben fogja segíteni, 
itt találod: https://divinity.szabadosadam.hu/?p=22289 . 

És akkor itt is hivatkozom a már emlegetett kom-
mentolvasás nagy nyereségére, mert az egyik cikkben 
talált hivatkozás nyomán jutottam el ahhoz a 
homoszexualitásról írt cikkhez, aminek a kommentjei 
között igazi kincsre bukkantam. Mindjárt mutatom is! 

Te is jól tudod, hogy a szexuális irányultsághoz való 
szabadság jogát követelők fő érve az, hogy arról senki 
sem tehet, hogy homoszexuális vágyakkal születik, ez 
egy természetes dolog, és akkor okozzuk a legnagyobb 
kárt (lásd film), hogy ha ezt nem hagyjuk kibontakozni, 
mert ezek az emberek csak így élhetnek teljes életet. Ez 
a természet része (lásd humanizmus és természet/ Sza-
bados Ádám). Bár, ha a (nagybetűs) természet része-
ként kezeljük ezt a hajlamot, akkor ez a természet ön-
gyilkossága lett volna, hiszen ez a hajlam az emberiség 

kipusztulásához vezetne, mert nem születnének gyere-
kek. Ha meg csak utódnemzés céljából lennének együtt 
a nők és a férfiak, az meg a természet önbecsapása, me-
gerőszakolása lenne, hiszen a saját természetes hajla-
muk ellen tennének ezzel. A természetre való hivatko-
zás egy nagy önigazolás. Mert akkor jön az, hogy így 
vagyunk sokszínűek. Igen? Akkor miért nem kezeli az 
emberiség a sokszínűség részeként a pedofiliát, a 
necrofiliát, a szadizmust, a parafiliákat? (A wikipédia 
több, mint hetven parafiliát sorol fel!) Tudom, úgy tű-
nik, hogy kőkemény vagyok. De a hitem szerint, ez 
mentő szándék, még akkor is, ha keménységnek tűnik. 
Szólni, hogy ez – a homoszexualitás természetes dolog 
–, céltévesztés, veszélyes álszeretet, és nem magánügy. 
Mert az igazság elkenésével a dolog élét, tétjét vesszük 
el, ez pedig a NORMA létjogosultsága, az egyetemes-
ség, de leginkább az örökélet léte vagy nem léte. 

Mert a természetesség hirdetésével szemben a Biblia 
a Teremtéstörténet egyetemes rendeltetése szerint arról 
beszél, hogy a szexualitást Isten férfi és nő között ren-
delte el. A Biblia szerint EZ a természetes, ami ezen kí-
vüli, az természet – teremtés – Isten-ellenes. 

Az Ószövetség leírja az emberiség történetének első 
pár ezer évét. A kiűzetés után az emberiség erkölcsileg 
(is) megindult a lejtőn, és olyan sebességbe kapcsolt, 
hogy Isten ezt gondolta róla: „Amikor látta az ÚR, hogy 
az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a föl-
dön, és az ember szívének minden szándéka és gondola-
ta szüntelenül csak gonosz, megbánta az ÚR, hogy em-
bert alkotott a földön…” (1Mózes 6, 5-6). Majd követ-
kezik Noé története, Isten szövetségkötése az emberrel, 
hogy nem pusztítja el többé így a világot, majd újra azt 
látjuk, hogy nem változott semmi, az ember a bűn rab-
ságában maradt. De Isten készíti az utat. Előbb elhívja 
Ábrahámot, megszületik a zsidó nép, aki törvényt kap, 
hogy világítson abban a többistenhitű környezetben, 
ahol él, és a maga különcségével (törvények, viselke-
désbeli, jogi, szokásbeli különbözőségek) az egy igaz 
Istenre mutasson, Őt mutassa be a világnak. 

Mivel a bűn következményei közül a szexualitás 
sem menekült meg, Isten ezzel kapcsolatban is törvé-
nyeket adott a zsidóknak, pl. ezt: „Férfival ne hálj úgy, 
ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. Semmiféle 
állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad ve-
le. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék 
vele. Förtelem az. Ne tegyétek magatokat ezek közül 
semmivel se tisztátalanná! Mert azok a népek tették 
magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök 
előletek. Így vált tisztátalanná az a föld. Ezért majd 
számon kérem rajta a bűnét, és ki fogja hányni lakosait 
az a föld. Ti azonban tartsátok meg rendelkezéseimet és 
törvényeimet! Ne kövessetek el egyet sem ezek közül az 
utálatosságok közül, se a közületek való, se a köztetek 
tartózkodó jövevény. Mert az előttetek fekvő föld lakói 
elkövették mindezeket az utálatosságokat, azért lett tisz-
tátalanná az a föld. Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha 
tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek le-
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Fontos üzenet 
 

Még azt hadd mondjam el neked, 
– akárki légy is, aki olvasod – 
hogy Isten akkor is szeret, 
ha nem hiszed el, 
vagy ha nem akarod! 
 

Lukátsi Vilma

vő népeket. Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az 
utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, 
ha ilyet követ el. Tartsátok meg, amiket elrendeltem, és 
semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások 
közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek ma-
gatokat tisztátalanná azokkal! Én, az ÚR vagyok a ti Is-
tenetek!” (3Mózes 18, 22-30). 

