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Nőttél-e, gyermekem? 
 

Minden este keblem belsejében 
Egy titkos hang egyre kérdi tőlem:  
Van-e áldás mai munkáidban?  
Fejlődtél-e az én dolgaimban?  
Erőt küldtem, mely áldást hoz rád,  
Segítségem minden nap megy hozzád!  
A javadra hűen törekedtem.  
Felelj tehát: nőttél-e, gyermekem?  
 

Pihenésre fejem ha lehajtom  
Nem jön álom, pedig úgy óhajtom,  
Mert kitérni vágyom e hang elől,  
Mely titkon szól a szívemen belül.  
De hiába, szavát mégis hallom.  
Számonkéri dolgom, ha végezem:  
- Elmúlt a nap: nőttél-e, gyermekem?  
 

Minden hétnek záró végestéjén,  
A hónapok és az évek végén,  
Megjelenik Uram hű szolgája,  
S a szívemet számot adni várja.  
Ki minden jót mérték nélkül adott,  
Számonkéri, hogy hol vannak azok?  
- Tudod-e még mindazt, amit tettem,  
És általuk nőttél-e már gyermekem?  
 

Kellemetlen volt e kérdés nekem,  
S felelni reá nem szerettem.  
De most már az igent elmondhatom,  
Mert szavát nem félve kell hallanom!  
Nyájas hangon szólít szeretettel,  
S érzem, hogy Őt híven követnem kell,  
Boldog vagyok, mikor így szól nekem:  
Ma lelkileg nőttél-e gyermekem?  
 

Nevekedtem, Uram, hitben, látod,  
Kicsiny hitem nagy lesz, ha megáldod,  
Áldd meg szívem, csekély törekvésem,  
Koronázza siker minden léptem!  
Ha e földön eljön meghalásom,  
Könnyű legyen számadásom.  
Lásd meg rajtam azt, hogy nevekedtem,  
Ha megkérded: Nőttél-e gyermekem?  

Molnár Károly 

 

 
 

 

Hogy te mekkorát nőttél! 
 
Ha most élőben, egy légtérben tartózkodnánk (vagy legalább az in-
terneten egy csetszobában lennénk), biztosan nem hagynám ki, 
hogy megkérjem, emelje fel a kezét az, aki gyermekkorában, ami-
kor rég nem látott rokonok érkeztek látogatóba, megkapta ezt a 
mondatot: „Hogy te mekkorát nőttél!” Nekem is vagy százszor 
kellett meghallgatnom ezt a felismerést – az esetek zömében színé-
szi képességek megcsillantásával elhitetve, hogy őszintén jól esik a 
méltatás. Na, nem mintha egy pillanatig is azt gondoltam volna, 
hogy az én érdemem a növekedés – ha egyáltalán tényleg volt. 
Ugyanis akadtak olyanok, akik még harmincvalahány éves korom-
ban is megkérdezték, hogy ugye nőttem legutóbbi találkozásunk 
óta… Néha erre azt feleltem: „Talán lélekben igen.” 

Különös időket élünk. A hátunk mögött egy olyan év van, ami-
lyenre senki sem számított. A koronavírus, és az ahhoz kapcsolódó 
korlátozások, intézkedések mindannyiunk életére olyan hatással 
voltak, amelyek gyökeresen megváltoztatták az életünket. Ha akar-
tuk, ha nem. Aztán ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre inkább a 
lelkünkre is formáló hatással kezdtek lenni a körülmények. Talán a 
magányosság, a kedvetlenség, a reményvesztettség, esetenként fé-
lelem szele is meglegyintette a szívünket. Nem vonhatjuk ki ma-
gunkat 2020 hatásai alól: így, vagy úgy kitörölhetetlen nyomot 
hagy mindannyiunk lelkében. És még azt sem mondhatjuk, hogy az 
új évvel vége a küzdelmeknek. 

Újévre megleptem magam Ferenc pápa (Jorge Mario Bergoglio) 
friss könyvével: Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé. Már az 
első oldalak olvasása lebilincselően hatott rám mélyen szántó, mégis 
egyszerűen megfogalmazott gondolataival. Rögtön az előszóban rá-
tér a koronavírus fémjelezte időszak lelki tanulságaira. Így ír: 
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„A válságban törvényszerű, hogy nem ugyanúgy kerü-
lünk ki belőle, ahogyan belesodródunk. Ha átvergődünk 
rajta, jobb vagy rosszabb emberként lépünk elő, de so-
hasem maradunk ugyanazok. (…) Márpedig életünk so-
rán valamennyien próbára vagyunk téve – ezáltal fejlő-
dünk. Az élet próbatételeiben felfedjük szívünket, men--
nyire könyörületes, mennyire nagy vagy kicsi. A szok-
ványos idők olyanok, mint a hivatalos társasági helyze-
tek: ott sosem kell feltárnunk magunkat. Mosolygunk, az 
elvárások szerint beszélünk, és sértetlenül vészeljük át 
az eseményt, anélkül, hogy akár egy pillanatra meg kel-
lene mutatnunk, kik is vagyunk valójában. (…) A válság 
pillanataiban egyaránt kapunk jót és rosszat: az embe-
rek megmutatják igazi arcukat. 
(…) Válság idején szokásos mű-
ködési módunk kizökken a meg-
rázkódtatástól.” Ilyenkor felül 
kell vizsgálnunk és átformálnunk 
szerepeinket, szokásainkat, hogy 
jobb emberként kerüljünk ki a 
krízisből” (Ferenc pápa: Álmod-
junk együtt – Út egy jobb jövő 
felé, XXI. Század Kiadó, Buda-
pest, 2020, 7-11. o.) 

Egyet kell értenem vele. A je-
lenlegi krízisből sem kerülhetünk 
ki ugyanúgy, mint ahogy beleke-
rültünk. Két értelemben is igaz 
ez: globálisan és személyesen. 
Hogy a világ egészét milyen 
irányba befolyásolja ez az idő-
szak, nem tudjuk biztosan. Az 
optimistábbak azt feltételezik, 
hogy tanulunk a nyilvánvalóvá 
vált hibáinkból. Önmérsékletet tanúsítunk a túlkölteke-
ző vásárlási szokásaink terén, átgondoljuk társadalma-
ink fogyasztásra építő gazdasági modelljeit, környezet-
tudatosabbak leszünk, a kormányok többet költenek az 
egészségügyre és a szociális háló megerősítésére. De 
van egy személyes vonatkozása is a kérdésnek: hogy 
egyénként hogy kerülök ki a jelen krízisből, az már 
sokkal inkább rajtam múlik. Sokkal inkább az én fele-
lősségem.  

Lassan egy év telt el azóta, hogy hazánkat is elérte a 
járvány, és korlátozások között kell élnünk hétköznap-
jainkat – és ezzel együtt hívő életünket, benne Istennel 
való kapcsolatunkat. Hívő emberként a fent említett 
két vonatkozáson túl még egyet számba kell vennünk, 
ami ráadásul minden korszaktól, eseménytől, körül-
ménytől független: Isten megváltott, újjászületett 
gyermekeként miben fejlődtem, miben tökéletesedtem 
az elmúlt egy évben? Nem kell ehhez koronavírus, 
vagy egyéb válság sem, hogy elvárt legyen a fejlődés 
minden hívőtől. A napokban többször eszembe jutottak 
gyülekezeti családjaink gyermekei. Legtöbbjüket las-
san egy éve nem láttam! Vajon rájuk ismerek-e, ami-
kor újra találkozhatunk az imaházban? A kisgyerme-

kek egy év alatt nagyon sokat nőnek! Ez tovább sodor-
ta a gondolataimat: vajon lesz-e testvérem, aki lelkileg 
annyit nőtt ez idő alatt, hogy szinte rá sem ismerek? 
Hogy amikor meglep lelki érettségével, igeismeretével, 
józan életvitelével, örömömben Istent méltatom élete-
ket átformáló hatalmáért? És vajon én mennyit nőttem? 
Nőttem-e csak egy centit is…? 

Ha az elhatározás megvan, az még nem elegendő a 
növekedéshez. Gyermekkorunkban sem volt elég az, 
ha erősen elhatároztuk, hogy a legközelebbi rokonláto-
gatásra is nőni fogunk egy keveset. Bár nem a mi ér-
demünk, vagy elszántságunk diadala volt a méretbeli 
fejlődés, de kellett hozzá például a helyes, rendszeres 

táplálkozás, az, hogy ezáltal le-
hetővé tegyük a tápanyagoknak, 
hogy kifejtsék jótékony hatásu-
kat szervezetünkben. Létrehozni 
nem tudjuk a testi növekedést, de 
megakadályozni igen. Így van ez 
a lelkünkkel is. Vasárnap délutá-
nonként hitvallási kérdéseket 
magyarázó sorozatunkban lelki-
pásztorunk egyik alkalommal a 
megszentelődésről beszélt. Idézte 
hitvallásunk ide vonatkozó mon-
datát: „a hívő ember megszente-
lődését elősegíti az önvizsgálat, 
az önmegtagadás, a buzgó imád-
ság, az igetanulmányozás és a 
közösség gyakorlása”. Ezek kö-
zül az utolsó elem megvalósítása 
a legnehezebb, legkevésbé meg-
valósítható jelen körülmények 
között. A fizikai távolságtartás 

elvárás lett minden felelősségteljesen gondolkodó em-
ber iránt. De vannak használható (bár csak pótlékként 
használható) szükségmegoldások az internet segítségé-
vel, és gyakran csak rajtunk áll, kihasználjuk-e az adó-
dó lehetőségeket a közösség ápolására, építésére. A 
fenti felsorolás többi eleme viszont maradéktalanul 
megvalósítható, megélhető. Vajon gyakorlom-e az ön-
vizsgálatot nap mint nap? Fejlődtem-e már az önmeg-
tagadás terén? Buzgóbban imádkozom? Nagyobb az 
igeismeretem, jobban értem Isten gondolatait, akaratát? 

Ha ezeket gyakoroljuk, a növekedésünk, a változá-
sunk nyilvánvaló lesz. Nem magunktól elérve ezt, ha-
nem hagyva a Szentléleknek teret, lehetőséget, időt 
megszentelő munkájának elvégzésére. Amikor majd – 
rég nem látott rokonokhoz hasonlóan – újból szemtől 
szemben köszönthetjük egymást, sőt az együtt szolgá-
lásban, a testvéri közösségben megláthatjuk egymás 
lelkét is, hiszem, sokszor hangzik el majd a felkiáltás: 
„Testvérem, hogy te mekkorát nőttél!” Addig is arra 
törekszem minden nap, hogy ezt nekem is mondhassá-
tok! 

Nagy Péter 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

 

 
                   Online karácsonyi istentisztelet dec. 25.                        Óévi alkalom – Bibliai kvízjáték dec. 31. 
 

