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Zsoltáros szívvel 
 

A csendet meg lehet kívánni, 
háttér-zajból oda találni, 
a másikat is megkínálni 
zsoltárszóval, zsoltáros szívvel, 
bimbóból kibomló hittel 
nappal is: délidőben, 
hogy megköszönjem 
egyszerűen azt, hogy élünk! 
S amit az Igéből megértünk! 
 

A csendet meg lehet kívánni, 
még ha félünk is tőle, 
lassan, időről-időre 
telik meg tartalommal, 
de ha megszólal, 
szívig érhet! 
Zsoltár-igéket 
sodor az elmúló pillanat… 
A percből idő lesz, elszáll, 
de az Ige, a csend Igéje 
m e g m a r a d! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

Belső szoba 
 

Se fala nincs, se ajtaja, 
csak csöndje van és ragyogása, 
melege és simogatása, 
mégis – ritkán lépsz be oda! 
Tudod még merre e szoba? 
 

Füle Lajos 
 

 
 

 

 
 
 

A szünetjel tanítása 
 
Nemrég volt 95 éve annak, hogy megkezdődött a Magyar Rádió rend-
szeres adása. Aznap a Bartók rádió egyik rejtvényében azt kellett elta-
lálni, hogy melyik adónak melyik volt a szünetjele (szignálja) a gye-
rekkorom-beli három adó közül. Ennek kapcsán a műsorvezető el-
mondta a szünetjel jelentőségét. Lényegileg azt mondta, amit valaki így 
fogalmazott meg: „Nos, a szünetjelzés arra szolgált, hogy úgy töltsék 
ki az adásidő hézagjait, hogy ne legyen teljes csönd az adott hullám-
hosszon.. A csend egyrészt kellemetlen lett volna, másrészt a hallgató 
előbb-utóbb elkezdte volna tekergetni a rádiót, azt gondolván, az vagy 
elállítódott, vagy adásszünet van. (https://hamster.blog.hu/2015/07/11/
idokitolto_a_multbol_a_szunetjelzes) Hogy érthető legyen a fiatalab-
baknak is: akkor még ismeretlen volt a 0–24 órás műsorfolyam, eleinte 
csak néhány óra adásidő volt, később pedig éjszaka volt adásszünet. 

Ahogy hallgattam mindezt, lelki tartalmat nyertek ezek a gondola-
tok. Hívőként szeretnénk, ha Isten minden pillanatban szólna hozzánk, 
vezetne bennünket, életünk kisebb-nagyobb kérdéseire azonnal választ 
kapnánk tőle. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek az életében így 
van. Nálam nincs így. De akkor megértettem valamit: ha vannak idő-
szakok, amikor „adásszünet” van, amikor várunk Isten válaszára, akkor 
az a feladatom, hogy figyeljek a szünetjelre és maradjak azon a hul-
lámhosszon, ahol Isten szól. Lehet, hogy nem most szól, hanem majd 
akkor, amikor „adás” lesz. Addig is vegyem észre a „szünetjeleket”: 
azokat a Tőle jövő apró jelzéseket, amelyekkel jelzi, hogy nem hagyott 
magamra, számon tart. Olvassak Bibliát, imádkozzam, hogy nehogy 
elhangolódjak. Nehogy majd akkor, amikor megkezdődik az „adás”, 
másra legyek hangolva. 

Lehet, hogy más is van ezzel így. Talán még frusztrál is némelye-
ket, ha hallja-olvassa, hogy másnak napi tapasztalata, hogy Isten szól 
hozzá, azonnal választ kap a kérdéseire – az ő tapasztalata pedig nem 
ez. Hadd bátorítsak mindenkit, hogy ez nem baj. 
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A baj az, ha elhangolódunk – vagy (szójátékkal élve), 
lehangolódunk…  

A csöndnek a zenében is fontos szerepe van, szerves 
része a darabnak. Szerintem mindenki ismeri Händel 
Messiásából a Halleluja-kórust. Mi ennek a csúcspont-
ja? A vége előtt a szünet. Mindenki ezt várja: amikor 
mintha elvágták volna, megáll az Istent dicsőítő zenei 
folyam és hirtelen beáll a néhány hangnyi csend. Hogy 
aztán következzen a tétel lezárása ellentmondást nem 
tűrő hangon: Hallejujah! 

A Zsoltárok könyvében 71-szer fordul elő az a szó, 
hogy Szelah (további háromszor Habakuk könyvében). 
Mindig úgy tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy szünet, 

azaz csend. Amikor meg kell állni, elmélkedni, Isten ál-
dására várni. Most, hogy utána olvastam, talán ez a je-
lentés nem ennyire egyértelmű, de a legvalószínűbb ér-
telmezés ez. Jól kifejezi ezt a folyamatot a 46. Zsoltár 
11-12. verse: „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én 
vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, 
felmagasztaltatom a földön. A Seregek Ura velünk van, 
Jákób Istene a mi várunk! Szelah.” 

Ha az életedben most Szelah van, ne csüggedj! 
Csendesedj el, maradj Istenre hangolódva, és Ő majd az 
Ő időzítése szerint fog megszólalni! 
 

Ádány Mihály 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Az elöljáróság munkacsoportjairól 
 
Az elöljáróság sokféle feladattal, döntési helyzetekkel, 
lehetőségekkel szembesül, amiket mindig igyekszik a 
legjobb, legkörültekintőbb módon, az ige útmutatásait 
követve kezelni. 

Azért hoztunk létre munkacsoportokat az elöljárósá-
gon belül, hogy egy-egy témakörrel néhányan részlete-
sen, alaposan tudja-
nak foglalkozni, akár 
nem elöljáró testvé-
reket is bevonva az 
adott témával kap-
csolatos információk 
összegyűjtésébe, a 
lehetőségek mérle-
gelésébe, javaslatok 
kidolgozásába. Fon-
tos, hogy a munka-
csoportok tehát első-
sorban az elöljáróság 
munkáját segítik, az 
elöljáróság számára dolgoznak fel egy-egy témát, és ké-
szítenek javaslatokat az elöljárósági ülésekre. Emellett 
viszont napi feladatok végzésével is megbízhatók, 
amennyiben nincs a témakörnek külön felelőse vagy 
nem végezhető egy személy által a szolgálat, hanem 
szükséges, hogy néhány fő megossza a feladatokat és 
csapatként dolgozzon. 

A munkacsoportok számára olyan alapelveket, érté-
keket jelöltünk ki, melyek biztosítják azt, hogy jól be 
tudják tölteni a szerepüket, ilyen például az, hogy fi-
gyeljenek a gyülekezet egészének szükségeire, a többi 
szolgálati területre is, vagyis arra, hogy a javaslataik 
milyen hatással lesznek a gyülekezet életére.  

Azt reméljük, hogy 
a munkacsoportok se-
gítik az elöljáróságot 
abban, hogy több terü-
lettel és mélyebben 
tudjunk foglalkozni. A 

munkacsoportokat 
több ütemben tervez-
zük létrehozni, vannak 
amelyek már működ-
nek, mások még elő-
készítés alatt állnak. 
Szeretnénk a gyüleke-
zetnek ezeket a mun-

kacsoportokat röviden bemutatni, hogy az elöljáróság 
működése, illetve a felelős személyek megismerhetők 
legyenek. Kérjük a gyülekezetet, hogy továbbra is 
imádságban hordozzák az elöljáróság szolgálatát! 

 

Horváth Ádám 

 

 

Kommunikációs munkacsoport 
 
A gyülekezetünkben a legtöbb szolgálati terület önkén-
tes alapon zajlik: nincsenek előre meghatározott kerete-
ik, hanem az felel értük, aki épp elvégzi. Ez általában 
nem is baj, de azért vannak olyan témák, amikben 
könnyen eredményez felesleges köröket és forgácsol-
hatja szét az erőforrásainkat. Ilyen a kommunikáció is: 
ha ki kell hirdetni valamilyen fontos tudnivalót, vagy ha 

szeretnénk egy eseménnyel minél több embert elérni, 
többen, több felületen, párhuzamosan lépnek akcióba. 
Van, aki telefonon hívogat, van, aki kitesz egy hírt a fa-
liújságra, van, aki megírja Facebookra, van, aki szól a 
házicsoportjába tartozóknak, van, aki megjeleníti a hon-
lapunkon, van, aki adott esetben szól az önkormányzat-
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nak, van, aki megírja a Mannába, van, aki kihirdeti a 
vasárnap délelőtti istentiszteleten és így tovább. 

Viszont könnyen előfordul, hogy ezek az emberek 
nem tudnak egymásról. Sőt, az is, hogy egyes csatorná-
kon nem jelenik meg az adott tudnivaló vagy esemény, 
pedig akár meg is jelenhet-
ne, csak senkinek nem jut 
épp eszébe. Márpedig mos-
tanra annyi csatornán tud a 
gyülekezet kommunikálni, 
hogy a legjobb szándék 
mellett is könnyű beleza-
varodni: a megszokott is-
tentiszteleti hirdetéseken, a 
Mannán és a külső-belső 
hirdetőtáblákon kívül van 
weboldalunk, van 
Facebook-oldalunk, van 
Facebook-csoportunk, van 
levelezőlistánk, van 
Instagram-fiókunk, tudunk 
telefonálni, levelet, e-mailt 
és sms-t küldeni, meg persze élőben is beszélni. Minde-
zeken felül elérhetünk különféle külső felületeket is az 
egyház weboldalától kezdve az önkormányzati hirdető-
táblákon át a kerületi tévéig. 

Úgy gondoltuk, hogy sokat segíthet 
mindannyiunknak, ha megpróbáljuk összehangolni en-
nek a számtalan csatornának a kezelését és valamiféle 

szervezett szócsőként közvetíteni úgy a gyülekezeten 
belül, mint a gyülekezet és a külvilág között. Ezért ala-
kult meg a kommunikációs munkacsoport, melyben 
Sonkoly Annával és Sonkoly Tamással hárman igyek-
szünk minden aktuális tudnivaló kapcsán biztosra men-

ni, hogy az el is jusson 
azokhoz, akiket céloz. Ez 
persze nem jelenti azt, 
hogy mi kezelnénk a gyü-
lekezeti kommunikáció 
egészét: a fontos, 
összgyülekezeti üzeneteket 
továbbra is Nagy Péter 
mint gyülekezetvezető és 
Kotán Béla mint lelkipász-
tor fogalmazza meg; a 
Mannát továbbra is Ádány 
Judit szerkeszti – sokak 
szerzői közreműködésével 
–, az utcai hirdetőtáblát to-
vábbra is Tarsolyné Son-
koly Eszter frissíti. 

A munkacsoport feladata elsősorban a szervezés: 
összeszedni minden fontos tudnivalót és továbbítani azt 
minden olyan irányba, ahol érdemes megjelennie. Így 
hát, testvérek, aki szeretne valamit eljuttatni a gyüleke-
zet egészéhez, vagy ha úgy érzi, hogy lemaradt valami 
fontos tudnivalóról, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Baranyai Zsolt 
 
 

A Jetró munkacsoport, 
avagy egy csapat a működés fejlesztéséért 

 
A Jetró munkacsoportot 
Mózes apósának példája 
ihlette, aki egy nehéz 
helyzetben segített Mó-
zesnek úgy átalakítani a 
szolgálatát, hogy az szá-
mára és az általa vezetett 
nép számára is előnyös 
volt. Ott és akkor a bírás-
kodásban volt szükséges 

módszert váltani, tulajdonképpen egy több szintű bírás-
kodást/bírósági rendszert hozott létre Mózes, ahelyett, 
hogy egyedül végzett volna mindent. 

A munkacsoport célja, küldetése, hogy figyelemmel 
kísérje, és időről-időre átfogóan megvizsgálja a gyüle-
kezet működését, az egyes szolgálatokat és szükség ese-
tén, Jetróhoz hasonlóan, javaslatokat tegyen a vezetők, 
az elöljáróság számára. Ezek a javaslatok vonatkozhat-
nak például arra, hogy mire fordítsunk több figyelmet, 
vagy arra, hogy milyen új lehetőségeket ragadjunk meg. 
Időről-időre szükséges megvizsgálni azt is, hogy a fela-
datok megfelelően vannak-e elosztva, a felelősségi kö-

rök mindenki számára világosak és átláthatóak-e, vagy 
épp, hogy mi az, amit egyszerűbben vagy másképp ér-
demes csinálni, mint ahogy most csináljuk. 

Tudjuk, hogy számos könyv és előadás szól arról, 
mit és hogyan érdemes csinálnia egy gyülekezetnek: 
hogyan végezze a missziót a nem hívők felé, hogyan 
segítsen a bajbajutottakon, hogyan szervezze meg a bel-
ső működését, hogyan alakítsa ki a vezetését, döntésho-
zatali folyamatait, hogyan építse a tagok hitét, hogyan 
képezze a szolgálókat stb. Szeretnénk is ezekből tanul-
ni, de fontosnak tartjuk, hogy ezeket biblikus szemmel, 
a Lélekre figyelve megszűrjük és odafigyelünk arra, 
hogy a javaslataink a gyülekezet adottságaihoz igazo-
dóak legyenek. Az a vágyunk, hogy a gyülekezet minél 
inkább biztos lehessen abban, hogy az Úr szerinti, meg-
felelő szolgálatokat végezzük és a megfelelő módon. 

A munkacsoport tagjai: vezetője Horváth Ádám, ál-
landó tagok: Sonkoly Tamás, Máté Arnold, Kotán Béla 
lp., Nagy Péter gyvez. 
 