Egyértelmű (és bizony kőkemény a tisztaság tekinte-
tében!), hogy Isten a férfi-férfi (és értelemszerűen a nő-
nő) közötti szexuális kapcsolatot tiltja, egy sorba helye-
zi az állatokkal való természetellenes kapcsolattal, és 
kiirtással bünteti. Meg is magyarázza: a tiszta szexuális 
élet az egyik jel(!), hogy a zsidók nem olyanok, mint a 
környezetükben élő népek, ebben is különbözniük kell, 
ez a jel is az igaz Istenre mutat, az Őhozzá való tartozá-
sukat kell, hogy mutassa! 

Gondolod, Kriszta, hogy Isten csak úgy, virágos jó-
kedvében mond olyat, hogy az ilyen bűn büntetése kiir-
tás? Mert ezt Isten bűnnek – eltérés a normától, az 
eredetitől – mondja. Nem kromoszómavariációnak, 
nem sokszínűségnek, nem betegségnek. És jött Szodo-
ma és Gomorra esete: „A sodomai férfiak pedig igen 
romlottak és vétkesek voltak az 
ÚR előtt.” (1Mózes 13,13).; 
„Mielőtt azonban lefeküdtek 
volna, a város férfiai, a 
sodomaiak körülvették a házat: 
ifjak és öregek, az egész nép ki-
vétel nélkül. Bekiáltottak Lót-
nak, és azt mondták neki: Hol 
vannak azok a férfiak, akik hoz-
zád jöttek éjszakára? Hozd ki 
őket hozzánk, hadd háljunk ve-
lük!” (1Mózes 19,4-5).; „Az ÚR 
pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Go-
morára, az ÚRtól, az égből. Így pusztította el azokat a 
városokat és azt az egész környéket, a városok egész la-
kosságát, sőt a föld növényzetét is.” (1Mózes 19,24-25). 

Az egész nép olyan romlott volt – és nemcsak a fér-
fiak, de ők itt a megnevezettek! –, hogy a városba érke-
ző idegeneket, akiket Lót a házába fogadott, csak a vá-
gyaik céltáblájaként kezelték. Borzasztó, mi lehetett ott, 
miben élhettek. 

És hogy állunk most, a mai világban? A felvilágoso-
dás (amikor bezárult az ég) után, a humanizmus, a min-
dent átitató viszonylagosság, a szabadság mámorában? 
Ugyanúgy. A sötétség megmaradt, hiába a posztmo-
dernség. A bűn az bűn, még akkor is, ha azt termé-
szetes hajlamnak mondják. Isten tiszteletét és imáda-
tát az önigazság, az önimádat, az önbölcsesség, a 
psziché és a test követeléseinek imádata vette át. Miért 
is gondoljuk, hogy Isten meg fogja változtatni pl. a sze-
xuális tisztasághoz, az eredeti elképzeléséhez való hoz-
záállását? Hiszen már Ézsaiás által megmondta az 
Ószövetségben: „Jaj azoknak, akik azt mondják a 
rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötét-
séget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek 

mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az 
édesről pedig azt, hogy keserű! Jaj azoknak, akik böl-
cseknek képzelik magukat, és magukat tartják okos-
nak.” (Ézsaiás 5,20-21) 

Tudom, mert ettől hangosak a kommentek is: ho-
gyan teheti Isten, hogy bűnként kezeli a 
homoszexualitást, hiszen nem tehetnek róla, hogyan le-
het Isten ilyen szeretetlen?! Látszik, hogy az emberek 
szellemi érzékelése teljesen eltűnt, elsekélyesedett. 
Szellemi, azaz az Isten szerinti normára és jóra érzé-
keny. Ha ez nincs, ha az ember önmagát tartja a legböl-
csebbnek, ha tagadja a felette álló szellemi erőt, akkor 
lesz normális a homoszexualitás, a hazugság, az ember-
imádat, a paráznaság, a munkaimádat stb. És ezekre 
mindig jó magyarázatokat gyárt. A legősibb, a legütő-
sebb persze mindig az, hogy miben hibás Isten. Pedig 
csak felcserélték a sorrendet: a teremtményt imádják a 
teremtő helyett, és így kiszolgáltatottak lettek. 

„Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá let-
tek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték ha-
landó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómá-
szók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük 

vágyaiban a tisztátalanságnak, 
hogy meggyalázzák egymás tes-
tét. Az ilyenek Isten igazságát 
hazugsággal cserélték fel, és a 
teremtményt imádták és szolgál-
ták a Teremtő helyett, aki áldott 
mindörökké. Ámen. Ezért ki-
szolgáltatta őket Isten gyaláza-
tos szenvedélyeiknek: mert asz-
szonyaik felcserélték a termé-
szetes érintkezést a természetel-
lenessel, ugyanúgy a férfiak is 

elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és 
egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal faj-
talankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó bünteté-
sét önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, 
hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket 
megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, 
ami nem illik.” (Róma 1,22-28) 

De hogy ne a levegőbe beszéljek, mutatom, hogy 
milyen kincset találtam ott, a hozzászólások között. Egy 
olyan megtért férfi gondolatait, bizonyságtételét, aki 
homoszexuális hajlammal rendelkezik. Olvasd csak! 
Mert ennél hitelesebbet úgysem tudok mutatni neked, 
ez igazolja azt, amit én fentebb írtam, nem a saját böl-
cselkedésem ez. Részleteket másolok ide, de most is ar-
ra buzdítalak, hogy olvass el mindent, amit ez a férfi írt. 
Itt találod: https://divinity.szabadosadam.hu/?p=9773 . 