  

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

 
 

Baranyai Lea és Sonkoly Tamás 

Hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy sok gyerek 
van a gyülekezetünk-
ben. Azt szeretnénk, 
hogy lássák: a gyüleke-
zet továbbra is létezik, 
még akkor is, ha szemé-
lyesen nem tudunk úgy 
részesei lenni, mint 
máskor. Így a szokásos 
karácsonyi ajándéko-
zást a helyzethez iga-
zítva hoztuk össze: 
maszkot húztunk és 
házhoz vittük a csoma-
gokat. 
 

Baranyai Zsolt 
 

 

Kotán Zente 
 

 

Hálaséta nőkkel, nőknek 
 

„…aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld 11,25) 
 
Néhány hete Brindza Beának a szívében megfogalmazódott, hogy szívesen találkozna és beszélgetne rég nem látott 
testvérekkel. Ezt a gondolatát megosztotta velem, elkezdtünk gondolkozni egy megoldáson és végül elhatároztuk, 
hogy január 1-én a járványhelyzet és a vizsgaidőszak okozta akadályokat a szabadban, maszkban sétálva hidaljuk 
át. Közösen elkészítettünk egy Facebook-eseményt, melyre meghívtuk a szeretett nőtestvéreinket. 

A sétát egy bemutatkozó körrel kezdtük, hiszen nem mindenki ismerte egymást, mert ez egy gyülekezetközi 
program volt. A Gellért-hegy lábánál közösen, egységben imádkoztunk. Kényelmes tempóban, egymásra odafi-
gyelve, beszélgetve vagy csendességben sétáltunk. Isten gyönyörű idővel ajándékozott meg bennünket. Az úticé-
lunk a Citadella volt, ahonnan gyönyörködtünk a természetben, az Úr „festményében”: az égen a felhőkben. 
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A sétával a testünk, a lelkünk és a szellemünk is felüdült, 
felfrissült. 

Megemlékeztünk hálaadással az előző évről, hogy meg-
erősödve és megújulva tudjuk felemlegetni az Atya nagy tet-
teit, gondviselését, hűségét és szeretetét az életünkben. 

 

Havasi Lili 
 

„Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és 
egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlé-
keztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagyjatok nyugtot néki, 
míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e föl-
dön.” (Ézs 62,6-7) 

 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 
 
Visszanézve az évekkel ezelőtti előszavakat, amiket a 
szolgálattevők listája elé írtam, olyan szenteskedőnek 
tűnnek, pedig biztos, hogy jóindulatból írtam őket. 
Ahogy gondolatban én is végig vettem az előző évet, és 
elkészítettem Évi kérésére az óévi szokásos vetítést, 
nagy hálákat mondtam magamban Istennek. Nem csak 
azért, mert úgy tudom, senki sem betegedett meg súlyo-
san közülünk a járvány során, hanem azért is, mert hal-
lottam az idősekről való gondoskodásról, képes bizo-
nyítékait láttam annak, hogy a gyülekezet életben akar 
maradni, meg akarja őrizni az összetartozást, az egy-
másra figyelést, a közösséget. 

És a szolgálatok beszűküléséről eszembe jutott két 
történet. Mindhárom gyerekem ugyanahhoz a tanító-
nőhöz járt az általános iskolában, így már tizenkét éve 
ismertük egymást Erika nénivel. Öt éve ilyenkor (ak-
kor már Zsófi is felsős volt, de rendszeresen bejártam 
az iskolába, sokszor találkoztunk) összefutottunk az is-
kolai zsibongóban, és elmesélte, hogy meghalt az apu-
kája. Szó szót követett, amikor is kilyukadtunk oda, 
hogy a kórházban a halála előtti napon meglátogatta 
apukáját egy kedves szomszéd, és lelki beszélgetést 
folytattak, talán még imádkozott is az ominózus szom-
széd. Apukája utána olyan nyugodt lett, és másnapra el 
is hunyt. Mondja Erika, hogy Bélának hívják ezt a 
kedves embert. Én tudtam, hogy hol laknak Erika szü-
lei, és tudtam azt is, hogy ott lakik az egyik kedves 
testvérem is a gyülekezetből. Kérdezem is Erikától, 
hogy nem így és így hívják azt a szomszédot? De, 
igen! Ő a mi gyülekezetünkbe jár, mondom én, és 
olyan melegség öntött el, amit ritkán érez az ember. A 
testvéremről tett jó bizonyságot egy (még) nem hívő 
ismerősöm, és én „büszkén” mondhattam, hogy ő a mi 
gyülekezetünkbe jár. Ez a testvérem Juhász Béla! 

A másik történet hasonló ehhez. Két-három éve írta 
valaki a Facebookon egy csoportban, hogy a Tétényi 
úti (most Szent Imre) kórház nefrológiai osztályán az 

orvosok nem fogadnak el hálapénzt! És hogy nagyon 
rendesek a betegekkel. Ezt elmeséltem Balázs Enikő 
testvéremnek, és ő is ugyanezt hallotta vissza egy ven-
dégétől, akinek ott kezelték egy hozzátartozóját. Enikő 
még vissza is kérdezett, hogy csak nem ez és ez a dok-
tornő kezelte? De igen! Megint olyan jó volt hallani 
egy testvéremről a gyülekezetből, hogy ilyen jó ember, 
jó orvos. Ez a testvérem pedig nem más, mint Barabás 
Noémi! 

Ők jutottak eszembe, bár ezek a történetek nem a 
járványhoz, és nem az elmúlt évhez kapcsolódnak, de 
arról szólnak, hogy a környezetünkben, a munkahe-
lyünkön is lehetünk jó bizonyságai Istennek, a hívők-
nek, sőt, a család után ott kell igazán. És lehet ez így a 
járvány idején is! Köszönöm, hogy leírhattam, olyan 
jól esett!  

„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, 
amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert 
szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe 
előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fárado-
zásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett re-
ménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől 
szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.” 
(1Thessz 1:2-4) 

A mostani szolgálattevők felsorolásánál figyelembe 
kell vennünk azt a tényt, hogy a tavalyi év rendkívüli-
sége a nyilvános szolgálatok lecsökkenésével járt, de 
hála jó Atyánknak, új szolgálati lehetőségek is meg-
nyíltak, és új szolgálattevők is munkába álltak. Így ol-
vassák tehát a testvérek a listát, hogy az egyes terüle-
teken általában szolgálatot teljesítők ugyanúgy fel 
vannak sorolva, még ha tavaly nem biztos, hogy tevé-
kenyen részt is vettek azon munkában. 

 
Ádány Judit 
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Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2020-ban 
 
I. Elöljáróság: 

Lelkipásztor: Kotán Béla; Gyülekezetvezető: Nagy 
Péter diakónus; Aktív felavatott tagok: Gulyás Jenő 
presbiter; diakónusok: Ádány Béla, (Ádány Ferenc), 
Nagy János, Sonkoly Tamás, Zákány Gábor 
Elöljárók: Baranyai Zsolt, Horváth Ádám, Máté Ar-
nold, Nagyné Kalán Éva, Simon Dávid, Uri Erika 

II. Tanítás 
1. Igehirdetés, bibliaóra: Kotán Béla / Baranyai Zsolt, 
Horváth Ádám, Nagy János, Nagy Péter, Simon Dávid, 
Sonkoly Tamás 
2. Imaóravezetők: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány 
Mihály, Bodó Dániel, Gulyás Jenő, (Kiss Pál ), Ko-
tán Péter, Máté Arnold, Nagy János, Nagy Péter, dr. 
Novák Péter, (Örökös-Tóth István), Simon Dávid 

– Kiscsoportos imaóra: nincs felelős, önműködő 

– BáZYs imaóra: felelős: Nagyné Kalán Éva, Sonkoly 
Anna 
3. Vasárnapi iskola: 

Kicsik – Bárka: Baranyainé Júlia, Bodóné Nagy-
Lukács Doroti, Nagyné Kalán Éva 

Óvodások – Felfedezők: Sonkoly Tamás, (Sonkoly-
Domby Annina), Bodáné Szlepák Viktória, Uri Ben-
jámin, ifj. Uri Imre 

Iskolások: Nagy Jánosné, Sonkoly Anna 

4. Ifjúsági vezetők: Bodó Dániel, (Örökös-Tóth István) 

5. Közösségépítés: 
– Kirándulások: szervezők: Ádány Ferenc, Nagyné 
Kalán Éva, Sonkoly Anna 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Sonkoly Tamás 
– Gyülekezeti hétvége: Nagyné Kalán Éva, Sonkoly 

Anna, Gulyás Orcifalvi Tímea, Gulyás Zsombor 
– Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: dr. Ádány Sándor, Gulyás Je-
nő, Kálmán Imréné, Nagy János, dr. Novák Péter, 
Ökrös Sándorné, Sonkolyné Nagy Ágnes, kisgyere-
kesek házicsoportja 
– Köszöntőszolgálat: Ádány Ferenc, Bodó Dániel, 
Bodóné Nagy-Lukács Doroti, Horváth Ádám, Hor-
váth Virág, Kálmán Imréné, Kristóf Róbert, Nagy 
Péter, Nagyné Kalán Éva, Tarsoly Csaba, Trethon 
Gergely 
– Karantén-áhítat (szerzők és felolvasók): szervező: 
Nagy János, továbbá: Ádány Béla, Ádány Mihály, 
Baranyai Zsolt, Bodó Dániel, Bodóné Nagy-Lukács 
Doroti, Brindza Beatrix, Gulyás Jenő, Gulyás Zsom-
bor, Gulyás Orcifalvi Tímea, Horváth Ádám, Hor-
váth Virág, Kotán Péter, Kotán Béla, Máté Arnold, 
Máténé Csikéri Noémi, Nagy Péter, Nagyné Kalán 

Éva, Lukács Edit, Simon Dávid, Simonné Pap Viola, 
Sonkoly Tamás 

III. Pásztori munka 

Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: Ko-
tán Béla, és mindazok, akik felvállalják mások prob-
lémáit 

IV. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

Szervező: (Kálmán Imréné), Uri Melinda; rész vettek 
a gyülekezet alkalmanként szolgáló tagjai 

2. Kerületi Gyermekklub: 

Felelős: Nagy Jánosné, segítők: Bodáné Uri Ibolya, 
Nagy János, Nagyné Kalán Éva, a gyülekezet alkal-
manként jelenlevő tagjai 

V. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, dr. 
Ádány Sándor, Kotán Péter, Lukács Edit  
2. Énekkar: megbízott karvezető: Boda Gábriel 

– szoprán: Kiss Ágnes, Mikes Benjáminné, Simonné 
Pap Viola, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Uri Melinda 
– alt: Ádány Rebeka, Bodáné Gajdács Rebeka, Hor-
váth Virág, Kiss Pálné, Zákány Gáborné 
– tenor: dr. Ádány Sándor, Uri Benjámin, 
Zákány Gábor 
– basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Kotán Péter, 
Nagy János, Tulipán Barnabás 

3. Gyülekezeti énekcsoport: dr. Ádány Sándor, Ádány 
Máté, Ádány Rebeka, Gulyás Zsombor, Horváth Virág, 
Kotán Melitta, Kotán Péter, Kotánné Bodnár Jolán 
(Örökös-Tóth Eszter, Örökös-Tóth István) 

