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Július 
 

Zümmög a lét a virágos réten, 
a tó hátán vitorlák siklanak, 
néhány bolyhos bárányka az égen, 
köröskörül hétágra süt a Nap! 
Verítékes munka a határban: 
a termés áldását ontja a nyár, 
ízek és illatok fűben-fában. 
– Sok nyaraló diák kalandra vár… 
A vízben látja az égbolt mását, 
s riadtan nézi: van-e menedék? 
Szél tépi már a fák koronáját, 
a láthatár villámló messzeség, 
dörög az ég, ver a zápor, jég is… 
Nyög az erdő: minden rejtekére! 
 

Vihar után szebb az élet mégis, 
az ember hálásan néz az Égre! 

Lukátsi Vilma 

 

 

„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az 
Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, 
és kinek-kinek füvet a mezőn. … És megerő-
sítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, 
így szól az Úr.” (Zak 10,1.12) 

 

 

Bátran kérj! 
 

(Luk 7,1-10 – A kapernaumi százados szolgája) 
 

Legutóbb Lukács evangéliumát olvastam a Bibliából és 
elidőztem ennél a történetnél. Feltűnt, hogy van egy 
furcsaság a történetben. A százados közvetítői, a zsidók 
és a barátok mást mondanak. A zsidó vének mintha fer-
dítenének az üzeneten! Gondolkodjunk el ezen! 

1. A zsidó vezetők azt hangsúlyozták, hogy a százados 
megérdemli a segítséget, hiszen jóindulatú ember: ő 
épített nekik zsinagógát, szereti a népet, s kérték, 
hogy teljesítse kérését, gyógyítsa meg a szolgát. Ez 
valóban figyelemre méltó annak fényében, hogy a 
római hatalmasságok javarészt elnyomóként léptek 
fel a zsidó tartományokban. Másrészt azt is tudjuk, 
hogy a zsidó vezetők lépten nyomon belekötni pró-
báltak Jézusba, nem pedig a segítségét kérték. 

2. A százados a követei által azonban azt üzeni, hogy 
nem érdemli meg, hogy Jézus a házába menjen, sőt 
találkozni sem mer vele, inkább a barátait küldte a 
saját nevében.   

Miért olyan fontos ez? Úgy tűnik, hogy a százados ál-
láspontja végig ugyanaz volt, de mást adtak tovább a 
zsidó vének, mint amit a százados mondott nekik, sőt az 
ellenkezőjéről próbálják meggyőzni Jézust. Miért érzi 
azt, hogy nem méltó a találkozásra? A választ tőle kap-
juk meg: ő egy vezető ember, aki emberek fölé van ren-
delve, de neki is van felettese. Mindkét oldalt tapasztal-
ja, van, amikor neki kell kételkedés nélkül engedelmes-
kedni és van, amikor ő ad parancsot és alattvalói enge-
delmeskednek neki. Tudja, mit jelent a hatalom. Meg-
döbbentő, hogy felismeri és elismeri Jézus hatalmát, 
olyannyira, hogy talán úgy érzi, Jézus messze felette 
áll? Emiatt nem érzi magát méltónak, de van bátorsága 
kérni. 

Isten hatalmas és szent. Ahogy a százados számára 
Jézus, úgy a bűnös ember számára Isten távoli. Egyrészt 
mert tökéletes, ami számunkra lehetetlen, soha nem ér-
hetjük el, emiatt távolinak tűnik. Másrészt elkülönített:  
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van egy határ, aminél közelebb nem kerülhetünk hozzá, 
ez szintén növeli a távoli érzést. Gondoljunk Ézsaiás lá-
tomására, ahogy kerubok választják el a szentet a tisztá-
talantól és Ézsaiás őszintén megretten Istentől. Vagy 
gondoljunk a Jelenések könyvében leírt mennyei trónra, 
ahol szintén kerubok őrzik Isten trónját, jelezve, hogy 
Isten elkülönített és mindenek felett áll, méltó a dicső-
ségre, tiszteletre és hálára. 

Egy hasonló történet jutott eszembe: Eszter történe-
te. A perzsa király hatalmas, félelmetes. Van egy határ, 
amit nem lehet átlépni. Ha valaki hívatlanul, előzetes 
közbenjárás nélkül, felkészületlenül lép elébe, meghal. 
Ha mégis megteszi, egyedül a király irgalmában re-
ménykedhet, hátha kedvesnek találja és életben marad.  
Eszter nehéz helyzetben volt, azonban a századoshoz 
hasonlóan volt bátorsága kérni.  

Még tovább megyek: Jézus pap, Melkisédek rendje 
szerint. Ez egyrészt azt jelenti, hogy király és főpap 
egyszerre, egy személyben, másrészt Jézus az igazi fő-
pap. Melkisédek nem volt lévita, papi voltát nem szár-
mazásának köszönheti. Hasonlóan Jézus sem volt lévi-
ta, papi felhatalmazását egyenesen Istentől kapta. A 
zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: „Mert nem olyan 

főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségein-
ken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést 
szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát 
bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat 
nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van 
szükségünk.” (Zsid 4,15-16). Ennek jelentősége óriási! 
Bizalommal jöhetünk a királyhoz, a mindenek felett ál-
ló Úrhoz, aki maga a közbenjárónk és átérzi helyzetün-
ket! Mindezek tudatában már sokkal közelebb érezzük 
Istent, nem is tűnik olyan távolinak, hogy elbátortala-
nodjunk!  

Úgy gondolom, Isten megközelíthetetlensége és 
megközelíthetősége egyaránt fontos. Így merünk kérni, 
de kéréseink nem lesznek nagyravágyók és önzők, mert 
nem felejtjük el, hogy kitől kérünk. Elképzelem, ahogy 
bizalommal megyünk a trónhoz, mert átérzi helyzetün-
ket, hittel és reménykedve, hisz nincs számára lehetet-
len, közben a háttérben halljuk a kerubok énekét: 
„Szent, szent, szent! Méltó, hogy övé legyen a dicsőség, 
tisztesség és hatalom!” Féljük, tiszteljük és bátran kér-
jünk!  
 

Kotán Péter 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 
Hosszú hónapok után május végén újra megnyitott imaházunk. Június első vasárnapján úrvacsorát is vehettünk, és 
életre keltek azok a szolgálatok is, amik a közösségi együttlét velejárói. Örüljünk! 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 

Nekem mindig vidámnak, életerősnek tűnnek. Pár éve annak, hogy gyülekezetünkbe kerültek (hála a 
gondolatért, hogy legyen honlapunk!) az interneten keresgélve egy nekik való közösséget. Ez is Isten 
vezetése, ahogyan sok más is. Ezekről vallanak az alábbiakban Baranyai Zsolt és felesége, Juli. Szere-
tettel ajánlom kedves kitárulkozásukat mindenkinek! 
 

 

 
 

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

Juli: 1987. augusztus 12-én születtem Budapesten, egé-
szen pontosan a Szent Imre kórházban. Katolikus csa-
ládba érkeztem. Szüleim mérnökök (édesapám: Gyula, 
agrármérnök, édesanyám: Virág, vegyészmérnök). Van 
egy nővérem, Anna. Igazi óvó nagytestvér a mai napig. 
Az imaház közelében nőttem fel: a Karolina úton lak-
tunk négyéves koromig. Utána költöztünk a Kosztolá-
nyi Dezső tér mellé. A Karolina úton lévő icipici kápol-
nába jártam. Itt voltam elsőáldozó. Szerettem hittan-
órákra járni, amit meg is tettem úgy 12 éves koromig. 

Egy háztömbben jártam ki a bölcsit, az ovit, majd az 
általános iskolát. A nővérem a sulit az ovitól elválasztó ke-
rítésen dugdosta át nekem a gumicukrot az órák közti szü-
netben. Összességében békés, boldog, szeretetteljes gyer-
mekkorom volt, amiért igazán hálás lehetek az Úrnak. 

Zsolt: 1988. március 29-én születtem Budapesten, ab-
szolút véletlen gyerekként, szüleim egy pillanatig sem 
éltek együtt, sőt még ugyanabban a megyében sem. 
Édesapám kocsmáros volt Alsóörsön, a Balatonnál 
(azóta is az), és bár mindig is tartotta velem a kapcsola-
tot, inkább csak közepesen távoli rokonként volt/van je-
len az életemben. Így aztán nemhogy egyke voltam, de 
édesanyámmal csak ketten éltünk egészen addig, amíg a 
húszas éveimben el nem költöztem otthonról.  

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy 
éreztétek gyerekként majd ifjúként magatokat a gyüle-
kezetben? 

Juli: Gyerekként nem jártam igazán gyülekezetbe. Nem 
is tudtam, hogy van ilyen. Elmentem a kápolnába, majd 
hazajöttem. Általában egyedül vagy egy barátnőmmel 
vettem részt a misén. Nem is tudom, hogy mennyire 
működött ott együtt a gyülekezet. Az elsőáldozásunkra 
a kápolna akkori papja készített fel bennünket. Erre em-
lékeim szerint sokáig és komolyan készültünk. Nagy 

ünnep volt a családnak és piszkosul izgultam én is. 
Legerősebb emléknek az maradt meg bennem, amikor 
először mentem gyónni. Előtte össze kellett írnunk a 
bűneinket, hogy ne a gyóntatószékben morfondírozzunk 
rajta. Letaglózott, mennyi mindent „követtem” el. A 
másik, hogy nagyon vártam az első áldozást. Az első 
ostyát, amit a „papbácsi” adott nekünk. Gyónás ide 
vagy oda, úgy éreztem, talán meg sem érdemlem. Hiába 
gyóntam tegnap, nem telik el nap anélkül, hogy bűnt 
követnék el. Kegyelem hát, hogy Isten így is megtart 
engem. 

Zsolt: Édesanyám nagyjából három éves korom körül 
tért meg, először talán egy pesterzsébeti 
szabadkeresztény gyülekezetbe járt, amit egy ismerőse 
mutatott neki. Ez persze elég messze volt ahhoz, hogy 
egyedülálló anyaként egy kisgyerekkel rendszeresen el-
járjon oda a külső-józsefvárosi lakásunkból, így meglá-
togatott számos közelebbi közösséget is, majd végül a 
Nap utcai gyülekezetben gyökerezett meg, ahol akkori-
ban Révész Árpád volt a lelkipásztor. Így aztán én is ott 
töltöttem a gyerekkoromat, ott kezdtem vasárnapi isko-
lába, majd ifibe is járni. 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 

Juli: Sajnos tinédzseréveim alatt már nem látogattam 
kápolnát, templomot. Az imádság volt az egyetlen ka-
pocs, ami megmaradt köztem és Isten között. De így 
utólag ezért is hálás vagyok. Nem gyakoroltam aktívan 
a hitem, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy mellet-
tem van. Kislányként mindig úgy képzeltem, hogy van 
egy saját védőangyalom, akit Isten csakis azzal bízott 
meg, hogy rám vigyázzon, vigasztaljon, bátorítson. Ké-
sőbb ráeszméltem, hogy ez a gondviselés. Az Úr min-
dig jelezte számomra, hogy Ő van és figyel. Csak for-
duljak Hozzá.  

A családomban – és talán jellemzően a katolikus hí-
vőknél – a hit amolyan magánügy. Isten és a te dolgod. 
Így számomra egészen furcsa volt, amikor először eljöt-
tem az Alsóhegy utcai imaházba. Ekkor Zsolttal már je-
gyesek voltunk. Az esküvőnk előtt szerettük volna tisz-
tázni Istennel való kapcsolatunkat. Zsolt javaslatára el-
jöttünk az imaházba és felkerestük az akkori lelkipász-
tort, Fábián Sándort. Őt nem lehet kihagyni az Istenhez 
vezető utamból. Hihetetlen, milyen nyitottsággal várt 
bennünket. Megkértük, hogy foglalkozzon velünk, 
amolyan házasságfelkészítő tanfolyam formában, ami-
ben plusz kihívás volt, hogy különböző felekezetből ér-
keztünk. Sándor minden kérdésünkre vagy válaszolt, 
vagy a következő alkalomra utána nézett a válasznak. 
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Meghívott minket az otthonába és rengeteget tanított 
nekem, nekünk. Legjobban azt szerettem benne, hogy a 
saját életéből vett példákkal igyekezett bemutatni egy-
egy dolgot. Ő is adott össze bennünket. Nem tudok elég 
hálás lenni Istennek, hogy épp vele találkoztunk akkor.  

Továbbra is a gyülekezetbe jártunk. Másfél évvel az 
esküvőnk után érkezett az életünkbe Lea, elsőszülött 
kislányunk. Nem volt kérdéses, hogy hozzuk az ima-
házba, itt volt a bababemutatója is. Majd két évvel ké-
sőbb, amikor a kistesója, Rebeka a pocakomban volt, 
felmerült a kérdés, hogy valahogy nem jó ez így. Egyér-
telműnek tűnt, hogy azt szeretnénk, ha a gyermekeink 
gyülekezetben nőnének fel, de még én magam sem vol-
tam elég elkötelezett. Eleinte úgy éreztem, valamiféle 
hagyományt őrzök azzal, hogy megtartom a „katolikus-
ságom”. Hiszen valamiért ezt is kaptam Istentől. Zsolt 
tanácsára írtam Sándornak (ekkor már nem ő volt a 
gyülekezet lelkipásztora). Megkérdeztem, mit is kellene 
tennem? Ahogy azt vártam, nem kaptam fix választ, 
miszerint ezt vagy azt tegyem. Mégis egyértelműen tud-
tam, mit szeretnék. Így kezdtem el kismamaként már 
Bélához járni törekvők órájára. Szerettem ezeket az al-
kalmakat. Meghittek voltak, és Béla végtelen türelem-
mel tanított bennünket. Tényleg úgy éreztem, hogy szí-
vom magamba a tanítását. Közben második kislányom, 
Rebeka is megszületett. Istennek hála, ez nem akasztot-
ta meg a törekvésemet, így 2018. november 11-én 
Kotán Béla lelkipásztor a Budai Baptista Imaházban 
bemerített. 