„Hozzászólásomban előre bocsátom, hogy nem kibic-
ként írok, azaz nem olyanként, aki próbál okoskodni a 
témáról, de valójában lövése sincs, hogy miről van szó, 
csak találgatni próbál.” / 
„Férfiak iránt rendszeres szexuális kísértést (testi vágyat) 
érző, és azt testileg be is teljesített ember voltam. Miért 
nem írtam egyszerűen azt, hogy homoszexuális? Azért, 
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mert az egy műszó. Emberi kreálmány, címke. Homosze-
xualitás. Vegyünk egy másik példát. A „homoszexualitást” 
bűnként tanító felsorolásban ott van egy másik bűn is, a 
rágalmazás. Na, akkor próbáljuk úgy beállítani, mintha ez 
csak egy adottság volna, és nem lenne bűn. Pusztán örök-
löttség, egyfajta másság. Valaki szereti ok nélkül rágal-
mazni embertársát, van ilyen. Fogadjuk őt így el. Alkos-
sunk egy fogalmat belőle: Rágalmazó-itás. Ugye milyen el-
képesztően idétlenül hangzik? Azonos neműek iránt kísér-
tést érző-itás? Azonos neműekkel testi kapcsolatot létesí-
tő-itás? Mi van ?!? Az a baj, hogy ez a Kertbenyi Károly 
által kreált műszó egyszerűen csapda. Azt a téveszmét ül-
teti az emberbe, hogy ez csak egy kategória, egy szexuális 
másság, egy veleszületett adottság, öröklöttség. Tévútra 
visz. A Szentírás ezzel szemben azt tanítja, hogy két férfi 
testi kapcsolata az bűn. Azt is tanítja, hogy ha valaki gon-
dolatban követ el bűnt, már akkor is paráználkodott szí-
vében. Tehát, ha én gondolatban fantáziálgatok egy másik 
férfiról, hogy mit csinálnék vele, bizony bűn az.” /  
„Nem értek viszont egyet – és ezt megint saját tapasztalat-
ból mondom, nem pedig kibicként – hogy akkor marad az 
örök szenvedés, „oké, együtt érzünk veled pajtás, de tartsd 
vissza életed végéig”. Sajnos elterjedt téves gondolkozás 
van ezzel kapcsolatban a legtöbb – amúgy jó szándékú és 
hozzáállású – keresztényben, testvérként, akár lelkészként 
is. Egyáltalán nem akarok pálcát törni senki felett, hogyan 
tudna erről véleményt alkotni az, akinek nincs ilyen szaba-
dulással kapcsolatban személyes tapasztalata.” / 
„Itt jön be viszont az, amit megtapasztaltam, Krisztusban 
való hitem gyümölcseként: Nem csak hogy szabad vagyok 
arra, hogy ne fantáziáljak férfitársaimról, Krisztus még az 
álmaimat is őrzi, hogy tiszták legyenek. De még ennél is 
többet adott: szabadságot arra, hogy kívánsággal tudjak 
tekinteni a feleségemre, ez vágyat keltsen bennem, és ezt 
férfiként meg is éljem. Sőt, még gyermeket is adott. Ez az 
a tapasztalat, hogy Krisztus győzelme a kereszten nem áll 
meg félúton, hanem teljes és tökéletes szabadítás. Nem 
megszabadítás a nyomorból, őrizetben tartás, hogy majd a 
halállal megszűnik ez a bűnös hajlam. Már itt, e földön 
helyreállítja bennem az Isten általi teremtettséget, Isten 
eredeti szándékának megfelelően. 
Gondoljunk bele: Isten férfinak és nőnek teremtette az 
embert. A keresztségben új teremtés vagyok. Nem egy 
semleges nemű önmegtartóztató új teremtés, hanem, ha 
épp eredetileg is férfi voltam, akkor az új teremtés is férfi. 
Férfiként Isten szeretett fiának (és nem lányának, vagy 
egyszerűen emberteremtménynek) teremt újjá, fiának tart. 
És az a tény, hogy Apa szeret, és szereti a fiát, engem, az 
mindennél megerősítőbb abban a hitben, hogy férfi va-
gyok. Azaz férfiasságom alapja hitbeli, és Krisztusra ala-
pozott, nem pedig arra, hogy én vagyok a legjobb csatár, a 
legjobb matekos, a legkigyúrtabb bodys, a legnagyobb 
szerszámmal rendelkező, a legtöbb nőt elcsábító, sorol-
hatnám tovább. 
Krisztusra alapozott férfiasságtudat, nemi önazonosság-
tudat, és helyes szexuális orientáció. Azt kívánom, bárcsak 
terjedne el az egyházban a hit, hogy az ilyen embereknek, 
amilyen és is voltam, teljes és tökéletes szabadulást tud 
adni a hitben Krisztus! Hogy keresztényként ne a tanács-