VI. Diakóniai szolgálatok 

1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 
dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő – pénztáros: Uri Erika 
– pénztárellenőrök: Máténé Csikéri Noémi, 
Zákány Gábor 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 
Mihályné, Bencsikné Bódi Zsuzsa, (Gulyás Jenőné), 
Kálmán Imréné, Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Simon Dávid 
– gondnok: (Simonné Pap Viola) 

– gondnok eseti helyettese: Olajos Gabriella 
4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, (Kiss Pál ), 
Nagy János, Nagy Péter, dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: Ádány Béla, Ádány Máté, 
Gulyás Jenő 
– hangfelvétel: Ádány Béla, Uri Erika, ifj.Uri Imre 



M A N N A   2021. január–február 

 6

– fényképezés: Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 
Boda Zsolt, Simon Dávid, Simonné Pap Viola, (Zsi-
govics Benjámin) 
– technikai koordinátor: (Máté Arnold, Simon Dá-
vid) Gulyás Zsombor 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 

(Gulyás Jenő), Nagy Péter – jegyző: Nagy János 

7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, Békehírnök-terjesztés: Nagy János 
– gyülekezeti honlap: Ádány Balázs, Baranyai Zsolt 
– gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, állan-
dó munkatársak: Lukács Edit, Nagy János 
– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 
– gyülekezeti Facebook-profil: Ádány Judit, 
Baranyai Zsolt 
– gyülekezeti Facebook-csoport (Alsóhegy38) és 
Instagram-oldal: Nagy Péter 

8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 

9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 
Ádány Béla, Ádány Ferenc, Baranyai Zsolt, Bodá-
né Uri Ibolya, Horváth Ádám, Kálmán Imréné, Si-
mola Ilona, Tarsolyné Sonkoly Eszter, Uri Erika, 
Uri Melinda / online előkészítés: Nagyné Kalán 
Éva 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 

Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Anna 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Ádány Orsolya, dr. Ádány Sándor, segítők: 
alkalmanként mások 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: Nagy Jánosné; gye-
rekek: Ádány Balázs, Ádány Judit, Kamaraerdő: 
Bodáné Uri Ibolya 

12. Dekoráció: 
– felelős: Nagy Jánosné, Nagyné Kalán Éva 
– hálaadónapi oltár: dr. Kovács Gábor, Nagy János-
né, Zákány Gáborné 
– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. Az imaház felújítási munkáiban részt vevők 2020-
ban: 
– felújítási megbízott: Zsigovics Géza 
továbbá: Antal Károly, Boda Gábriel, Boda Péter, Bo-
da Zsolt, Bencsik István, Berényi Csaba, Gulyás 
Zsombor, Horváth Ádám, Kotán Béla, Kotán Jonatán, 
Máté Arnold, Nagy Jánosné, Nagy Péter, Örökös-Tóth 
István, Simon Dávid, Simonné Pap Viola, Trethon 
Gergő, Tulipán Barnabás, Ugróczky Csilla, Uri Ben-
jámin, Uri Erika, Uri Melinda, ifj. Uri Imre, Uri Imre, 
Zsigovics Benjámin 

VII. Külső kapcsolatok 

1. Ökumenikus kapcsolatok: Kotán Béla 

2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 
Nagy Péter, Baranyai Zsolt (pályázatok) 

3. Békehírnök: Nagy János 
 

(A szolgálatot abbahagyók neve zárójelben, az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel szedve látható.) 
 

 

   
 
Egy újabb szakasz, újabb tudósítás. Újabb fontos lépést tettünk annak érdekében, hogy szebbé, használhatóbbá te-
gyük a gyermekek, fiatalok, a gyülekezet számára a felső szintet, ez pedig az ajtók behelyezése volt. Bócsa Tamás 
és kollégái (bajai testvérek) végezték az ajtók legyártását, és berakását. Az ajtók minősége és a munkájuk is a tőlük 
elvárt, és már megtapasztalt, kiváló munka. Még nem teljes a végeredmény. Apróbb, a fal egyenetlensége miatt 
felmerülő hibákat kell még korrigálni. Az eredmény nagyon szép lesz. Egy kis előzetes látható a fenti képeken. 
Közben Orosz Karcsiék a teraszra néző szobák külső falát kezdték el szigetelni. Itt is részleges a teljesítés. A redő-
nyök már fenn vannak, és ezután lehetett megkezdeni a szigetelést. 

Zsigovics Géza 
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INTERJÚ HELYETT 
 

Ha jóra használjuk a Facebookot (ez egy internetes közösségi tér), akkor kincsekre is lelhe-
tünk. A Baptista nők csoportban bukkantam Nagy-Kaszáné Somogyi Lona testvérünk írásai-
ra. Ez egy kerek történet, és két részletben fog megjelenni itt, a mi újságunkban, természete-
sen a szerző engedélyével. 

Lona így ír magáról: „Férjemmel és családommal tizenhárom éve szolgálunk Kárpátal-
ján az itteni magyar baptista testvérek között. Isten nagyon sok áldásban részesített ezekben 
az években. Ezeket szeretném veletek is megosztani egy-egy történet elmesélése által.” 
 

Mennyei kincsek 
 

1. fejezet – A váratlan vendég 
„Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött.” (Mt 10,40) 

 
2017-ben egy novemberi napon hívatlan vendég állított 
be hozzánk. Nem volt teljesen idegen számunkra, mert 
évekkel azelőtt dolgozott pár napot az imaház bontásá-
nál, de látogatása meglepett bennünket. A férjemmel 
akart beszélni valami dologról ezért én nem tartottam 
fontosnak, hogy ott legyek, így csak később tudtam 
meg a jövetelének az okát. Sajnos hajléktalanná vált, és 
nincs hol laknia a télen, ezért arra kért minket, hogy fo-
gadjuk be tavaszig. A férjem kért egy hét haladékot, 
hogy eldöntsük, mit tudunk tenni az érdekében. Nem 
tudom, lehet mások rögtön, ott igent mondtak volna, de 
valahogy az én szívem nem nyílt meg azonnal. Sőt, azt 
is mondhatnám, hogy nagyon is háborgott az ellen, 
hogy ez a szinte idegen ember 
beköltözzön az udvarunkra. 
Nem akartam elhinni, hogy Is-
ten tőlünk várja ezt a feladatot! 
Reméltem, hogy Dani is nemet 
mond! 

Tudtam, hogy Laci bácsinak 
hívják és, hogy „hitbeli test-
vér”, de az meg hogy lehet, 
hogy hajléktalan? Miért nem 
kell a családjának? Nem a mi 
gyülekezetünkhöz tartozik. Miért pont hozzánk jött, 
hisz évekkel ezelőtt találkoztunk utoljára. Hogy miért 
hozzánk, arra választ kaptunk. Amikor legutóbb nálunk 
dolgozott, finomakat evett és nagyon kedvesek voltunk 
hozzá. Jól érezte magát közöttünk. Felajánlotta, hogy 
cserébe segít a ház körül, amiben csak kell, viszont fi-
zetni nem tud, mert semmilyen bevétele nincs. Elég 
magas, derék ember volt s a következő év februárjában 
lett volna nyugdíjas. Remélte, addig kihúzza nálunk. Az 
egyik lábára bicegett ezért nem is tudott nehéz fizikai 
munkát végezni. Más betegsége nem volt, legalább is 
nem mondta. Rettentő udvarias volt, és túlságosan nyá-
jas. Nem ismertem még hozzá hasonló udvarias embert. 
A sok nehézsége ellenére tartotta magát, és úriember-
ként viselkedett, noha hajléktalan volt. 

Szóval Dánielem leültetett és meg kellett beszél-
nünk, mi legyen. Hol aludhatna, mit fog enni, ki fog 
főzni rá? Egy háziasszony első gondolatai. Addigra már 
rengeteg vendégen és főzésen túl voltam, hogy tudjam 
milyen nehéz feladatot róna rám a napi háromszori ét-
keztetés megoldása. Szégyen bevallani, de nagyon el-
lenkezett a lelkem továbbra is. Én, aki mindig olyan 
kedves és segítőkész vagyok mindenkivel, az utolsó 
koldusnak is odaadok mindent, amit kér, nem akartam 
befogadni egy testvéremet, aki hajléktalan lett. De jó, 
hogy az Úr nem hagyott ilyen állapotomban. A követ-
kező napokban hazautaztunk a szüleimhez Erdélybe, 
Krasznára. A dolog még nem volt eldöntve, azon rágód-

tam, mi legyen. Nem az volt a 
kérdés, hogy befogadjuk-e, ha-
nem, hogy én milyen szívvel 
fogadom.  

Az Úr dolgozott rajtam. Te-
hát Krasznán, szülőfalumban ott 
ahol megismertem az én Ura-
mat, abban a családi házban vá-
laszolta meg az Úr a kérdései-
met és kinyitotta a szívemet. 
Kezembe került egy Vetés és 

Aratás és egy olyan cikk, amelyben William McDonald, 
a híres író befogad a házába bizonytalan időre egy egy-
szerű fiatalembert. Úgy érzi, hogy Jézus a fiatalemberen 
keresztül akar az otthonába jönni, amit ő egy kicsit elő-
ször kényelmetlennek tart. Jézus tükröt tart elé a fiatal-
ember egyszerűsége és szegénysége által, de végül nagy 
lelki nyeresége válik belőle. Tudtam, mit akar mondani 
az Úr és azt is tudtam, hogy meglágyította a szívemet, 
míg a cikket elolvastam. Kész voltam örömmel befo-
gadni Laci bácsit, de akkor még nem tudtam, hogy ez a 
döntés mit hoz majd még magával. Tudtam, hogy Jé-
zust fogadjuk be, ha őt befogadjuk. Elmondtam a fér-
jemnek is, aki örült Isten bennem elvégzett munkájá-
nak. 
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2. fejezet – A beköltözés 
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok...” (Mt 25,35) 

 
Több testvéremmel is megosztottam a kételyeimet. Ta-
nácsot akartam kérni tőlük és reméltem, hogy azt mond-
ják majd, amit hallani akartam! Voltak, akik azt mond-
ták, hogy nem biztos, hogy jó döntés befogadni, mert 
nem tudjuk milyen ember pontosan. Hirtelen én is el-
képzeltem a legrosszabbat is, ahogy az amerikai kisvá-
rosi filmekben megjelennek az ef-
féle jelenetek. Vajon biztonságban 
lesznek a gyerekeim? Ilyen gon-
dolataim is voltak. Rég volt már, 
hogy itt járt nálunk, de azóta mi-
lyen ember vált belőle, ha senki-
nek nem kell? Vajon, miért nem a 
saját gyülekezetéhez megy segít-
séget kérni? Számos kérdés szo-
rongatott! 

Biztos meg van rá az oka, gondoltuk! A férjem böl-
csen azt mondta, hogy nekünk a saját szívünkért kell 
számot adnunk. Isten hozzánk vezette, nekünk kell ten-
ni érte, tőlünk várja, hogy döntsünk. Talán hitben is 
megújul és visszatér Istenhez. Részéről semmi akadá-
lya, hogy itt legyen! 