Horváth Ádám 
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Íme egy örömhír: elindul az Örömhír Munkacsoport! 
 

 
 

Az elöljáróság sokféle feladatára jönnek létre folyama-
tosan munkacsoportok, így néhányan összefogva, fóku-
száltabban, alaposabban tudunk foglalkozni egy-egy 
szakterülettel, és így jobb döntés-előkészítés, feladat-
végrehajtás történik az elöljáróságban. Természetesen 
sok praktikus feladatot oldunk meg ezentúl így, de 
Kotán Béla pásztorunk nagyon szerette volna, ha a kife-
jezetten lelki feladatok is megkapnák ezt a fajta figyel-
met. Az egyik elöljárósági végén szinte felkiáltott, ami-
kor valami ilyesmit mondott: „Nagyon szeretném, hogy 
a sok szükséges praktikus tennivalóra létrejövő munka-
csoport mellett sürgősen lépnénk az evangélizáció 
ügyében is. Kérem, hogy hozzunk létre erre is munka-
csoportot mielőbb, ne várjunk vele!” Ezután Béla 
ugyanazzal a lendülettel engem kért meg, hogy hozzam 
ezt létre, amire igent mondtam, így indult az Örömhír 
Munkacsoport. 

Természetesen a gyülekezetünk evangélizációs szol-
gálatának segítése teljesen más jellegű, de ez is jól vé-
gezhető munkacsoportban. Simon Dávid elöljáró-
társamat kértem, hogy segítsen, neki van az 
evangélizáción belül az ismeretlenek megszólítására is 
lelki ajándéka, amire nekem nincs. Együtt kezdtünk be-
le a tervezgetésbe. 

A legfontosabbnak azt látom, hogy akiknek különö-
sen is szívügye az evangélizáció, az elveszettek meg-
mentése, azokat fogjuk össze: hozzunk létre belőlük 
olyan csapatot, akik sokat beszélgetnek erről, bátorítják 
egymást, imádkoznak egymásért, együtt tanulnak az 
evangélizációról, és ilyen jellegű eseményeket szervez-
nek, ahogy Isten vezeti őket e téren. Természetesen a 
teljes gyülekezetet is szeretném bátorítani az 

evangélizációra, illetve sok olyan Hídépítő-
kezdeményezés lesz, ami érinti a gyülekezetünket. 

Így indult 2021 február 1-jén a Hídépítő Csapat. Az 
a vágyunk, hogy szeretethidakat hozzunk létre a még 
nem keresztények felé, amiken aztán Jézus át tud sétál-
ni. Nem emberi módszerekkel, ügyes trükkökkel akar-
juk „megtéríteni” az embereket, hanem szeretnénk őket 
jól szeretni, és nekik való módon, Isten vezetésébe si-
mulva bemutatni nekik Jézus örömhírét. 

 

 
Már húszan csatlakoztak a hídépítőkhöz, és az ajtó 

nyitva van, továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki 
szívesen csatlakozna! Akit megérint most ez a lehető-
ség, az kérem, hogy keresse meg Dávidot vagy engem! 
Havonta egyszer találkozunk (egyelőre csak az interne-
ten keresztül); de emellett napi szinten beszélgetünk az 
Interneten keresztül: megosztjuk egymással a missziós 
kihívásokat, amiket átélünk; a nagy kérdéseket, amikre 
nem tudunk válaszolni; az evangélizációra vonatkozó 
igeverseket. A kulcs-szavunk az EGYÜTT: Isten nem 
magányos hősöknek, hanem egymást támogató testvé-
reknek hívott el minket. Együtt könnyebb kitartani a 
szeretetben és az örömhír megosztásában, Isten dicső-
ségére és a gyülekezetünk épülésére. 

Sonkoly Tamás 
 

 

Két kedvenc történetem is van, amelyek bemutatják azt a lelkületet, amit szeretnénk képviselni: 
 

Egy közösségben valaki elmesélte, hogy alkalma adódott rá, hogy bizonyságot tegyen a főnöké-
nek és elhívja a gyülekezetbe. A főnöke meghallgatta, aztán határozottan megmondta, hogy esze 
ágában sincs odamenni. A többiek ezt hallva válaszul megtapsolták a beszámolót! Támogatták a 
testvérüket, büszkék voltak a bátorságára, és tudatosították benne, hogy ami rajta múlott, azt meg-
tette. 
 

Egy gyülekezetben létezik a sokak által „Bolondok padjának” nevezett rész, egy hosszú pad a 
nagyterem bejárata előtt. A pásztor sokszor beszélgetett itt a „bolondokkal” – ugyanis tipikusan ez 
volt a találkozás megbeszélt helye, ha valaki elhívta egy ismerősét: „Ahogy belépsz az épületbe, 
látni fogsz hosszú padokat a fal mentén, ott foglak várni!” És bizony az ismerősök sokszor csak 
ígérték, de nem jöttek el. A pásztor ilyenkor mindig bátorította a magányosan, várakozva ülő „bo-
londokat”, akik úgy reménykedtek, imádkoztak, hívogattak, hogy a csalódások ellenére se csüg-
gedjenek el. 
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Tájékoztató a gyülekezet jogi személlyé válásának folyamatáról 
 

Kedves Budai Baptista Gyülekezet, kedves Testvéreim! 
 

A gyülekezetünk, mint a Ma-
gyarországi Baptista Egyház 
tagja szervezeti, működési 
változásokon megy át. A 
2020. július 1-től, majd 2021. 
január 1-től hatályba lépő új 
adózási, bejelentési, nyilván-
tartási szabályok miatt elke-
rülhetetlenné vált, hogy min-
dazok a gyülekezetek – ame-

lyek a jogi személlyé válás feltételeit, valamint az ez-
zel járó kötelezettségeket teljesítik – jogi személyekké 
váljanak, és önálló adószámmal rendelkezzenek. 
Ezektől az időpontoktól ugyanis valamennyi számlás 
vásárlás esetében kötelező megadni mind az eladó, 
mind a vevő adószámát, és az adószámokat a számla 
kibocsátónak azonnal be kell jelentenie a NAV-hoz. 

Testvéreink emlékeznek rá, hogy egyszerűsített el-
járásban, az elöljárók döntése alapján a gyülekezetünk 
ezek alapján megállapodott a Magyarországi Baptista 
Egyházzal a Belső Egyházi Jogi Személlyé válásról. A 
gyülekezetünk képviseletében Kotán Béla, Nagy Pé-
ter, Uri Erika és Horváth 
Ádám testvérek írták alá a 
megállapodást, akiket a 
gyülekezeti tanácskozás 
hagyott jóvá, és aminek 
alapján nyilvántartási 
számot kaptunk. 

A NAV-nál történő 
adószám igényléséhez jó 
néhány papírra volt szük-
ség: 

‐ Az Egyházzal kötött megállapodás 
‐ A KSH-nál igényelt Statisztikai számjel. 
‐ Aláírásminták. 
‐ Alapító okirat. 

Miután megkaptuk gyülekezetünk adószámát, 15 
napon belül számlaszámot kellett igényelnünk, illetve 
volt lehetőség megtartani a korábbi számlaszámot, de 
élhettünk a lehetőséggel, hogy bankkártyát igényelhet-
tünk és ezután elektronikusan is kezelhető lesz immár 
a folyószámlánk. A rendelkezők személyében is vál-
tozás történt. 

Jogi személyként szabályosan részt vehetünk az 
önkormányzati és különböző pályázatokban. Vállal-
nunk kellett a szervezeti és működési szabályzatunk 
megírását, ami természetesen nem lehet ellentétes az 

egyházunk szabályzatával. Ahol pedig lehet, a saját 
működésünk alapja lesz. Ezt majd a gyülekezetünknek 
is el kell fogadnia, és egyházunknak is el kell küldeni. 

A Számviteli politikánkra is hatással van a jogi 
személlyé válásunk. Könyvvezetést megalapozó 
számviteli politika elkészítését kellett vállalni. Egy-
szeres könyvvitelt választottunk. Évente egy alka-
lommal (adóévet követő év május 31-ig) a társasági 
adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY) kell 
benyújtani. 

Meg kell határoznunk az induló vagyont, leltárba 
kell venni értékeinket, forrásainkat. 

A gyülekezetünk közüzemi szerződéseit is a Budai 
Baptista Gyülekezet nevére kellett átíratni: három vil-
lanyórát, egy gázórát, egy vízórát, csatornát, szemét-
szállítást. Ezek eddig az egyház és magánszemélyek 
nevén voltak. 

Elöljáró testvéreim sokat dolgoztak ezen az ügyön, 
és szépen tisztázódtak, alakultak a gyülekezetünk jogi 
dolgai. Egy tiszta, átlátható rendszerben dolgozha-
tunk. A közösségi tér felújítása is a végéhez közele-

dik, és jó döntés volt bele-
vágni az imaházi élet szü-
netében. Menet közben 
gondnokváltás is történt. 
Ezzel kapcsolatban még 
feladatot adott nekünk a 
gondnok-lakás. A munka 
még tart, de hamarosan a 
lelki életünkre fordítha-
tunk nagyobb gondot. 

Már ebben is benne 
vagyunk, hiszen munka-

csoportokat hoztunk létre elöljárók vezetésével, kü-
lön-külön szabályzatot alkotva, átbeszélgetve a szol-
gálati területeket, felelősségeket. 

Sokszor kértem az imádságaitokat az elöljárókért, 
mert belülről láttam, hogy sokat dolgoztak, gyakran 
hétköznap esténként, a családjukat is mellőzve. Hálás 
vagyok értük, és remélem élvezni fogjuk együtt ennek 
a munkának a gyümölcsét! 

Isten kegyelme legyen a családi és közösségi éle-
tünkön! Tartsatok ki Jézus Urunk mellet, és növeked-
jetek alázatban, megelégedettségben, imádságban! 
Alig várom, hogy újra együtt lehessünk, remélem 
szomjasak vagytok! 
 

Kotán Béla 
 

 

„Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vitettelek titeket, és 
imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is!” (Jer 29,7) 
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Csendesség – legyen naponta Istennel töltött időd! 
 

 
 

Fejlődjünk együtt március hónapban a csendesség te-
rületén! Volt egy gyülekezeti felmérésünk nemrég, 
amiben a legtöbben azt jeleztétek, hogy 2021-ben leg-
inkább a naponta Istennel töltött idő területén szeret-
nétek fejlődni a hitéletetekben. Valósítsuk meg ezt a 
fontos célt egymást segítve! 

A fő cél: Március mind a 31 napján legyen 
mindannyiunknak Istennel töltött csendes ideje! Ez 
legyen olyan lelki mérföldkő az életünkben, ami az-
tán életformáló szokássá válik, szorosabbra fonva 
az Istennel való kapcsolatunkat! 
Mi fog történni márciusban? 
 Az igehirdetések a csendességtartásról fognak 

szólni, Kotán Béla pásztorunk mellett másoktól is 
tanulhatunk majd erről vasárnap délelőttönként. 

 Szeretnénk sok gyakorlati tapasztalatot, élményt 
is megosztani, mindenféle formában lesznek bi-
zonyságtételek arról, hogy melyikünknek hogy 
sikerül a napi csendesidő megvalósítása, mik a 
küzdelmeink, mik az örömeink a bibliaolvasás-
ban, imádkozásban. 

 Illetve szeretnénk bibliaolvasási tervekkel is se-
gíteni, március minden napján. 

Hogyan fogunk tudni fejlődni a csendesség terüle-
tén márciusban? 

Létrehoztunk három Biblia-olvasási tervet. Min-
denki válasszon ezek közül egyet, amelyik a legköze-
lebb áll hozzá, és március során szánjon rá időt min-
den nap! 
 Ismét lesznek a kijelölt igeversek alapján a gyü-

lekezetünk tagjai által írt napi áhítatok, imád-
ságra buzdításokkal együtt. Ezeket lehet papíron 
is olvasni, vagy számítógépen, illetve Youtube-
videók formájában meg is lehet nézni, hallgatni. 

 Lesz egy „csak-az-Ige” megközelítés is, minden 
napra kijelölt hosszabb igerészekkel, magyarázat 
nélkül. Ezeket a Bibliában is elolvashatjuk, vagy 
az interneten található Hangzó Bibliában meg is 
hallgathatjuk. 

 És lesz a Bible.com / Youversion nevű, ingye-
nes online eszközön is minden napra bibliaolva-
sási terv kijelölve. Itt online közösségben meg is 
oszthatjuk egymással a gondolatainkat, kérdése-
inket. 

LEHETŐSÉG: Az első két bibliaolvasási terv 
PAPÍRON is elérhető lesz! Ha neked jobb képernyő 
helyett papíron olvasni ezeket, akkor szólj MIELŐBB 
Sonkoly Tamásnak (elérhetőségek az oldal alján), és 
ingyen kipostázzuk a terveket neked! 

Ha megvan, hogy a három bibliaolvasási mód kö-
zül melyiket szeretnéd megvalósítani, két további mó-
don tudod még teljesebbé tenni a csendességeidet: 
 Vezess csendességnaplót! Vannak, akik szeret-

nek naplót írni, másoktól távol áll ez. Egyetlen 
kérdés tud ebben segíteni: Ha Isten mond valamit 
a csendességed során, vajon ez mennyire fontos? 
Jó válasz az, hogy „igyekszem megjegyezni” 
vagy inkább felírod? Ha eddig még soha nem ír-
tál csendességnaplót, próbáld ki március folya-
mán! Nem kell sokat írnod és nem kell minden 
nap írnod. De ha egy napon egy igerész sokat je-
lent, ha úgy érzed, hogy Isten üzen általa, akkor 
azt az üzenetet írd fel! Érdekes lesz visszaolvas-
nod március végén, hogy Isten hogyan terelgetett, 
milyen irányba mutat az üzenetek összessége! 