Zsolt: Még ha formálisan nem is születtem hívő család-
ba, ahhoz azért kellően korán kerültem gyülekezeti kö-
zegbe, hogy természetes legyen a megtérés gondolata 
is, abszolút azt éreztem, hogy ez az élet természetes út-
ja: amikor már elég nagy vagyok ahhoz, hogy jobban 
megértsem Isten dolgait, akkor majd kérem, hogy köl-
tözzön a szívembe és támogasson az Ő útján való élet-
ben. 11 éves voltam, amikor ezt meg is tettem, tehát 
nem valamiféle közvetlen felismerés vagy istenélmény 
vezetett ahhoz, hogy meg akarjak térni, hanem az, hogy 
ezt láttam a lelki élet természetes rendjének. 

Ezután nem sokkal édesanyám elkezdett a Nap utca 
helyett a péceli Kármel pünkösdi gyülekezetbe járni, én 
egyelőre maradtam a Nap utcában, majd ott vetettem fel 
az akkori lelkipásztorunknál a bemerítkezés kérdését is, 
amiben ő akkor még türelemre intett. Közben – má-
sodmagammal a Nap utcai ifiből – elkezdtem járni egy, 
a péceliek által szervezett Alpha-kurzusra, ami ugye 
egyfajta hitalapozó sorozat. Miután ezt befejeztük, 
2002-ben be is merítkeztem a Kármel gyülekezetben – 
D. Nagy Tamás akkori lelkipásztor által –, és oda is jár-
tam a továbbiakban. 

Ami viszont nem tartott sokáig: egy-két év alatt ki-
koptam és az elkövetkező nagyjából tíz évet, tehát a kö-
zépiskolás és egyetemista éveimet nagyrészt Isten nél-
kül éltem, amolyan homokba dugott fejjel. Tudtam, 
hogy van, tudtam, hogy mit várna tőlem, de inkább nem 
foglalkoztam vele, az alkalmi, lelkiismeret-furdalásos 

imáimat leszámítva. Ez csak akkor változott, amikor 
2012 karácsonya előtt pár nappal megkértem Juli kezét: 
akkorra már annyira megerjedt a lelkemben ez a tudat-
hasadásos élet, hogy mindenképp rendezni akartam az 
életemet Isten előtt. Azóta járok, járunk ide, Budára.  

– Milyen szolgálatba kapcsolódtatok be, miután a gyü-
lekezet tagjai lettetek? Hogy érzitek, itt, Budán is meg-
találtátok az ajándékaitoknak, képességeiteknek meg-
felelő szolgálati lehetőségeket? 

Juli: Három évvel ezelőtt teljesen váratlanul kisgyer-
mektanító vált belőlem. Egyik napról a másikra. Azóta 
is sokat hadakozom ez ellen. Folyamatosan meg vagyok 
győződve róla, hogy alkalmatlan vagyok rá, nincs elég 
tudásom, nem értek a gyerekekhez. Aztán jön Isten és 
folyamatosan bebizonyítja, hogy nem kell mindent tud-
nom, hogy tanulhatok, fejlődhetek, az akadályok le-
győzhetők, hogy a gyerekek figyelnek rám (őszintén 
nem értem, miért), hogy nagyon szeretem őket és, hogy 
ennél szebb szolgálat nincs is. Aztán újra nem bízom 
magamban, aztán az Úr újra bizonyít. Így a válaszom, 
hogy kétlem, hogy a képességeimnek megfelelő szolgá-
latot találtam, de úgy tűnik, Isten szerint meg igen. 

Zsolt: Hűha, hát sokáig semmilyenbe, jó pár évig csak 
eseti módon segítettem be apróságokkal. Igazából azóta 
se jöttem rá, hogy van-e olyan lelki ajándékom, ami 
konkrétan hozzákapcsolható valamilyen szolgálathoz, 
így elsősorban az általános készségeim mentén kezdtem 
el mélyebben bekapcsolódni a gyülekezeti munkába. 
Nagyjából elfogadhatóan tudok írni, készítettem már 
egyszerűbb netes tartalmakat is, szakmámból fakadóan 
nem idegen teljesen tőlem a különféle szervezési, ügy-
intézési feladatok világa sem, így a gyülekezeti honlap 
és Facebook-oldal szerkesztésében, valamint különféle 
pályázatok intézésében veszek részt. Jelentős lökést je-
lentett ebben persze, amikor tavalyelőtt a gyülekezet 
megválasztott elöljárónak, hiszen így sokkal több fela-
dat „van kéznél”. 

– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok-tanultok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi 
munkahelyeteken? 

Juli: Érettségi után nem vettek fel egyből az egyetemre, 
de nem is igazán tudtam, mit szeretnék tanulni, így egy 
kétéves újságíró-iskolát végeztem el és mellette dol-
gozgattam. Utána az ELTE-n tanultam szlavisztika sza-
kon, cseh szakirányon. Ezt nagyon szerettem, de úgy 
éreztem, igazán nagyívű tudásra nem tettem szert, hobbi 
vált belőle és elkezdtem dolgozni. A kereskedelemben 
helyezkedtem el. Utolsó munkahelyemen tavaly nyáron 
mondtam fel, mivel két kisgyermek mellett már kivite-
lezhetetlen lett volna az ottani időbeosztás. Ekkor jött 
egy hihetetlen lehetőség: egy nemrégiben bezárt méter-
áruüzlet újranyitása. Álmodni sem mertem volna saját 
üzletről, de ez szinte kulcsrakész volt. A vírus és egyéb 
nehezítő tényezők miatt a nyitás nagyon elhúzódott, 
amit rengeteg ima előzött meg, hogy lássam, valóban 
ez-e az én utam. 
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Zsolt: Abszolút munkásosztálybeli családból szárma-
zom, így egyáltalán nem a családi minta vezetett a to-
vábbtanulás útján, hanem Isten keze – részben teljes vé-
letlenek, részben édesanyám becsvágya révén. Általá-
nos iskolásként nagyon rossz gyerek voltam, hat év alatt 
négy különböző iskolába jártam, volt, ahonnan félévkor 
rúgtak ki. Végül egy alapítványi iskolában töltöttem el 
több évet, Újpesten, ami nem volt túl erős, így édes-
anyám, akinek valahonnan a fülébe jutott, hogy létez-
nek hatosztályos gimnáziumok is, inkább egy ilyen irá-
nyába akart terelni. Nem ismertünk azonban egy konk-
rét iskolát sem, így gyakorlatilag véletlenül vettek fel a 
budai Táncsics Mihály Gimnáziumba. Itt persze dráma-
ian más életmintákkal találkoztam, mint akár a saját 
külső-józsefvárosi családomban, akár a magatartászava-
ros gyerekeket gyűjtő iskolában, ahonnan jöttem. Né-
hány évnyi akklimatizációs nehézség után már egész jó 
tanulónak számítottam, de sokáig fogalmam sem volt, 
hogyan tanuljak tovább. Szokták mondani, hogy sokan 
a saját dilemmáik alapján választanak pályát: akinek sú-
lyos beteg van a családjában, orvosnak áll; akinek rossz 
családja, az szociális munkásnak; aki lelki kihívásokkal 
küzd, az pszichológusnak és így tovább. Ez messze nem 
mindenkire igaz, de rám talán egy kicsit igen: mivel 
elég jelentős társadalmi távolságokat jártam be a 
tiniéveimben, elmentem szociológusnak. 

Miután 2012-ben végeztem, pár hónapnyi álláskere-
sési nyűglődés után felvettek egy kisebb elemzőcéghez, 
ahol azóta is dolgozom, jellemzően különféle városfej-
lesztési projektekkel és fejlesztési hatásvizsgálatokkal 
foglalkozom. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan veze-
tett Titeket Isten a párválasztásban? Hol és hogyan 
indult közös életetek? 

Juli és Zsolt: Vezetett, de erről elég sokáig nem igazán 
tudtunk. Zsolt harmadéves szociológushallgatóként amo-
lyan mellékprojektként határozta el, hogy csehül tanul, 
ezért felvette az ELTE BTK-n a cseh nyelvi kurzust; 
amire Juli jóval indokoltabb módon, cseh szakos böl-
csészként járt. Egyévnyi ismerkedés után kezdtünk járni, 
majd két év múlva, amikor már lediplomáztunk és el-
kezdtünk dolgozni, össze is költöztünk. Zsolt pár hónap-
pal később kérte meg Juli kezét, de ekkor már erősebben 
dolgozott benne a Lélek és egyre egyértelműbben érezte, 
hogy az a fajta lelkileg céltalan, Istennel való élő kapcso-
lat nélküli élet, amit élt, rossz. Így aztán ahogy jegyesek 
lettünk, Zsolt jó sok idegeskedés után leült beszélni Juli-
val és elmondta neki, hogy szeretné rendezni az életét Is-
tennel, és csak akkor érdemes összeházasodnunk, ha eb-
ben ő is partner tud lenni. 

Volt benne félelem, hiszen hiába ismerték egymást 
ekkor már évek óta, kimondottan lelki dolgokról azért 
eléggé szőrmentén beszéltünk csak. Juli, hála Istennek, 
nyitott volt erre, és bár mindketten elég bizonytalanok 
voltunk, hogy mit is kellene csinálnunk, elkezdtünk ap-
ró lépésekkel, együtt előrehaladni egy Istennel közös 
élet útján. Némi netes keresgélés után megtaláltuk a bu-

dai gyülekezetet, írtunk egy hosszú e-mailt, amiben ki-
fejtettük a helyzetünket és a terveinket, aztán elkezd-
tünk járni az alkalmakra, Fábián Sándor akkori pásztor-
ral (és gyakran a szintén akkortájt idekerülő 
Kusztorékkal) sokat beszélgettünk amolyan 
jegyesoktatással kombinált törekvők óráin, majd miután 
2013 decemberében itt összeházasodtunk, Zsolt tag is 
lett. Neki persze egyszerűbb volt egy baptista gyüleke-
zet részévé válni, hiszen ismerős terep volt – Julinak 
bonyolultabb folyamat volt, amíg eljutott a bemerítésig, 
de ezt már úgyis említette.  

– Tudjuk, hogy Isten két kislánnyal áldotta meg há-
zasságotokat. Néhány mondatban beszéljetek arról, 
hogyan alakult át az életetek, körülményeitek azóta, 
amióta szülők lettetek? Vajon mi változott bennetek, 
például az előzetes elképzelésekhez képest? 

Juli: Azt hiszem, nekem nem igazán voltak elképzelé-
seim arról, hogy milyen lesz. A barátaink közül mi ala-
pítottunk először családot, így nem igazán voltak körü-
löttünk kisgyermekes családok. Emiatt furcsa volt, vi-
szont Isten egy fantasztikus kisgyermekes házi csopor-
tot adott nekünk a gyülekezetben. 

Zsolt: Az a helyzet, hogy egyikünk sem igazán ismert 
kisgyerekes családokat, így nem nagyon tudtuk, hogy 
mire kellene számítanunk. Mondhatnám, hogy türelme-
sebb, empatikusabb, önfeláldozóbb lettem, mióta apa 
vagyok, de nem lenne igaz: ha valamit tanultam a szü-
lőségből, az az, hogy sokkal világosabban látom, mi-
lyen területeken vannak hiányosságaim. Ez is valami, 
persze, de remélem, azért komolyabb jellemfejlődést is 
be fogok még járni. 

Ja és persze azért költöztünk a Kosztolányi Dezső 
tér mellől Albertfalvára két éve, hogy négyen normáli-
sabban elférjünk – és azért pont ide, mert az újépítésű 
lakásokra több CSOK jár, tehát igazából a lakcímünk is 
a szülőség eredménye. 

– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben? 

Juli: Igazán nagy próbák sosem értek. Elég hamar meg 
is torpanok, ha nehézséggel találom szemben magam. 
Amit a legnagyobb falatnak érzek, az egy olyan mun-
kahely megtalálása, ami lehetővé teszi, hogy a gyerekek 
mellett legyek, amikor csak szükségük van rám. Ennek 
alakításán dolgozom most is és imádkozom azért, hogy 
az út, amire léptem, az az út legyen, amit Isten is nekem 
szánt. 

Zsolt: Általában azt érzem, hogy nem különféle vad 
csapások, kihívások, hanem a csendes kihűlés, az apá-
tia, a hétköznapok terhei alatti elsorvadás az, ami fe-
nyegetni szokott. Volt ugye a megtérésem után nem 
sokkal egy tízéves szakasz, amikor eltávolodtam Isten-
től, mégis újra közelebb kerültem hozzá. Úgy kezdtem 
járni a párommal, hogy közben egyáltalán nem figyel-
tem Istenre, mégis vele együtt tartozhatok ma az Úrhoz. 
És egyik alkalommal sem az én nagyszerűségem állítot-
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ta helyre a kisiklást, egyszer sem a saját felismerésemet 
követő kemény imaharc, böjt, sziklaszilárd hit hozta 
helyre az életemet – hiszen épp az volt a gond, hogy el-
távolodtam a hittől – hanem csakis Isten kegyelme, aki 
már azelőtt tudta, hogy mi lesz a megoldás, mielőtt ne-
kem egyáltalán a probléma feltűnt volna. Így aztán ha 
van olyan hitbeli lecke, amit viszonylag jól megtanul-
tam, az talán az, hogy a magam erejéből abszolút sem-
mi sem vagyok, és kizárólag Isten kegyelméből érhetek 
el bármiféle eredményt is. Igyekszem ebben a szellem-
ben szolgálni azóta is, és örülök annak, hogy ez a fel-
szabadító tudat sokszor átsegít a kisebb nehézségeinken 
is: igyekszünk nem aggódni, ha épp kevés a pénzünk, 
ha épp nem tudjuk, hogy hová veszik fel valamelyik 
gyerekünket, vagy ha épp reménytelennek tűnik, hogy 
időre elkészüljünk valamilyen feladattal. Hiszen aggód-
ni úgyis csak emberi képességek és lehetőségek kap-
csán lehet, az Úr képességei és lehetőségei kapcsán 
semmi értelme. 

– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Juli: „Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd 
aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” 
(Mt 6,34). Jellemző rám az előre aggódás. Szeretnék 
ebben fejlődni, ezért gyakran veszem elő ezt az igesza-
kaszt. 

Zsolt: Konkrét igeversem nincs, van egy csokor – fő-
ként újszövetségi – szakasz, amire mindig erősebben 
dobban a szívem. Ezek közül valamiért mindig a Hegyi 
beszéd az, amire újra és újra ráirányítja a figyelmem a 
Lélek, így arra a hétköznapokban is többet szoktam 
gondolni. Az, hogy milyen énekek ragadnak magukkal, 
változó: emlékszem, hogy tizenpár évesen például a 
Jöjj, itt az idő és a Szóljon az ének volt a kedvencem 
(azóta is szeretem mindkettőt), de idén például a Drága 
Bárány kezdetű (angolul Revelation Song címen ismert) 
ének az, amit irtózatosan sokszor hallgattam meg újra 
és újra. Külön vicces volt, hogy ez utóbbi ének véletle-
nül került elém a Youtube-on, csehül – Svatý, svatý, 
Beránek nás –, és noha tudtam, hogy hallottam koráb-
ban is, csak a gyülekezeti Facebook-csoportunkban rá-
kérdezve, Ádány Rebi vájtfülű közreműködésével sike-
rült beazonosítani. 

– Milyen terveitek vannak? 

Juli és Zsolt: Hát, őszintén szólva, az egyik legfontosabb 
tervünk már évek óta az, hogy megpróbáljunk úrrá lenni 

a saját életünk mindennapos intézése felett. Soha nem 
voltunk az időmenedzsment, az előrelátó tervezés és eh-
hez hasonló készségek mesterei, de mióta gyerekeink is 
vannak, végképp folyamatosan csak rohanunk magunk 
után: legyen itthon étel, legyen, aki hozza és viszi a gye-
rekeket, legyenek legalább úgy nagyjából ellátva a mun-
kák, tartsunk csendességet, végezzük el a vállalt szolgá-
latainkat többé-kevésbé határidőre, néha ápoljuk a csalá-
di és baráti kapcsolatainkat is, és így tovább. Nem ki-
mondottan dicsőséges terv, de ez van – legalább soha 
nem kell sokat gondolkoznunk, hogy milyen aktuális 
imatémáink vannak. Remek bizonyság, hogy noha mos-
tanában hiába több a munkánk és a szolgálataink is, még-
sem romlott az elhavazottságunk mértéke. 

– A gyülekezet mostani lelki kampányához kapcsolód-
va kérdezem: milyen következményei voltak annak, 
amikor engedelmeskedtetek egy-egy isteni útmutatás-
nak, vezetésnek? 

Juli: Ez egy érdekes kérdés. Nagyon szeretem ezt a 
mostani áhítatsorozatot, mert úgy érzem, van még mit 
fejlődnöm ezen a téren. Szeretném jobban, tisztábban 
megérteni, mi Isten terve velem. Az emlékezetes fordu-
lópontokat azt hiszem, már említettem: a bemerítésem 
(áttérésem) története, a tanítói szolgálat és az új munka-
hely megteremtése a gyerekek mellett mind ilyenek. 
Eredményük pedig többnyire (az utolsó ugyanis még 
nem vált el), hogy egyszer csak a helyemen találom 
magam. 

Zsolt: Az a helyzet, hogy a próbákról szóló kérdésre ír-
takon felül nem jut eszembe olyan konkrét dolog, amit 
értelmesen meg tudnék szövegezni, röviden annyit 
mondhatok, hogy áldás lett az eredménye. 

– Köszönöm őszinte válaszaitokat. Ezzel az igével kí-
vánom Isten áldását kis családotok további életére:  
 

„Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint 
a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, 
még a helyét sem lehet felismerni. De az ÚR szeretete 
mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az 
unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és 
arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az ÚR 
a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával 
mindenen uralkodik.” (Zsolt 103, 15-19) 

Ádány Judit 

 
 

Minden	lélek	dicsérje	az	Urat!	
	

Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! 
Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! 

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! 
Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! 

Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat! 
150. zsoltár 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Bibliaköri beszámoló június 13-án 
 

  

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Isten vezetésének felismerése 
 

Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy a teljes Biblia a kezemben 
van, és naponta olvashatom. Nem 
kell magas iskolai végzettség ah-
hoz, hogy megértsem azt, ami a 
földi és az öröklétre nézve is el-
igazítást nyújt. Nagyon gyakorlati 
a Biblia. Pl: ne versengjek, ne 
irigykedjek stb. (Gal 5. rész), 

gondoskodjak a házam népéről (1Tim 5,8). Az örökélet-
tel kapcsolatos ige: „Akiket Isten hatalma őriz hit által 
az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben 
nyilvánvaló legyen.” (1Pt 1,5). 

Van, amikor konkrét helyzetre konkrét igét kaptam. 
Balatonalmádiba kellett mennem, egy gyereket vittem. 
Egy nő Trabanttal a sztrádán – nem kívánt helyzet. Az-
nap egy ige világított nekem: Eredj el békességgel!, és 
megkaptam a békességet. 

Erdélyben még a rendszerváltás előtt nagyon nehéz 
helyzet volt. Tudomásomra jutott, hogy a rokonság éhe-
zik, de a Magyar Nemzeti Bank csak minimális élelmi-

szert engedélyezett kivinni. A következő ige döntötte el, 
hogy elindultunk Bodó Laci sógorommal és baj nélkül 
kivittünk nagyon sok élelmet. „Akinek van miből élnie e 
világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és 
elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az 
Isten szeretete?” (1Jn 3,17). 

Aki az orvosin anatómiából szigorlatozott az tudja, 
hogy ott minden előfordulhat. A vizsga napján a Har-
matgyöngyökben olvastam: „Segítségül leszek néked, 
azt mondja az Úr”, „A te szemeid előtt nagyot kívánsz, 
de azzal téged megajándékozni előttem kicsiny dolog”. 
Békesség töltötte be a szívem és jól vizsgáztam Isten 
dicsőségére. 

Van, amikor a Szentlélek hangját hallom. Most a 
járvány alatt nagyon zavart az állandó kiszámíthatatlan-
ság, a tanács, amit hallottam, hogy az odafelvalókkal tö-
rődjek és ne a földiekkel. Hálás voltam, hogy nem ért el 
a dögvész, de nehezen tűrtem a bezártságot, örömért 
imádkoztam. Azt a feleletet kaptam, hogy nyisd ki a 
markod és megtöltöm örömmel, békességgel. Kinyitot-
tam a markom és kaptam örömöt, békességet. Sajnos 
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volt olyan alkalom is, amikor hallottam a Szentlélek 
hangját, de hitetlenség miatt magamra néztem és nem 
Istenre, nem engedelmeskedtem. Az én életem lett sze-
gényebb. 

Események által is vezetett Isten. 1970 októberében 
mentem az egyetem központjába, hogy beírják a szemé-
lyi igazolványomba, hogy már nem vagyok egyetemis-
ta. Nagyon szomorú voltam, mert nem volt állásom, 
gyermekorvos szerettem volna lenni. A folyóson vára-
koztam, amikor az egyik szobából odajött hozzám egy 
ismeretlen úr, hogy elfoglaltam-e a főorvosi állást. 
Mondtam, hogy még a segédorvosit sem. Behívott a 
szobájába, hogy mond nekem állást. Most rögtön men-
jek el az Alföldi utcába a Gyermek- és Ifjúságvédő In-
tézetbe, mert ott már várnak engem. Az ott lévő orvos, 

már úgy mutatott be az igazgatónak, hogy itt az új or-
vos. Az egyetemi padokból rögtön az élet sűrűjébe ke-
rültem, kb. 250 gyerek élt akkor az intézetben. Nagyon 
nehéz hátterű gyermekek voltak, 1971-ben a gyermek-
védelem egészségügyi szolgálatát a Heim Pál kórház-
hoz csatolták és megkértek, hogy menjek a kórházba 
dolgozni, hogy le tudjak szakvizsgázni. 

Gyönyörködöm az Igében ahányszor újra olvasom 
mindig új üzenetet kapok: „És mi vagyunk néki bizony-
ságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, kit Isten 
adott azoknak, a kik néki engednek.” (ApCsel 5,32). 
Ebben gyakorlom magam naponta, hogy a Szentlélek-
nek engedjek. 
 

Novák Péterné Irén 
 

 

Alkalmasnak lenni az Úr kezében 
 

Eddigi életem során jó néhány 
olyan dologban kellett döntést hoz-
nom, amiben szerettem volna egy-
értelműen meghallani Isten vezeté-
sét, mi az, amit Ő szeretne, hogy 
tegyek. Sok esetben ezt Ő nem je-
lentette ki egyértelmű módon a 
számomra, ami sokszor talán az én 

engedetlenségem vagy figyelmetlenségem miatt volt, de 
tudom, hogy nem is várhatom el azt, hogy mindig meg-
válaszolja minden kérdésemet. Vannak olyan dolgok, 
amikről elég, ha az Úr tud, mert Ő „elég” megbízható 
ahhoz, hogy a tudtom nélkül is a legmegfelelőbben irá-
nyítsa az életem eseményeit.  

Olyan esetek is vannak azonban, amikor szükséges, 
hogy tudatosan döntsek, lépjek és cselekedjek egy adott 
módon ahhoz, hogy elvégezzem azt a munkát, amire az 
én teremtő Uram megalkotott. Elképesztő megtapasz-
talni azt, amikor Ő utat mutat, megválaszolja a kérdése-
imet, tanácsol a ködös és beláthatatlan körülmények 
között is. Olyan békesség ez, amit sehol máshol nem 
tapasztaltam még meg életem során. Ez „Isten békessé-
ge, mely minden értelmet meghalad…” (Fil 4:7) Az a 
békesség, amit képtelenség megmagyarázni valaki 
olyannak, akinek nem lehetett még része benne, akinek 
nincs közössége az Atyával és Jézus Krisztussal.  

A vezetés azonban mit sem ér, ha nem megyek abba 
az irányba, amerre küld. Két évvel ezelőtt egy olyan 
irányba mutatott Isten, amerre, ha elnéztem megijed-
tem, mert emberileg nézve nem volt logikus. Az volt a 
vágyam, hogy alkalmasabb eszköz lehessek az Úr ke-
zében, fejlődjek a szolgálatban, elsősorban az 
evangélizáció terén, jobban ismerjem és értsem az igét 
és segíthessek másoknak is ebben. Én ezt úgy tartottam 
logikusnak, hogy a megszokott mederben folytatom az 
életemet, dolgozok és megkeresem a módját, hogy a 
szabadidőmben ezekben előrébb haladjak. Ő viszont 
egy teljesen más utat tárt elém, egy olyat, amiben teljes 
időmet oda kellett szentelnem erre. Bibliaiskolába kül-

dött. Általában nagyon óvatos vagyok abban, hogy egy-
értelműen kimondjam valamiről, hogy Isten ezt vagy 
azt mondta, mert úgy látom, hogy sok hívővel előfor-
dul, hogy félreért valamit és olyan vezetést tulajdonít a 
Szentléleknek, ami valójában nem tőle van. Ebben a do-
logban azonban úgy láttam, hogy olyan egyértelműen 
adott választ a kérdéseimre, mint korábban csak nagyon 
kevés esetben. Ha ez nem így lett volna, nem is mertem 
volna ezt meglépni, mert amint korábban említettem 
emberileg nézve ez nem volt logikus. Otthagyni a mun-
kahelyemet, a lakhelyemet, a valamilyen szinten kiala-
kult életemet és jelentős mértékben még a gyülekezetet 
is. Az elején nagy félelem volt bennem ezek miatt, mert 
nem tudtam, hogyan fog mindez folytatódni, de aztán 
megkaptam a békességet is, ami az Úr akaratának a cse-
lekvéséből fakadt. Tudtam, hogy bármilyen következ-
ményei is legyenek, vállalnom kell. Ez nem azt jelenti, 
hogy később nem volt bennem semmi aggodalom, de 
bármikor jött a kísértő, visszaemlékezhettem az Úr ve-
zetésére, ami akkor is erőt adott, amikor a gyenge em-
beri énem bármi felől kétségeskedett.  

De milyen eredményét látom ennek az életemben? 
Erre leginkább majd a halálom, vagy ha megelőzi, az 
elragadtatás napján tudnék elégséges választ adni, de ha 
csak az eddigieket nézem, akkor itt van néhány a sok 
közül: 

 Sokkal inkább látom és értem a Biblia egysé-
gességét; 
 Mélyebb szomjúság az Ige Istene és az Isten 
Igéje megismerésére, megértésére és 
megcselekvésére. Minél több időt tölthetek vele, 
annál inkább látom, hogy mennyire nagy szüksé-
gem van rá és milyen csekélyke az az ismeret és 
tapasztalat, amivel rendelkezem vele kapcsolat-
ban ahhoz képest, ami még el van készítve nála a 
számomra; 
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 Tisztábban látom és érzem az emberek evangé-
lium iránti szükségét, mind a környezetemben, 
mind világszinten; 
 Erősebb bizalom Istennel szemben; 
 Felhívta a figyelmemet több olyan dologgal va-
ló foglalkozásra is az életemben, amik bálvány-
ként vannak jelen, vagy nagyon könnyen azzá 
válhatnak; 
 És még folytathatnám… 

Hogy hosszútávon milyen céllal vezetett így Isten, 
azt csak Ő tudja, azt viszont látom, hogy olyan sok jó 
dolgot kaptam tőle ezalatt a logikátlannak tűnő út alatt, 

amelyért teljes szívből hálát adok, és nem cserélném el 
semmi földi értékre. 