talan reménytelenség útmutatói legyünk, holmi élethosszig 
tartó kényszerű önmegtartóztatással „kecsegtetve” nyo-
morult sorstársainkat, hanem mutassuk fel a hit gyümöl-
cseként a reményt, a diadalt, amit Krisztus aratott a ke-
reszten, lefegyverezve a sátánt a fejedelemségeket, diadalt 
aratva rajtuk, nyilvánosan megszégyenítve őket!” / 
„Hogy mióta vagyok szabad? Voltaképpen lassan nyolc 
éve. Ami a szabadságon belüli időnkénti, de egyre ritkább 
és kisebb visszaesésekkel tarkított, egyre kiteljesedőbb 
szabadságot jelenti. Ne hagyd figyelmen kívül, hogy egy 
emberi erőlködéssel megváltoztathatatlan dolog megvál-
tozott az életemben. Képes vagyok tisztán végig álmodni 
egy éjszakát. Nem egyet. Folyamatosan. Ezt emberi eről-
ködéssel nem lehet elérni. Képes vagyok nem gondolni 
férfiakra, nem kívánsággal tekinteni rájuk. Szeretni őket, 
de helyes értelemben: mint akikkel egy vagyok nemem-
ben. Barátként. Nem lehetséges szexuális partnerként.” / 
„Még azt is kérdezted, honnan is ered a „homoszexuali-
tás”: Hát a Sátántól. Ő a bűn szerzője, a hazugság atyja, 
embergyilkos kezdettől fogva. És lehet ezt szellemileg 
örökölni: akinek valamelyik őse elkövette például ezt a 
bűnt, örökölheti ezt a szellemet. „Megbüntetem az atyák 
vétkéért a fiakat is harmad- és negyedíziglen.” Lehet szel-
lemi örökségről beszélni, úgy, mint Istenben megbotrán-
kozottság, istengyűlölet, hamis vallásosság, bálványimádás. 
Ezek következményei bizonyos értelemben mind örök-
lőd(het)nek, szellemileg. Lehet felnőni degenerált, defor-
mált családban, rossz szülő-gyerek kapcsolatban. Megron-
tatva nemiségemben. Akár csak szellemileg értem ezt. 
Rosszabb helyeken sajnos testileg is. Lehet rossz példát 
látni, csábításnak, vagy megerőszakolásnak áldozatul esni. 
Lehet tök normálisan felnőve, felnőtt férfiként áttérni a 
homoszexualitásra, ez az, amiről Pál ír. Ezer oka van, me-
lyek mögött mindig a Sátán áll. 
Rossz példa, mert betegségről írok: mi az oka a vakság-
nak? Valaki ezt örökölte, rosszak a receptorai. Valaki szer-
zett látóideg sorvadásban szenved. Valaki szifilisz miatt 
lett vak. Valaki cukorbetegség miatt, valaki szürkehályog 
miatt. Valakinek kiszúrták a szemét. Valaki belenézett 
órákig a napba… Inkább azt kell tudni, mi a látás alapja: 
egészséges szem, látóideg, agy. 
A „homoszexualitás” nem betegség, hanem bűn, de any-
nyiban áll a példa, hogy azt kell tudni, mi az egészséges 
szexualitás alapja: egészséges kapcsolat Istennel, Krisztus 
imádat. Szerető család, jó apa-fiú, és jó anya-fiú kapcsolat. 
Tudni, melyik nemhez tartozom. Jó példát látni. Akarni 
felnőni és férfinak lenni. tudni, hinni, érezni, hogy férfi 
vagyok. Szeretni az ellenkező nemet. Ha tudjuk, mi az 
egészséges beállítódás alapja, és én Istentől kezdve vezet-
tem egyre lejjebb, akkor ahhoz képest meg lehet találni, 
hogy kinél, hol, melyik sérült, avagy több tényező is egy-
szerre.” 
„Néhány gondolat az újjászületéssel kapcsolatban: „Akik 
Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették kívánságaival és szenvedé-
lyeivel együtt.” (Gal 5,24) 
Azt szeretném, ha elgondolkoznánk azon, mit is jelent itt a 
TEST kifejezés. Sokan úgy gondolják, hogy ez a szó szerin-
ti, hús-vér testet jelenti. Én azt gondolom, hogy ennél sok-
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Felelj, ha vagy! 
 

Szélfútta levél a világ. 
De hol az ág? ki az ág? 
 

Zelk Zoltán

kal többről van szó. Amint Krisztus teljes mértékben meg-
halt, a maga fizikai, lelki és szellemi valójában, és tökélete-
sen fel is támadt, úgy a mi kereszteltetésünk is ezt jelenti. 
Meghalni nem csak fizikai-testi értelemben, hanem érzel-
meinkben és gondolatainkban is. Teljes meghalást jelent ez. 
Az azonos neműek iránti vonzódás jó példa erre, hiszen 
itt mindhárom tényező jelen van: A testi része elég egyér-
telmű, ez abban nyilvánul meg, hogy az ember teste sze-
xuálisan kívánja a vele azonos neműt. A dolog lelki része 
lehetséges, hogy kevésbé egyértelmű: az emberben vannak 
érzelmi betöltetlenségek, hiányok, avagy épp gyűlölet, za-
var a saját- és ellenkező nemű szülővel szemben és em-
bertársaival. A szexualitásnak nemcsak 
testi vonatkozása van, hanem érzelmi 
vonatkozása is. Ez azt jelenti, hogy az 
embert nemcsak a teste csábítja erre a 
bűnre, hanem a szíve is. Egy ilyen em-
ber el sem tudja képzelni, hogy lehet 
enélkül élni, mert úgy érzi, a szíve sza-
kad meg, ha nem élhet együtt egy másik 
férfival. De tudjuk: „Csalárdabb a szív mindennél.”(Jer 17,9) 
Van ennek a bűnnek szellemi vonatkozása is: ez az Ádám 
által remekül felvázolt önimádat, bálványimádás, Istent 
imádni nem akarás. Van azért más összetevője is ennek, 
de ez már mind ebből fakad. Szellemi akadály az elme go-
nosz gondolkozásmódja. Onnantól kezdve, hogy elutasí-
tom Isten Igéjét, máris önmagamhoz mérem önmagamat, 
vagy embertársaimhoz viszonyítva. Máris attól függ, hol 
élek, és mikor. Az ókori görögöknél ez szinte éppenséggel 
erénynek számított. Ha hallgatok a tudomány vagy a 
pszichológia némely képviselőjére, máris szellemileg vál-
tam megkötözötté, azzal, hogy elfogadom a létjogosultsá-
gát, menthetőségét, megmagyarázhatóságát. Ideológiailag 
is foglyává váltam a bűnnek. 
Ez a hármas összetevő van jelen a „homoszexualitás”-ban. 
1. testi függőség 2. bűnös szív 3. gonosz gondolatok. Ami-
kor az Írás arról beszél, hogy adjuk halálba önmagunkat, 
akkor ez nem csak a fizikai testünk megkereszteltetését je-
lenti. Ha így közelíteném meg, akkor jogos Sefatias kételke-
dése, lehet, hogy testileg szabad vagyok, de a gondolataim, 
a szívem mélyén mégiscsak az vagyok, aki voltam, mégsem 
változtam meg. Ha azonban hiszek az Írásnak, szól hozzám 
Isten örömüzenete: A jó hír az, hogy meghaltam a bűnnek. 
1. fizikai testi értelemben, 2. bűnös szívemet, érzelmeimet 
tekintve is, és 3. bűnös, gonosz, hiábavaló, evilági „bölcsel-
kedéssel” bíró elmémet tekintve is.  
Ezt a hármas összetételt jelenti az, hogy meghaltam a 
bűnnek, hogy megfeszítettem a TESTET (értsd, önma-
gamat, hústestemet, emberi szívemet és elmémet). Élek 
viszont Szent Szellem által újjáteremtve. Ez valóban nem 
közelíthető meg emberi logikával. Emberi oldalról nézve 
csak azt lehet látni, hogy aki „homoszexuális”, annak va-
lóban testileg, érzelmileg és gondolkodásilag is meg kell 
tagadnia eredeti önmagát, azaz teljes valóját. Jól látja. 
„Aki nem gyűlöli meg akár a saját lelkét is, nem lehet az én tanít-
ványom.” (Luk 14,26) 