 Keress egy-két csendességtársat! Egyedül nehéz 
kitartani, de ha van egy testvéred, akivel hetente 
egyszer-kétszer beszélsz, akkor ő sokat fog segí-
teni! Beszéld meg valakivel, hogy ugyanazt a 
bibliaolvasási módot választjátok és időnként be-
szélgessetek: Neked mit jelentett ez az ige? Ne-
ked sikerül megtalálnod a csendesség idejét a na-
podban? Mik az örömeid, nehézségeid a csendes-
ségtartásban? Ezzel egymást is építitek és persze 
a kapcsolatotok is elmélyül. 

Ha bármilyen kérdésed, ötleted van, például te is 
szívesen tennél bizonyságot szóban vagy írásban a 
csendességről, kérlek, keress meg! 
Szeretettel: 

Sonkoly Tamás, a Csendesség-hónap koordinátora; 
sonkolyhun@gmail.com, 0620-886-8179, 

facebook.com/sonki 
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BIZONYSÁGTÉTEL
 
Mottó: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46,11) 
 

Életre kelt Ige 
 

Sok minden kavarog a fejemben 
mostanában. És sajnos nem tu-
dok beszámolni sem kapott ígé-
retekről, sem kapott próféciák-
ról. Ellenben szívesen megosz-
tom mindazokat a gondolatokat, 
érzéseket, tapasztalatokat, ame-
lyeket ezalatt a Covidtól terhelt 
egy év alatt éltem át lelkiekben. 

Isten legnagyobb ajándéka 
számomra az volt, hogy megtanultam, hogy a megszo-
kott dolgok, amelyek részei voltak az életemnek, 
olyannyira, hogy természetesnek, az élet velejáróinak 
tűntek, a valóságban hatalmas ajándékok. Gondolok itt 
a gyülekezeti alkalmakra, a házi csoportban való rész-
vételre, a személyes találkozásokra. Olyan egyértelmű 
volt addig minden: a vasárnapok, a személyes részvéte-
lek az istentiszteleteken, a közös imádságok, a találko-
zások a testvérekkel. 

Aztán ennek egy csapásra vége lett. Igaz, maradt a 
skype, az online beszélgetések lehetősége, de őszintén 
szólva ezek annyira idegenek és távoliak tőlem – talán a 
koromnál fogva is –, hogy nem élek velük. Az első hul-
lám idején, amikor először skypoltunk Tamásékkal, 
szinte csak bárgyún mosolyogtam, néha integettem, és 
ami érdekes volt számomra is, hogy nem jöttek a sza-
vak. Ez így utólag megmosolyogtató, de akkor a sírás 
fojtogatott. Nem ölelhettem meg őket, és az unokákat 
csak a képernyőn látni, számomra nem volt jó. 

Mivel Eszter is dolgozni kezdett, szeptembertől so-
kat voltam itthon egyedül... Hallgattam igehirdetéseket, 
olvastam keresztény gondolatokat, áhítatokat, amik az 
Úr mellett tartottak, igazából mégis nyugtalan voltam. 
Rettenetesen magányosnak és elhagyatottnak éreztem 
magam. Aztán szépen lassan megértettem, hogy volt a 
hívő életemben egy nagy adag megszokás. Vasárnap 

gyülekezet, igeolvasás, imádság otthon. Felismertem, 
hogy minden, amit kap az ember óriási ajándék. Életre 
kelt az Ige: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.„ 
(Jn 15,5). Különösen szólt, hogy „Elég neked az én ke-
gyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor 12,9). 

Megértettem, hogy eltávolodtam Istentől, úgy hogy 
észre sem vettem. Igehallgatás, imádkozás, házicsoport, 
de igazából éltem az életem, ahogy tudtam. Megszokás, 
ami elmúlt. Ugyanúgy érzek, mint megtérésem elején: 
tökéletesen Jézustól függök, tehetetlen vagyok, de meg-
tanultam újra, hogy ne a magam erejére, hanem Isten 
erejére támaszkodjak. Öröm lett a szívemben. Nem kell 
aggódnom, és ez nem rémes, hanem felszabadító tehe-
tetlenség. Nem a világtól, hanem az Úrtól várok, és ka-
pok megoldásokat, és teljes örömöt. Nem gondolkodom 
felettébb az életem megoldásain, hanem azzal a tudattal 
élek, hogy Jézus sokkal jobb megoldásokat ad, mint 
amit én kieszelhetnék. Nem megszokásból, hanem tel-
jes szívvel adok hálát a gyülekezetért, a rettenetesen hi-
ányzó élő kapcsolatokért, a házicsoportért, mert megta-
nultam, hogy mindennél nagyobb értékeket képvisel-
nek. Hiszem, hogy minden visszatér a régi kerékvágás-
ba. De tudom, hogy soha többet nem lesznek a megszo-
kás, vagy az élet természetes velejárói ezek a dolgok. 
Hiszem, hogy Isten szavát jobban megértem majd, és a 
közelsége mindennél nagyobb ajándék lesz, és nem a 
megszokás jellemzi majd azt. 

Az Úr ismeri az embert, és csodálatosan terelgeti. 
Olykor el kell veszíteni több mindent ahhoz, hogy érté-
kelni és örülni tudjunk akkor, amikor megvannak. Elve-
szett, és megtaláltatott. Jobb lett volna naponta értékelni 
a közösség erejét, de tanultam. Remélem, mielőbb visz-
szatérhetünk a régi életünkhöz. Régi élet, de új és öröm-
teli szívvel. 

Sonkoly Ági 
 

 

Üzen az Úr, ha csendben vagyunk 
 

Mindig gyűjtöttem az igeverse-
ket témák szerint, ezeket füzetbe 
írtam, de már betelt, mert nem 
csak az igeverseket írtam bele, 
hanem magyarázatokat, elmél-
kedéseket is. Azután több helyen 
voltak jegyzeteim, vagy csak 
papírokra írtam, nem rendszerez-
tem. 

Most volt időm, igyekeztem 
rendezni az elmaradt dolgokat Természetesen azok az 

igék jönnek elő elsősorban, amik jelentősek számomra. 
Ehhez jönnek az igeolvasás alatt előkerülő összefüggé-
sek, amiket hosszabb részek olvasásakor látok meg. 
Néha egy-egy töredéket jegyzünk meg, amiket idézge-
tünk, de jó, ha elolvassuk az előtte, és az utána lévő 
verseket is, így bővül az ismeretünk, és így jobban 
megértjük, hogy miről van szó az adott helyen. Sokszor 
megvallom, hogy nagyobb, aki bennem van, mint, aki a 
világban van. Most nagyon sokszor elolvastam az 1Jn 
4,2-5 igéit: „Valamely lélek Jézust testben megjelent 
Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek 
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nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nem az 
Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, 
hogy eljön, és most már a világban van. Gyermekeim, ti 
Istentől vagytok, és legyőztétek azokat, mert nagyobb 
az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ők a vi-
lágból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hall-
gat rájuk.". 

Azt adják ki magukból, arról beszélnek, ami bennük 
van, mást nem is tehetnek. A közvélemény nagyon be-
folyásolja az embereket. Ha sokan egyetértenek vala-
miben, akkor könnyű rávenni az embereket, hogy ők is 
elfogadják, amit a többség mond. Megfigyelhető, hogy 
a többség megfogalmazásában nagyon sok a közös, 
ugyanazt mondják, egy tőről fakad, de gondolkodás 
nélkül tovább viszik. Talán ki lehet mondani, hogy a 
többség véleménye nem képviseli az igazságot. Mi, 
akik Isten gyermekei vagyunk, elmélkedve olvassuk az 
Igét, hogy ne legyünk megtéveszthetők ebben a nehéz 
és veszélyes időben. Mi Istentől valók vagyunk, azok 
hallgatnak ránk, akik ugyancsak Istentől valók. Akik a 
világból valók, nem hallgatnak ránk. Messziről leolvas-
ható, hogy valakiben az igazság szelleme lakik, vagy 
valakiben a tévelygés lelke van. Sok helyen figyelmez-
tet az Ige, hogy tanuljunk meg különbséget tenni a jó és 
a rossz között. Ez az érettségnek egy bizonyos foka. Ne 
hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félre-
vezessenek titeket. Jó, ha valamiről meg vagyunk győ-
ződve és szilárdan kitartunk látásunk mellett. 

„De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a 
mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfi-
ai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az 
Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok 
nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,57-58). Ez az 
apostoli figyelmeztetés generálja bennünk az állhatatos-
ságot. Pál apostol tudta, hogy egy meghatározott cél ér-
dekében ragadta meg őt az Úr. Krisztus célja az ő céljá-
vá vált. „Az igaz ember hitből él, aki meghátrál, abban 
nem gyönyörködik a lelkem, de mi nem vagyunk a meg-
hátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk.” (Zsid 10,38-39). Az állhatatosság 
alapvető keresztyén jellem, legalábbis így kellene lenni. 
Igyekezzünk erre! 

Hiszem, hogyha lecsendesedve, elcsendesedve ülünk 
le az Ige mellé, félretéve minden zavaró körülményt, 
beleértve a telefont is, akkor kapunk valami fontosat az 
Úrtól, ami talán eddig nem került közel a szívünkhöz. 
Ragadjuk meg az Úr helyreigazításait, legyen valami új 
dolog, ami előbbre visz a hit útján, és ami megerősít. 
Várjuk a napnak azt a részét, amikor keressük az Úrral 
való közösséget. Nagyon fontos, amikor személyesen 
vagyunk az Úr előtt imában és éneklésben. Ez nem he-
lyettesíti a gyülekezeti összejövetelt, de nagyon áldott 
dolog az egyéni imádkozás és dicsőítés. Gyakoroljuk! 
 

Lukács Edit 

 

 

Kettesben Istennel 
 

Az egyéni csendesség témakö-
re közel áll a szívemhez, 
ugyanakkor mostanában sok-
szor ütközik nehézségekbe a 
megvalósítása. A kialakult (és 
közben folyamatosan változó) 
járványügyi helyzet miatt a 
családi életünk, hétköznapja-
ink, napirendünk is rendszeres 
változáson megy keresztül. 

Mire kialakítok egy viszonylag állandó időpontot, ami-
kor csendességet tudok tartani, nem telik el sok idő és 
megváltozik az élethelyzetünk, előfordulnak olyan idő-
szakok, hogy bizony nincs is olyan szakasza egy-egy 
napnak, amikor egyedül tudok lenni, csendességben. De 
nagyon fontosnak tartom a törekvést, hogy ne adjuk fel 
az Istennel töltött időt, törekedjünk rá, hiszen nekem is 
sokszor erőt adott már. Amikor több időm van, nagy-
szerű Istennel tölteni, amikor kevesebb, mert muszáj 
megtennem a rám váró feladatokat, akkor Isten azt a 
kevesebbet is megáldja, ha őszintén vágyunk a vele va-
ló közösségre. Ezt tapasztaltam. 

Azért is szeretem az Istennel kettesben töltött perce-
ket, mert megtisztítja a látásom, hirtelen teljesen más 
szemüvegen keresztül tudok ránézni az életem esemé-
nyeire, a minket körülvevő világra. És az is előfordult, 

hogy Isten nem abban a pillanatban adott választ, ami-
kor feltettem neki a kérdéseimet, hanem akár hetekkel 
később. Ez is egy érdekes tapasztalat nekem Isten időzí-
téséről. Mindez személyes tartalmat, minőséget nyer, 
amikor az ember pontosan tudja, mire válaszol Isten 
(vagy ha nem is minden részletre kiterjedő választ ad, 
de gondviselésének félreérthetetlen jelét mutatja meg). 

Végül szeretnék elmesélni egy történetet, amit egy 
kedves, idős lelkészfeleségtől hallottam. Nagyon sok te-
rületen szolgált párhuzamosan ez a lelkész család, köz-
ben sok gyermeket neveltek, és előfordult, hogy ez a 
lelkészfeleség úgy érezte, elérte a lelki-fizikai teljesítő-
képessége határát, nagyon elfáradt. Szintén így érezte 
magát agy alkalommal, amikor megtudta, hogy a szoká-
sos, rengeteg feladat mellé, még vendégeket is várnak. 
Úgy érezte, hogy már nincs ereje hozzá. tíz perce volt, 
és leült, hogy ezt az időt Istennel töltse. Arról tett bi-
zonyságot, hogy abban a tíz percben olyan erőt kapott 
Istentől, hogy többet ért két-három óra pihentető alvás-
nál! Mindannyiunknak legyen bíztatás ez a bizonyság-
tétel is, hogy akármennyi időnk van, ha éppen kevesebb 
is, szánjuk arra, hogy Istennel töltsük el, mert ő meg 
tudja áldani! Bízzunk benne, hogy ha keressük Őt, ő 
megmutatja magát nekünk! 
 

Máténé Csikéri Noémi 
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Tapasztalataim az Istennel töltött minőségi idő fontosságáról 
 

Március a csendesség hónapja a 
gyülekezetünkben. Nem tudom, 
hogy kiben fogantatta meg a 
Szentlélek ezt a gondolatot, de 
hálás vagyok érte, mert tudom, 
hogy a lelki növekedésünk egyik 
legfontosabb alappilléréről van itt 
szó. 