Megéri Isten vezetését követni? A válasz attól függ 
mi az érték a számunkra. Ha ideiglenes földi kincsek-
ben mérjük az értéket, nem biztos, de ha örökké való ér-
tékekben gondolkodunk, mindenképp. 

Mind magamnak, mind neked, kedves olvasó, azt 
kívánom, hogy életünk utolsó lélegzetvételéig őszintén 
mondhassuk ki mi is Dávid szavait: „Abban telik ked-
vem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed 
szívemben van.” (Zsolt 40:9). 

Gőczi János 
 

 

Isten hangja 
 

Van a Bibliában egy igevers, ami-
ről minden olvasásnál éreztem, 
hogy fontos. Így hangzik ez: „Az 
én juhaim hallgatnak a hangomra, 
és én ismerem őket, ők pedig kö-
vetnek engem.” (Jn 10,27) Szeret-
tem volna sokat hallani Isten hang-
ját, imádkoztam is rendszeresen 

ezért. Néhány évre rá még mindig nem hallottam semmit. 
Ahogy többet olvasgattam Jézus életét és tanításait, egyre 
inkább csodáltam a gondolkodását. Hasonlítani akartam 
rá. Azt akartam, hogy Jézus gondolkodásmódja éljen ben-
nem. És még mindig nem hallottam semmit. 

Gimiben volt talán először olyan dolog, amire ellen-
állhatatlan kényszert éreztem. Azt éreztem, hogy egyik 
osztálytársamnak kell vennem egy csokit, mert rossz 
napja volt. Kicsit gyáva voltam, fél órán át töprengtem. 
A nap végén vettem egy csokit, ráírtam egy bátorító 
igeverset, és ráraktam a padjára. Így következő nap reg-
gel ez lett az első dolog, ami fogadta. Felemelő érzés 
volt az, hogy legyőztem a saját gyávaságomat, és enge-
delmeskedtem Isten hangjának. Egész villamosúton ha-
zafelé csak bámultam a levegőbe és mosolyogtam. 

Utána többször éreztem hasonló ellenállhatatlan 
kényszert valamire. Olyan dolgokra, mint például: a 
kuka mellett lévő szemetet szedjem össze és dobjam ki, 
a cipők párhuzamosan álljanak a fal mellett, a használa-
ti tárgyaimon ne legyen matrica, stb. Rá kellett jönnöm, 
hogy enyhe kényszerbetegségem van. Ami a legrosz-
szabb ebben, hogy teljesen olyan érzés, mint ahogy ad-
dig meghallottam Isten hangját. „De rossz! – gondoltam 
– Azt hittem, hogy már ismerem… és mégsem!” Végül 
megtanultam egy egyszerű kérdést, ami jó hatásfokkal 
elkülöníti a saját kényszerességemet Isten hangjától. Ez 
a kérdés pedig a következő: „Ez Isten országának építé-
sét szolgálja?” Tehát: „Isten országának építését szol-
gálja, ha párhuzamosan állnak a cipők a fal mellett?” 
Vagy: „Isten országának építését szolgálja, ha a haszná-
lati tárgyaimon nincs matrica?”  

Szeretnék még egy negatív és egy pozitív példát hozni. 
Kezdem a negatívval, hogy legyek túl rajta. Valahova épp 
időpontra mentem. A navigációs alkalmazás által ajánlott 
időpont előtt 10 perccel elindultam autóval. A GPS a rak-
partra vitt, az pedig nagyon bedugult. Már egy órája álltam 
a dugóban. Az időpontról elkéstem, és nagyon ideges let-
tem. De lehet, hogy ez még több is volt… nagyon rosszin-
dulatú lettem. Senkit nem engedtem be magam elé. Beáll-
tam az útkereszteződésbe, hogy a kanyarodó se tudjon el-
menni. Mindig satufékkel álltam meg. Mindezt csak azért 
tettem, mert ezt gondoltam: „Ha én ideges vagyok, akkor 
legyen más is ideges!” 

Amikor sikerült magamnak megfogalmazni, hogy 
miért viselkedek ilyen gorombán, megint jött az előbbi 
érzés. Tudtam, hogy Isten akar mondani valamit, de ép-
pen nem voltam rá kíváncsi. De Istent nem tudtam 
megállítani, és azt mondta: „Ez nem helyes! Imi, azt ta-
nultad Jézustól, hogyha ideges vagy, akkor másokat is 
idegessé kell tenned?” Ekkor elszégyelltem magam. 
Bocsánatot kértem Istentől, amiért megbántottam. Utá-
na is ideges voltam, de igyekeztem udvariasabban ve-
zetni. Én már úgyis elkéstem, ezen nem segít, ha máso-
kat is felbosszantok. 

Az utolsó történetem az evangelizációval kapcsola-
tos. Sokszor érzek olyan indíttatást, hogy beszélnem 
kell a hitemről. Ilyenkor legtöbbször elmagyarázom Jé-
zusnak: „Tudod, Jézus, most épp nem alkalmas az idő-
pont bizonyságtételre. Én is sietek, meg a másik sem 
érdeklődik. Majd ha érdeklődik a másik és sok időm is 
van, és még bizalmas körben is vagyunk: akkor majd 
beszélek Rólad.” 

Egyik vasárnap, mikor dolgoztam (segédápolóként) 
a kórházban, kivételesen nyugodt nap volt. Beszélget-
tünk. Előkerült az, hogy gyerekeket tanítok a gyüleke-
zetemben. A fiatal doktornőt ez érdekelte, sokat kérde-
zett róla. Ekkor Jézus azt mondta: „Te kérted, hogy le-
gyen sok szabad idő + érdeklődjön a másik + bizalmas 
körben is legyetek. Én mindezt biztosítottam. Hajrá, be-
szélj Rólam!” Ekkor sem volt kimondottan nagy ked-
vem a bizonyságtételhez, de már nem tudtam más kifo-
gást találni. Így engedtem. Elmondtam, hogy nagyon 
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szeretek gyerekórákra készülni. Sokszor jobban élve-
zem a játékot én, mint a gyerekek. Megkérdeztem: van-
e kedvük ahhoz, hogy az egyik kedvenc történetemről 
készített videót nekik lejátsszam? Volt hozzá kedvük. 
Körbeülték a számítógépet. Sokat küzdöttem a leját-
szással, mert bár 3 felhő tárhelyre is feltöltöttem a vide-
ót, egyik sem akart elindulni. Eddig ők türelmesen vár-
tak. 20 perc kínlódás után végül sikerült elindítanom a 
videót. A gyerekbibliaórára lerövidítettem, gyerekesí-
tettem C. S. Lewis: A ló és kis gazdája c. regényt. Tet-
szett nekik a film. Kérdeztek több mindent. Utána még 
beszélgettünk arról, hogy nekem miért jó kereszténynek 

lenni. Jó érzés volt, hogy Isten használt az országának 
építésében – annak ellenére, hogy előtte mindig igye-
keztem kibújni a feladat alól. 

Végül csak annyit szeretnék mondani, hogy ajánlom 
neked A ló és kis gazdája c. regényt! Kiráz a hideg, mi-
kor az olvasása közben felismerem Isten gondoskodását 
a saját életemben. Ha pedig nincs időd vagy kedved el-
olvasni a regényt, akkor (és csakis akkor) itt nézheted 
meg a gyerekórára készített változatot: 
https://bit.ly/3g0gKFK . 

ifj. Uri Imre 
 

 

Megbizonyosodva 
 

 

Az Úr vezet 
 

Emlékezzetek! 
És mintha csak tegnap történt volna, 
Halljátok meg ismét az elhívást! 
És dobbanjon rá újra szívetek, 
ne kívánjatok soha, soha mást! 
Akármi lesz… Az Úr vezet… 
 

Az elhívás nem sima útra szólt, 
És nem vert nektek hidat a vízen, 
A víz víz maradt, az élet élet. 
De – járni tanított a tengeren… 
A víz felett… 
Az Úr vezet! 
Szürke, nehéz köd borul reátok. 
Sokan inganak, sokan elesnek, 
– Testvéreim! De ti álljatok meg! 
Mert rajta kívül bármit is kerestek, 
Kudarcba fúl… 
Vezet az Úr… 
 

Higgyétek el és ma még erősebb 
Legyen bennetek a drága tudat 
Hogy bármi sötét köd is száll reátok, 
A felhők között ott fénylik a nap! 
Egyszer előtör izzó sugárral, 
S akit elhívott szent elhivatással, 
Boldog lesz, hogy nem lett hűtelen. 
Mert vezet az Úr, 
Vezet… 
Szüntelen… 

 
Lukátsi Vilma 

A hónap témája, úgy gondolom, hogy nem csak „egy” hónap témája, 
hanem alapvetően keresztény életünk legfontosabb kérdései közé tar-
tozik. Hogyan vezet Isten? Az eddigi életem során rengeteg alka-
lommal tapasztaltam meg Isten vezetését, amiből most kettőt szeret-
nék megosztani veletek. Az egyik pár hete esett meg velem. 

Történt, hogy a gyerekekkel lefekvéshez készülődtünk, és előtte - 
szokás szerint - olvastunk egy történetet a gyermekbibliából. Ezen az 
estén egy nagyon ismert történet következett, amikor Jézus lecsende-
síti a vihart. (Márk 4,35-41.) Már rengetegszer hallottam és olvastam, 
de most más volt. Valószínűleg azért, mert elég viharos volt az elmúlt 
egy év és a sok hullám között nehezen láttam meg (pedig ott volt) Jé-
zus segítő kezét. „Jézus a viharvert barátaira nézett. – Miért ijedtetek 
meg? Elfelejtettétek, hogy ki vagyok? Inkább a saját félelmeiteknek 
hittetek?” Igen, valahogy velem is így volt. De Jézus felnyitotta a 
szememet és most már látom, hogy mennyire a hullámokra tekintet-
tem. Engem ezen a történeten keresztül vezetett el oda Isten, hogy 
megláthassam hatalmát egy újabb szemszögből és ne a félelmeimre 
támaszkodjam. Biztonságban érezhetem magam még akkor is, ha vi-
harosak a körülmények, mert Jézusra tekintek! 

A másik megtapasztalásom még 2009-ben történt, amikor munkát 
kerestem Budapesten. Akkor még nem voltunk házasok Noémivel. 
Közös életünket a fővárosban szerettük volna elkezdeni élni, de en-
nek egyik feltétele az volt, hogy munkát kell találnom Budapesten, 
hogy el tudjam tartani a családomat. Ez nem volt egyszerű egy pálya-
kezdő fiatalembernek. Így hát imádkoztam Istenhez, kerestem a lehe-
tőséget, olvastam a Bibliát, hogy megtudhassam, miként vezet engem 
a mennyei apukám. Aztán 2009 nyarán megkeresett az egyik volt 
osztálytársam, hogy szeretne Budapesten munkát keresni és hogy én 
nem tartanék-e vele. Szeretne kivenni egy albérletet, de egyedül neki 
túl drága és vegyük ki ketten, hogy intenzívebben tudjunk munkát ke-
resni. Soltvadkertről tömegközlekedéssel elég körülményes volt fel-
járni és az utazás nagy időveszteség volt. Így én a megkeresését égi 
jelnek véltem és mondtam neki, hogy nem is jöhetett volna jobbkor 
az ötlete. Elkezdtünk munkát keresni, ő is és én is. Aztán teltek-
múltak a hónapok, jött az ősz, majd lassan a tél is. A félretett pénzem 
kezdett elfogyni. Szüleim is kérdezték, hogy biztosan jó, ha minden 
pénzemet elköltöm erre? Ekkor még főiskolára jártam levelező tago-
zaton és mellette dolgoztam Soltvadkerten. A gyűjtögetett pénz iga-
zából a tandíjra volt félre téve. Viszont egyértelműen éreztem egé-
szen novemberig, hogy igen, ezt csinálnom kell. Ezt szüleimnek is 
mondtam, hogy látom és érzem Isten vezetését.  
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Aztán amikor láttam, hogy már csak egy havi albér-
let pénzem maradt, Istenhez fordultam. Beszélgettem 
vele és elmondtam neki, hogy megértem, ha nem Buda-
pesten szeretne látni. De ha mégis, kértem, hogy adja 
tudtomra. Ha nem sikerül december végéig állást talál-
nom, akkor úgy veszem, hogy Isten Soltvadkerten sze-
retne látni. 

Aztán eltelt két nap és az egyik ismerősömtől kap-
tam egy telefonszámot, hogy rendszergazdát keresnek 
egy budapesti céghez. Felhívtam az ügyvezetőt, aki be-
hívott egy állásinterjúra. Elég érdekes beszélgetésünk 
volt. A szakmai hátteremre alig volt kíváncsi (bár sok 
mindent nem is tudtam még akkor), sokkal inkább azt 

akarta kideríteni, hogy ki és milyen ember vagyok. 
Megkérdezte, hogy az önéletrajzomban mi az az igevers 
(Péld 10,4) és hogy miért raktam bele. Bizonyságot tet-
tem neki, hogy kiben hiszek, ki vagyok Jézus által. Na-
gyon izgultam, de nagyon jó beszélgetés volt. És hogy 
milyen eredménye volt ennek? Idén lesz 12. éve, hogy 
ennél a cégnél dolgozom. Az akkori döntésem és Isten-
be vetett feltétel nélküli bizodalmam meghozta gyü-
mölcsét, amiért azóta is nagyon hálás vagyok neki. Fon-
tos, hogy mindennapjainkat az ő jelenlétében éljük, 
mert csak így tudjuk meghallani hangját és meglátni 
vezetését a mi életünkben. 