Nehéz viszont átadni ezt a tapasztalatot a halálon innen 
lévőknek úgy, hogy én már a halálon túl vagyok. Én már 
meghaltam a keresztséggel. Ezt hitben kell meglépni, kö-
vetve Krisztust a halálba. Én most nem elsősorban a már-
tírhalálra gondolok (eljöhet az idő, amikor arra is szükség 
lesz) hanem erre a „testi” (testi-lelki-szellemi) halálra gon-
dolok. Krisztus ezután új életet ad, új teremtés leszek. 
Innen visszanézve egy furcsa emlék az, hogy ki voltam. 
Vissza tudok emlékezni egykori önmagamra, de már fur-
csának, távolinak, idegennek tűnik az, aki voltam. Olyan, 
mintha „előző életemben” tettem volna ezeket. Nem lé-
lekvándorlásos értelemben, mert olyan nincs. Olyan érte-

lemben „előző életemben”, hogy Krisz-
tus kereszthalálába történt belekeresz-
teltetésemet megelőző életemben. Két-
féleképpen látom magamat: kereszthalál 
előtti voltomban és kereszthalál utáni, 
jelenlegi valómban.” 

Remélem, tanulságos volt Neked 
is. Annyira jól, egyszerűen, bibliai 

módon írja le, hogy az Isten szerinti normához való 
visszatérés nélkül nem lehet a bűntől, így a 
homoszexualitásra való hajlamtól, a kísértéstől sem 
megszabadulni. De! Isten szeret minket, és adott egy 
utat, ami a legtöbbe került Neki, hogy a gyógyulásunkat 
segítse. Ahogy olvastad, van kiút ebből, csak helyre kell 
állnia az ember–Isten közötti kapcsolatnak, el kell hinni 
a tisztaság Isten szerinti létjogosultságát! 

„Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test 
cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.” (Róma 
8,13) Igen, meghal, megöldökli. Nekem nem kellett egy 
ilyen hajlamot „megöldökölnöm” magamban, amikor 
megtértem. De volt sok más, aminek egy részét elvette 
Isten, megszabadultam tőle, de van több is, ami megma-
radt, amit naponta kell „megöldökölnöm”. A bosszúál-
lás érzésének, az elégedetlenségnek a megöldöklése, a 
másik ember elfogadása, a bizalom fenntartása köny-
nyebb? Nem. A Krisztus-követés nem könnyű. Miért? 
Hogy ne feledjem, honnan jöttem, hová tartok, kihez 
tartozom, mi a földi életem tétje, hogy teremtmény va-
gyok, és még itt vagyok a bűntől terhelt világon. Te-
remtmény vagyok, egy szeretett teremtmény, Isten 
gyermeke. De jó lenne, ha Te is az lennél! 
 

Szeretettel ölellek: Judit 
 
U.I.: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban ne-
héz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvá-
rak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleik-
kel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, 
szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktele-
nek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, 
felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, 
mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik 
ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát 
ezektől.” (Pál 2 levele Timóteushoz 3,1-5) 
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TALLÓZÓ
 

,,Újjá kellett születnem” 
felrobbant az internet a korábban homoszexuális lány posztjától 

 

„Sokan azzal mentegetik a bűneiket, hogy azt mondják: így születtem. Azonban éppen ezért mondja Jézus, hogy újjá 
kell születnünk.” Írta Facebook-oldalán a korábban homoszexuális életet élő Allison Nunley. A fiatal lány őszinte 
tanúságtételét majdnem negyvenezren osztották már meg. 
 