Az én életemben a csendesség 
már gyerekkorom óta jelen van, néha gyümölcsözőbb, 
néha kevésbé gyümölcsözőbb formában. Mivel sokat 
hallottam arról, hogy milyen fontos otthon is imádkozni 
és olvasni a Bibliát, igyekeztem ezt meg is valósítani. 
Néha voltak jó „élményeim”, de sokszor csak letudtam 
a nap kötelező részeként, minden különösebb odafigye-
lés nélkül. Aztán volt egy kifejezetten rossz időszakom 
is, amikor egyáltalán nem fektettem erre hangsúlyt, és 
egyébként ez volt az az időszak is, amikor a legnagyobb 
mélységeket éltem meg és a legtávolabb láttam maga-
mat Istentől. Aztán az Úr megismertette magát velem, 
kiemelt ebből a lelki mélységből és ennek következmé-
nye volt a csendességtartásom megváltozása is. A köte-
lezőnek érzett napi rutinból az Úrral töltött minőségi 
idővé alakult. Az istenismeretben és hitben való növe-
kedésem mozgatórugójává vált. Az évek során ez csi-
szolódott és egyre inkább láttam, hogy mekkora veszte-
séget engedek meg magamnak, amikor ezt egy másod-
lagos dologként kezelve hagyom, hogy a mindennapi 
teendők kiszorítsák a napjaimból. Sajnos továbbra sem 
tudtam ezt a lehető legjobban csinálni, de tudtam és 
éreztem, hogy a mindennapi imára és az Isten igéjénék 
olvasására eszméletlen nagy szükségem van. Persze, 
amikor az ember benne van a hétköznapok sodrásában 
nagy elszántság kell, hogy ezt rendszeres gyakorlattá 
tudja alakítani és ne elégedjen meg a gyülekezetben hal-
lott tanításokkal, a csak pár naponta olvasgatott igeré-
szekkel, egy az igéből kiragadott mondatrészre épülő 
magyarázattal, és persze a felszínes, néha félálomban 
elmondott imákkal. Én sokszor megelégedtem ezekkel, 
és ezek néha még talán elegek is voltak ahhoz, hogy 
„stabilan” tartsák az épp aktuális lelki állapotomat, hit-
béli érettségemet, de azt is meg kellett, hogy tanuljam, 
hogy Isten akarata nem ez. Ő ugyanis nem arra hív 
minket, hogy elérjünk egy minimum szintet, amin aztán 
már „ellebeghetünk”, hanem folyamatos növekedésre 
hív és ez a növekedés a vele való folyamatos kapcsolat-
ban tud megvalósulni. A mi célunk az, hogy a Krisztus 
teljességét elérő nagykorúságra jussunk el (Ef 4,13-15). 

Aztán eljött az a pont, amikor elkezdhettem a Biblia-
iskolát, ami természetesen minden csendességgel kap-
csolatos problémát megold, mert egyébként is éjjel-
nappal a Bibliával foglalkozunk, imádkozunk és így az 
Úrral való kapcsolattartásunk automatikusan a tökéletes 
szintre kerül. Kell egyáltalán egy ilyen helyen még 
személyes csendességet is tartani? Nagyon is!!! Remé-

lem megértettétek azt, hogy az előbbi mondatom csak 
egy elképzelés leírása és nem a valóság. Ezt saját ta-
pasztalatból mondhatom. Nem a Bibliaiskola ellen aka-
rok bármi rosszat is mondani, sőt hatalmas hasznát lá-
tom a magam és mások életében is. De én sajnos bele 
estem abba a hibába, hogy mivel teljesen el voltunk 
„borítva” az Igével a tanórákon, a házi feladatokban, az 
áhítatokon, a személyes Istennel töltött időmet sajnos 
elhanyagoltam. Mármint volt nekem ilyenem, mert 
egyébként ez is kötelező része az iskola programjának, 
aminek az a célja, hogy a diákok mindennapi életének 
részévé váljon ez a fontos gyakorlat, de mivel ez a nap 
legelső programpontja és nekem sajnos időbe telik, 
hogy az ébredés után fejben is felébredjek, ezeket szinte 
a figyelem teljes hiányával végeztem. 

Ahogy teltek a hetek azt vettem észre, hogy bár a 
bibliai és teológiai ismeretem növekszik, mégis gyenge 
voltam hitben. Sokat olvastam a Bibliát, de inkább csak 
tananyagként, az imaéletem pedig épp hogy csak döcö-
gött. Tisztában voltam a problémával már az elejétől, 
mégsem léptem azonnal a tettek mezejére. Van, amikor 
inkább szenvedjük a helytelen viselkedésünk követ-
kezményeit, minthogy meglépjük a szükséges lépést a 
megoldás felé. Egy ideig ezt tettem ebben az esetben is, 
de egyértelmű volt, hogy ha ez hosszú távon így marad 
és nem élek bensőséges kapcsolatban a mennyei 
Atyámmal, a megszerzett bibliaismeretem nem fogja 
elérni a valódi célt. Felismertem, hogy létfontosságú 
úgy kialakítanom a napirendemet, hogy stabilan oda le-
gyen szánva egy adott idő, amikor mélyen átgondolva 
tanulmányozom az igét és őszintén jövök az Úrhoz 
imában, amit nem azért teszek, hogy kipipáljak egy fe-
ladatot, hanem mert időt akarok szánni arra a személy-
re, aki a legnagyobb szeretettel fordul hozzám. Azért, 
mert szükségem van rá, hogy ne csak otthonosabban 
mozogjak a bibliai könyvek között, hanem hogy a sze-
mélyem az azokban leírtak szerint formálódjon. Amikor 
pedig el is kezdtem ennek a megvalósítását, megtapasz-
taltam, hogy az a sok óra is, amit egyébként is az igével 
való foglalkozásra szánunk, hogyan tud valóságosan 
hasznomra válni.  

Sokszor felmerül az a probléma, hogy nem tudunk 
minőségi időt szánni Istenre, mert a világ dolgai, a 
munka, család, hivatalos ügyek, utazás és rengeteg más 
dolog kitöltik minden időnket és tapasztaljuk ennek a 
kárát az életünkben. De ugyanígy az is egy veszélyfor-
rás lehet, ha azt gondoljuk, hogy ha épp a munkánknak 
a része az igével való foglalkozás vagy egyszerűen csak 
sok szolgálatot végzek a hétköznapi dolgaim mellett, és 
úgy gondolom, ez elég, nincs szükségem még szemé-
lyesebb idő odaszánásra is. De nézzük csak meg Jézust! 
Az ószövetségi írások ismeretéből jeles volt; az ideje 
túlnyomó részében az embereket tanította az üdvösség 
útjára; sőt Ő maga a testté lett Ige. Ha valakit megem-
líthetnénk, hogy nincs szüksége a napi Atyával való 
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odaszánt időre, akkor az Ő lehetne. És mit látunk mé-
gis? „Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment 
a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt 
ott”. (Mt 14,23 (RÚF); „Történt egyszer, hogy valahol 
imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik ta-
nítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogyan Já-
nos is tanította a tanítványait” (Lk 11,1 (RÚF). És még 
sorolhatnánk a hasonló igehelyeket. Jézus rendszeresen 
fordított időt az Atyával töltött minőségi időre. Ha a 
számára ez ilyen jelentős dolog volt, vajon kevésbé le-
het az a mi számunkra? 

Én azt tanultam meg, hogy ha gyümölcsöző életet 
szándékozom élni, annak elengedhetetlen része ez a 
rendszeres Istennel töltött minőségi idő. De persze, ami 
az én szándékomnál sokkal fontosabb: az Úr is ilyen 
életet kíván tőlem és tőled is. „Ugyanígy ti is, testvére-
im, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste ál-
tal, hogy másé legyetek: azé, aki feltámadt a halottak 
közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek” (Rm 7,4) 
 

Gőczi János 

 

 

Vezet az Úr – ha hagyom 
 

A mintegy harminc év hívőség csendességeit nem tudom 
összefoglalni néhány mondatban. Ahogy gondolkoztam 
rajta, hogy milyen üzeneteket, ígéreteket, igéket, cselek-
vésre buzdító bátorításokat, feddéseket kaptam, úgy gör-
dültek elő egymás után az emlékek a múlt homályából. 
Hála az Úrnak, sok! Ezért most válogattam. 
1. Ígéret és prófécia 

Mindhárom gyermekünk születését (fogantatását) 
megelőzte egy kapott ige: „Azután ezt kérdezték tőle: 
Hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt: Itt a sátorban. 
Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek 
hozzád, és feleségednek, Sárának akkor már fia lesz!” 
(1Móz 18:9-10) 

Szilvi ígéretét a házasságkötésünk előtti héten kap-
tuk, együtt olvastuk az aznapi esti igét. Zsófi ígéretét 
egy anyák napi igehirdetésből, ahol ez volt az alapige. 
Balázs ígéretét viszont kicsit különlegesebb módon 
kaptuk. 

1996-ot írtunk, és szerettünk volna egy második 
gyermeket. Valamelyik tavaszi napon a fenti ige volt az 
akkori áhítatban. Meg is örültem neki, és tudtam, hogy 
nemsokára újra sok Ó-tól meg Á-tól lesz hangos az éle-
tünk. Így is lett, 1997. március 11-én (a kiírtnál 9 nap-
pal korábban, aminek külön története van, hogy miért) 
megszületett Balázs. Pár hét múlva valamiről eszembe 
jutott, hogy megnézzem azt a tavalyi áhítatot, hogy mi-
kor is volt megírva az ígéret igéje. Meg is találtam: 
1996. március 11. volt!  Vele szó szerint beteljesedett 
az ige: egy esztendő múlva fiad lesz. 
2. Figyelmeztetés 

Jó pár éve annak, amikor valakivel beszélgetve va-
lakikről (személyiségi okok miatt nem írok neveket  ) 
„sikerült” sok negatív élményt elmondanom, sok nega-
tív érzést megfogalmaznom, és ezzel negatív irányba 
„állítottam”, negatívan befolyásoltam az engem hallga-
tót. Tehát lassan úgy látta ő is azokat, akikről beszél-
tünk, ahogy én. Félreértés ne essék, azok a negatív él-
mények valósak voltak, a negatív érzések valósak vol-
tak, nem kitalált dolgok, és sajnos a mai napig nem is 
változtak. De! 

Már a beszélgetés után éreztem, hogy nem jó ez így, 
nem biztos, hogy helyes volt ezt ennyire élményszerűen 

elmondanom, és ezzel azt kiváltani, hogy az én szem-
üvegemen keresztül láttassanak diskurzusban emlege-
tett valakik. És jól is éreztem, mert a következő napon 
az igeolvasásban üzent a jó Atya: „Nekem az olyan böjt 
tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincse-
ket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az el-
nyomottakat, és összetörsz minden jármot!” (Ézs 58, 6). 

Azaz: lehet, hogy jogosak a negatív érzéseim, való-
sak a negatív élmények, de ezt én nem rakhatom mint 
egy jármot egy másik ember nyakába, hogy ez őt igába 
hajtsa! Kis pofon, de megérdemeltem. El is mondtam 
annak a valakinek, hogy ezt kaptam az Úrtól, bocsásson 
meg, ha negatívan befolyásoltam, legyen szabad ettől. 
3. Lelkek megítélése 

Az ember azt gondolja naívan, hogy bizonyos dol-
gokat elvárhat hívő emberektől: pl. hogy azonos hely-
zetben lévő emberek között azonos mértékkel mérjenek. 
Ez nálam alap, nem értettem (és a mai napig nem ér-
tem), hogy másnál miért nem. Mert igen, jól tippelnek a 
testvérek, mert a más mértékben én lettem a „kárval-
lott”, vagyis én érintőlegesen, de a gyerekem nagyon is 
személyesen érintve. De az ugye, sokszor még jobban 
tud fájni, mint az alanyi jogon szerzett kár. Ezen mor-
fondíroztam magamban, meg sírtam is sokat emiatt, 
amikor a derék asszony dicsérete jött elém a Bibliából. 
Abból is ezt az igét küldte nekem Isten: „Csalárd a 
kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli 
az Urat, az szerez dicséretet magának!” (Péld 31,30) 

Jaj, ez annyira illett ide! Mert aki más mértékkel 
mért az én gyerekemnek, arról mindenki azt mondhatta, 
hogy hát olyan kedves, meg igazán szép. Ó, igen... De 
aki féli az Urat…! Ez az ige azóta is a szívemen van, 
óvatosabb lettem, és intő példa nekem is, hogy a ked-
vességem mögött jó szív legyen! A szépségem, ha volt 
is, az már elmúlt, azzal már nem érdemes foglalkozni 
, de intő példa ez is: ne dőljünk be a szépségnek. A 
fizikai szépség nem egyenlő a belső szépséggel, és na-
gyon ritka, hogy e kettő egyforma arányban van meg 
valakinél. 

Nos, így vezetget engem a jó Atya. 
Ádány Judit
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INTERJÚ HELYETT
 

Ha jóra használjuk a Facebookot (ez egy internetes közösségi tér), akkor kincsekre is lelhe-
tünk. A Baptista nők csoportban bukkantam Nagy-Kaszáné Somogyi Lona testvérünk írásai-
ra. Ez egy kerek történet, amelynek második részletét olvashatják a testvérek újságunkban, 
természetesen a szerző engedélyével. 

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

Mennyei kincsek 
 

5. fejezet – A szürke hétköznapok 

„Sok terv van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Péld 19,21) 

Egy idő után nem tudtak mit kezdeni magukkal. Unat-
koztak. Néha feszültebbé vált közöttük a hangulat is, de 
ez természetes dolog. Két idegennek kellett összeszok-
nia, senkinek sem megy ez zökkenőmentesen. Aki há-
zasságban él már csak tudja! Legtöbbször békében 
megvoltak egymással. Valahogy úgy éreztem, hogy már 
hozzánk tartoznak, de tudtam, hogy csak egy időre kap-
tuk őket. 