Máté Arnold 
 

 
 

 
Június 20-án a Máté család – Arni, Noémi, Dani és Beni – el-
búcsúzott a budai gyülekezettől. Istenünk úgy vezette léptei-
ket, hogy más városban, más közösségben éljenek ezután. 
A jó Atya áldását kívánjuk további életetekre, legyetek ott is 
hűséges, áldott, hívő emberek! 
 
„Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek 
szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a pa-
rancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor 
a föld minden népe fölé emel téged Istened, az ÚR. Rád 
szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, 
ha hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára.” (5Móz 
28,1-2) 

 

Egyedül maradtam!? 
 

Tudomásul kell vennünk, hogy az élethez a halál is 
hozzátartozik. S egy házaspár életében legritkább eset-
ben fordul elő, hogy ez egy időpontban következik be, 
így általában az egyik egyedül marad. Most én kerültem 
ebbe a helyzetbe. Azért szántam rá magam az írásra, 
mert hátha segítek vele annak, aki majd legközelebb ke-
rül ilyen körülmények közé. 

Először is mikor hazaérve Palikámat a földön talál-
tam megpróbáltam újraéleszteni, de éreztem, ő már nem 
valószínű, hogy visszajön. 
Valami megmagyarázhatat-
lan módon nem a kétségbe-
esés, hanem a végtelen hála 
és öröm töltötte el a szíve-
met, hogy eddig az enyém 
lehetett és eddig is szerethet-
tük egymást. Isten eszembe 
juttatta, hogy két esetben is 
előfordult olyan baleset az 
életében, amikor meghalha-
tott volna. Az egyik egy erős 
áramütés volt, amikor a fiúk 
kettő illetve négy évesek lehettek. Nekem is csak hóna-
pok után mondta el. Az iskolában nagyon nyomatéko-
san megtanították nekik, hogy a fekete vezetéket meg 
ne fogd, mert akkor jó anyád feketébe öltözhet. Akkor 
ugyanis olyan szerelő után végezte a javítást, aki ezt 

nem tudta vagy nem vette figyelembe és fölcserélte a 
színeket. A másik pedig a fiúk építkezésén történt, ami-
kor hat méter magasból esett le. Méghozzá olyan hely-
re, ami csoda, hogy élve megúszta. Mindkét estben Is-
ten volt az, aki megőrizte nekünk. Számomra is érthe-
tetlen, hogy folyt a szememből könny, de a szívemben 
végtelen hála és nyugalom volt. 

Viszont láttam az unokáimat, akiket nagyon váratla-
nul ért a papa halála. Segíteni szerettem volna nekik, de 

nem tudtam, hogyan. Ebben 
is a jó Isten jött a segítsé-
gemre. Szombat este felhí-
vott valaki, akivel Pali na-
gyon sokat dolgozott együtt. 
Sokáig beszélgettünk, a vé-
gén megköszönte, hogy rá-
szántam ezt az időt, hiszen a 
családjával nem tudta ezeket 
megbeszélni, mert ők nem is 
ismerték őt. Neki meg sokat 
segített a gyász feldolgozá-
sában. Hát ezt a beszélgetést 

megtehetjük a családban is, gondoltam. Másnap, vasár-
nap reggel körbetelefonáltam, hogy mindenki hozza 
magával, amit ebédre készített és ebédeljünk együtt. 
Ebéd után imádkoztunk, elénekeltük Pali kedves énekét 
és hosszan beszélgettünk. Először csak én mondtam el, 
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hogyan ismerkedtünk meg, hogyan kezdtük közös éle-
tünket, meg sorban mindent, ahogy jött. Később a gye-
rekek, majd az unokák is, még Attila is bekapcsolódott 
a beszélgetésbe, mert online velünk volt. Délután hat 
óráig tartott ez az együttlét. Úgy érzem, ez a beszélgetés 
és ez az együttlét sokat használt nekem is és 
mindannyiunknak. Attila később azt mondta: „De jó, 
hogy ez eszedbe jutott, Anyu!”. Ott távol a családtól 
egyedül ezzel a teherrel nehezen tudott volna megbir-
kózni. Pedig ez egyáltalán nem az én érdemem volt. S 
ezt mindenkinek csak ajánlani tudom ilyen esetben, 
mert a mi családunkban ez megnyugvást és elfogadást 
adott. Nekem meg azt a tudatot, hogy nem vagyok 
egyedül. Van családom, akiket szerethetek és ők is sze-
retnek, és van gyülekezetem, akik imádkoznak értünk. 

Elmondhatatlanul jó érzés volt, amikor a legkisebb 
unokám azt mondta: „Mama, papa meghalt, odaadom 
neked a cicámat, hogy ne kelljen egyedül aludnod.” A 
legidősebb unokám pedig hozta a klarinétját és azt 

mondta: „Mama megtanítom veled az én kedves éne-
kemet.” Ádány Sanyiék meg hoztak nekem kis üveg 
naspolya lekvárt. Meg az a sok telefon, sms. És sorol-
hatnám még sokáig, ami mind azt mutatja, hogy nem 
maradtam egyedül. S nem utolsósorban – mert tapaszta-
lom – velem van az én Istenem, aki gondoskodik rólam, 
hogy vigasztalást nyerjek. Ezeken kívül közvetlen hús-
vét után megajándékozott még egy álommal is. Pali 
megjelent mellettem, átölelt, erősen magához szorított. 
Meglepődve kérdeztem tőle: „Hát te hogy kerülsz 
ide?”. „Megengedték, hogy lejöjjek” volt a válasz. „És 
most mi lesz, itt maradsz?” Kérdeztem. Ő megrázta a 
fejét és azt mondta: „Nem. Vissza akarok menni, mert 
ott nekem sokkal jobb.” Erre felébredtem. Ehhez még 
azt teszem csak hozzá, hogy sem azelőtt, sem azóta nem 
álmodtam semmit. De akkor egész nap éreztem a szorí-
tását. 

Csodálatos a mi Istenünk! Legyen áldott az Ő neve! 

Kissné Kati 
 

 

„Kiáltott az elesett, az ÚR meghallgatta,  
és minden bajából kiszabadította.” (Zsolt 34,7) 

 
Abba szeretnélek beavatni benne-
teket, hogy miként éltem át ezt 
egy váratlan eseményen: eddigi 
életem leghosszabban elnyúló be-
tegségén keresztül. 

Egy áprilisi estén épp a tévé 
előtt ültünk, amikor észrevettem, 
hogy mintha zsibbadna az arcom 
bal oldala. Furcsa érzés volt. Nem 
is nagyon akart múlni. Ezután fi-

gyeltem csak fel rá, hogy mintha a bal kezem is zsib-
badna… sőt, egy kicsit a bal lábam is… De aztán ahogy 
jött, úgy ment a furcsa tünet, másnap mentem dolgozni, 
harmadnapra már el is felejtettem az egészet. Két hétre 
rá, egy este megint csak előjött az akkorra már ismerős 
zsibbadás, de nem reagáltam túl, mert a múltkor is 
gyorsan elmúlt. Azonban ezúttal kitartó társra leltem a 
furcsa tünetben. Napok alatt sem szűnt, sőt, erősödött. 
Akkorra már aggódni kezdtem, egy teljes féloldali zsib-
badás nem vicc. Igaz, nincs sem genetikai hajlamom 
egy agyi érkatasztrófára és a rizikófaktorokban sem bő-
velkedek, mégis a tünetek aggasztóak voltak. Egy alka-
lommal a fejem is nyilallni kezdett a baloldalon. 

Pénteken a munkából hazafelé benéztem a házior-
voshoz. Azonnal továbbküldött a sürgősségire. Hosszú-
hosszú, várakozással teli órák következtek. Azért halad-
tak a kivizsgálásokkal, és én is sorra kerültem. Végül 
egy doktornő fogadott, és a leletek birtokában úgy dön-
tött, a fejemről MR felvételt kell csinálni. Szinte meg-
ragadta az ingujjamat és húzott magával a folyosókon, 
ajtókon keresztül, ha valamelyik zárva volt, hát kerülő 
utat talált, és végül átadott a felvételt készítő személy-

zetnek. Akkor bökte ki, hogy szívességet kért tőlük: 
már lejárt a műszakjuk, de engem még bekönyörgött. A 
nap végén egy neurológus fogadott, aki csak ennyit 
mondott: „Péter, a felvételek jobbára negatívak… de itt 
a jobb agyféltekén találtunk valamit.” No, ez az a mon-
dat, amit senki sem akar hallani. Amitől mindenki ret-
teg. Én is megijedtem. A konzultáció során kiderült, 
hogy mintha lenne egy kis keringési zavar a fejemben, 
és mintha látnának elhalt részeket is. Végül éjfélkor ha-
zaengedtek. 

Amint hazaértem, rögtön imába öntöttük az érzése-
inket, aggodalmainkat, hálánkat. De a következő napok 
(sőt, hetek) harcokkal teltek. Féltem attól, hogy már so-
ha nem épülök fel. Hogy ha ez egy érelzáródás volt, 
bármikor jöhet egy újabb vérrög… Mégsem vagyok 
olyan makkegészséges…? Talán ítélet alatt vagyok? 
Vajon tud rólam Isten…? De hamarosan átéltem, hogy 
Isten nem hagy magamra. Sőt, eddig sem hagyott, csak 
épp nekem nem tűnt fel. Pár nap múlva a helyi szakren-
delésre is be kellett jelentkeznem a neurológiára. Az ot-
tani doktornő, amikor arról meséltem, hogy a sürgőssé-
gin MR-t csináltak, el volt képedve. „Hogyhogy? Maga 
ott ismer valakit? Egy orvost…? MR-t nagyon ritkán 
csinálnak sürgősségin…” Az én szám is tátva maradt. 
Hogyne ismernék egy jó orvost! Az Orvosok Orvosát: 
Jézust! Aki értem is közbenjár! 

Nem szeretnék senkit sem fárasztani történetem to-
vábbi részleteivel és tanulságaival (talán majd máskor). 
A lényeg az, hogy orvosi vélemények alapján két hétig 
abban a tudatban éltem, hogy egészségesen, 43 évesen 
stroke-om volt. És örüljek, hogy ilyen olcsón megúsz-
tam, mert mások lebénulnak. Nem, nem örültem. A tü-
neteim egyre rosszabbodtak, fájdalmaim nem voltak, de 
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a zsibbadás erősödött, a bal idegpályáim folyamatos ak-
tivitást mutattak, így 12 óra alvás után is fáradt bal láb-
bal ébredtem. Aztán jött a következő fázis: megfogha-
tatlan rosszullétek, a legkisebb inger is zavart, napokig 
sötét szobában feküdtem, mint egy zsák krumpli. Ami-
kor elkapott egy „roham”, olyan volt, mintha százan or-
dibáltak volna a fejemben, vagy úgy éreztem magam, 
mint amikor a fülem mellett csapnak össze egy cintá-
nyért, és ijedtemben összerezzenek. De nem egy pilla-
natra, hanem órákon át. Közben már három hete beteg-
állományban voltam. De ezeket csak azért mondom el, 
hogy még inkább lássátok: „Az ÚR angyala őrt áll az 
istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássá-
tok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá me-
nekül. Féljétek az URat, ti, szentjei, mert nem szűköl-
ködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és 
éheznek, de akik az ÚRhoz folyamodnak, nem nélkülözik 
a jót.” (Zsolt 34,8-11) Ezekkel az igékkel (is) bátorított 
az Úr, és én Hozzá menekültem. Nem tudtam úgy ki-
nyitni a Bibliát, hogy ne egyenesen hozzám szólt volna. 
Egy éjjeli rosszullétem során, amikor a legmélyebben 
voltam, Évi által ezt üzente nekem Istenem: „Vigasztal-
játok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. Szól-
jatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy le-
telt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen 
sújtotta az ÚR keze minden vétkéért. Egy hang kiált: 
Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egye-
nes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl min-
den völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen 
az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert 
megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember 
egyaránt.” (Ézs 40,1-5) Testvérek hívtak telefonon, be-
szélgettek a lelkemmel, bátorítottak – nem is tudtam, 
hogy ennyien tudtok prédikálni! Mert ezek igehirdeté-
sek voltak, Isten szólt általatok hozzám. Voltak az éle-
temben dolgok, amit rendeznem kellett Istennel, és 
nagy békesség járt át, amikor ezt megtettem. 

Sokáig sorolhatnám az igéket, az eszembe jutó éne-
keket, az átélt csodákat, de már csak egyet említek, a 
legvégét. Évi megtudta, hogy a főnökének van egy neu-
rológus ismerőse, és ő szívesen fogad. Nem tudtam, 

hogy ki ő. Amikor találkoztam vele, akkor derült ki, 
hogy az ország legjobb szakemberének számít. Magán-
rendelésen fogadott, mégsem kellett fizetnem. Ő a lele-
tek alapján egyértelműen beazonosította a problémát: 
Szó sincs szélütésről, stroke-ról, hanem ez egy rendkí-
vül ritka és makacs formája a migrénnek. Ártalmatlan 
kellemetlenség, igaz, akár hónapokig is elhúzódhat. 
Óriási kő esett le a szívemről. Adott gyógyszert is, de 
pár nap múlva – egy hónap után – „magától” is múlni 
kezdtek a tünetek. Eszembe jutottak Isten nekem adott 
ígéretei, és nem győztem hálát adni, és csodálni Őt. 
Azóta visszatértem a munkába, és a legenyhébb tünetek 
is csak ritkán és futólag térnek vissza. 