Évekig homoszexuálisként éltem. Jártam a Pride felvo-
nulásokra. Olyan dolgokat mondtam, mint „Ilyennek 
születtem”, „Isten a szeretet”, „Ő ismeri a szívemet” és 
„Ki vagy te, hogy ítélkezz?” Férfiruhákat hordtam. Na-
ponta füveztem. Úgy ittam, hogy nem érdekelt, ha leré-
szegedem. Vágyakoztam. Loptam. Hazudtam stb, stb… 

Mindezt úgy, hogy hittem Isten létezésében, bár úgy 
viselkedtem, mintha én lennék a saját Istenem. Büszke 
voltam. Mérges voltam. Önző voltam. Kapzsi voltam. 
Be voltam csapva. Elveszett vol-
tam. Remény nélkül éltem. Szüksé-
gem volt egy szabadítóra… 

Öt évvel ezelőtt Isten összetört, 
a saját javamra és az Ő dicsőségére. 
A Szentlélek megbökte a lelkiisme-
retemet és az 1 Korinthus 6:9-11-et 
használta ehhez, hogy végleg meg-
győzzön engem a bűneimről. Majd 
megragadott engem és többé már 
nem futottam előle. Szerettem a 
bűneimet és sosem választottam volna Őt… de Ő en-
gem választott (Jn 15:16). A térdeimre estem, egy olyan 
éjszakán, amit sosem fogok elfelejteni. 

Felnyitotta a szememet a bűnösségemre, megmutatta 
nekem Jézust, a kereszt jelentését… mintha rajta ke-
resztül láttam volna magamat. Az én véremnek kellett 
volna hullania. Megérdemeltem a haragot, amit Ő he-
lyettem szenvedett el. EZ a valódi SZERETET (Róma 
5:8)! Igazi bűnbánatot ajándékozott nekem és hitet azon 
az estén. 

Még mindig lenyűgöz, hogyan tud lenézni egy ilyen 
bűnös emberre és annyira szeretni, hogy olyan draszti-
kusan átformálja a szívemet, hogy az Ő akarata után 
vágyakozzak a sajátom helyett (Gal 2:20). Hogy ingyen 
adta a kegyelem ajándékát, és ennek az életnek az új-
szerűsége valóban megalázó és ez mind az Ő dicsőségé-
re van!!! 

Bár még mindig vétkezem, és naponta elesem, az Ő 
kegyelme bőséges és szüntelenül munkálkodik bennem. 

Most már bátran elmehetek a ke-
gyelem trónjához az élet minden 
napi szükséglete, problémája, 
próbája és küzdelme miatt. Van 
reményem, békém, örömöm és 
igazi identitásom Krisztusban. 
Hála Istennek! Mindenben dicsőí-
teni akarom Őt, Ő pedig minden 
nap egyre inkább a Fiához hason-
lóvá formál. 

Imádkozom, hogy ugyanezt 
tegye nemcsak az LMBTQ + közösségben élőkkel, ha-
nem mindazokkal, akik soha nem ízlelték a kegyelmét. 
NE hagyd magad megtéveszteni! Fordulj el a hamis 
bálványok, a röpke örömök elől és imádd a megfeszített 
Krisztust, aki minden dicséretre és dicsőségre méltó! 
„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségé-
nek.” (Róma 3:23) 
 

Forrás: https://777blog.hu/2021/06/24/ujja-
kellett-szuletnem-felrobbant-az-internet-a-
korabban-homoszexualis-lany-posztjatol/ 

 

 

Beperelte az anya az iskolát, mert arra kötelezték 
 négyéves fiát, hogy részt vegyen a Pride-on 

 

Pert indított egy londoni anyuka, miután az iskola arra 
kötelezte fiát, hogy részt vegyen a Pride felvonuláson. 
Mint kiderült az iskolával több szülőnek is volt összetű-
zése, miután a gyerekek a szülők akarata ellenére része-
sültek LMBTQ témájú oktatásban. 

Izzy Montague pert indított a bíróságon fia londoni 
általános iskolájával szemben elnyomás, diszkrimináció 
és az emberi jogok megsértése miatt, miután az iskola 
arra kényszerítette akkor még csak négyéves fiát, hogy 
vegyen részt a Pride felvonuláson. 

Keresztény vallása miatt Montague kérte az iskola-
igazgatót, hogy a fiának ne kelljen részt vennie a felvo-
nuláson, ezt azonban megtagadták tőle. Később kivette 

gyerekét az intézményből. Mint mondta, azért hozta el 
kisfiát az iskolából, mert azt szeretné, ha a fia oktatás-
ban részesülne, nem pedig befolyásolásban. 

Kiállok az álláspontom mellett, hogy felhívjam rá 
más szülők figyelmét is, hogy mi folyik az általános is-
koláinkban, nyilatkozta Izzy Montague a Christian 
Headlines-nak. 

Az ügyet július közepén tárgyalja a bíróság, vizsgál-
ják az esettel kapcsolatban a vallásszabadság kérdését, a 
szülők jogát, hogy lehetőségük legyen kivonni gyerme-
keiket az ideológiai nevelés alól, és az iskola kötelessé-
gét is, hogy politikailag semleges legyen. 
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Az anyát a Christian Legal Centre képviseli. A jogi 
szervezet már számtalan esetben nyújtott segítséget ke-
resztényeknek, akiket vallási meggyőződésük miatt 
diszkrimináltak, vagy próbáltak ellehetetleníteni. 

A szervezet vezérigazgatója az ügy kapcsán kiemel-
te, ez az eset is rávilágít arra, milyen káoszra számíthat-
nak a szülők az iskolákban a következő években. Mint 
mondta, úgy tűnik, hogy akik teljes elfogadást és sok-
színűséget hirdetnek, nem gyakorolják azt. Mint mond-
ta, a gyerekekre rákényszerítik a különböző ideológiá-
kat, és a szülőknek egyszerűen nincs módja rá, hogy 
gyermekeiket saját vallási vagy filozófiai felfogásuk 
szerint tanítsák. 