Mivel már belefordultunk a decemberbe, semmi 
olyan munkát nem tudtam nekik adni, ami sokáig lekö-
tötte volna őket. Laci bácsi fát hasogatott, gerjesztőt ké-
szített, Misi lehordta nekünk a kazánházhoz a fát, de 
ennyi. Azt sem mindig ő, mert hát Dani is otthon volt. 
Egyik jólelkű zápszonyi testvé-
rünk viszont rögtön akcióba fo-
gott. Mindig akciózik, ha valakit 
meglát bajba kerülni. (Neki is 
megvan a saját története.) Felhív-
ta a polgármestert, hogy nincs-e 
valami Misinek való munka erre-
felé. Egy éjjeliőr-állás majdnem 
összejött. A másik gyülekezeti 
tagunk, aki állatorvos és e mellett 
sok tehenet is tartott, elhívta egy 
kis istállóbeli munkára. El is ment egyszer, de nagyon 
kifáradt a szíve miatt. Természetesen tele táskával tért 
haza. Máskor más hívta el egy kis munkára, leginkább a 
társaság kedvéért. Ott sem engedték el üres kézzel. Laci 
bácsi ügyében még messzebbre ment. Azon volt, hogy 
legyen valamilyen bevételük. 

A jólelkű testvérünk egy olyan munkahelyen dolgo-
zott, ahol tiszta, rendes munka várta a munkakedvelő-
ket. Rögtön be is ajánlotta Laci bácsit a főnökének. Rá-
beszélte a főnökséget, hogy legalább tegyenek vele egy 
próbát. Ekkor nagyon izgultunk, hogy felveszik vagy 
sem. Laci bácsi azt mondta, ahogy az Úr akarja, de ami 
rajta múlik, megteszi. Átment a próbákon, viszont az 
egészségügyi vizsgálaton nem. A lába miatt. Féltek, 
hogy nem bírja a terhelést, ezért nem vették fel. Láttam 
rajta, hogy elkeseredett, de nem volt mit tenni. Közben 

Misi elkezdett a törekvők órájára járni. Nem sokat be-
szélt, nem is nagyon kérdezett. Küszködött azért rende-
sen, a régi élet néha vonzotta.  

Aztán eszembe jutott, hogy az évi diótermés hatal-
mas volt, de mindig is utáltam megtörni és megpucolni 
őket. Le sem tudom írni mennyire örültek, amikor meg-
kértem őket, hogy legyenek szívesek megtörni. Több 
zsáknyi dióm volt, ezért reménykedtem, hogy eltart ne-
kik egy ideig. Megegyeztünk, hogy ha eleget törnek, 
Misi bemegy a városba és eladja, mert most jó áron ve-
szik. Minden nap boldogan beszámoltak arról, hogy 
mennyire haladtak. Ezzel a munkával úgy érezték, hogy 
vissza adhatnak abból egy kicsit, amit tőlünk kaptak. 

Már az egereket is diócsapdával 
fogták, noha egyre ritkábban. 

Így történt tehát, hogy egy idő 
múlva Misi bement a városba és 
eladta a diót, de nem olyan jó 
áron, ahogy képzeltük. Laci bácsi 
csalódott volt. Hazahozta a 
pénzt, bekopogott s rögtön a ke-
zembe nyomta. Később aztán, 
amint rajtuk gondolkodtam nem 
hagyott nyugodni a gondolat, 

hogy nem tarthatom meg magamnak ezt a pénzt. Vala-
mit csak kellene nekik is adnom belőle, hiszen ők törték 
meg a diót. A dió meg nem az enyém volt, hanem Iste-
né. Felmentem hozzájuk és egy részét ott akartam 
hagyni, de Laci bácsi nem engedte. Azt mondta, hogy 
még ők tartoznak nekünk. Befogadtuk őket, etetjük 
őket, melegben vannak, ez a legkevesebb, amit tehet-
nek. Meglepődtem, de elfogadtam egy úriember vála-
szát. Végül is, majd élelmiszert veszünk belőle. Időn-
ként szóltak, ha már nem volt mit enni, olyankor Dani 
bevásárolt nekik vagy adtunk egy kis pénzt, hogy ve-
gyenek a boltban, amit szeretnének. A boltos furcsállot-
ta is őket, mert nem voltak ismerősek a környéken. El-
magyaráztam nekik, mi a helyzet és többé nem néztek 
rájuk ferde szemmel. 
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6. fejezet – Egyedül? 

„… megerősítlek…” ( Ézs 41,10) 

December eleje volt, amikor azt terveztük, átmegyünk 
egy kicsit Magyarországra vásárolgatni ezt azt. Olyan 
jól esik „haza” ugrani néha és szippantani egy kicsit a 
magyar levegőből. Sokan, akik panaszkodnak Magya-
rországra, még nem éltek rosszabb helyen, nem tudják, 
hogy milyen Ukrajnában élni magyarként. Na, mindegy 
is, nem erről akartam beszélni. Tehát csak átmenni egy 
kicsit, olyan jóleső érzés. Csak pár méter, de mégis 
máshogy érez az ember. Úgy alakult, hogy csak Dani 
indult útnak, mi itthon maradunk a gyerekkel. No meg 
itt voltak Laci bácsiék is. Délután kaptam aztán a hírt, 
hogy a férjemet nem engedik vissza Ukrajnába, lejártak 
a megengedett napok. Több határon is próbálkozott, de 
egyiken sem tudott haza jönni. Bíztatták, hogy csak ja-
nuárban jöhet vissza. Később megtudtuk, hogy Szent 
István királyunk egy bizonyos portréjáért, lehet, áten-
gedték volna, de ez meg sem fordult a fejünkben. Telje-
sen elkeseredtem. Elindult a szüleihez, ami tőlünk úgy 
majd 300 km-re van, mi meg hárman itt Ukrajnában 
maradtunk. Plusz a két vendég és az Úr! El sem hittem, 
hogy ez megtörténik. Hamar ösz-
szeszedtem aztán magam és 
megpróbáltam felvenni a ritmust 
az új helyzettel. Amolyan „jég 
hátán is megél” típus vagyok, te-
hát ennek megfelelően cseleked-
tem. Mindenkit értesítettem, akit 
kell, hogy mi várható. Ki prédi-
káljon itt, meg ott stb.  

Pár nappal ezen események 
után aztán észre vettem, hogy a 
kétéves kislányunkon megjelent a bárányhimlő. Nem 
kellett sokat várni és már mind a három gyerek tele volt 
pöttyökkel és bőszen vakarózott. Két hétig nem volt 
megállás. A középső bírta a legnehezebben. Szóltam 
Laci bácsinak, hogy most több munka hárul így rájuk. 
Még boltba sem tudtam menni, ők hozták, ami kellett. 
Igyekeztek rendben tartani a portát, havat seperni, tüzet 
rakni, hogy ne legyen sok gondom. Mások is besegítet-
tek, ki imával, ki azzal, hogy bevásárolt. Mégis egy idő 
után kezdtem elcsüggedni, hogy nem bírom sokáig, és 
ha Dani karácsonyra sem jöhet haza, akkor aztán mi 
lesz? Hogy lehet a karácsonyt úgy megünnepelni, hogy 
nincs ott a lelkipásztor, nincs otthon az apuka!? Panasz-
kodni kezdtem az egyik ismerősömnek a faluban, hogy 
milyen rossz érzés ez. Nem nagyon vigasztalt meg, in-
kább megjegyezte, hogy most már látom, hogy ő min 
megy keresztül, amikor egy vagy két hónapig nincs ott-
hon a férje, mert külföldön dolgozik. Nem is mondtam 
neki többször. Viszont abban teljesen igaza volt, hogy 
most már tudtam, milyen érzés az. Nem jó! Csak annyi 
volt köztünk a különbség hogy az ő férje bármikor haza 
jöhetett, az enyém meg nem. Szóval csüggedni kezd-
tem. Kifáradni abban, hogy minden feladat rám hárult. 

Meg még a gyerekek is sírnak és vakaróznak. Itt vannak 
a lakók, nyakunkon a karácsony, mennyi mindent el 
kell intézni! Hála az Úrnak és a somlyai testvéreknek, 
anyukám kész volt eljönni segíteni. Csak logisztika 
kérdése volt a dolog. 

Egyik nap, hogy kicsit kitisztuljon a fejem, átmen-
tem kitakarítani a vendégházat. Két hétre egy holland 
lány költözött be, mert a vőlegényénél nem akart alud-
ni. Tisztességes dolog, így a vendégházat szívesen oda-
adtuk neki. 

Ahogy söprögettem, a földön találtam valamit, amit 
elsőre ki akartam dobni. Aztán mégis felvettem, mert 
észrevettem, hogy egy hímzett anyag és rá van írva va-
lami. Megfordítottam és a következő szót olvastam raj-
ta: „Megerősítlek” (Ézs 41,10). Kitört belőlem a zoko-
gás és csak csodáltam Istent jóságáért. Tudta, hogy ne-
kem erre az egy szóra van csak szükségem és szárnya-
lok tovább. Rögtön elhittem neki, hogy így lesz és nem 
csüggedtem tovább. Mindenkinek elújságoltam, hogy 
mit üzent az Úr. Száz emberi szó és vigasztalás nem ért 

annyit, mint ez az egy, pedig 
azok is szívből szóltak. Mégis 
ettől az egytől csordultig telt a 
szívem. Új erőre kaptam. 

Teltek a napok, a hetek s a 
gyerekek lassan kigyógyultak. 
Anyukám is megérkezett, a gye-
rekek is örültek. Eljött az adventi 
koszorú készítés napja, s én le-
hívtam Laci bácsit és Misit, 
hogy segítsenek. Kicsit zavarban 

voltak a sok nő között, de megcsinálták a kereteket. 
Utána szép csendben visszavonultak a lakhelyükre. Há-
lás volt a szívem, hogy itt vannak, és nem vagyok 
egyedül. Mindig illendően kopogtak az ajtón és meg-
várták, míg lemegyek s csak akkor jöttek be, ha behív-
tam őket. Az ajtónkra ekkortájt a következő volt kiírva: 
„Kérlek kopogj! Ha nem jön ki senki, gyere vissza ké-
sőbb!” Mindig tiszteletben tartották! A férfiak a gyüle-
kezetből el-el jöttek beszélgetni velük, csak a társaság 
kedvéért. 

Három hét múlva Dani azzal hívott fel, hogy haza-
jön, megpróbálja. Ugyan, azt mondták, hogy januárban 
jöhet, de kapott az Úrtól egy ígéretet: bátran menjen ha-
za, mert kiszélesíti az Úr a határait. Bíztam benne, hogy 
jól értette Istent, és nem teszi meg potyára azt a hosszú 
utat. És az Úr tényleg komolyan gondolta. Szó nélkül 
hazaengedték. „Haza”. Ugye furcsa, hogy ezt mondom? 
Otthonról, hazajött. 

Misi műtétjének az ügye is haladt előre. Úgy nézett 
ki, hogy meg lesz a pénz rá. Örültünk neki és szívünk-
ben, és készültünk a Karácsonyra. 
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7. fejezet – A karácsonyi vacsora 
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9) 

Anyukám tehát megérkezett, a menyasszony is elfoglalta 
a szállását, Dani is haza tudott jönni. Annyira örültem 
neki, hogy minden jóra fordult. Mindenki jól volt és kö-
zeledett a karácsony. Nevettem magamban egyszer, ami-
kor felmentem Laci bácsiékhoz és az ajtóban majdnem 
bevertem a fejem valamiben. Mivel kint mínuszok vol-
tak, a fagyasztott és a romlandó dolgokat kint tárolta egy 
zacskóban, szegre felakasztva. Igaz, a hűtő bent nem 
működött, csak tárolásra szolgált. Felajánlottam neki a 
fagyasztóládát, hogy nyugodtan tegye be oda, ami odava-
ló. A fészerből a fa fogyogatott, de aggodalomra nem 
volt semmi ok. A pince is jól állt, bőven volt tartalék. 

Amióta csak házasok vagyunk, 
minden szentestét vacsorával és 
igével ünnepelünk. A gyerekek is 
igénylik ezt. Abban az évben sem 
maradhatott el, de meg sem for-
dult a fejemben, hogy ne hívjuk 
meg Laci bácsit vagy Misit a 
szentestei vacsorára. Izgatottan 
készültem. Szerettem volna fino-
makat főzni és emlékezetessé ten-
ni ennek a két embernek, legalább ezt a szentestét. Ki 
tudja ünnepeltek-e így együtt valakivel valaha, mint 
ahogy most fogunk? Lehet az utóbbi időben nem is volt 
rendes karácsonyuk. Sütöttem, főztem, amíg anyukám a 
gyerekeket pesztrálta, hogy minden finom legyen. Meg 
akartam lepni őket egy kis ajándékkal is, így mind a 
négy vendégnek készítettem egy kis csomagocskát. 

Mert hát Misi barátját és a nálunk lakó menyasszonyát 
is meghívtuk szentestére. Nem nagy dolgokat csoma-
goltam, csak épp jelzésértékűt. Szerettem volna, hogy 
tudják, gondoltunk rájuk is. Ők is fontosak valakinek.  