Egy testvérem a sötétebb napjaim egyikén a telefon-
ban így imádkozott értem: „Add Uram, hogy Peti 
zsákmánnyal térjen vissza ebből a csatából!” Megra-
gadtak ezek a szavak, és egyben új célt adtak – bár ak-
kor még inkább én tűntem zsákmánynak. Utólag azt 
mondom, meg is valósult az ima! Hogy milyen zsák-
mánnyal tértem vissza? Hogy csak párat soroljak: job-
ban értékelem az egészségemet, mégsem lett a bálvá-
nyom, mert átéltem, hogy nekünk olyan Istenünk van, 
aki az elesettet is felemeli. Lesz majd biztosan olyan 
betegségem is, ami nem múlik el – az én „földi sátram” 
is összeomlik majd egy nap, mégsem kell félnem. Iga-
zán értékelem azt, hogy örök életem van, és nem csak 
egy földi, amely bármelyik percben cserben hagyhat. 
Utólag megtudtam például, hogy ez a betegség olyan 
tüneteket is okozhat, mint szorongás, félelem, pánik… 
Azaz nem csak a kezemben, lábamban, de az agyamban 
sem bízhatok! Bármikor becsaphat félelemérzettel, szo-
rongással, de Isten ezek felett is úr! Aztán fokozottan 
megtapasztalhattam a testvéri szeretet erejét. Megtanul-
tam, hogy nem érdemes minden apró-cseprő dolgon 
idegeskedni… És még folytathatnám. 

Hálát adok, Uram, hogy elkísértél ezen a nehéz út-
szakaszon is. Sokat tanultam Tőled, amit nem akarok el-
felejteni! Köszönöm! 

Nagy Péter 

 

 

 121. zsoltár – Zarándokének 
Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön 
segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az 
eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lá-

bad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki vé-
delmez téged. Bizony nem szunnyad, nem al-

szik az, aki védelmezi Izráelt! Az ÚR védelmez 
téged, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől. 

Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. 
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi 
életedet. Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, 

most és mindenkor.  
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RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL
 

Kedves Kriszta! 
 

Múltkori levelem témája (sátán) juttatta eszembe, hogy 
még nem avattalak be Téged abba, hogy mindegyik le-
velem írása előtt-közben hogyan alakultak a körülmé-
nyeim. Mindig kijutott nekem ilyenkor valami extra 
fájdalom valahol a testemben, vagy fellángolt egy né-
zeteltérés valakivel, hogy ne legyen kedvem írni. Hol 
itt, hol ott fájt jobban, vagy jött egy addig ismeretlen 
fájdalom, diszkomfortérzés. Most is. Már több mint két 
hete szédülgetek, hol kevésbé, hol jobban. Talán furcsa 
Neked, de a hívő ember előbb-utóbb kénytelen megta-
nulni, hogy ha valamit előre akar mozdítani Isten orszá-
gában (ami a földön élő hívők és az ő kihatásuk a kör-
nyezetükre Lukács ev. 17,21), akkor sokszor akadá-
lyokba ütközik. Vagy külső, vagy belső nehezítéssel ke-
rül szembe. Ahogy már írtam Neked, a sátán minden 
eszközt bevet, hogy Istenről ne halljanak, vagy ne az 
igazat hallják az emberek. És mivel véletlenek nincse-
nek, az sem az, hogy én állandóan hátráltatva vagyok a 
levelek megírásában. Szellemi harc ez, fájdalmasan jól 
időzített fizikai kihatással megtűzdelve. Erről így ír a 
Biblia: „Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. 
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem 
erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a 
gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasság-
ban vannak.” (Efézusi levél 6,11-12) 

Mit tegyünk hát, atyámfiai, férfiak? – kérdezhetném 
én is, de egyértelmű, hogy nem hagyom abba lelki és 
szellemi, vagyis bibliai „kiművelésedet”, mert biztos 
vagyok benne hogy „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Iste-
nünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek 
között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta ön-
magát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. 
Azért rendeltettem hírnökül és apostolul – igazat mon-
dok, nem hazudok –, hogy a hitre és az igazságra tanít-
sam a népeket.” (első Timóteusi levél 2,3-7) Az holtbiz-
tos, hogy apostol nem vagyok (ilyen titulus már nem 
kerül kiosztásra a hívők között , főleg nem a nőknek), 
de hírnök igen! Remélem, hogy áldás lesz ezeken a le-
veleken – ezért imádkozom! –, mert azt nem engedjük, 
hogy a sátán bármiben is győzzön! 

Eme ötödik levelemben arra hívlak, hogy kezdjük el 
együtt felfedezni a teremtéstörténet csodálatos világát, 
üzenetét. Említettem már Neked, hogy két évet jártam a 
Baptista Teológiára. Mesterszakra jártam, mert már volt 
egy diplomám, de a két év alatt nagyon sokszor érez-
tem, hogy jó lett volna a BA-ra is járni, mert hiányzott 
az a három év alapozás. Ennek ellenére csodálatos két 
év volt ez, hihetetlen jó évfolyamtársakkal, nagyon sok 
mindent tanultam, nem dogmákat vertek a fejünkbe, 
hanem ismereteket szereztünk, és egy más látásmódot 

kaptunk a Bibliára, a hitre, ami tisztább, elemzőbb, és 
ezzel együtt nagyobb felelősséget is jelent. Nem lettem 
sem a Biblia tudósa, sem a hit mestere, de felerősödött 
bennem a megkülönböztetés képessége, és több szem-
pontból tudok igéket értelmezni, miközben a megélés 
felelőssége kissé nyomasztóbbá vált bennem. 

A lelkigondozással kapcsolatos tantárgyakat egy re-
formátus vallásgyakorlatú, korábban gyakorló pszicho-
lógus tanította nekünk. Veres Sándor tanár úr a megté-
rése után felülvizsgálta a pszichológia fontosságát, és 
annak felhasználásával, de bibliai vizsgálatával lett ta-
nár, és gyakorló lelkigondozó (a pszichológia csak 
könyvjelző a Bibliában!). Míg más tanáraink inkább a 
tantárgyukból kifolyólag szárazabb, tudományosabb, 
didaktikus módon tanítottak, addig Veres tanár úr a vi-
lágból való megtérése és korábbi munkája következté-
ben egy teljesen új, más központozású, más fogalmak-
kal operáló nézőpontból tanított bennünket, úgy, hogy 
sokszor ő maga is az órákra készülve fedezett fel bibliai 
igazságokat. Az ő órái nagyon különlegesek voltak, ki 
nem hagytunk volna egyet sem. Úgy éreztük, hogy tőle 
bármit kérdezhetünk, és hogy bármit mondhattunk is 
neki. Valahogy más dimenzióban mozgott, így néha 
nem tudtuk 100%-osan követni a gondolatmenetét, de a 
tanításának igazi lenyomata volt az életünkben. Komoly 
rácsodálkozás volt ez ember és Isten viszonyára, az em-
beri kapcsolatok mozgatórugóira, és olyan mélységeket 
élhettünk át saját magunk megismerésében, amiről biz-
tosan tudom, hogy máshol nem, csak itt kaphattunk 
meg ezeken az órákon. Hálás vagyok a teológiai éve-
kért, és mindenkinek felírnám receptre, hogy járjon oda. 
Veres tanár úr a végzésünk után sem engedte el a ke-
zünket, évekig jártunk vissza hozzá szemináriumra, fel-
fedező tanulmányútra. Ő vele gondolkoztunk együtt a 
teremtéstörténetről, ezeken a beszélgetéseken kristályo-
sodtak ki bennem is dolgok, felismerések, úgy, hogy 
nem olvastam teológiai szakirodalmat hozzá, és nem 
hallottam prédikációkban. Ezekből szeretnék megoszta-
ni Veled néhányat, és ezért is írtam eddig hosszan erről, 
hogy értsd a következő témák hátterét is. Keverednek 
majd a Tanár úr gondolatai, és az enyémek, és több teo-
lógiai tantárgy tudásanyaga is fel-felbukkan majd, de 
reménykedem benne, hogy ennek ellenére a kép tiszta 
lesz és érthető. Értelemszerűen olyan dolgokról írok, 
amik engem foglalkoztatnak, vagy foglalkoztattak a 
legjobban . 

Előszóként hozom Neked Emil Brunner svájci teo-
lógus gondolatát, miszerint a primitív hit mondja azt, 
hogy minden a véletlen műve. Ezzel nem sértegetni sze-
retnélek, csak egy csöppnyit érzékeltetni a teremtés lé-
nyegéből egyet, mégpedig azt, hogy az értelmét keresni 
már egy lépés afelé, hogy elfogadjuk teremtmény vol-
tunkat. 
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Kezdetben… – így indul az emberiség története és az 
időé is, hiszen az csak a földi viszonylatban értelmezhe-
tő. Isten, aki az Örökkévaló, tehát nincs kezdete és vé-
ge, a földi világ megteremtésével létrehozta az idő fo-
galmát is. Az előző levelemben már emlegetett, jó em-
lékű Szigeti tanár úr magyarázata szerint a teremtés tör-
ténete nem lett rögtön papírra vetve (hol volt még akkor 
a papír!), és nem adták ki bőrkötésben, hanem szájha-
gyomány útján öröklődött tovább az írástudás koráig, 
aztán már lett írásbeli nyoma is. Nem tudjuk pontosan, 
hogy az első emberpár mit és hogyan mesélt az ősidők-
ről, de a teremtéstörténetben is megjelenik az a két mo-
tívum, és módszer, ahogyan Isten kommunikál az em-
berrel: kijelentés és tapasz-
talat által. Nyílván nem 
volt ott Ádám, amikor Is-
ten elválasztotta az égbol-
tot a vizektől, ezt kinyilat-
koztatás útján tudhatta meg 
Istentől, de Éva teremtését 
már tapasztalatból ismerte. 
Tudatosítani kell magunk-
ban, hogy a teremtéstörté-
net nem a hogyan-ra vála-
szol, mégcsak nem is a mi-
ért-re, hanem kinyilatkoz-
tatás arról, hogy mi történt 
akkor. Ha jól belegondolunk, mit tudnánk felfogni ab-
ból, ahogy Isten nem (!) patikamérlegen porciózta ki az 
univerzumot, a földi világot, az embert?! 

A teremtéstörténet az emberiség eredettörténete, ezért 
egyetemes, minden élt-élő-élni fogó emberre érvényes, 
mindenki a sejtjeiben, a génjeiben hordozza a teremtés 
ősi törvényszerűségeit. A teremtés az Ószövetség legele-
je, de nem csak a zsidók történetének része, nem sajátít-
hatja ki semmilyen embercsoport, sem nép. 
Ha sorba vesszük az egyes teremtés-béli eseményeket, 
megláthatjuk az egész világra érvényes egyetemes fizikai 
törvényszerűségeket (pl. gravitáció, atomok mozgása, az 
egyensúlyra való törekvés stb.), a biológiai törvényszerű-
ségeket (pl. fejlődés, fotoszintézis, öröklődés stb.), és a 
lelki törvényszerűségeket (pl. szeretet nélkül meghal a 
lelked, vagy mindegy, hogy erdélyi birkapásztor, bostoni 
egyetemi tanár, vagy dél-afrikai hajléktalan vagy, az 
örömödet, a szomorúságodat, az undorodat, a félelmedet, 
a dühödet vagy a meglepődésedet ugyanazon arcizmaid 
működésével fejezed ki, és ezt a világon bármelyik em-
ber felismeri, beazonosítja). Természetesen mi már csak 
a bűneset utáni világ törvényszerűségeit ismerjük, de a 
teremtéstörténetben sok izgalmas eredeti verzióra is rá-
csodálkozhatunk. Ha a fejünk tetejére állunk is, akkor 
sem tagadhatjuk ezeknek a létezését (bizonyítékaink 
vannak rá), és azt sem, hogy Isten a mostani törvénysze-
rűségek működtetésével tartja fenn ezt a világot, amiben 
minden mindennel összefügg, és nincs olyan számítógép, 
ami ezt jobban működtetné Nála. 

Jöjjenek tehát a rendkívüli, bámulatos, lebilincselő, 
de leginkább alázatra tanító részletek, amelyekből most 
egy két fizikait és egy lelkit tárok eléd. 

1. Ősrobbanás. Talán Te már régebb óta tudtad, én csak 
nemrégiben szembesültem vele, hogy ezt az elméletet 
egy belga pap, Georges Lemaître alkotta meg, aki fizi-
kus, csillagász és egyetemi tanár is volt. Ez az elmélet 
különböző kvantumfizikai, matematikai, tér-idő, anyag-
törvények alapján magyarázza a világ keletkezését, bár 
elismeri, hogy magában foglalja a fizika megoldatlan 
problémáinak egyikét is. Nehogy azt hidd, hogy én ezt 
el tudnám magyarázni, vagy, hogy egy kukkot is értek 
belőle, csak átfutottam a wikipédián, és kb. ezt szűrtem 

le belőle. Szóval a primitív 
hit, ami a véletlenekben 
hisz, nem törődik a világ 
keletkezésével, de volt egy 
belga pap, aki jól tudta, 
hogy a hit és a tudomány 
nem ellenségek. És feszítet-
te a kíváncsiság a hogyant 
illetően, és talált is fizikai 
törvényszerűségeket, amik 
magyarázhatják a világ fi-
zikai keletkezését. 2021-
ben már tudjuk (legalább is 
itt, Európában), hogy mi-

lyen régi babonák, elméletek, kitalációk nem igazak 
már: a föld nem lapos, nem a Nap kering a Föld körül, 
nem a boszorkányok okozzák a betegségeket, ha pió-
cákkal kivéreztetjük az embert, attól nem gyógyul meg, 
és még kismillió ilyen dolgot tudunk ma már megcáfol-
ni. Lemaître bár a hogyanra kereste a választ, az anyag-
világ megteremtésére senkinek nincs magyarázata, a 
miből lett? – az titok. Nem a semmiből, hanem a látha-
tatlanból. Ez Isten titka, még akkor is, ha a valaha élt 
legnagyobb fizikus, Einstein így dicsérte Lemaître-t: 
„Ez a teremtés leggyönyörűségesebb és legkielégítőbb 
magyarázata, amit valaha is hallottam”. A világot ku-
tató, megismerő gondolkodás, ami a belga papot is jel-
lemezte, szintén teremtésbéli adottságunk, sőt Isten ma-
ga adott utasítást erre, de azt a határt, ami Isten kompe-
tenciája, ember soha nem fogja átlépni, az Ő tudását 
nem érhetjük el. Van így is elég minden, amit már elér-
tünk, gondolj csak a barlangrajzok és a génsebészet 
vagy az űrsiklók közötti nagyságrendbeli különbségek-
re, arányokra. 