Nem arról van szó, hogy burokban akarok élni, ha-
nem arról, hogy a szülők saját maguk adhassák át véle-
ményüket a gyereküknek a világról, tette hozzá Izzy 
Montague a Good Morning Britain műsorban nyilat-
kozva. Egy Facebook-oldalon arra is rámutatnak, hogy 
amikor az anyuka, Izzy Montague találkozott az iskola 
igazgatójával, Susan Papas-szal, jelen volt Papas lesz-
bikus lánya is, „Miért lennél rasszista, szexista, homo-
fób vagy transzfób, amikor simán csendben is marad-
hatsz?” feliratú pólóban. Az igazgató lánya megmutatta 
arroganciáját és a más vélemények iránti toleranciájá-

nak teljes hiányát, amikor szándékosan ilyen öltözékkel 
jelent meg Izzy előtt, írták az oldalon. 

A Christianity Daily hírportál rámutat, hogy az isko-
la igazgatójának, Papas-nak korábban is volt összetűzé-
se szülőkkel. 
2018-ban 14 keresztény szülő élt panasszal, amiért gye-
rekének részt kellett vennie a Pride-on, és a különböző 
LMBTQ-témájú tanórákon és foglalkozásokon. Papas 
akkor csak annyit reagált, hogy az iskola a homofóbia 
ellen van. 

Két tízéves gyereket felfüggesztett Papas, akik vallá-
sukra hivatkozva kérték, hogy ne kelljen részt venniük 
egy LMBTQ-témájú foglalkozáson. Papas és egy másik 
tanár homofóbnak nevezte a tízéves gyerekeket, kiabált 
velük, és azzal vádolta őket, hogy melegeket akarnak 
megölni. Az egyik gyerek, egy kislány a Christian 
Concernnek nyilatkozva elmesélte történetét. Elmondta, 
hogy az osztálytársai mellette állnak. 
 

Forrás: https://v4na.com/nagyvilag/beperelte-az-
anya-az-iskolat-mert-arra-koteleztek-negyeves-
fiat-hogy-reszt-vegyen-a-pride-on-
47402/?fbclid=IwAR39OflAZldJgktBwiWBUOB
SWE84E5kQfhdiWou9XaGdyOWJY-KFPcOjOl8 

 

 

Kiskorú és érett keresztények 
 

„..arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire...” (Zsid 5,12) 
 

A lelki kiskorúság jele az is, hogy nem tanulékony, oly-
kor nem is tanítható valaki. Már neki kellene tanítania 
másokat, és még mindig újra ugyanazt kell magyarázni 
neki. Neki kellene utat mutatnia másoknak, de még 
mindig járatlan maga is az igazság igéjében. 

Milyen a mi szellemi étvágyunk? Mennyire törek-
szünk a passzív ismereteket aktív, saját, továbbadható 
ismeretté alakítani? Van-e bennünk elég alázat ahhoz, 
hogy növekedjünk a mi Urunk, Jézus Krisztus megis-
merésében (2Pt 3,18)? 

A kiskorú tejjel él, a nagykorúaknak pedig kemény 
eledel való - olvassuk mai igénk folytatásában. A tej az 
egyszerű evangélium: Isten szeret téged, neked is kész a 
bocsánat, gyere haza, mennyei Atyád vár. A kemény 
eledel: menjetek és hirdessétek ezt, éljetek is eszerint, 
vállaljátok Krisztusért a szenvedést is, „álljatok meg a 
hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!" (1Kor 16,13). 

Az érett korúak is isznak tejet, de nem csak azt, mert 
azon nem tudnának dolgozni. 

Fontos különbség még: a nagykorú keresztény „ér-
zékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a 
jó és a rossz megkülönböztetésére". A kisgyerek nem 
tudja, mi az ékszer, és mi a bizsu, mi értékes, és mi csak 
mutatós. Mi eredeti, és mi hamisítvány. Ezért kérte Sa-
lamon király az Urat: Adj szolgádnak bölcs szívet, hogy 
tudjon különbséget tenni jó és rossz között (1Kir 3,9). 
Mert ezt nem mi akarjuk megállapítani, ezt Isten hatá-
rozza meg, csak az érett hívő felismeri és elfogadja Is-
ten minősítését. 

A lelki érettség nem az életkortól függ, nem is min-
dig a hitben eltöltött időtől. De az engedelmességre való 
készség, a megszentelt életben való járás, az Úr Jézus-
sal való állandó közösség segíti. 
 

Forrás: Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja 
Áhítatok az év minden napjára, szept. 3. 

 

 
 

Szoros kapu, keskeny út! – 
Az Úr Jézus mondja: 
Kisfiúk és kisleányok, jöjjetek át rajta! 
Általmennénk rajta, Általmennénk rajta, 
Nagyon szoros az a kapu, 
nem férünk át rajta. 
  

 

„A széles útnak is 
van járdája, úgy hív-
ják: vallásosság, de 
a járda is ugyanoda 
vezet, ahová a szé-
les út.” 
 

Kulcsár Tibor 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Ezüstmenyegző 
 

 

Augusztus 1-én, a délelőtti istentiszteleten családi ün-
neplés része lehetett a testvériség. 

Uri Melinda és Imre 25. házassági évfordulójáról em-
lékezett meg fiúk, Imi egy kis képes vetítéssel együtt, 
majd Kotán Béla imádkozott az ezüstmenyegzős házas-
párért. Az alkalom után szeretetvendégségen látta ven-
dégül a gyülekezetet az Uri házaspár. 