Az asztalt sötétzöld abrosz borította, piros tányéralá-
téttel és fehér tányérokkal. E három szín egymással na-
gyon jól harmonizál, nem hiába szeretjük mi magyarok. 
Egy kis karácsonyi dekoráció és a finom vacsora. A 
meghirdetett időre mindenki megjelent a szebbik ruhá-
jában. Ők négyen, mi, a család öten és anyukám. Elol-
vastuk az evangéliumot és elfogyasztottuk a vacsorát. 
Ilyen karácsonyi vacsoránk sosem volt. Nem azt mond-

ja Jézus is, hogy azokat hívd meg, 
akik nem tudják viszonozni? Az 
ajándékokat odaadtuk nekik, za-
varban voltak, nem számítottak rá. 
Másnap karácsony volt a gyüleke-
zetben is, örömmel adtunk hálát 
Atyánknak újra azért az ajándé-
kért, amit mi is kaptunk Fia, Jézus 
által. Vacsorára még elmentünk 
Rafajnára, az ottani gyülekezettel 

is ünnepelni. Ünnepek után minden visszatért a régi ke-
rékvágásba. Január végén még elvittük Misit egy ifjú-
sági hétvégére a „Didergőre”, hogy lássa mennyi hozzá 
hasonló fiatal van, akik követik az Urat. Úgy láttam za-
varta a tömeg, nem nagyon tudott barátkozni. Február-
ban már látszottak a viharfelhők! 

 

8. fejezet – Kiürül a fészek! 
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Préd 3,1) 

Igen, februárban (2018) már többször előfordult, hogy 
Misi a városban maradt, nem jött haza aludni. Aztán egy-
szer csak... csak többet nem jött haza. Sok dolga itt is 
maradt! A magnó, cipők, ruhák és családi fotók! Talál-
kozgatott a régi cimboráival és azok eltérítették Istentől, 
visszament az élettársához is. Tanítottuk, védtük amed-
dig lehetett, de helyette nem dönthettünk. A barátja sem 
tudott rá hatni, Misi nem is kereste, mert szégyellte ma-
gát előtte. Kirepült, mint egy fióka a fészekből, aki azt 
hiszi, hogy már elég erős ahhoz, hogy repüljön. De vajon 
tényleg annyira erős, tényleg tud már repülni? 

Egész évben nem találkoztunk, csak hallottuk a le-
sújtó híreket. Mindannyian szomorúak voltunk, de leg-
jobban a barátja. Novemberben üzenetet kaptam az 
egyik testvérnőtől, aki a kórházban volt ápoló. Ott fek-
szik a kardiológián Misi! Azt mondja, ismer bennünket 
és hozzánk jár, de nem akarta, hogy szóljon nekünk! Ő 
mégis úgy látta jónak, hogy ír nekem. Misi nagyon le 
volt gyengülve, hányt, sokat aludt és nem látogatta sen-
ki, a gyógyszereit sem tudta kiváltani. Csak volt. Dani 
másnap bement hozzá. Szégyellte magát, de örült a lá-

togatásnak. Elmondta, hogy meg fogják műteni, ha fel-
erősödik. Gyülekezetbe nem jött el utána sem. 

Decemberben írt egy üzenetet, hogy megkérdezze, 
hogy vagyunk. Megírta, hogy befekszik megint egy hét-
re a kórházba, mert aztán megy Debrecenbe, hogy 
megműtsék. Egy alapítványon keresztül, amelyiket nem 
ismertem, de utánanéztem a neten. A nagybátyja igaz-
gatta a sorsát. 2018. december 13-ára volt kitűzve a dá-
tum. Írtam neki utána, amikor már gondoltam, hogy túl 
van a nehezén. A műtétet elhalasztották, mert sok volt 
még a papírmunka; ezt írta. 

2019 januárjában, majd egy évvel azután, hogy utol-
jára láttam, ismét írtam neki. Budapesten volt egy szál-
láson, de még mindig nem műtötték meg. Fogalmam 
sincs milyen szálláson, kik vették körül, de még mindig 
a műtéttel bíztatták. Nem értettük, miért ment el, hisz a 
barátja talált olyan jólelkű embereket, akik kifizették 
volna a műtétjét és ezt ő tudta. Akik közé keveredett, 
sajnos becsapták és elvették mindenét. Így történt, töb-
bet nem találkoztunk! Laci bácsi is bejelentette, hogy 
Húsvét után elmegy! Amikor kitavaszodott és vége lett 
az ünnepnek valaki érte jött és elvitte magával a földjé-
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re, őrnek! Valami haver! Pár doboz ruha ott marad ná-
lunk és azt mondta nyár végén visszajön értük! 

Nem voltam biztos benne. Előbb tehát Misi, aztán 
Laci bácsi. A gyerektermet kitakarítottam és minden 
visszaállt a régi kerékvágásba. A tél folyamán nem sok-
szor mentem le a pincébe, de amikor elment, levittem 
az üresen hagyott befőttesüvegeket s gondoltam felho-
zok valamit csemegézni. Akkor szembesültem a való-
sággal. A pince teljesen kiürült. Alig maradt csak né-
hány ősrégi befőtt. A pocokra rá voltak rakva szép sor-
ban az üres üvegek. Száz darab is lehetett, vagy még 
több is. Laci bácsi komolyan vette a felajánlásomat. 
Hosszú volt a tél, na! Nem haragudtam rá emiatt, ma is 
csak mosolygok rajta. Mindig is tudtam, hogy szeretett 
enni! Legalább meggyőződtem róla, hogy kelendőek a 
befőttjeim és a savanyúságaim.  

Eltelt a nyár és egy nap egy autó állt meg előttünk. 
Laci bácsi volt a haverjával. Eljöttek a maradék cucco-
kért. Kérdeztem tőle, hogy hova fog menni, lesz hol 
laknia? Nem adott egyenes választ, azt mondta az Úr 

majd kirendeli. Láttam rajta, hogy maga sem tudja, de 
nem akarta elárulni. Valószínűleg valahol meghúzta 
magát egy időre, de aztán? Ki tudja? Tényleg csak az 
Úr! Igazából voltak gyerekei, de őket sosem akarta za-
varni. Nem firtattuk, hogy milyen a kapcsolata velük. 
Most nem kért meg, hogy maradhasson nálunk! Így hát 
ő is végleg elhagyta a fészket, csak ő már nem egy a 
szárnyait próbálgató fióka volt, hanem olyan, aki már 
nagyon megfáradt. Vajon tud még repülni? 

Aztán még egyszer meglepett. A kezembe akarta 
tenni a tizedét. Ezt azért, mert befogadtuk. Nem akar-
tam elfogadni, de ragaszkodott hozzá, mert ezt odaszán-
ta. Mondtam neki, hogy akkor tegye bele a perselybe! 
Néztem, ahogy lassan odabiceg (mert említettem, hogy 
fájt a lába) és beteszi a pénzt. Boldog mosoly volt az 
arcán, egyfajta elégedettség, hogy valamilyen szinten 
visszafizetett valamit abból, amit kapott. A szívemet ma 
is megmelengeti ez az emlék! Áldást kívántunk egy-
másra és többet nem találkoztunk! 

Vége 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

 

Február 14-én a délelőtti istentiszteleten Varga György lelkipásztor igehirdetését láthattuk és hallhattuk, aki a Há-
zasság hete rendezvénysorozat apropóján jött vendégszolgálatra hozzánk. Az alkalmon régi, kedves énekeket hal-
lottunk az öttagú szolgálócsoporttól. 
 

 

Február 12-én Együtt a család címmel készítettek bibliai ve-
télkedőt testvéreink, amelyen online formában vettek részt a 
játékos kedvű vállalkozók. 

A fenti kistermek is tovább szépültek, a festők 
munkájának befejezése után kis videót osztott 
meg erről Zsigovics Géza testvérünk. 
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TALLÓZÓ
 

A Házasság hete után 
 

Attila és Anikó 
 

„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” (1Móz 2:24) 
 

Egy kisvárosban végeztem evangélizációs szolgálatot. 
Az igehirdetésben érintettem, hogy Istennek nem ked-
ves az együttélés, hanem Ő két embert a házasságban 
szeretne látni. Istentisztelet után elém perdült egy csi-
nos fiatalasszony. „Felfigyeltem arra, mintha lelkész úr 
nem helyeselné a házasság nélküli együttélést. Beszél-
jük már meg a kérdést!” – mondta. Előkerült párja és 
három gyermekük is. 

Leültünk a gyülekezeti teremben, és elmondtam, 
hogy Isten igéje nem élettársról, barátnőről, szeretőről 
beszél, hanem feleségről. A házasságon kívüli szexuális 
életről a Biblia azt mondja: paráznaság. Jaj, nekem! – 
kiáltott fel a fiatalasszony –, hogyan tehetem rendbe 18 
év bűneit? – Semmivé tenni nem tudja, de elrendezni 
igen – válaszoltam. – Két dolgot kell tenniük: Álljanak 
oda férjével együtt Jézus keresztjéhez lélekben: Uram! 
Bocsásd meg minden bűnünket! Ő megbocsátja, hiszen 
megígérte: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden go-
noszságtól.” (1Jn 1,9) és „…Jézus Krisztus vére meg-
tisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1:7b). – Belátható 
időn belül rendezzék a házasságukat! 

Utaztam tovább, hónapokig nem tudtam róluk sem-
mit. Egyszer csak jelentkeztek telefonon. Boldogan új-
ságolta a fiatalasszony: Megkötöttük a polgári házassá-
gunkat! (Ha jól emlékszem, Mauritius szigetén kötöttek 
házasságot. A vállalkozó család megengedhette magá-
nak ezt a luxust is.) És már megbeszéltük a Tiszteletes 

Asszonnyal, hogy mikor lesz az egyházi esküvőnk – 
folytatta. 

A „rendezés” után olyan örömük lett, hogy az egyik 
református üdülőbe összehívták barátaikat, üzlettársai-
kat, régi iskolatársaikat – mintegy 40 főt –, hogy el-
mondják nekik, mit kaptak Jézustól. Megszervezték a 
találkozót, egy egész hétvégét csütörtök estétől vasár-
nap délig. Meghívtak, hogy lelkésznőjükkel együtt ve-
zessük az együttlétet. Mire a hétvégére sor került, a ba-
rátok sorra lemondták a részvételt. A férj egyetlen régi 
iskolatársa jött el mankóval a hóna alatt. Ő is azt mond-
ta: „Nem jöttem volna, ha el nem törik a lábam.” 

Mivel időben kiderült, hogy nem jönnek, a környék-
beli gyülekezetekből hívtunk résztvevőket. Szinte meg-
telt az üdülő. Olyan áldást éltünk át, hogy elhatároztuk: 
jövőre is összejövünk. Azóta már a harmadik ilyen hét-
végére készülünk. (A „mankós” fiatalember elmaradha-
tatlan résztvevő. Alig várja, hogy újra ott lehessen.) A 
feleség mindent megszervez. A szállást, étkezést, gyer-
mekekkel való foglalkozást, még azok segítését is, 
akiknek nehezebb kifizetni a részvételi díjat. 

Én pedig hálás szívvel szemlélem Isten csodáját! 
Egy igével, egy mondattal megállít az együttélésben 
egy párt, rendezteti velük a rendezendőket, majd „be-
kapcsolja” őket Isten országa vérkeringésébe, és sokak 
számára áldást jelent a szolgálatuk, de leginkább ők 
örülnek jobban egymásnak és a kapott szolgálatnak. 

Végh Tamás 
Forrás: MERA/facebook Kincsesláda 7. hét, február 18. 

 
 

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a há-
zasságtörőket ítéletével sújtja Isten.” (Zsid 13,4) 
 

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmuk vala az ő munká-
jukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, 
a ki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon 
melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kö-
tél nem hamar szakad el.” (Préd 4,9-12) 
 

 

GYEREKSAROK
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntünk! 
 

Kusztor Mátyás (március 19.) 
  

 



M A N N A   2021. március 

 16

RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL
 

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

Kedves Kriszta! 
 
Örülök, hogy első levelemmel nem riasztottalak el, és 
hogy szemernyi kíváncsiságot keltett benned írásom. 
Mostani második levelemnek ha címet adnék, talán ez 
lenne: Egy betűnyire Jézustól! 

Mondhatnád, hogy szép-szép, amit írok az első leve-
lemben, de miért pont nekem higgy? Erről eszembe jut 
az a jelenet, amikor férjem közvetlen munkatársa egy-
szer eljött hozzánk, mert valamit beszerelt a mosogató-
gépünkbe. Tudtam, hogy ő nem hisz Istenben, és gon-
doltam kérdezek tőle valami frappánsat. 

– Gábor – mondtam neki –, te, aki jól ismered Misit 
(ő a férjem), egy szobában dolgoztok, a munkán kívül 
sok magánéleti dolgot is megbeszéltek, ismered a vi-
lághoz, az emberekhez való hozzáállását, az értékrend-
jét, a világos gondolkodását, a szeretetteljességét. Ezek 
tükrében soha nem gondolkoztál el azon, hogy ő miért 
hisz Istenben? Vagy azon, hogy ha ő hisz, akkor még-
sem lehet ez a dolog lehetetlen? 

És tudod Kriszta, mit válaszolt? Azt, hogy pont for-
dítva van, azt nem érti, hogy egy normálisan gondolko-
dó ember miért hisz Istenben? Miért kell neki a termé-
szetfeletti? (Pedig pont Isten miatt ilyen a férjem!) 

Látod, ezért írtam neked már múltkor is, hogy az, 
hogy valaki hisz, és istenfélő életet él, az nem hozza au-
tomatikusan azt, hogy ez meggyőzi az embereket a hit 
dolgairól. Ahhoz több kell: nyitott szív! Az ész, az érte-
lem sok mindent fel tud fogni a hit dolgairól, de az igazi 
hit a szívben dől el! 