Szóltunk pár gyülekezeti tagnak, hogy jöjjenek segí-
teni kipakolni azt a szobát, amit tárolónak használtunk. 
Minden felesleges dolgot elvittünk, így elég lakájos kis 
otthonná varázsoltuk a „gyerektermet”. Előkerestük a 
rég elpakolt TV-t, meg áramos főzőlapot, néhány 
edényt, hogy minden legyen, ami egy háztartáshoz kell, 
mivel egy feltételt szabtam csak: nem vállalom, hogy 
minden nap reggelit, ebédet, vacsorát főzök. Megkértük 
tehát, hogy gondoskodjon magáról. Nem arról volt szó, 
hogy nem adok az éppen főzött ételből, de három kis-
gyermek, szolgálat meg tanulás stb. mellett nem tudtam 
volna eleget tenni ennek a feladatnak. Dani bevásárolt 
neki élelmiszer alapanyagokból, én meg adtam még pár 
dolgot a konyhára. A pince polcain roskadozott a sok 
befőtt és savanyúság, bátorítottam, hogy ami csak kell 

belőle, használja. A gyerekterem könyvespolcán is ros-
kadozott a sok jó könyv, Bibliák s egyéb hitbuzgalmi 
irat. Jó volt látni, hogy a gyülekezet tagjai is örömmel 
fogadták és lelkesen segítettek, amiben csak tudtak. 
Még egy antenna is előkerült valahonnan, hogy a ma-
gyar adást is tudja fogni a TV, ne csak az ukrán hírcsa-

tornát. Vastag kabát és néhány 
pulcsi. Emlékszem egy keddi nap 
volt, amikor ez történt és Laci bá-
csi beköltözött. Nagyon boldog 
volt és örült minden segítségnek. A 
takarításból ő is kivette a részét! 
Kipakolta a kartondobozokból a 
„fél életét” a többit pedig egymásra 
helyezve a sarokba állította. Furcsa 

dolog ez! Kiokítottam a kanapé kinyitásának fortélyai-
ról, mert viharvert kis kanapé volt ám az, annakidején 
egy misszionárius házaspár hagyta ránk, amikor haza-
költöztek a misszióból. Azóta kétszer átkárpitoztam, de 
már a mostani is kopott volt. Nem volt egyszerű a ki-
nyitása. Volt egy mosókonyhánk az udvaron, ahol zu-
hanyozni is lehetett, radiátor adta a meleget. Tehát ez is 
megoldottá vált. Meleg van, főzni lehet, mosni, fürdeni 
lehet. Mi kell még a boldogsághoz, kérdezhetnénk? El-
helyeztünk néhány egércsapdát is, mert egerek bőven 
akadtak, nincs ezen mit szépíteni. 

De Laci bácsi boldog volt, és mi is boldogok vol-
tunk, hogy végső soron mégis jót tehetünk egy atyánk-
fiával. Természetesen elmondta a búját, baját, felhábo-
rodtunk rajta, de arra jutottunk, hogy nem a mi dolgunk. 
Nem szólunk bele! Valaki figyelmeztetett, hogy nehéz a 
természete, de hát kinek nem? Majd megpróbálunk se-
gíteni neki mindenben, hogy helyreálljanak a dolgai és 
rendeződjenek a kapcsolatai. Ezen a keddi napon tehát 
elindult egy új fejezet az életünkben, aminek a befeje-
zését még nem tudtuk. A napokat, hónapokat Isten ma-
ga írta. Mi csak tettük a dolgunkat. 

 

3. fejezet – A két fillér! 
 
Van egy süket-néma barátnőm, már elég régóta látogat-
ja a gyülekezeti alkalmainkat. Az évek során megtanul-
tam megérteni, amit mondani szeretne, néha még elég 
jól el is tudunk beszélgetni. Egy kis vityillóban lakik 
(mert másnak nem lehet nevezni) a roma tábor szélén. 
A faluban mindennapos jelenség, mivel koldulásból él. 
A falubeli gyerekek féltek tőle az elején, de mivel ők is, 
a „néma asszony” is gyakran megjelenik nálunk, meg-
tanulták, hogy nem kell félni tőle. Időközben megtud-
tuk, hogy be is van merítve és szereti az Urat. Ezt már 
sokszor észrevettem rajta. Mint mondtam, koldulásból 
él és van, hogy hozzánk is benéz, hogy adjon abból, 
amit koldult. Csodálatra méltó. A gyerekek cukorkát, 
csokit, sütit, almát szoktak kapni tőle, a kutyánk meg 

olyan ételt, amit sajnos az emberek adnak neki, azzal a 
gondolattal, hogy neki biztos az is jó lesz! Volt már 
olyan is, hogy épp jól jött az, amit nekem is adott, mert 
épp nem volt otthon belőle. Visszautasítani nem szabad 
semmit, mert akkor megbántom, ezt már megtanultam. 
A perselybe is mindig rak, néha csak „két fillért”, de ő 
ezt fontosnak tartja. Ez a folytonos cselekedete indított 
épp arra, hogy megosszam veletek, hogy ma is mit tett.  

Tegnap volt istentiszteleten, de jelezte, hogy nincs 
pénze, ezért nem tud tenni semmit a perselybe. Mond-
tam illetve mutattam neki, hogy semmi gond. Isten úgy-
is tudja. Ma dél körül épp a szokásos körútjáról tért ha-
za, amikor megállt a kapunk előtt. Kisebbik lányom 
vette észre az ablakból, hogy itt van a néni, aki nem tud 
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jól beszélni. Először nem akartam lemenni, gondoltam 
hátha elmegy, ha látja, nem jön ki senki. Aztán nem ha-
gyott nyugodni a Lélek! Lementem hozzá, gondoltam, 
biztos jól esne neki egy kávé, majd elbeszélgetünk. 
Nem akart bejönni csak a kezembe nyomott kb. 100 fo-
rintnak megfelelő ukrán hrivnyát és megkért, hogy te-
gyem a perselybe. Most kapta valakitől, de ő fontosnak 

tartotta, hogy odaadja Istennek. Meghatódtam és meg is 
szégyenültem. Isten különleges módon munkálkodik 
azok életében, akik nem értenek a „mi” nyelvünkön. 
Számára nincs akadály, hogy valakivel beszéljen és el-
vezesse a jóra. Vajon mi megértjük, mit akar nekünk 
mondani? 

 

4. fejezet – Hogyan tovább? 
„A szegények kívánságát meghallgatod, ó, Uram. Megerősíted szívüket, füled figyel rájuk...” (Zsolt 10,17) 

 
Amennyiben azt gondoltátok több csavar már nem lehet 
ebben a történetben, akkor most elárulhatom nektek, 
hogy Isten tenni akart még valamit. Ennyi év távlatából 
viszont úgy látom, hogy meghagyta az embereknek a 
szabad döntés lehetőségét. Azzal, hogy befogadtuk őket 
nem csak azt szerettük volna, hogy a földi sátorházuk 
védve legyen a tél hidegétől, hanem hogy a lelki házuk 
is épüljön. Az övék is meg a mienk is. Isten formáló ke-
zében voltunk. Kezdtünk belerázódni a dologba. 

A városi gyülekezetbe sok fiatal és gyerek járt a Ke-
resztyén Gyerekotthonból ekkortájt is. A gyerekek ma-
guk dönthették el, hogy milyen gyülekezetbe akarnak 
járni. A legtöbben hozzánk jártak. Az egyik fiú megtért, 
bemerítkezett, és a gyülekezetünk 
tagja is lett! Aranyos, jó fej srác 
volt, de olyan, aki nem hagyja ma-
gát! Szerettünk együtt énekelni a 
házi csoporton, hamar megtanult 
gitározni is! A hangján volt még 
mit csiszolni, no de serdülőkorban 
volt! Olykor viccesen mondtam ne-
ki, hogy inkább csak gitározzon, 
majd én elkezdem az éneket. Nem 
sértődött meg rajta. Azóta remek hangja lett. A gyer-
mekotthon szabályai itt is hasonlóan működtek, mint 
gondolom bárhol máshol a világon. Eljön az a nap, 
amikor már nem lakhatnak ott, akik felnőttkorba lép-
nek. Épp ekkortájt töltötte be a tizenhetet, ezért lakást 
kellett találjon magának. Az emberben benne lehet egy 
nagyfokú bizonytalanság ilyenkor. Mi lesz velem ez-
után? Hogyan tovább? Az előző hetek eseményeit ő is 
tudta és arra kért minket, hogy engedjük meg neki, 
hogy egy időre ő is odaköltözhessen. Először azt gon-
doltam, hogy három „dudás egy csárdában” már sok 
lesz, de most nem magam miatt aggódtam, hanem hogy 
milyen lesz köztük a harmónia! Természetesen mond-
tuk neki, hogy örömmel várjuk, és hogy nagyjából mire 
kell számítani. Mi is csak sodródtunk az eseményekkel, 
de mindenképp segíteni akartunk neki, hiszen tudtuk 
milyen nehéz egy új kezdet. Kicsit messzebbre került a 
munkahelyétől, de vonattal mindennap bejárhat. Örül-
tünk, hogy legalább neki van munkája. Elmondtuk Mi-
sinek és Laci bácsinak, hogy mi várható és kerestük a 
megoldást az ágy problémára, merthogy az még nem 
volt. Következő héten volt a beköltözés napja, viszont a 
fiatalember mégsem jött el. Talált átmeneti megoldást 

Beregszászon majd később egyik testvérnőnk fogadta 
be egy időre. Így történt, hogy maradtak kettecskén a 
lakóink. Biztos megkönnyebbültek, hogy így mégiscsak 
több helyük maradt. 

Misinek komoly gyógyszereket kellett szednie a szí-
ve miatt s mi reméltük, hogy nem nálunk lesz valami 
baja. Egy nejlon zacskóban volt minden, amire a szívé-
nek szüksége lehetett. Szívműtétre várt, de még nem 
volt meg rá a pénz. Még? Egyáltalán nem volt semmi, 
csak a hit és bizalom. A barátja, úgyis mondhatnánk 
lelki mentora, latba vetette minden kapcsolatát, hátha 
elő tudja keríteni a szükséges összeget. Annyira szere-
tettel bánt vele, tanítgatta. Példaértékű volt. Mi is bevál-

laltuk, hogy elvisszük őt az orvosi 
kivizsgálásokra, amikor csak kell. 
Többen is hasonlóan gondolkodtak 
a MEM-ben. Mindenki segíteni sze-
retett volna Misinek! Jó volt látni az 
emberek szeretetét, önzetlenségét és 
összefogását! Hát nem ezért va-
gyunk egymásnak? Mi is bolyong-
tunk a nagyvilágban Jézus nélkül, 
de megtaláltattunk, ahogyan Misi is. 