További áldott, boldog házasságot kívánunk nekik! 
„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pe-
csétet a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a 
halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy 
lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak lángja.” 
(Én 8,6) 

 

 

Rendkívüli gyermekbemutatás 
 

 
 

 

Augusztus 29-én a hagyományostól kissé eltérő, hár-
mas gyermekbemutatásra került sor gyülekezetünk-
ben. Kusztor Mátyás, Simon Abigél és Bodó Bátor 
szüleikkel és testvéreikkel álltak előttünk. Kotán Béla 
lelkipásztor áldást kérő imádsága után, a testvérek ál-
dást kérő éneklését Nagyné Évi köszöntése követte. 

Mindegyik kisgyermek és családja életére Isten ál-
dását kívánjuk! 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 
(Péld 22,6) 

 

GYEREKSAROK
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a szeptemberi születésnaposokat! 

Boda Zsolt (szept. 6.), Simon Abigél (szept. 20.), Kusztor Noa (szept. 22.) 
Sonkoly Patrik (szept. 24.) Gulyás Luca (szept. 28.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
   
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 

 

„Az Igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magato-
kat.” (Jak 1,22) 
 

Az Igéről elmélkedni kell, és megtenni, amire tanít, hogy az élet dolgait 
bölcsen tudjátok megoldani. Az Ige magva gyökeret ereszt, és hívő élete-
tek része lesz, bennetek él majd az ismeret. Az Ige gyakorlása azt jelenti, 
hogy annak cselekvői vagytok, amit az Ige mond. Ha az Ige cselekvői 
vagytok, akkor szeretetben jártok. Ha az Igét cselekszitek, akkor az iga-
zságot cselekszitek, és világosságban jártok, mint világosságnak fiai. 
Megvallani az Igét, kimondani az igazságot, megcselekedni az Igét. Adja-
tok hálát az Úrnak, hogy új teremtmények vagytok, Jézus Krisztus által 
újjászülettetek, gyermekei vagytok, Benne élhettek. Ahogy megköszöni-
tek, és megvalljátok ezeket az igazságokat, kezditek érezni, hogy valami 
felbuzog, mert bennetek van a Nagyobb, akire szükségetek van. 

Lukács Edit

 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
Baranyainé Széles Júlia (aug. 12.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 

 

 

 
 

Szeretettel köszöntjük 
szeptemberben született 

testvéreinket! 

„Nehéz az Isten országába bejutni, aki gazdag. Akik ezt hal-
lották, megkérdezték Jézustól, hogy akkor kik üdvözülnek? Ő 
pedig azt válaszolta: ami embereknél lehetetlen, az lehetséges 
az Istennél.” (Lk 18,25-27) 
 

Van-e valami, ami Istennek lehetetlen? Az a válaszunk, hogy 
nincs. Mégis sokszor hitetlenségünkkel megkérdőjelezzük Is-
tenünk lehetőségeit. Sok történetet találunk a Bibliában arról, 
hogy értelmetlennek látszó dolgokat kér az Úr emberektől, 
azután kiderül, hogy nem volt értelmetlen cselekedet. Bizo-
nyosan nektek is van megoldatlan problémátok, de Istennél 
mindig van megoldás. Neki nem nehéz ajtókat nyitni. Isten-
nek semmi sem túl nehéz. Emeljétek fel szemeteket, és lássá-
tok meg, hogy mit készített számotokra az Úr. Lépjetek elő új 
dolgok felé, amire az Úr hív titeket. Akarjatok többet látni az 
Úr erejéből és hatalmából, nincs felső határa az Úr lehetősé-
geinek. Türelmesen várjatok a válaszra! 

Lukács Edit

Kiss Ágnes 
(szept. 3.) 
Gulyás Jenőné 
(szept. 5.) 
Uri Benjámin  
(szept. 7.) 
dr. Ádány Sándor 
(szept. 13.) 
Bartha Gáborné 
(szept. 13.) 
Bodó Dániel 
(szept. 13.) 
dr. Novák Péter  
(szept. 13.) 

dr. Simon Lászlóné 
(szept. 19.) 
Sonkoly Anna 
(szept. 23.) 
Nagy Péter 
(szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa 
(szept. 28.) 
Ádány Mihály 
(szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy Ágnes 
(szept. 30.) 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 Vasárnap: 
9,15 óra: Imaóra 
10 és 17 óra: Istentisztelet 

 Csütörtök: 18,30 óra:  
Bibliaóra 

 

 

Betegeink 
 

Kusztor Péter 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Sztasák Mihályné 
Uri Erika 
Vétek Ferencné 
 

„Jótevőm és erősségem, váram 
és megmentőm ő, pajzsom, aki-
hez menekülhetek, aki népeket 
vet alám. Ó, Uram, micsoda az 
ember, hogy törődsz vele, az 
emberfia, hogy gondolsz rá? Az 
ember a lehelethez hasonló, nap-
jai a tűnő árnyékhoz.” (Zsolt 
144,2-3) 

Gyerekszáj 
 

Két kis unokámmal közösen kóku-
szos kekszet sütünk. Áron árado-
zik: 
– Mama ez nagyon finom, én ezt 
nagyon szeretem. 
– Tudom, azért sütjük. 
Gondolkodik egy kicsit, majd 
megkérdezi: 
– A papa is szerette ezt a kiflit? 
– Igen, szerette. 
– Akkor, ha feltámad, süssél neki 
ilyet. 
 

Kiss Pálné Kati 
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