Mi vezethet ahhoz, hogy valaki kinyissa a szívét? 
Egy tragédia, egy krízishelyzet – állítólag sokszor az. 
De hallottam már olyanról is, aki úgy tért meg, hogy 
minden rendben volt körülötte, és mégis azt érezte, 
hogy ez nem elég, még mindig nem teljes az élete. És 
ha már kicsit nyit a szív, akkor eljöhet az a pillanat is, 
hogy a másik ember hite, megváltozása lesz rá hatással. 
Ilyet is ismerek: valaki kereste Istent, amikor a környe-
zetében megtért valaki, akinek nagyon megváltozott az 
élete, és akkor azt mondta magában: Ha a Katinak sike-
rült, nekem is sikerülhet. És sikerült.  

Mostani hívó szavunk, vagy inkább mondatunk: Mi-
ért pont a kereszténység? 

Miért ezt válaszd, ha úgy hozza kedved, és kapcsola-
tot szeretnél a természetfelettivel? Hiszen annyi vallás 
létezik a világon, majd te kiválasztod azt, amelyik a 
legszimpatikusabb neked, amelyik megfelel az előzetes 
elképzeléseidnek, a vágyaidnak. Ha már istent válasz-
tasz, választhasd azt, amelyiket te akarod, nem? Most 
idepattinthatnék neked egy szép táblázatot, hogy erről 
vagy arról a kérdésről mit mondanak a világvallások, és 
akkor majd jobban tudsz dönteni köztük. (amúgy ezt 
megtalálod a neten) De az én célom nem az, hogy vá-

lassz egyet ezek közül, mert ezzel azt ismerném el, 
hogy a kereszténység mellett létjogosultsága van min-
den egyéb vallásnak, pedig ez nem igaz. 

És ez nem az én igazságom. Ez a Biblia és Jézus 
Krisztus igazsága. És remélem, hogy semmilyen fel-
sőbbrendűséget vagy gőgöt nem érzel a szavaim mö-
gött, mert bennem nincs ilyen szándék. Egyszer hallot-
tam egy interjúban Popper Pétertől, hogy beszélgetett 
egy kereszténnyel, aki olyan jól érvelt és annyira meg-
győző volt, hogy ő már majdnem hívőnek állt…, ami-
kor megérezte a másikban a gőgöt. Akkor aztán bezárt. 
Hmmm… Popper Péter nem tudta, hogy a hit nem 
meggyőzés, hanem meggyőződés eredménye. Nem az 
érvelés fog meggyőzni valakit Istenről, hanem a kap-
csolat Istennel. 

Ezért gondolkodtam sokat azon, hogyan írjam körül 
neked jobbról, balról, elölről, hátulról a dolgokat, vagy 
találjak egy olyan területet, amelyiken keresztül biztos 
megfoghatlak. Esetleg kifejezem a szeretetemet így, 
meg úgy, meg amúgy. De nem! Talán a koromból, talán 
a világ állapotából, talán a vírushelyzetből adódóan, de 
nincs erőm és nincs idő sokat „udvarolni”. Csapjunk a 
lovak közé tüstént és azonnal, mert időpazarlás minden 
egyéb, akár alkalmas, akár nem, most foglalkozzunk 
ezzel! 

Szóval, miért pont a kereszténység? Ha egy mondat-
tal próbálnék válaszolni erre, akkor ez lenne: Jézus 
Krisztus miatt. Azért nem szeretnék belemenni a ke-
reszténységnek és a többi vallásnak az összehasonlítá-
sába, mert egyrészt nem vagyok a szakértőjük, másrészt 
meg nem ezek ismeretében, ezek megvizsgálása és el-
utasítása után lettem keresztény. Ahogy az első leve-
lemben leírtam, én a Biblia alapján ismertem meg Is-
tent, és Jézust, aki egyedüliként hirdette a történelem-
ben, hogy Ő egy Istennel, Ő valóságos Isten és valósá-
gos ember is. Miatta nem tudok jobbat mondani neked 
sem, csak azt, hogy a Biblia alapján érdemes elkezdeni 
az ismerkedést Istennel. 

Hadd idézzek most a Mai ige című kiadványból: 
„Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi 
az együgyüeket.” (119 zsoltár 130 v.) 
„Brian Hardinnak 2005 decemberében az mondta Is-
ten, hogy töltsön fel podcastokat (interneten közzé-
tett hang- vagy videófelvétel) a Bibliából. Hardin ezt 
írja: „Szilveszter estéjén, amikor felolvastam első 
podcastomat (…) azt mondtam: < Brian vagyok… 
eddig nem podcastoltam. Igazából nem is tudom, mit 
csinálok, de azt tervezem, hogy ebben az évben vé-
gigolvasom a Bibliát. ha fel akarsz iratkozni, ez az 
email-címem.> Azt gondoltam, hogy kb. öt ember fog 
feliratkozni. 2006 újév napjára 257 választ kaptam, 
és júniusra a napi hangzó Biblia 200 000 letöltést ért 
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el. Most, a hatodik évfordulót követően, már 51 millió 
letöltésnél tartunk, és még mindig ez az egyik legnép-
szerűbb podcast az iTunes-on. (…) Végeláthatatlan 
mennyiségű e-mailt kapunk gyülekezetekből kimaradt 
emberektől, akik rokonszenvesnek találták ezt a csa-
tornát (…), különélő pároktól, akik már alá akarták írni 
a válási papírokat, de elkezdték hallgatni a Bibliát, és 
helyreállt a házasságuk. Sok történetet mondhatnék el 
reményvesztett emberekről, akik már az öngyilkossá-
got fontolgatták, de vigasztalást találtak Isten Igéjé-
ben, és talpra álltak. A Bibliának hangja van, és ha le-
hetőséget kap megszólalni – a megfelelő közegben –, 
akkor csodálatos dolgokat teremt meg a szívben. A 
Biblia a legösszekuszáltabb életet is rendbe tudja ten-
ni. Tudom. Az enyémet gyökeresen megváltoztatta.” * 

Azt már én teszem hozzá, hogy a Biblia a legrende-
sebb ember legösszerendezettebb életét is rendbe tudja 
tenni . Mondom ezt úgy, hogy tudom, a Bibliában sem 
fogod mindenre megtalálni egyből és kizárólagosan az 
összes választ. Nem, mert a Biblia ebben az értelemben 
nem egy lexikon vagy füveskönyv, ahol ábécé sorrend-
ben megtalálható az emberi élettel és lélekkel kapcsola-
tos dolgok felsorolása, és az ezekre alkalmazandó meg-
oldások. Sima olvasóként is rácsodálkozhatunk sok min-
denre belőle, de ahhoz, hogy tovább jussunk attól, hogy 
milyen szép, bölcs gondolatokkal van tele, ahhoz kapcso-
latba kell lépnünk – majd maradnunk – az Írójával. 

A Biblia szavai csakis Isten Lelke által kelhetnek 
életre. Ha nincs kapcsolatunk Vele, akkor nem érthetjük 
az isteni ihletettségű szavakat sem. Mert a Biblia nem 
használati utasítások gyűjteménye, hanem szavain ke-
resztül Isten kijelentheti magát nekünk, megismertetheti 
magát velünk, megismertethet saját magunkkal, felis-
mertetheti velünk az állapotunkat, rávilágíthat az érzé-
seinkre, azok forrására, felismertetheti a megoldást ba-
jainkra, konfliktusainkra, segíthet dönteni, békességet 
adhat döntéseinkben. Nem véletlenül írtam feltételesen 
ezeket. A kapcsolathoz mindig (legalább) két fél kell. 
Isten már megtette ezt a lépést, a másik fél az ember. 
Van erre egy szép igénk: „Közeledjetek Istenhez, és Ő 
közeledni fog hozzátok.” (Jakab levele 4,8) 

Ha csak elmondasz egy egyszerű, de őszinte icipici 
imát, hogy: Istenem szeretnélek megismerni, kinyitom a 
szívem feléd, kérlek, válaszolj, hogy kapcsolatba tudjak 
lépni Veled! – akkor már tettél egy lépést, ha el kezded 
nyitott szívvel olvasni a Bibliát, akkor már több lé-
pést… Közeledsz! 

A Biblia sok mindenben non plus ultra. Például ab-
ban, hogy magyarázza önmagát. Miért lett megírva? 
Íme a válasz: „Mert amelyek régen megírattak, a mi ta-
nulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az 
írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.” (Ró-
mai levél 15,4) 
„Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak 
pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége el-
érkezett.” (Első korinthusi levél 10,6) 

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a 
Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő 
nevében.” (János ev. 20,31) 
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelés-
re…” (Második Timótheusi levél 3,16) 

Második hívó szavunk: Jézus Krisztus. Hogy miért 
pont Ő? Talán emlékszel, az első levelemben már cé-
loztam rá, hogy Vele én is nehezebben jöttem egyenes-
be. Alapjában hittem, hogy létezik Isten, de ahogy ol-
vastam az evangéliumokat, szembesülnöm kellett Jé-
zussal, hogy itt minden Rá épül, Róla szól, Belőle indul 
ki és Vele ér célba, az Ő élete, halála és feltámadása 
megkerülhetetlen. Róla ír így Philip Yancey Jézus más-
ként című könyvének már az első fejezetében: „Minde-
nesetre két jelző egészen biztosan nem illik az evangéli-
umok Jézusára: nem unalmas és nem kiszámítható. Ho-
gyan lehetséges mégis, hogy az egyház ennyire „meg-
szelídítette” ezt a rendkívüli egyéniséget – vagy ahogy 
Dorothy Sayers fogalmaz: „sikerült lenyírnia Júda 
Oroszlánjának körmeit, és sápadt segédlelkészek és áj-
tatos öregasszonyok házi kedvencévé átminősítenie őt?” 

Jaj, amikor ezt olvastam, majd kiestem a fotelből, 
annyira betalált. Jézus, mint házi kedvenc? Na, ne! Ő 
minden, csak nem az. Erről eszembe jutott apukám visz-
szaemlékezése, hogy azért viszolygott és utálta meg az 
egész vallásosságot, mert nem bírta elviselni a misék 
hangulatát, a feketébe öltözött és varjúkat idéző kántáló 
feketeruhás éneklő öregasszonyok hangját, az érthetetlen 
papi szólamokat, amiket a templomban tapasztalt. (Most 
akkor mégis számít, hogyan éljük meg a hitünket?) 

Szóval Jézus nem ilyen. És az is változik, ahogy az 
ember viszonyul Hozzá. Más oldalairól ismertem meg Őt 
kezdő hívőként, és másként látom Őt, most hogy eltelt 
lassan harminc év a megismerkedésünk óta. És sokat vál-
toztatott az is, hogy két évet jártam a baptista teológiára, 
ahol nem dogmákat vertek a fejünkbe (vagy legalább is 
én nem így vettem), hanem az volt a jó, hogy másfajta 
rálátást kaptam ott a Bibliára, a hitre, és igen, Jézusra is. 
Tudatosult bennem az, hogy az evangéliumok nagyon 
tömény leírások, vannak ugyan részletesebben leírt jézusi 
események, de a legtöbb kimondottan tömör, a lényegre 
szorítkozik. És hogy ebből ne azt vonjam le tanulságul, 
hogy Jézus egy mufurc, rigorózus, introvertált, barátsá-
gosnak nem nevezhető valakiként élte földi életét, aki 
tőmondatokban odaszólogatott az embereknek. Ezt csak 
a tömören megfogalmazott történetek sugározzák. Biz-
tos, hogy nem ilyen volt, mert különben nem álltak volna 
Vele szóba. De szóba álltak, sőt, követték őt: „mert úgy 
tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint 
az írástudóik.” (Máté ev. 7,29, a hegyi beszéd vége). Pe-
dig a családja így látta Őt: „Amikor ezt meghallották a 
rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mond-
ták: megzavarodott.” (Márk ev. 3,21). De az emberek 
megérezték, hogy Ő más, ahogy az elfogására küldött 
szolgák is: „Ember még így soha nem beszélt, ahogyan 
ő.” (János ev. 7,46) 
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A Jézust megismerni vágyó embernek egy fontos 
dolga van: el kell döntenie, hogy hisz Neki, vagy sem. 
Nem véletlenül beszél Róla már az Ószövetség, majd sa-
ját maga, és az apostolok is így: „A kő a melyet az építők 
megvetettek, szegeletkővé lett!” (118. zsoltár, 22 v.) 
„Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írások-
ban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szeg-
letnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink 
előtt.” (Máté evangéliuma 21,22) 
„Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy ki-
választott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem 
szégyenül meg.” Nektek, a hívőknek drága kincs, a hi-
tetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az épí-
tők, sarokkővé lett megütközés kövévé és megbotránko-
zás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedel-
meskednek az igének. Ők erre is rendeltettek.” (Péter 
első levele 2,6-8) 

Jézus igazi botlatókő volt a zsidóknak is, de a ma 
emberének is az. Megbotlasz Benne, mert kikerülhetet-
len. Ha Istenhez akarsz közeledni, nem tudod megke-
rülni, egyszer csak előtted áll, és döntened kell, hogy 
kinek tartod. Azt ugye nem kell már bizonygatni, hogy 
Ő élt, és nem vénasszonyos mesékben továbbadva él 
most is az emberiség emlékezetében? És azt sem, hogy 
életét a Bibliából lehet megismerni? 