2. Édenkert. „… töltsétek be a földet, és hajtsátok 
uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég ma-
darain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen!” 
(1Mózes 1,28/b) 

A föld, a víz, az égitestek, a fény, az élővilág megte-
remtése mind az emberért lett, hogy jó vegye körbe. 
Veres tanár úr szerint a jó = rendeltetésszerű! Ez a neki 
való környezet, és az ezen való uralkodást bízta rá Isten. 
Uralkodás = megismerés, művelés, őrzés = fenntartás! 
Az uralkodás képessége azt is jelenti, hogy a teremtett 
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világ van az emberért, de nem azért, hogy azt kizsák-
mányolja, az már a bűneset utáni következmény. Ki-
zsákmányolja, mert hihetetlen önző. De erről majd rész-
letesebben a kiűzetés következményeinél írok. 

3. Szeretet. Miért teremtette meg Isten a világot? Isten a 
szeretet, a szeretet pedig teremt, létrehoz, alkot, épít, 
mozgósít, erősít, életet ad. Isten szeretetből teremtette 
az embert, mert szeretni akart, a saját Lelkét adta be-
lénk. Részeltette az embert abban a jóban, ami Ő! És 
ezzel együtt képessé tette az embert a szeretetre. Ez tesz 
minket alkalmassá, hogy szociális lények legyünk, és 
fejlődésünkben elérjük azt a szintet, hogy társadalmilag 
is felelős emberekké váljunk, a közérdeket a saját érde-
keink elé tudjuk helyezni. A szeretet: önzetlenség, le-
mondás, ami kiszolgáltatottá tesz. Az ember megterem-
tésével Isten is kiszolgáltatott lett, és ez Neki került a 
legtöbbe, Jézus Krisztus életébe. 

A szeretet is – mint teremtésbéli képességünk –, so-
kat korcsosult a bűneset után. A hívők már unásig tud-
ják, hogy a Biblia három szeretetfogalmat használ: 
– Az agapét, ami az önzetlen, viszonzást nem váró, aján-
dékozó szeretet, úgyis mondjuk, hogy szeretlek annak el-
lenére, hogy ilyen vagy olyan vagy – mégis szeretet. 
 – A fíliát, ami a természetes, kedveltségi, baráti szere-
tet, vagyis, szeretlek, mert ilyen vagy olyan vagy, ked-
ves vagy nekem. 
– És az erószt, ami a testi vonzódás, a szexuális indítta-
tású szeretet. 

Az agapé több, mint érzelem, ez az eldöntöm, hogy 
szeretlek, tehát irgalmas – szükségeid szerinti, és ke-
gyelmes – megbocsátó, nem bosszút álló, a rosszat jó-
val viszonzó, nem a megérdemelt módon cselekvő le-
szek. Az agapé eldöntött, cselekvő szeretet. Én úgy 
gondolom, hogy a védő, őrző szeretet is idetartozik, és 
az igazságos, nem részrehajló szeretet is. Ennek elfer-
dülése az önfeláldozó szeretet, ami nem a jézusi önfel-
áldozás! A filía a kölcsönös adás-kapás szeretete, ér-
zelmi szeretet, kedvellek és kedvelt vagyok szeretet. Ez 
már részrehajlóbb, megengedőbb. Ez is elfajulhat pl. a 
majomszeretet, a féltékenység irányába. Az erószt talán 
nem kell magyaráznom, csak utalok arra a kényes kis 
momentumra, hogy ez eredetileg a férfi-nő viszonyban 
értelmezhető, vagyis rendeltetésszerű. Na, ez aztán iga-
zán eltért az eredeti rendeltetésétől: igazi bálvány lett, 
függőséget okoz. 

Nagyon úgy néz ki, hogy az Édenkertben ez a három 
jól működött együtt a két ember között, de csírájában 

már meglapult a harmónia megbomlása: Éva egyedül 
volt, amikor a kígyó odament hozzá (az átok után lett 
hasonjáró)?! Teológusok szeretik feltenni a kérdést, 
hogy hol volt Ádám? Közös volt a felelősség, vagy neki 
nagyobb jutott abból, hogy a fáról ne egyenek? Ádám 
nem volt a helyén, vagy ott volt, de nem szólt közbe? 
Kell ezt nekünk tudnunk? Hát nem ártana, ugyanis azó-
ta nők kismilliói hallgathatják, hogy Éva volt az, aki… 
A tudod ki… Miatta történt minden rossz. A zasszony a 
hibás mindenért! Ja. Mert Ádám különb volt azzal, 
hogy „csak” elfogadta Évától a gyümölcsöt? Vajon mi-
ért nem tiltakozott, és utasította vissza, figyelmeztetve 
Évát az isteni rendelkezésre, vagy miért nem akadályoz-
ta meg őt ebben a tettében? Szerintem, és még mások 
szerint is , mind a ketten hibásak voltak. És az Isten-
nek való engedetlenség után, a Vele való találkozáskor 
– Veres tanár úr szerint figyelemfelkeltő, hogy az Úr 
ugyanúgy járt-kelt a kertben, miközben az emberpár 
már elbújt –, hopp, megjelenik a másik hibáztatása: „Az 
ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott 
nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az ÚRisten ezt kérdez-
te az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kí-
gyó szedett rá, ezért ettem.” (1Móz 3,12-13). Ádám É-
vára, Éva a kígyóra mutogat (tisztára „ki a felelősebb” 
activity). A szeretet máris átkalibrálódott: Ádám, az Úr 
által elsőként megszólított, nem vállalja a felelősséget, 
tovább mutogat, Éva szintúgy. Szépen vagyunk. To-
vább is örökítették ezt az emberiségre, nem véletlenül 
született meg Elliott Aronson és Carol Tavris: Történ-
tek hibák (de nem én tehetek róluk), az önigazolás lélek-
tana című könyve. Sajnos, mindig időszerű. A szeretet 
vállalja, ha hibázik, és nem mutogat, sőt előbb kezdi: 
vállalja, hogy nem mindig neki van igaza, így hibázhat 
is. 

Ezzel zárom most a levelem, remélve, hogy érthető-
en tudtam továbbadni, amit felismertem, még akkor is, 
ha ezek nem eget rengető felismerések, de úgy érzem, 
alapjaiban határozzák meg az emberek életét. És talán 
így még Te sem gondolkoztál ezekről. Nem bánod, ha 
folytatom? 
 
                                                 Szeretettel ölellek: Judit 
 
U.I.: Kedvenc szeretetidézetem Adrian Plass-tól: „Bár 
nem vagyok Róma gladiátora, azért még lehetek a szí-
ved radiátora!”  

 

 

„Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, 
micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van 
rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 
Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat 
mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ös-
vényein járnak. Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!” 

(Zsolt 8,4-10) 
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TALLÓZÓ
 

„Bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet” 
 

Azon az éjszakán, amikor 
először adtak neki tiszta 
oxigént, többször elsírta 
magát – vallja meg az a fia-
tal családapa, aki a járvány 
harmadik hulláma idején 
került kórházba koronaví-
rus-fertőzéssel. Kis híján 
intenzív osztályra került, az 
átéltek pedig mélyen el-
gondolkodtatták. Mit csi-
nálna másként, miután fel-
épült a betegségből? Koncz 

Tibor osztotta meg velünk történetét. 
Tudták, hogy óvodába járó gyermekük és vele 

együtt egész családjuk fokozott fertőzésveszélynek van 
kitéve, de azt nem gondolta, hogy ha elkapja a vírust, az 
állapota súlyosabbra is fordulhat – vallja meg Koncz 
Tibor, a kispest-rózsatéri református gyülekezet tagja. 
Feleségével március elején betegedtek meg, Isten gond-
viselésének tartják, hogy a várandós kismama ekkor 
már túl volt az első trimeszteren, így a kimerültséget le-
számítva neki és a magzatnak sem esett komolyabb ba-
ja. Tibor láza azonban nem akart szűnni, ezért háziorvo-
sa tüdőgyulladásra kezdett gyanakodni. Kétszer is hasz-
talan próbálkoztak azzal, hogy kórházi ellátást kapjon. 
„Nem mondták ki, de úgy tűnt, nem akarják pazarolni 
az erőforrásokat” – véli. Ám amikor már nemcsak az 
otthonukban mért véroxigénszintje esett vissza, de ful-
ladt is, felajánlották neki az utolsó szabad ágyat, Tibor 
így került a Szent László Kórház Covid-osztályára. 

„Ijesztő, furcsa érzés volt, hogy hiába veszek leve-
gőt, nem jutok elegendő oxigénhez” – számol be. A 
kórházban megállapították, hogy a tüdeje csaknem 40 
százaléka begyulladt, három nappal később pedig már a 
légzőszerve háromnegyedére kiterjedt a gyulladás. 
Amikor egy hét elteltével sem ment le a láza, az orvosai 
megállapították, hogy a legfőbb gondot már nem is a ví-
rusfertőzés okozza, hanem a szervezetében kialakult 
citokinvihar. Az immunrendszere túl hevesen reagál a 
veszélyre, a védekezésből eredő gyulladásos folyamat 
pedig már a szerveire jelent veszélyt – emiatt romlott 
tovább a tüdőkapacitása is. „Az oxigénmaszk alján a 
szelepeket aszerint cserélik, hogy mennyi oxigénre van 
szüksége az embernek. Egyik éjszaka az enyémen lévő 
szelepet olyanra kellett cserélni, ami a legnagyobb dó-
zisban, szűretlenül engedi át az oxigént. Jól tudtam, 
hogy ez az intenzív ellátás előszobája, mert röviddel 
azelőtt épp a mellettem lévő ágyból vittek át oda vala-
kit, akinek egy ilyen maszk ellenére sem javult a 
szaturációja.” 

Ebben a pillanatban sok minden lepergett benne – 
árulta el Tibor. „Leginkább az viselt meg, hogy láttam 

azt a küzdelmet, ami a szomszéd ágyon zajlott. Amikor 
eldőlt, hogy át kell vinni ezt a férfit, az intenzívesek 
elmondták, hogy ott nem használhatja a mobiltelefont, 
úgyhogy van fél órája, hogy fölhívja a szeretteit és el-
köszönjön, mert legkorábban egy hét múlva fognak 
tudni beszélni. Hangosan süvít az oxigén ebben a 
maszkban, rosszabbul is hall az ember és hangosabban 
is beszél, hogy őt hallják. Ezért a szobatársam kihango-
sítva beszélt a párjával – mi ezt végighallgattuk –, sírva 
vettek búcsút egymástól. Így amikor én is megkaptam a 
100 százalékos oxigént, tudtam, hogy ha nem javul az 
állapotom, nekem is egy, legfeljebb két napom van ad-
dig, hogy búcsúzkodnom kelljen.” Tibor rövid hallgatás 
után szólal meg: „Ott jöttem rá, hogy tulajdonképpen 
mennyit is jelent nekem a családom. Az, hogy időnként 
vannak összezördülések vagy a gyerekek nem fogadnak 
szót – mindez nem számít addig, amíg vagyunk egy-
másnak” – mondja elérzékenyülten. 

De a búcsúra már nem kellett, hogy sor kerüljön. Ti-
bor állapota jobbra fordult, és ebben szerinte nagy sze-
repe lehetett az érte mondott imádságoknak is. „A kór-
házi ágyban fekve még egy könyvet sem tudtam meg-
tartani. A telefonon néztem filmeket, amíg meg nem 
untam, így mást sem csináltam, mint azért imádkoztam, 
hogy egyszer meggyógyuljak és hazakerüljek. Tudtam, 
hogy Dóri, a feleségem itthon ugyanezt teszi, és nagyon 
sok barátom is biztosított erről. Messengeren tartottuk a 
kapcsolatot, sokan megírták, hogy gondolnak rám, 
imádkoznak értem, aszerint, hogy istenhívők-e vagy 
sem. Olyanok is megkerestek, akikre nem is számítot-
tam. De ami igazán megrendített, hogy egy közeli bará-
tom elmondta, hogy imádkozik és böjtöl értem. Ez 
mind a mai napig meghat, most is libabőrös vagyok. Az 
imádságot természetesnek vesszük. De az, hogy egy 
egészséges ember, azért vonjon meg magától valamit, 
pláne ételt, hogy így járjon közben az én gyógyuláso-
mért – és egy másik jó barátjáért is, aki sokkal rosszabb 
állapotban volt –, egyszerre volt nagyon megható, 
ugyanakkor megszégyenítő is. Bennem soha nem me-
rült fel korábban, hogy valakiért az imádság mellett 
akár böjtöljek is.” 