Ez a helyzet új színt hozott az életünkbe! Szerettük vol-
na nagyon, hogy sikerüljön az orvosoknak őt meggyó-
gyítani. Elkezdtünk érdeklődni jó hírű szívorvosok 
után, persze ami itt a környékünkön elérhető. Magyar-
országi megoldáson nem gondolkodtunk. Az első vizs-
gálatok nem mutattak jó eredményt. Fel kellene erősíte-
ni egy kicsit - mondták- így várni kellett. A beregszászi 
gyülekezetbe rendszeresen vittük magunkkal vasárnap 
délelőttönként. Úgy láttuk oda szívesebben járt, mert a 
barátja is ott volt, meg több volt a fiatal. Kapott néhány 
új holmit a fiúktól! Volt egy új öltöny felsőnk, ami pont 
rá passzolt! Amikor felvette csinos fiatalember lett be-
lőle. Boldognak tűnt, csak vigyorgott. A régi barátai 
meg is szólták érte! Nem dicséretnek szánták! Amikor 
napközben benéztem hozzájuk gyakran megesett, hogy 
Misi is a Bibliát olvasta. Csak úgy falta az igéket. Az 
életadó igéket, amelyek a lelkét már megmentették. De 
a teste még veszélyben volt. Nem is gondoltuk mennyi-
re. Unalmukban gyakran hallgatták azt az ütött kopott 
rádiós- magnót is, amit még Misi hozott magával. 
 

Folytatás a következő lapszámban. 
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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! 
 

Első levelemet írom Neked, és ha címet is adnék neki, talán ez lenne: A szemenköpött igazság. Ismeretlen ismerős-
ként írok, hiszen személyesen még nem találkoztunk, de megnyilvánulásaidból sok mindent megtudhat rólad az 
ember: világlátásodról, értékítéletedről, ízlésedről, vágyaidról, örömeidről és bánataidról is. 
 

Nemrég hallottam, hogy a Jóistent emlegetted, egy általad 
a gyűlöletet, álkereszténységet, kirekesztést, a hatalommal 
való visszaélést képviselő csoporttal szemben. Keserű 
szavak voltak ezek, mert szerinted, aki ilyen értékeket 
közvetít, azok nem sajátíthatják ki a Jóistent maguknak. 

És ezen akadtam el/meg egy pillanatra, ugyanis a jó-
istenezés nálam botlatókőnek számít. Nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy a jóistenezés mögött őszinte 
hit, istenismeret, istenkeresés lenne. Ha pedig nincs, 
miért is példálózunk Vele? Ja, azért, mert akik Isten ne-
vével takargatják tetteiket – bátrabban: bűneiket –, vagy 
olyan cselekedeteket visznek véghez, amelyek az átlag-
ember szerint nem férnek össze Isten nevével? Értem. 
Tehát működik egyfajta erkölcsi érzés az emberekben, 
hogy annak ellenére, hogy nem hisznek Istenben, azt 
mégis érzékelik, hogy mi nem fér össze az Ő nevével. 
Ez vajon az általános műveltségnek, a taníttatásuknak, 
az ún. keresztény európaiságnak köszönhető? Vagy an-
nak a minden ember lelkének (szellemének) legmélyén 
lapuló, visszasorvadt igaz lelkiismeretnek, amiről úgy 
beszél Blaise Pascal, hogy Isten alakú űr? 

Vagy a másik általános megnyilvánulás Isten szá-
monkérése, amikor nem is hisznek benne! Azt hogy? 
Az olyan – bocsánat a hasonlatokért –, mint amikor 
olyan ló után várnál nyereményt, akire nem is fogadtál! 
Vagy kártérítést követelni egy biztosítótól ha összetö-
röd a kocsidat, pedig nincs is CASCO biztosításod! 

Van-e kedved, kedves Kriszta elindulni egy olyan 
úton, amelyen ezekre a kérdésekre  vagy félreértésekre 
választ találsz? Mert bár látszólag semmi közöm nincs 
hozzád, én ezt a jóistenezést mandátumnak fogom fel, 
amit Te adtál, egyfajta felhatalmazásnak, hogy felkelt-
sem a kíváncsiságodat, mert a hit dolgairól meggyőzni 
nem lehet az embereket, de kíváncsivá tenni – talán igen! 

Lelkiismeret és kíváncsiság – legyen ez két hívószó 
ahhoz a felfedező utazásunkhoz, amelyen szeretném 
olyan perspektívából megmutatni a kereszténységet, 
ahogy eddig talán nem találkoztál vele, és motivációt ér-
zel majd ahhoz, hogy túllépj a jóistenezős életérzésen! 

Lelkiismeret: 16-17 éves koromban, mint egészség-
ügyi szakközépiskolás heti egy-két napot jártam kórházi 
gyakorlatra. A Tétényi úti kórház V. belosztályán ten-
gettük az időt, gyakorlatilag segédápolói feladatokat lát-
tunk el: ágytálazás, ágytálmosás, ágyazás, ebédosztás, 
néha hőmérőzés, egy-egy injekciózás, és beszélgetés az 
idős, a végtelenségig kiszolgáltatott betegekkel. Igazá-
ból nem szerettük, mert ez kimondatlanul is egy elfekvő 
osztály volt, állandóan bűz volt, haldokló betegek. Egy-

szer az egyik betegnél megláttam néhány nyugat-
európai képes magazint, ami nagy kincs volt abban a 
szocialista időkben. Kölcsönkértem, majd ha nem is la-
zán, de hazavittem magammal. (Ahogy írom ezt, már ég 
a képem!) Ezt azért tettem, mert ezeknek az újságoknak 
a birtoklásával többnek éreztem magam, menő dolog 
volt, ha valakinek volt ilyenje És nem vittem vissza a 
következő nap. A beteg az osztályfőnökömtől kérdezte, 
hogy hol az újság, és én azt hazudtam szeretett Ági né-
nimnek, hogy ott hagytam a nővérszobában. Amikor 
aznap délután hazamentem, úgy éreztem, hogy rám 
szakad az ég, az újságokra rá se bírtam nézni, azt gon-
doltam, hogy ha megfogom őket, akkor megégetnek. A 
lelkiismeret! Mivel nem maradhattak nálam, és bevalla-
ni sem akartam, hogy elhoztam őket, valahogy meg kel-
lett szabadulnom tőlük. A sima kukába dobást kevésnek 
éreztem, ezért kivittem a kertbe, és elégettem őket. Jaj! 
Megviselt a dolog, mert addig is voltak kis bűneim, de 
ez most nagyon égetett! (Emberileg, pszichológiailag 
persze van a tetteimre magyarázat: elvált szülők, gye-
rekkori elhanyagolás, szeretetlenség, ritkán kaptam 
meg, amit szerettem volna stb...) És azt is éreztem, 
hogy ez nemcsak belőlem jött, valahonnan máshonnan 
is – mégsem volt elég erős ahhoz, hogy ne kövessem el! 

Vigyázni kell azonban a lelkiismerettel, mert billené-
keny. A Biblia beszél többféle lelkiismeretről is: erőtlen-
ről, jó és tiszta lelkiismeretről, az ember saját magát 
megbélyegzőről, botránkozás nélkül valóról is. Pál apos-
tol jó példa abban is, hogy zsidó főemberként, farizeus-
ként úgy gondolta, hogy jó lelkiismerettel szolgálja Is-
tent, ám a damaszkuszi úton ráébredt arra, hogy az igaz 
lelkiismeret forrásával akkor ismerkedett meg. A lelki-
ismeretünk is akkor kerül a helyére, ha Jézus helyre teszi 
azt. Ő az origója ennek is. Az addigi lelkiismeret az em-
beri szokások, törvényszerűségek és tapasztalatok le-
nyomata, bár ennek is Isten az eredeti kitalálója. 

Talán te is észrevetted mai világunk teljes relativizá-
lódását? Hogy mindent a saját vágyaikhoz, erköl-
csükhöz viszonyítanak az emberek? Ami jó nekem, és 
ezzel (látszólag) nem okozok kárt másnak, az jó? Hogy 
nincs egy biztos pont, amihez képest kellene meghatá-
roznunk mindent? Látod, Kriszta, ezért jó, ha valaki 
visszatalál Istenhez, mert akkor megtalálja a biztos pon-
tot. Aki nem próbálta, nem is tudja, hogy a hívő élet a 
legnagyobb kihívás ezen a világon! 

Van, akinek egy csapásra megnyílik a szeme Isten 
világára, nekem tíz hónapomba telt, van, aki évekig, év-
tizedekig küszködik. Te mit engednél meg annak érde-
kében, hogy tisztán láss az Isten-kérdésben? 
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Egyik legkedvesebb történetem a Bibliából egy vak-
ember meggyógyítása: „Amikor Bétsaidába érkeztek, 
egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő 
pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután 
szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: Látsz-e va-
lamit? Az felnézett, és így szólt: Látom az embereket, 
amint jönnek-mennek, de mintha fákat látnék. Azután 
Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülné-
zett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor 
hazaküldte őt, és azt mondta: Még a faluba se menj 
be!” (Márk evangéliuma 8:22-26) 

Vajon én engedném-e Jézusnak, hogy szemen köp-
jön a gyógyulásom érdekében? Vagy a tisztánlátásom 
érdekében? Vagy lenne türelmem kivárni a második fá-
zist, hogy ne csak szaladgáló fákat lássak? Te enged-
néd-e, hogy valaki azt mondja rád, hogy vak vagy? 
Hogy gyógyulásra, tisztánlátásra van szükséged? 

Egy másik kedves igém a Bibliából ez: „Mert sem-
mit sem tehetünk a valóság ellen, csak a valóságért.” 
(2. korinthusi levél 13,8) Istenről, az Ő szeretetéről le-
het úgy is beszélni, hogy adunk egy rózsaszín szemüve-
get, ami azt láttatja veled, hogy ha hívő leszel minden 
szép és jó lesz ezentúl, és nem lesz semmi gondod, ba-
jod, itt a mennyország. De ez nem a valóság! A valóság 
az, hogy az Istennel való találkozás után kezdünk el élni 
a valóságban. A találkozáskor tudatosul bennünk, hogy 
van egy teremtőnk, akivel ezután fogunk igazán meg-
ismerkedni, az együttélésünk során (ahogy egy házas-
ságban), és ez nem lesz mindig happy, meg cukormázas 
(ahogy egy házasságban), de igazi, valódi élet lesz – tel-
jes gondolkodásbeli és világnézeti váltással –, a végén a 
legjobbal! 

Kíváncsiság, ez a második hívószavunk. Te, Kriszta, 
kíváncsi vagy? Én az voltam, és ma már tudom, hogy 
ez a kíváncsiságom is Isten kezdeményezése volt, 
ahogy egy újabb kedves igém beszél erről: „A szél fúj, 
amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől szü-
letett.” (János evangéliuma 3,8) 

Sokszor éreztem gyerekkoromban, hogy valaki (!) vi-
gyáz rám, gondot visel rólam. Otthon soha nem hallot-
tam Istenről, az iskolában nem tanultunk róla, mégis ott 
volt valaki a hátsó gondolataimban. Valószínűleg emiatt 
a belső megérzés miatt volt az, hogy amikor egyszer 
apáméknál előkerült a „mostoha” (aki soha sem volt 
mostoha ) nagymamám nagy, piroskötésű, képes Bibli-
ája, teljesen odavoltam érte. Annyira különleges volt már 
az első, a teremtéstörténet, hogy éreztem, ez nem egy si-
ma mesekönyv. Sajnos nem kaphattam meg. De úgy ér-
zem, hogy talán innen, ettől a ponttól kanyarított rá Isten 
arra az útra, amelynek a végén megismerhettem Őt. 