Ha bemegyünk a történelem nevezetű utcába ezt ál-
lapíthatjuk meg: itt van egy ember, aki azt mondta ma-
gáról, hogy Isten Fia, és ezért kész volt meghalni. Lát-
szólag azért, mert a zsidók bevádolták a római helytar-
tónál, aki halálra ítélte, miközben nem volt meggyő-
ződve a bűnösségéről. Ezek a történelmi tények. Az is 
az, hogy nem találták a sírban. Az is, hogy feltámadá-
sának megtapasztalása a híveiben olyan változásokat 
generált, amiket nehéz számszerűsíteni, vagy akár felso-
rolni: erről szól az utóbbi több mint 2000 év történelme. 
Ez most már megtanulható a töri órákon. 

De van itt egy ennél sokkal lényegesebb szempont: 
mit történt a hívei által továbbadott dolgokkal? A Biblia 
létrejöttével? Az egyház kialakulásával? Az államvallás 
és az igaz kereszténység örök ellentétével? Emberek 
millióinak bizonyságtudatával? Ennek a megválaszolá-
sa mindig az egyes ember döntésén múlik. Ha szembe-
sülsz Jézus életével, tanításával, hatásával, akkor vá-
lasztanod kell: elHISZed, hogy Ő valóban Isten Fia, 
vagy elutasítod. Ez itt a lényeg. A készséget, az elfoga-
dást követi a megértés. „Jézus így válaszolt nekik: Az 
én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött 
engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felis-
meri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, 
vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját di-
csőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki 
elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság.” (János 
ev. 7,16-18) 

Amikor ez a választási lehetőség elém jön, mindig 
eszembe jut egy újabb jelenet az életemből. A teológián 
Patrológia órán tanultunk a níceai zsinatról (gondolom 
ez előtted sem ismeretlen), ahol sok mindenről döntöt-
tek az egyházatyák, de a fő kérdés Jézus istensége volt. 
Egy görög betűnyi különbség van csupán a két felmerü-
lő jelző között. Ki volt Jézus? Egylényegű Istennel vagy 
csak hasonló hozzá? Homouziosz vagy homoiuziosz? 
És ekkor az egyik évfolyamtársam önkéntelenül és 
szívből szinte felkiáltott: De Tanár úr! Ma is ez a kér-
dés! Ki valójában Jézus? Egylényegű az Atyával, vagy 
csak hasonló hozzá? 

És tényleg! Döntened kell, hogy ki neked Jézus? Mi 
segít dönteni? A níceai zsinat eredménye? Mások bi-
zonyságtétele? A Biblia? Szerintem az, ami nekem is: 
kapcsolatba lépni Vele, és akkor látni fogod, hogy élővé 
lesz a hited. Hiszen: „Hit nélkül pedig senki sem lehet 
kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak 
hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik 
őt keresik.” (Zsidókhoz írt levél 11,6) 

Ehhez bátorság és alázat kell. Jób könyvében olvas-
hatjuk, hogy ő istenfélő ember volt, mégis iszonyú 
nyomorúságokon kellett keresztül mennie ahhoz, hogy 
könyve végén ezt olvashassuk tőle: „Jób ekkor megszó-
lalt, és így felelt az Úrnak: Tudom, hogy mindent meg-
tehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne való-
síthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatla-
nul? – kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem 
érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. 
Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, 
te meg oktass engem! – felelted erre. Eddig még csak 
hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látta-
lak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok por-
ban és hamuban.” (Jób 42,1-6) Félte Istent, de most 
szemtől szembe ismerte meg, ami a porba kényszerítet-
te, alázatot gyakoroltatott vele. Addig valószínűleg egy 
jó kis vallásos életet élt, de most megismerte és kapcso-
latba került a Mindenhatóval. Isten előtt leborulni, elis-
merni Őt, a legjobb döntés. Ezt kívánom neked is! 

És ha továbbra is megtisztelsz azzal, hogy elolvasod 
gondolataimat, akkor folytatom leveleim sorát olyan 
kérdésekkel, amik tudom, hogy téged is nagyon foglal-
koztatnak. Remélve, hogy ez mind közelebb visz téged 
Istenhez! 
                                            Szeretettel ölellek: Judit 

U.I.: Szívből ajánlom neked elolvasásra a már említett 
Philip Yancey könyvét: Jézus másként, illetve Lee 
Strobel: A Jézus-dosszié c. könyvét. Ez utóbbi írója ok-
nyomozó újságíró, aki fáradtságot nem kímélve utána 
járt a Biblia hitelességének. Bevallom, hívőként furcsa 
volt olvasni, hogy amit én hitből elfogadok, azt valaki 
tényekkel, tudományos alapossággal támasztja alá, de 
ha ez másoknak segít, üsse kavics! . 

 

 

* A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob 
Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő cí-
men: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33. 
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TALLÓZÓ
 
 

Megbotránkoztatja az embereket, 
kemény beszéd, ki hallgatja ezt, 
de lágy kenyérként, élő igeként 
szétosztja magát köztük, 
vegyétek, vigyétek! 
Megdorgálja a farizeusokat, 
ej, fehérre meszelt sírok, 
de ezt is azért hallhatják, 
mert mindenhol együtt esznek vele, 
szavain is elnyammoghatnak. 
Ne vétkezz többet,  
javasolja a házasságtörő asszonynak, 
de akkorra már megmentette őt 
az agyon-kövezéstől. 
Add el mindened, s kövess, 
mondja a gazdag ifjúnak,  
aki ezen elszomorodik, 
de előtte már első pillantásra 
megszerette őt,  
s ez a szeretet 
el nem vehető. 
Ki érintett meg?, tesz úgy,  
mintha nem tudná, 
a vérfolyásos asszony pedig előáll, 
de addigra már megkapta, 
amit nem is kért fennhangon, 
a gyógyulást. 
Mindig beijedtek, kishitűek, 
közölte az apostolokkal, 
de egyetlen szóval elcsendesítette 
a külső vihart, mielőtt még 
belső békességre jutottak volna. 
Jól mondod, akivel együtt élsz,  
nem a férjed, tapint rá a szamáriai 
nő érzékeny pontjára, 
de előtte már megitatta a kegyelem 
élő vizével, hogy sose szomjazzék. 
Nem felel semmit a helytartónak, 
szótlanul hatalmába adja magát, 
de előtte jelzi, neki van igazán hatalma, 
ha Pilátust esetleg  
érdekelné az ajánlat. 
Ostorral hajtja ki  
a kufárokat a templomból,  
de felmegy értük a keresztre,  
teljesen nekik adja magát.  

Lackfi János facebook oldala február 18. 

Ki nem lehet Jézus tanítványa? 
 

„Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, 
az nem lehet az én tanítványom.”(Lk 14,27) 
 

Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi 
tesz valakit alkalmatlanná arra, hogy az ő tanítványa legyen. Há-
rom okot említett: 

1. Aki jobban szereti a számára legfontosabb embereket vagy 
önmagát, mint Jézust, az nem lehet a tanítványa (Mt 10,37). Nem 
„meggyűlölni” kell őket, hanem átsorolni. Aki Jézus követője lett, 
annak az életében ő legyen az első helyen, s mindenki utána kö-
vetkezzen! Az ő személye legyen meghatározó minden tekintet-
ben! Ettől nem kell félni, mert mindenki így jár jól. Hiszen akinek 
Jézus Krisztus abszolút tekintély, aki csak őt hajlandó imádni, az 
tudja helyesen szeretni a szüleit, házastársát, gyermekeit, önmagát 
s még az ellenségét is. 

2. Aki nem hordozza a keresztjét, az sem lehet tanítvány. A ke-
reszt mindig a Krisztusért vállalt lemondás, szenvedés, önmegta-
gadás. (A betegség, rossz szomszéd, kellemetlenség „tövis”, nem 
kereszt.) A kereszt az áldozat jelképe. Krisztust követni áldozat-
vállalást, folyamatos önmegtagadást is jelent. Az érte vállalt gúny, 
mellőzöttség, a magam kényelméről, hiúságáról való lemondás: 
kereszthordozás. Mire vagyok kész Jézusért? Mibe kerül nekem a 
kereszténységem? 

3. „...aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet 
az én tanítványom.” (Lk 14,33) „Vagyon” az, ami az életünkben 
Jézus mellé vagy az ő helyére kerülhet. Ami olyan vagy csaknem 
olyan fontos lesz, mint ő. Amiben bízik valaki, ami lefoglalja, be-
tölti, és így visszatartja attól, hogy kövesse Krisztust. Az erénye-
ink, jótetteink, tehetségünk, képességeink, mindaz, ami büszke-
séggel tölti el az embert. Ábrahám számára Izsák lett a „vagyon”, 
a legfontosabb. Ezért kellett volna feláldoznia, de nem kellett, 
mert kiderült, hogy Istent Izsáknál is jobban szereti. 

Hol van Jézus az értékrendünkben? Ő-e a legfontosabb? 
 

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja 
Áhítatok az év minden napjára, febr. 24. 

 

 
 

 
 

„Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies 
helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még 
éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, 
meg nem rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban 
lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lás-
son. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűsé-
gek vannak örökké.” (Zsolt 16,5-11) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel köszönt-
jük márciusban szü-
letett testvéreinket! 

„Az Úr, a ti Istenetek, megszaporított titeket, ma már annyian vagy-
tok, mint az égnek csillagai. Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, szaporít-
son titeket még ezerszeresen, és áldjon meg, ahogy megígérte.” 
(5Móz 1:10-11) 
 

A teremtés végén azt a parancsot adta a Teremtő, hogy „szaporodja-
tok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet.” (1Móz 1,28) Családot 
adott nektek az Úr. Jöttek a gyerekek, az unokák, a dédunokák, ez az 
áldások egy része volt a másféle áldások mellett. Izráel népének sza-
porodásával a megoldandó ügyek is megszaporodtak, ezért Mózes 
elöljárókat választott, akik segítettek a problémák megoldásában. Az 
Örökkévaló egyedül hordozza az Ő népének gondját, terhét. A ti 
Atyátok mondja, hogy menjetek Hozzá, szívesen fogad mindenkit, 
mert Ő közvetlen kapcsolatban akar lenni veletek. Keressétek az al-
kalmakat, hogy Vele legyetek. Ne csak az áldásokat akarjátok, ha-
nem Őt magát, bensőséges kapcsolatot akar, csak ti ketten, minden 
más megszűnik. Teljesen kötelezzétek el magatokat az Úrnak, ra-
gaszkodjatok Hozzá teljes szívetekből! 
   Lukács Edit 

Horváth Virág 
(márc. 9.) 
Ádány Balázs 
(márc. 11.) 
Ádány Rebeka 
(márc. 12.) 
dr. Novák Péterné 
(márc. 15.) 
Gáspár Sándor 
(márc. 17.) 
Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 
 

Kristóf Róbert 
(márc. 18.) 
Kotán Péter 
(márc. 21.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 
Baranyai Zsolt 
(márc. 29.) 
Olajos Gabriella 
(márc. 30.) 

 

 

Gyülekezeti alkalmak 

A járványhelyzet alatti online al-
kalmaink: 

Vasárnapokon: 

Online imaóra 9,15 óra 

Istentisztelet 10 és 17 óra 

A délelőtti istentisztelet után online 
beszélgetés. 

Csütörtökönként: 

18,30 óra bibliaóra. 

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

Márciusi kiemelt programjaink a 
Csendesség hónapja alkalmából: 

Március 7-én délelőtt Ádány Mi-
hály hirdeti az igét, Kotán Béla lp. 
az úrvacsorában szolgál felénk. 

Március 14-én délelőtt Bacsó Ben-
jamin, a veresegyházi gyülekezet 
lelkipásztora hirdeti az igét. 

Március 21-én Kotán Béla lp. hir-
deti az igét. 

Március 28-án pedig már Virágva-
sárnapot ünneplünk. 
 

 

Betegeink 
 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 

„Az ember napjai olyanok, mint a 
fű, úgy virágzik, mint a mező vi-
rága. Ha végigsöpör rajta a szél, 
vége van, még a helyét sem le-
het felismerni. De az ÚR szerete-
te mindörökké az istenfélőkkel 
van, és igazsága még az unoká-
ikkal is; azokkal, akik megtartják 
szövetségét, és arra töreksze-
nek, hogy teljesítsék rendelkezé-
seit.” (Zsolt 103,15-18) 
 

Gyászhír 
 

Szomorúan tudatjuk a testvérekkel, 
hogy Kiss Józsefné Piroska testvé-
rünket március 2-án, rövid szenve-
dés után hazahívta jó Atyánk. Éle-
téről következő lapszámunkban 
emlékezünk meg. Fiának, Józsinak 
Istenünk vigasztalását kívánjuk! 

 
 
 

Felhívás 
 

 
 
Szívesen vennénk a testvérektől, ha 
írnának olyan bizonyságtételeket, 
amelyekben az Istennel töltött 
csendességben kapott konkrét igé-
ket, feddéseket, bíztatásokat, cse-
lekvésre késztető üzeneteket írnák 
meg. És még olyan kedves vagy 
éppen vicces történetekre is kíván-
csiak vagyunk, amelyek családi 
áhítathoz kapcsolódnak, a gyere-
kek által mondott dolgokhoz, 
imákhoz, kérésekhez. 
Ezeket nekem küldhetik el a testvé-
rek, vagy email-ben, vagy postán 
is. A címek megtalálhatók a gyüle-
kezeti címlistában. Március 25-ig 
várom őket. Előre is köszönöm! 

Ádány Judit 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Címlapfotó: csaba kiss photoblog  Fotó: Sonkoly Tamás, Zsigovics Géza, családi képek 
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