Tibor elárulja: el kellett telnie valamennyi időnek, 
mire a kórházi ágyon Isten kezébe tudta tenni az életét. 
„Kapaszkodtam a földi életbe, főképp azért imádkoz-
tam, hogy ne haljak meg. Várjuk a harmadik babánkat, 
épül a házunk. Sokat tépelődtem, mert tudtam, hogy Is-
ten reményteljes jövőt ígért nekünk és olyan szépen ha-
ladunk, nem létezik, hogy itt a vége. De leginkább az 
aggasztott, hogyha tényleg nem jövök ki a kórházból, 
mi lesz a családommal, Dóri hogyan fogja fölnevelni a 
három gyermekünket. Amikor pedig már eljutottam 
odáig, hogy ki tudtam mondani: legyen meg a te akara-
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tod, akkor már azért imádkoztam, hogy az az akarat 
Őhozzá vigyen.” 

Koncz Tibor azt mondja, a hétköznapokban talán 
még nehezebb megadni magunkat Istennek. „Én például 
nagyon tudok ágálni, ha nem úgy történnek a dolgok, 
ahogy elterveztem. Amikor tavaly köldöksérvet kaptam, 
annak is csak a negatívumait láttam, például mert a mai 
napig nem emelhetek, így a gyerekeimet sem tudom 
felvenni. De már látom, hogy az isteni gondviselés ezt 
is jóra fordítja. Régóta küzdök túlsúllyal, sokszor meg-
próbáltam lefogyni, de el kell ismernem, soha nem tet-
tem ebbe kellő energiát. Az orvosom azt mondta, csak 
akkor kerülhet sor a műtétre, ha leadok ötven kilót. Ez 
szíven ütött, pedig ahogy elkezdtem mozogni, egészsé-
gesen étkezni, olyan erőnlétre tettem szert, mint még 
soha. Annak, hogy kórházba kerültem a Coviddal, a túl-
súlyom az egyik oka, de ha nincs a köldöksérvem és 
nem kényszerülök az életmódváltásra, azaz egy évvel 
ezelőtt még könnyen lehet, hogy ez a vírus elvitt volna 
engem.” 

Úgy tűnik, Isten akarata az volt, hogy visszaadja Ti-
bort a családjának. Ő pedig azóta több időt tölt a gyere-
kekkel, és próbál türelmesebb apuka lenni. „Ahogy ha-
zahozzuk őket a bölcsiből és az oviból, figyelek rá, 
hogy velük legyek, játsszak, beszélgessek velük. Tuda-
tos döntés, hogy jobban megbecsüljem a velük töltött 

időt. És nemcsak azért, mert időnként rádöbbenek, mint 
minden szülő, hogy megint mekkorát nőttek, hanem 
mert egyáltalán vannak, és én még vagyok nekik.” 

Ekkor elmesél egy történetet egy idős férfiról, aki 
már a kórteremben feküdt, amikor ő bekerült oda. „Első 
nap azzal fogadott, hogy megkérdezte, van-e cigaret-
tám, pedig ő is oxigént kapott. Annyira zavarta, hogy 
nem dohányozhat, hogy másnap már haza is ment. Azó-
ta is sokat forgatom magamban azt a kérdést, hogy ne-
kem mi az, ami igazán fontos az életemben, és hogy az 
valóban megér-e annyi időt, energiát, figyelmet. A kü-
tyük szerelmese vagyok, a szabadidős elfoglaltságaim 
nagy része a telefonomhoz kötődik. De be kellett lát-
nom, hogy az csak tárgy. Ezt az időt másokra is fordít-
hatom.” 

A kórházi ágyon fekve gyakran némi öniróniával 
idézte magának azt a jézusi példázatot, amely azzal zá-
rul: bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelked – zárja 
gondolatait. „Sokat mondogattam ezt másoknak koráb-
ban figyelmeztetésül, most viszont én magam szembe-
sültem vele, hogy a mindennapok darálója mennyire 
megkeményített. Amikor közel kerültem a halálhoz, 
akkor eszméltem rá, hogy ez velem is megtörténhet.” 
 

Jakus Ágnes 

Forrás: https://www.parokia.hu/ 
 

 

A videokazetta 
 

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10) 
 

A „Mai élethelyzetekben” többször is rácsodálkoztunk 
arra, hogy Istennek milyen különleges az eszköztára, 
amellyel megkeresi az elveszett embert. 

Ez történt Annával is, akiről ma írok. Gyermekkorá-
ban hittanra, templomba járt, és hitte is a hallottakat. De 
a felnőtt évtizedek elsodorták a falujából és Isten közel-
ségéből is. Férjhez ment, fiuk is 
született, de férje olyan mélyre 
csúszott az ivásban, hogy tönk-
rement a házasságuk, válás lett 
belőle. 

Felnőtt fiával mindent meg-
próbáltak a túlélés érdekében. 
Nyitottak egy videokölcsönző és 
videomásoló szolgáltatást. Őt 
munka közben kereste meg a Jó 
Pásztor. Egy esküvői kazettát 
másolt megrendelésre. Végig 
kellett követnie a másolást, hogy 
lássa a minőséget. Közben hallotta az esküvői igehirde-
tést. Annyira megragadta az igehirdetés, hogy elhatá-
rozta, elmegy abba a templomba, ahol az eskető lelki-
pásztor hirdeti az igét. Rendszeres templomba járó lett. 
Nemcsak a gyermekkori élmények jöttek vissza, hanem 
egyre erősödött az Úr vonzása az életében. Három év 
után eljutott odáig, hogy letette bűnbatyuját Jézus ke-

resztjéhez, és átadta az életét Neki. Örömmel indult új 
életében. 
Fia ugyan megrökönyödve vette tudomásul anyja „lé-
pésváltását”, mert ez együtt járt azzal, hogy amit eddig 
hamisan csináltak, azt tovább már nem volt hajlandó 
együtt végezni vele. Abba kellett hagyniuk a közös te-

vékenységet. 
De az Úr megmutatta neki, 

hogyan tovább. Mindig adott 
egy következő megoldást. Egy-
re jobban beépült a missziói 
szolgálatba is. Többeket – 
számos alkoholistát – segített 
szabadulásra. Másik helységbe 
költözött, ahonnan visszajárt 
szeretett templomába. De las-
san az új helyen is körülnézett. 
Azt első alkalommal látta, 
hogy itt szép beszéd hangzik, 

de a szabadító Jézus örömhíre nem. Kitartóan segített a 
gyermekmegőrzésben, gyermekmisszióban, és amiben 
lehetett. 

Évekig imádkozott, hogy Isten hozza el az ébredés 
időit közéjük. Néhányan voltak, akikkel együtt imád-
koztak a jövőért. Isten csodálatosan meghallgatta őket. 
Lelkészváltásra került sor. A fiatal lelkészházaspár az 



M A N N A   2021. jún.–júl. 

 19

első naptól kezdve Jézust hirdette. Hamarosan komoly 
feszültség támadt a gyülekezetben. De az élő ige meg-
hozta hatását. Voltak, akik otthagyták őket, de megin-
dult az ébredés. Anna igen nagy örömmel állt oda a lel-
készházaspár mögé, és élte át ő is, hogy öt-hat év alatt 
mintegy 70-80-an adták át szívüket az Úrnak. Számos 
fiatal házaspár is, többen olyanok, akik korábban még 
templomba sem jártak. 

Igaz, hogy a kazettát másoltató házaspár évek múlva 
elvált. Ki tudja, mi lett az esküvős kazetta sorsa. Egy 
biztos: az a kazetta „elvégezte” munkáját egy emberi 
szívben. Az az Úr, Aki Anna életébe belépett, most már 
nem a kazettát, hanem őt használja, hogy általa is 
„megkeresse és megtartsa az elveszettet”. 

Végh Tamás 

Forrás: MERA/Facebook/ KINCSESLÁDA (24. hét) 
 

 

Tanuld meg, hol van az erő. 
Nem a verejtékszagú konditermekben, 
nem a kidagadó erekben,  
nem a vicsorgó fogakban, 
nem a fokozatos terhelésben, 
nem az előírt proteinbevitelben, 
sem a pózoló fotókban, 
hiszen elég egy láthatatlan vírus, 
és a legerősebb ember is  
magatehetetlen csecsemőként  
fetreng az ágyon. 
Tanuld meg, hol van a tudás. 
Nem a könyvtárak és tanszékek 
porszagában, penészes szakállai közt, 
az intézeti munkatársak  
egymásra hivatkozó tanulmányaiban, 
hiszen elég egy zavarbaejtő  
női vagy gyermeki pillantás, 
és rögtön elszáll minden tudomány, 
Tanuld meg, hol van az értelem. 
Nem a racionálisnak mondott 
számítgatásban, amely beáraz 
mindent és mindenkit,  
körzővel-vonalzóval méreget, 
és abszolútnak hiszi magát  
mindaddig, míg egy meghibásodó 
alkatrész miatt a jól kiókumlált 
gépezet össze nem omlik, és maga alá 
nem temeti a tekintélyes büdzsét. 

 

Tanuld meg, hol a maradandóság és az élet. 
Nem a kastélycsoda kertjébe  
autócsodán begördülő,  
testőrökkel és kamerákkal védelmezett,  
atombunkerében bizakodó, 
ráncait felvarrató, zsírját leszívató, 
részvényei névértékébe betonozott 
pénzember szoláriumbarnaságában, 
melyet elkerülhetetlen halála után,  
száz évre hibernálnak,  
hátha él akkor is ember a földtekén,  
akinek legfőbb gondja a rámaradt 
mirelit kőgazdagok feltámasztgatása lesz. 
Senki sem tudja, hol lakik az erő, a tudás, 
az értelem, a maradandóság és az élet. 
Csak aki mindent tud,  
aki mindent átvizsgált értelmével, 
aki minden élőbe lelket lehelt 
és mindörökre megalkotta  
és benépesítette a földet, 
aki küldi és visszahívja a fényt, 
az tudja mindezeket. 
És ő nem tartja méltatlannak,  
hogy megjelenjék a földön, 
és társalogjon az emberekkel. 

 

Forrás: Lackfi János
facebook oldala.

Még több vers a #jóéjtpuszi c.
kötetben olvasható,

kiadta a Harmat Kiadó.

 
 

GYEREKSAROK
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júniusi-júliusi születésnaposokat! 

Kotán Zente (jún. 23.), Veres Boglárka (jún. 25.), Tomory Rebeka (júl. 17.), 

Zsigovics Dorina (júl. 21.), Olajos Júlia (júl. 27.), Baranyai Lea (júl. 29.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
   

 

Szeretettel 
köszöntjük  

júniusban született 
testvéreinket! 

 

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

„Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jót, Krisztus Jé-
zus napjára be is fejezi... legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisz-
tusnak napjára.” (Fil 1,6/10b) 
 

Az Úr akkor tudja befejezni az Ő művét bennetek, ha jól kezelitek azo-
kat a dolgokat, amiket megmutat nektek. Ha tudtok valamit, de nem al-
kalmazzátok, akkor nem mentek vele semmire. Isten azért bíz rátok fe-
ladatokat, hogy tegyétek meg. Ez az Úr bizalma felétek, ezt ragadjátok 
meg, használjátok, amitek van. Az a kérdés, hogyan álljátok meg he-
lyeteket megbízatásotok területén. Az Úr munkatársaiként egyre meg-
bízhatóbbak legyetek. Az ismeret egy része van bennetek, másban más 
rész van, ebből lesz egy egész. Munka közben akarjátok látni az Úr 
erejét, és megvalósul az Úr terve. Tudjatok munkálkodni az Úr céljáért, 
és ez több nemzedéken keresztül is folytatódhat. A kijelölt területen le-
gyetek aktívak, és az Úr megadja a munkához való erőt. 

 

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 

 
Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Boda-Szlepák Viktória (júl. 20.) 
 

 
Simon Dávid (júl. 24.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
 

„Abban az időben mondta az Úr: Izráel minden 
nemzetségének Istene leszek, és ők az én né-
pemmé lesznek... Örökké tartó szeretettel sze-
rettelek téged, azért terjesztettem rád az én ir-
galmasságomat.” (Jer 31,1/3) 

Ha Istenre bízzuk életünket, akkor Ő betölti az Atya szerepét életünkben. Ő a mi Atyánk és örökkévaló szeretettel 
szeret minket és gondoskodik rólunk. Az Atya meghitt kapcsolatra vágyik gyermekeivel. Ezért kell mindig időt 
szakítanunk az Úr számára. Ha a földi munkánk elrabolja az időt, akkor csorbul a lehetőségünk, hogy találkozzunk 
az Úrral. Legyünk meggyőződve, hogy az Úr egyedi személyiséggé formált minket, és a világ legjobb családjába 
tagolt be minket. Válasszuk az Úrral való személyes kapcsolatot. „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim 
bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.” (Jn 15,7) Jézus beszéde olyan mértékben 
marad bennünk, amilyen mértékben megengedjük, hogy életünk irányítója legyen. 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 

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

Július és augusztus hónapokban 
délután nem tartunk istentiszteletet. 

 Csütörtök: 18,30 óra:  
Bibliaóra 

 

Kérjük a testvéreket, hogy a biz-
tonsági előírásokat következetesen 
tartsák be a gyülekezeti alkalmak 
alatt is. Vigyázzunk egymásra!  

 

Újra gyülekezeti hétvége! 
 

Szeptember 3 és 5 között Dömösön 
tartjuk idei csendes hétvégénket. 
Részletes információkat a nyár fo-
lyamán a gyülekezeti hirdetésekből 
tudhatunk meg. 
 

 
 

Betegeink 
 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Uri Erika 
Vétek Ferencné 
 

„Állj elő, Uram, emeld föl keze-
det, Istenem! … Az alázatosok 
kívánságát meghallgatod, 
Uram. Megerősíted szívüket, fe-
léjük fordítod füledet, véded az 
árva és elnyomott ügyét, hogy 
ne hatalmaskodjék többé senki 
a földön.” (Zsolt 10,12.17-18) 
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