Utólag rengetegszer rácsodálkoztam arra, ahogy Is-
ten kezelte a váltókat az életemben (vagy épp „angyalo-
kat” küldött): ahogy az egészségügyi szakközépiskolába 
irányított, ott adott egy olyan osztályfőnököt, aki szere-
tett engem, egyengette a kis életemet, adott sok, jó bará-
tot. „Kimunkálta” bennem azt az elhatározást, hogy ha 

már új iskolát kezdek 14 évesen, akkor mostantól fogva 
jól fogok tanulni, és így is lett. Szuper jó osztályba jár-
hattam, jól is érettségiztem, és ha becsületesebben tanu-
lok a felvételire, akkor felvettek volna egyetemre. De itt 
jön egy mégis! Mégis jó, hogy nem vettek fel, mert így 
kerültem dolgozni a gyerekfogászatra, ahol egyik kollé-
ganőm (Zsuzsa) hívő volt, és végül őt és a családját 
használta fel Isten a megtérésemre. És még azt a katoli-
kus doktornőt (Alízt), akivel együtt dolgoztam 89-től, 
és még azt a kis kolléganőmet is (Erika), aki szintén hí-
vő volt. Isten három embert is „odaküldött” mellém, 
hogy el ne vesszek! Alíz sokszor meghívott az ottho-
nukba, segített, szeretett, és olyan munkamorált ismer-
tem meg általa, hogy az még a főnökünknek is feltűnt. 
Teljesen máshogy álltam hozzá a gyerekekhez. Mivel ő 
és Zsuzsa hamar kiderítették egymásról, hogy hívők, 
elkezdtek keresztény könyveket cserélgetni egymás kö-
zött. És egyszer én is nagy bátran kértem egy ún. áhíta-
tos könyvet Zsuzsától, majd egy olyan piroskötésű nagy 
képes Bibliát is. 

Isten ekkor kinyitott egy ajtót: nemcsak felém, de 
Zsuzsa felé is, és ő nagyon jól élt ezzel. Legnagyobb 
megdöbbenésemre meghívott magukhoz, hogy menjek 
el beszélgetni ezekről a hívő dolgokról. Ez hónapra 
pontosan 30 éve volt. Szerdai napokon kezdtem el hoz-
zájuk járni, ahol vele és férjével, Jánossal beszélget-
tünk. Kaptam tőlük egy Károli fordítású Bibliát is, az 
első Bibliámat (most is megvan, újra kellett már köttet-
ni, de azt olvasom), elkezdtem olvasni az evangéliumo-
kat, és a felmerülő kérdéseimet minden héten megbe-
széltük. A gyülekezetbe egy kedves húsvéti ebédmeg-
hívás után mentem el először, és attól kezdve rendsze-
resen jártam Zsuzsáékkel vasárnaponta. 

Persze közben éltem tovább az életemet, tartottam a 
régi (egyébként írtó rendes, kedves és segítőkész) bará-
taimmal a kapcsolatot. És jön a következő mégis! Isten 
mégis úgy látta jónak, hogy ezeknek a kapcsolatoknak 
meg kell szakadniuk, mert valahogy visszatartanak en-
gem. Nem azért, mert ők rossz emberek voltak, de ne-
kem másfelé kanyarodott az utam. Eljött 1991 novem-
bere, amikor Isten már annyira szorongatott a döntéssel, 
hogy 10 év barátsággal a hátunk mögött már nem tud-
tunk természetes módon beszélgetni sem az egyik bará-
tommal. Ez a vajúdási folyamat meg is látszott rajtam, 
még testi tünetei is voltak, egy hónap alatt fogytam 
négy kilót. Aztán egyik éjjel azt álmodtam, hogy al-
szom, de a legjobb barátom be akar jönni a bejárati aj-
tónkon, felébredtem álmomban, odamentem az ajtóhoz, 
én nyomtam az egyik oldalról, ő a másikról, és végül 
sikerült kizárnom. Isten kizárta őt az életemből, utána 
talán ha kétszer találkoztunk. 

Közben olyan jó volt, hogy kis házicsoportunkhoz 
csatlakoztak mások is, és láttam más embereken is a 
változást, azt, ahogy Isten döntésre hívja őket. A gyüle-
kezet már bemerítésre készült, és én is éreztem, hogy 
nekem azon ott kell lennem! Isten megsegített! A vajú-
dás végül (újjá)születéshez vezetett: november 12-én 
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este olvastam otthon Máté evangéliumát, amikor ehhez 
a részhez értem: „Mikor pedig a tisztátalan lélek ki-
megy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyu-
galmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Vissza-
térek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, 
üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor el-
megy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat 
ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az em-
bernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így 
lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.” (Máté 12,43-45) 

Mellbe vágott! Magamra ismertem: sok mindent 
tudtam a Bibliából, tudtam, hogy a megtérés egy dön-
tés, egy elköteleződés, és ezt nem lehet már halogatni. 
Isten sarokba szorított ezzel az igével, és azt is jól tud-
tam, hogy a gonoszabb állapotot semmiképpen nem 
akarom. Letérdeltem, és minden finomkodás nélkül, 
egyszerűen megkértem Jézust, hogy legyen az életem 
Ura, töltse be az ürességet nálam, és bocsásson meg! 

Hidd el Kriszta, hogy én se addig, se azóta olyan 
boldogságot nem éreztem életemben, pedig voltam sze-
relmes, lett férjem, születtek gyerekeim, sok, áldott évet 
megéltem, de az a boldogság az elfogadás, az újjászüle-
tés boldogsága volt. Alig bírtam magammal, járkáltam 
körbe a szobámban, és úgy kellett visszafognom ma-
gam, hogy este 10-kor ne rohanjak át Zsuzsáékhoz. 

Ami ezután jött, az már a hívő élet mindennapjai: sok-
sok jóval, de kudarcokkal, nagy csalódásokkal, és persze 
fejlődéssel, ami nehogy azt hidd, hogy fájdalommentes. 
Miért és hogyan éri meg mégis! És itt a harmadik mégis! 

Akkor és úgy éri meg, ha a hitünk alapja nem mások 
hite, tettei. Ha az határozná meg a hitemet, hogy mások 
hogy viselkednek, akár hívőként, Istenre hivatkozva, 
akkor már rég beadtam volna a kulcsot. A megtérésem 
utáni hetekben olyan kísértések értek, olyan pofonokat 
kaptam, hogy a fal adta a másikat, de Isten megőrizte a 
hitemet. Mert nem azért tértem meg, hogy Zsuzsáék-
nak, a gyülekezetnek, vagy bárki másnak megfeleljek. 
A megtéréskor egyenesbe kell jönni Istennel: elhittem, 
hogy Ő van. És pont. Ennek alapja pedig a Biblia volt, 
amiből Isten megismerhető. Ez megtörténhetett volna 
úgyis, hogy szakközépiskolás koromban, amikor az 
emberi test hihetetlen működéséről tanultunk, ráébre-
dek, hogy ez nem alakulhatott ki véletlenül. Vagy a vi-
lág működése, a természet csodálatossága, és még so-
rolhatnám. Erről beszél Pál apostol a római levélben, 
amikor ezt írja: „… mert ami megismerhető Istenből, az 
nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette 
számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és is-
tenségét meglátja alkotásain az értelem a világ terem-
tésétől fogva.” (Róma 1,19-20) 

Ez tényleg így van, tudok olyanról, akit a természet 
bámulatossága vezetett el Istenhez, pedig lelkipásztor 
gyerek volt. De ezzel csak a Teremtő Istenig jutunk el, 
tovább kell lépni, és el kell jutnunk a Megváltó Istenig, 
Jézus Krisztusig. Bevallom, hogy Vele sokáig én sem 
vergődtem zöldágra. Ehhez már bibliai hit kell, amiről 
szintén Pál ír: „De hogyan hívják segítségül azt, akiben 

nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem 
hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És 
hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van 
írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evan-
géliumot hirdetik!” Csakhogy nem mindenki engedel-
meskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt 
mondja: „Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?” A 
hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus be-
széde által.” (Róma 10,14-17) 

Az ember Isten előtti státuszáról, Hozzá való viszo-
nyáról csak Jézus Krisztuson keresztül tudunk meg 
bármit is. Ő a megkerülhetetlen! Ehhez kapcsolódik a 
leges-legkedvesebb igém: „Én vagyok az út, az igaz-
ság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 
énáltalam.” (János evangéliuma 14:6) Ő az egyedüli út 
az Atyához, nem Ő és még Buddha, Mohamed, Za-
rathustra, a római pápa, vagy akár az apostolok, a ha-
gyományok, a horoszkópok, Saint Exupéri, Coelho, 
Müller Péter és még sorolhatnám a bölcseket. Nem! 
Csak Ő! Ahogy az igazság is, és az élet is csak Ő! 

Ez nem azt jelenti, hogy pl. Zsuzsáék gondoskodó 
szeretete, az értem hozott áldozatuk, vendéglátásuk nem 
ért semmit. Dehogy nem! Ők voltak Isten paidagógo-
szai, (rab)szolgái, akik Hozzá elvezettek. És ezért én 
örökre hálás vagyok nekik! De az Atyához Krisztuson 
keresztül jutottam el! 

Annyi mindenről tudnék még írni Neked: a kétpólu-
sú világról, a gonoszról és a jóról, a bűn hatalmáról és a 
szabadulásról, a bemerítkezés fontosságáról. Na, ezt 
még leírom: az egyik fiatal nő, akivel együtt merítkez-
tem be, János egyik munkatársa volt. Ő úgy indult el a 
megtérés útján, hogy előtte sokat foglakozott ezoterikus 
dolgokkal, és valami kártyavetésen az jött ki neki, hogy 
van Isten. Tudta (!) Jánosról, hogy hívő, hozzáfordult, 
és így jutott el ténylegesen Istenhez. Mondhatnánk, 
hogy a fagyi visszanyalt, mert a sátán (na, ez egy külön 
téma) az ezotérián keresztül elvezethette volna Istentől, 
de épp fordítva történt. 

Remélem, hogy fenti soraim kicsit felkeltették a kí-
váncsiságodat, talán megérintették a lelkiismeretedet is! 
Ez az én megtérésem története, amit tényleg nevezhe-
tünk szemen köpött igazságnak. Ha nem bánod, folyta-
tom majd leveleim sorát, amikben sok olyan témáról 
szeretnék írni Neked, ami erősen foglakoztatja a ma 
emberét is. És, amiből jobban megismerheted Istent, a 
Biblia tanítását is. Pl. teremtéstörténet, házasság, Jézus 
kommunikációja, nők helyzete, gender-kérdés, a zsidók 
megítélése, világvége, homoszexualitás, hazaszeretet, 
állatszeretet. 
Írj, ha tényleg érdekel! 
                                              Szeretettel ölellek: 

Judit 
U.I.: Amúgy jól működik az erkölcsi szenzorod. Is-

ten a leghatározottabban elítéli a hatalommal való vis--
szaélést, a kirekesztést, a gyűlöletszítást, az álkeresz-
ténységről nem is beszélve! De hivatkozni csak akkor 
hivatkozhatunk Rá, ha hiszünk Őbenne!  
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TALLÓZÓ 
 

Mi az a jó hír, amit a keresztények 
annyira el akarnak mondani a világnak? 

 

Időnként az a kívülállók benyomása rólunk, kereszté-
nyekről, hogy nem férünk a bőrünkbe. Olyanok va-
gyunk, mint a hajnalban az arcba szálló legyek: szemte-
lenül és hívatlanul a képükbe tolakodunk, és újra és újra 
elmondjuk nekik azt, amire ők egyáltalán nem kíván-
csiak. A mondanivalónk érdektelen ugyan a számukra, 
viszont a nyugalmuk megzavarására tökéletesen alkal-
masak vagyunk. 

Nem akarok mentséggel szolgálni az alkalmatlan, 
bölcstelen és rosszul értelmezett keresztény tanúskodás 
számára. Inkább azt szeretném megválaszolni, miért ér-
zik közülünk sokan azt, hogy joguk van a határátlépés-
re, akár az alkalmatlan, bölcstelen, rosszul értelmezett 
tanúskodásra is (amire egyébként nincs jogunk). Egyet-
len oka van ennek: a keresztények olyan jó hírről tud-
nak, amit mindenáron meg akarnak osztani másokkal! 
Néha akár bénán és kontraproduktívan is. 

A keresztények jó híre (görögből átvéve: ευαγγέλιον, 
evangélium) nem egy más forrásból is levezethető erköl-
csi tan, nem is valami ezoterikus bölcsesség, hanem egy 
váratlan és – ha igaz – elképesztő esemény: a kivégzett 
első századi zsidó tanító, a názáreti Jézus feltámadt a ha-
lálból! Szerintünk, keresztények szerint ez mindent meg-
változtat, de legalábbis mindent más megvilágításba he-
lyez. Mi a jelentősége Jézus feltámadásának, ennek a 
döbbenetes csodának, amiről annak idején több mint öt-
száz ember személyes élményként tanúskodott? Az apos-
toli tanítás szerint Jézus halálának és feltámadásának a 
jelentősége az, hogy általa Isten megszabadít bennünket 
a létezés két legkomolyabb tehertételétől: a bűntől és a 
haláltól. Jézus halála nem szerencsétlen baleset volt, ha-
nem Isten előre eltervezett szándéka, amire Jézus, a Fiú, 
még az örökkévalóságban önként igent mondott. Feltá-
madása azt jelentette, hogy a mennyei Atya elfogadta az 
áldozatát és megkezdte a bűn legszörnyűbb következmé-
nyének felszámolását, a halál elnyelését. Ez szerintünk, 
keresztények szerint olyan jó hír, amiért érdemes ember-
társaink nyugalmát (?) megzavarni. Hadd mondjam el új-
ra a jó hír két oldalát. 

Jézus a halálával magára vette a bűneinket. Sokan 
manapság nem bűnről, inkább csak bűntudatról beszél-
nek, jelezve, hogy a bűn valódi definíciója bonyolul-
tabb, mint ahogy azt megéljük. Arról viszont nehéz vi-
tatkozni, hogy az emberek számára gondot jelent a bűn-
tudat, az elrontott, elszalasztott élethelyzetek miatti szo-
rongó érzés, amit nem feltétlenül kapcsolnak össze az 
Istenséggel, de ettől még nagyon is átélnek. Akkor is, 
amikor igyekeznek elnyomni azt. Egyik ateista ismerő-
söm becsületesen elismerte, hogy neki – velünk, keresz-
tényekkel ellentétben – mindig együtt kell élnie a bűn-
tudattal, sok esetben bocsánatot sem tud többé kérni 

azoktól, akik ellen vétkezett. Ha a kereszténység Jézus-
sal kapcsolatos híre igaz, akkor viszont van megoldás a 
bűn és a bűntudat problémájára (ami egyébként jóval 
súlyosabb, mint a legtöbb ember véli, éppen az Istenség 
miatt). Az a jó hírünk a világ számára, hogy Isten ma-
gára vette a bűneinket, és helyettünk, bűnös emberek 
helyett bűnhődött, amikor hozzászegezték egy római 
fakereszthez. Nonszensz? Majdnem az. Pál apostol már 
az első században előrevetítette, hogy a „görögök” bo-
londságnak fogják tartani, a zsidók pedig botránynak, 
de a hívők számára ez a bolondság – „a keresztről szóló 
beszéd” – Isten bölcsessége és ereje. 

Jézus a feltámadásával áttörte a halál falát. A bibli-
ai világkép szerint a halál a bűn következménye. Az el-
ső ember a bűnbeeséssel a halált szabadította ránk, és a 
halál azóta mindent úgy rág szét, mint a szú az öreg bú-
tort. Nincs az életnek olyan zuga, melyet ne venne bir-
tokba, még ha az új élet születésének menetrendszerű 
csodája látszólag feltartóztatja is a halál terjeszkedését. 
Az egzisztencialista filozófusok helyesen ismerték fel, 
hogy a halál fényében minden abszurd, és nem az a 
kérdés, mi az élet értelme, hanem az, hogy miért ne fe-
jezzük be előbb, mint hogy magától szakad ránk. Ne-
künk, keresztényeknek olyan hírünk van, amelynek az 
összes újság címlapját be kellene töltenie: Jézus meg-
törte a halál erejét és világosságra hozta az elmúlhatat-
lan életet! Jézus a mi képviseletünkben szenvedte el a 
halált, a mi helyünkön állva kapott a bűnért büntetést. 
Egy új emberiség képviselőjeként – a benne hívők kép-
viselőjeként – engesztelést szerzett és elégtételt adott az 
isteni igazságosság számára. És ekkor nem csak az tör-
tént, hogy a bűneink bocsánatot nyertek. Mivel Isten 
kezdettől összeláncolta a bűnt és a halált, a bűn elvéte-
lével a halál ereje is megroppant! Jézus feltámadása azt 
bizonyítja, hogy Isten kiengedi az új emberiséget a halál 
fogságából. Feltámadnak az életre mindazok, akik Jé-
zussal kapcsolták össze az életüket, és a feltámadáskor 
megtapasztalják a halál nélküli Életet. Pál elragadtatá-
sában így kiált fel: „Amikor pedig ez a romlandó ro-
molhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlan-
ságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: ’Tel-
jes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? 
Halál, hol a te fullánkod?’ A halál fullánkja a bűn, a 
bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a 
diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” 

Lehet erről hallgatni? 
Szabados Ádám 

Forrás: 
https://divinity.szabadosadam.hu/?p=524&fbclid=IwAR3vQ
Tg2g2vdsJvwVCCgvlDoBAxaMe3Qs-tw1uWO6OYImtSawE-

OkT7Nc1U 
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Miért? 
„Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tar-
tok...” (Jób 42,5-6) 
 

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás 
szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráom-
lott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette min-
den vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még 
a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kér-
désekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért? 

Először önmagában töprengett. Saját magával akarta 
megbeszélni azt, amit nem értett, de semmire sem jutott. 
Akkor meglátogatták barátai, nekik tette fel kérdéseit. 
Ők azonban nem ezekre válaszoltak, hanem mondták a 
magukét. Sok beszédük, vádjuk csak még keserűbbé 
tette ezt a szenvedő embert. 

Ezután elsorolta miértjeit Istennek. Isten végighall-
gatta, azután emlékeztette őt arra, hogyan teremtette a 
világot, és ahogy hallgatta Isten nagy tetteit, Jób előtt 
felragyogott az Úr páratlan nagysága, szentsége, s ez 
többet mondott neki, mint ha egyenként felelt volna 
kérdéseire. Átélte, hogy nem egyenrangú felek társa-
lognak, Isten a Teremtő, ő pedig csak teremtmény. De 
van gazdája a világnak, akinek gondja van mindenre és 
mindenkire. Ő tudja, hogy mit cselekszik. Ismeri Jób 

helyzetét, és nála már készen van a szabadítás. Felis-
merte, hogy hiányos információk alapján vont le téves 
következtetéseket. Isten jelenléte, hatalmának, bölcses-
ségének, szeretetének megtapasztalása lett az igazi vá-
lasz Jób kérdéseire. Még mindig nem értett sok min-
dent, de bízni kezdett Istenben, és békesség, reménység, 
bizonyosság ébredt a szívében. Isten pedig levette róla 
szenvedése terhét. 

Pillanatnyi szenvedésének szemüvegén át nem min-
dig a valóságot látja az ember. Ez a szemüveg torzít. De 
Isten elé állva világosságot nyer a szenvedő, s kiderül, 
hogy nem minden kérdésére kell választ kapnia. Meg-
látja, hogy 

„A világ Isten-szőtte szőnyeg, 
Mi csak visszáját látjuk itt, 
És néha - legszebb perceinkben 
-A színéből is valamit.” 

(Reményik Sándor) 
 

Forrás: Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja  
Áhítatok az év minden napjára, jan. 27.. 

 
 

Hogyan vitatkozzunk? 
Konfliktusok minden kapcsolatban vannak, éppen ezért meg kell tanulnunk helyesen kezelni őket. Meg kell tanul-
nunk vitatkozni. Íme néhány tanács, melyek irányt tudnak mutatni ebben. 
 

Ne általánosíts 
„Mindig”, „soha”, „minden egyes alkalommal”, „állan-
dóan” – ezekhez a kifejezésekhez akkor nyúlunk, ha a 
másiknak egy szokása idegesít minket, azonban a sza-
vainkban a rossz szokás mértékét eltúlozzuk. „Mindig 
égve hagyod a villanyt” vagy „Sosem csavarod rá a 
fogkrémes tubusra a tetejét” vagy „Miért kell neked 
mindig ilyen negatívnak lenned?”. Az igazság az, hogy 
az általánosító szavainkkal nem írjuk le teljesen az 
igazságot. Senki sem viselkedik mindig ugyanúgy, így 
ezek a vádak elég sértőek lehetnek a másik fél számára, 
ugyanakkor nem vezetnek előre a probléma megoldásá-
ban, mert csak védekezést váltanak ki a másikból. Min-
dig a jelenre reagálj: „Égve hagytad a villanyt!”, „Nem 
csavartad rá a tetőt a tubusra!” stb. 
Ne hagyd, hogy elmérgesedjenek a viták 
Ha valami problémád van a társaddal, akkor igyekezz 
azt minél előbb és minél higgadtabban közölni vele. Ne 
hagyjátok, hogy mérges veszekedéssé fajuljon a vita, 
ahol már azt vágjátok egymás fejéhez: „Ez volt az utol-
só csepp a pohárban!” A korai beavatkozás ebben a te-
kintetben hasonló lehet egy tűzszerész munkájához, 
akinek a bombát kell hatástalanítania, mielőtt az időzítő 
elindul. Elkötelezett párként mindkettőtök feladata, 
hogy hatástalanítsátok személyes gyújtóeszközeiteket, 

mielőtt minden palackozott frusztráció felrobban, ezzel 
járulékos károkat okozva a kapcsolatban. 
Ne személyeskedj és ne használj durva szavakat 
Ezeknek a kifejezéseknek a használatától hamar eldur-
ranhat a vita, ennek következtében elkerülhetetlen a 
másik mély megbántása. Az ilyen sebek különösen ne-
hezen gyógyulnak, hiszen az okozta, akit a legjobban 
szeretünk. Igyekezzetek, hogy a problémára koncentrál-
jatok, ne a másik hibáira. Gondolj bele: ha a másiknak 
olyan fizikai tulajdonságait támadod, melyeket nem tud 
megváltoztatni, azzal akaratlanul is halálos csapást 
mérhetsz a kapcsolatotokra. Ami egyszer elhangzott, az 
örök nyomot is hagyhat a másik lelkében. 
Ne hozd fel a múltat 
Főleg akkor ne emlegesd a múlt problémáit, ha azokat 
egyszer már megoldottátok. A Példabeszédek 17-ben 
ezt olvashatjuk: „Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a 
vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjá-
tól.” Senki sem akar elszakadni a másiktól, így inkább 
példát kéne vennünk a Bibliából és megbocsátani a má-
siknak az ellenünk elkövetett megbánt vétkeit. 
Ne használj fizikai erőszakot 
Amíg nem önvédelemről van szó (bántalmazás esetén), 
addig a fizikai erőszaknak nincs helye egy kapcsolat-
ban. Egyetlen szituáció sem indokolja!  
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Ne feltételezz rosszat a másikról 
Ha a másik fél feltesz neked egy ártatlan kérdést, példá-
ul arról, hogy befizetted-e a számlákat, akkor ne gon-
dold azt rögtön, hogy felelőtlenséggel vádol. Könnyen 
beleláthatunk rossz szándékokat a másik kérdéseibe 
vagy cselekedeteibe, de mindig emlékeztessük magun-
kat arra, hogy ezek csak a mi feltételezéseink. Mindig 
gondoljuk a másikról a legjobbat, ne a legrosszabbat. 
Talán most már észrevetted, de ezek a tanácsok a Bibli-
ában elhangzott intésekre alapoznak. Fontos, hogy a pá-
roddal tudjatok beszélgetni arról, ti hogyan vitatkoztok. 
Gondoljátok végig, hogyan tudnátok változtatni ezen, 
mi az, amit bölcsebben csinálhatnátok. (Fontos, hogy 
mindenki a saját szerepét gondolja végig, ne a másik vi-
selkedését!) A folyamatos őszinte kommunikáció min-

den egészséges kapcsolat alapja. Fektessetek le szabá-
lyokat a veszekedésben is, és tartsátok magatokat hoz-
zájuk! Ha kezdene eluralkodni rajtatok az indulat, akkor 
ezek a szabályok segítségetekre tudnak lenni. 

Lehet, hogy tudod magadról, hogy hajlamos vagy 
addig dédelgetni a haragodat és a sértettségedet magad-
ban, míg pár hét múlva kirobban belőled a felgyülemlett 
feszültség. Ebben az esetben neked a második ponttal 
van problémád, és meg kell tanulnod őszintén, nem 
bántóan, és minél hamarabb jelezni a párodnak, ha 
megbántott valamivel. 

Kérjetek Istentől bölcsességet és tisztánlátást, hogy 
saját gyengeségeitek ismeretében bölcsen tudjátok ke-
zelni a konfliktusokat! 

Forrás: https://777blog.hu/2021/01/26/hogyan-vitatkozzunk/ 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

HÍDÉPÍTŐ CSAPAT INDULT GYÜLEKEZETÜNKBEN 
Isten minket is szeretet-hidak közös építésére hív, hogy tovább tudjuk adni az örömhírt másoknak! 

Az evangélizáció, a ke-
gyelem örömhírének to-
vábbadása olyan feladat, 
amire Jézus parancsot 
adott a tanítványainak, 
nekünk is. Ugyanakkor 

nem könnyű, főleg egyedül nem… Úgyhogy teljesítsük 
ezt a parancsot közös erővel! 

Gyülekezetünk elöljáróságában elindult az Örömhír 
Munkacsoport lelkipásztori kérésre. Ezt a munkacso-
portot én (Sonkoly Tamás) vezetem, Simon Dávid elöl-
járó testvéremmel, az elöljárókkal szoros együttműkö-
désben. Célunk az, hogy segítsük a gyülekezetben az 
evangélizáció ügyét előremozdítani, segíteni mindenki-
nek, hogy tudjon ebben fejlődni, Istennek hatékonyan 
engedelmeskedni. Ennek kulcs állomása a Hídépítő 
Csapat indulása, 2021. február 1-től. 

A csapat célja, hogy helyzetbe hozzon mindenkit, 
akinek a szívén van az evangélizáció, az elveszettek 
sorsa, legyen szó ismeretlenekről vagy barátokról, ro-
konokról. Szeretnénk sokat beszélgetni az evangélizá-
cióról, bátorítani egymást, imádkozni egymásért, tanul-
ni erről a területről, illetve evangélizációs lehetőségeket 
szervezni a gyülekezet falain belül és kívül. 

Sok szeretettel várunk még bárkit, aki csatlakoz-
na! Később is be lehet lépni a hídépítők közé, illetve 
rugalmas a csapat működése: mindenki csak azokban 
vesz részt a tevékenységek közül, amelyekben tud és 
szeretne. 

Építsünk együtt szeretet-hidakat ember és ember 
között, amelyeken Jézus át tud kelni!  

Sonkoly Tamás 

 

Mindenkit szeretettel hívunk a HÍDÉPÍTŐ Csapatba történő csatlakozásra! 
Érdeklődni Sonkoly Tamásnál lehet (0620-886-8179 / sonkoly-
hun@gmail.com), illetve a www.budaibaptista.hu/joomla honlapunkon to-
vábbi részletek olvashatók, és egy videó is megnézhető 

 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a januári születésnaposokat! 

 

Tomory Áron (jan.6.) Hunyady Emese (jan. 20.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel kö-
szöntjük január-
ban született test-

véreinket! 

„Nincsen velem Timóteushoz hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné a 
ti dolgaitokat.” (Fil 2,20) 
 

Timóteus szívén viselte a Filippiben lévő gyülekezet dolgait, ezt Pál apos-
tol mondta el nekik, dicsérve Timóteus szolgáló szívét. Az a legbiztatóbb 
számunkra, hogy a mi Mennyei Atyánk szívén viseli gyermekei dolgait, 
ügyeit. Akárhányan is vagyunk, mindenkire odafigyel. Nem kell találgat-
nunk, hogyan tud ennyi emberre nézni és segíteni nekünk, csak örülnünk 
kell, és hálát kell adnunk, hogy ilyen atyai szíve van a mi Teremtőnknek. 
Nagyon sok bátorítást kapunk a Bibliából, ezért nem is értjük, hogy miért 
tudunk annyira kétségbe esni, amikor baj van. „Minden gondotokat Őreá 
vessétek.” (1Pt 5,7) ; „Mikor még gyermek volt Izráel, megszerettem őt, és 
Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.” (Hós 11,1) Az Ige szavaival bizony-
ságot tehettek az Örökkévaló állandóságáról. „Az Úrnak kedveltje bizton-
ságban van, az Ő vállai között lakik.” (5Móz 33,12) Legyetek az Úrnak 
kedveltjei, ismerjétek meg az Atya szerető szívét! 

Lukács Edit 

 
Máté Arnold (jan. 4.) 

Kovács Éva (jan. 4.) 

Csernus Dorottya (jan. 8.) 

Kotán Jonatán (jan. 8.) 

Janák Tiborné (jan. 12.) 

Magyar Sándorné (jan. 25.) 

Ökrös Sándorné (jan. 27.) 

Kotán Béla (jan. 28.) 

 

Szeretettel köszöntjük februárban 
született testvéreinket! 

Tarsoly Csaba (febr. 2.) 

Uri Imre (febr. 2.) 

Ádány Ferenc (febr. 5.) 

Sonkoly-Domby Annina (febr. 6.) 

Sztasák Mihályné (febr. 7.) 

Kiss Pálné (febr. 12.) 

Szabó Gyuláné (febr. 13.) 

Hunyadyné Gulyás Kinga (febr. 22.) 

Kálmán Imréné (febr. 26.) 
 

 

„Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál, lelkemben erő tá-
madt.” (Zsolt 138,3) 
 

A kiáltás erőteljes kérés. Közel van az Úr azokhoz, akik hozzá kiáltanak, 
méghozzá hűséggel, kitartóan. Meghallgatja a kéréseket és segítséget nyújt. 
Hogyan kérünk? Kérve hittel, semmit nem kételkedve. (Jk 1,6) „Kéritek, de 
nem kapjátok, mert nem jól kéritek.” (Jk 4,3) Nem jók az indítékaink. Le-
hetnek anyagi jellegű kéréseink. „Betölt minden szükséget az Ő gazdagsá-
ga szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.„ (Fil 4,19) Akkor is kérünk, 
amikor az Ige által meglátjuk, hogy nem állunk a helyünkön, vagy valami 
akadályozza a fejlődésünket, amit le kell vetkőznünk, vagy az Úr rámutat 
valamire, amivel nem rendelkezünk, azt mondja a Biblia, hogy azt öltözzük 
fel. Az Úr mondja, hogy kiáltsunk, kérjünk, felhatalmazást kaptunk erre. 
Kapaszkodjatok bele ebbe a lehetőségbe, és bátorodjék fel a ti szívetek! 

Lukács Edit 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

A járványhelyzet alatti online al-
kalmaink: 

Vasárnapokon: 

Online imaóra 9,15 óra 

Istentisztelet 10 és 17 óra 

A délelőtti istentisztelet után online 
beszélgetés. 

Csütörtökönként: 

18,30 óra bibliaóra. 

A bibliaköri és ifi alkalmak szintén 
online formában lesznek megtart-
va. 

Betegeink 
 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Olajos Gabriella 
Uri Imre 
Uri Melinda 
Vétek Ferencné 
 

„Hanem ez lesz a szövetség, a 
melyet e napok után az Izráel 
házával kötök, azt mondja az Úr: 
Törvényemet az ő belsejükbe he-
lyezem, és az ő szívükbe írom 
be, és Istenükké leszek, ők pedig 
népemmé lesznek. És nem tanít-

ja többé senki az ő felebarátját, 
és senki az ő atyjafiát, mondván: 
Ismerjétek meg az Urat, mert ők 
mindnyájan megismernek en-
gem, kicsinytől fogva nagyig, azt 
mondja az Úr, mert megbocsá-
tom az ő bűneiket, és vétkeikről 
többé meg nem emlékezem.” 
(Jer 31,33-34) 
 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza, és egyéb források 

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


