
 

 
 

 

MANNA 
 

 

  
   

XVII. évf. 10. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2021. október
 
 

 

Hallottad? 
 

– Mondd, a mese neked is ismerős? 
 

…ballagott az erdőszélen az Ősz, 
felleghajtó köpennyel a vállán, 
csodaszíneket vitt palettáján… 
Gondosan kezelte az ecsetet, 
úgy festegette a leveleket 
elgondolkozva.  
  Lassan ment nagyon 
a földre hullott zörgő avaron. 
 

 A palettát kezéből kiverték, 
a színeket jól összekeverték, 
és úgy szórták szét az egész tájon, 
hogy… 
szebb lett minden, 
mint volt nyáron! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

Új szemüveget a hívőnek! 
 
John F. Kennedy amerikai elnök egyszer látogatást tett a NASA-nál, hogy lássa, hogy haladnak a holdraszállás 
előkészületi munkái. Ahogy sétált a dolgozók között, megkérdezte némelyiket, hogy mivel foglalkozik, mi a mun-
kája? Egyik azt felelte, hogy ő az üzemanyag beszerzéséért felel. Egy másik azt, hogy ő a matematikai számításo-
kat végző csoportot vezeti. Távozásakor végül egy épp söprögető takarítóhoz is odafordult. „Önnek mi itt a mun-
kája?” – kérdezte. „A holdraszálláson dolgozom” – jött a válasz. (A tanmesét ismerjük uralkodóval és katedrális-
építéssel is, azaz gyanús, hogy a történet nem, vagy nem így történt meg igazából, de az illusztráció kedvéért ezen 
a problémán elegánsan átléphetünk.) 

Hogy a többi dolgozó miért nem ehhez hasonlóan válaszolt, soha sem tudjuk meg, és talán esetükben sem ment 
a munka kárára a hozzáállásuk (a holdraszállás ugyanis sikeres volt). Az viszont vitán felül áll, hogy a történetben 
szereplő takarító elkötelezettsége és identitástudata kiemelkedett az átlagból, és a hovatartozása meghatározta 
gondolatait és cselekedeteit is. 

Nem kell ugyanakkor nekünk, hívőknek sem messzire kalandozni, hogy meglássuk, mennyire fontos, hogy ha-
tással legyen ránk, kik vagyunk (Isten Krisztus által megváltott gyermekei), vagy hová tartunk (örök élet, tökéle-
tesség, Isten állandó jelenléte). Mostanában főként ez utóbbi foglalkoztatott. Ha tudom, hogy örök életem van 
(nem lesz, hanem van), akkor annak hatása hogyan kell, hogy megjelenjen a hétfő délelőtti értekezleten, vagy a 
nátha elviselésében? 

Játsszunk el a gondolattal, hogy egy tökéletesen működő, helyén lévő keresztény ember életében milyen jelei 
lennének ennek. Mit látnánk az ilyen hívő ember életében? És milyen hatással lenne környezetére? Hosszas felso-
rolás is állhatna itt, de a cikk terjedelmi korlátaira (és ismereteim végességére) való tekintettel csak párat emeljünk 
ki. 
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1. Az örökkévalóság tudata hatással van a priori-
tásokra. 

Amikor az ember külföldre készül utazni, a hétköznapi 
fontossági sorrend átalakul. Nem vesz pl. romlandó 
ételt otthonra. Az örökkévalóság tudata is ilyen hatással 
kell, hogy legyen ránk: nem romlandó dolgokba kell 
fektetnünk, hanem az utazásra (és a megérkezés után 
következő életre!) kell inkább készülnünk. Így értelmét 
veszti a földi versengés, a harácsoló életmód, a pénz és 
a vagyon szerelme. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincse-
ket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és 
ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem 
törnek be, és nem lopják el.” (Mt 6:19-20) 

2. Az örökkévalóság tudata hatással van az embe-
rekkel való kapcsolatokra. 

Ha nem Krisztusban gyökerezik a hívő ember gondol-
kodása, az emberi kapcsolataiban is meglátszik. Pál így 
tanítja Timóteust: „Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem 
tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges be-
szédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuval-
kodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szó-
harc betegségében szenved, amelyből irigység, viszály-
kodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik.” 
(1Tim 6:3-4). Ha nem az örökélet felől szemlélem az 
embereket, akár egy-egy nehezen szerethető gyülekezeti 
testvéremet, akár reggel a vadidegen buszsofőrt, aki 
mindig túl erősen fékez, akkor csak harag és szeretet-
lenség fog áradni belőlem. Jézus viszont így imádkozott 
a kereszten ellenségeiért: „Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek!” Pál ezt kéri a ró-
maiaktól: „Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan 
Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róma 
15,7) 

3. Az örökkévalóság tudata hatással van a va-
gyonhoz való viszonyra. 

„Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.” - 
mondja Jézus (Mt 6,21). Mindent úgy kapunk. Ha va-
lami a miénk, csak olyan értelemben, ahogyan egy 
gondnoké a rábízott ház, vagy gondozóé a rábízott be-
teg. Sáfárok vagyunk, és el kell számolnunk a ránk bí-
zott javakkal (ld. tálentumok példázata). Szívleljük 
meg, amit Pál javasol: „Valóban nagy nyereség a ke-
gyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a vi-
lágba, nem is vihetünk ki semmit belőle.  De ha van 
élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.  Akik pe-
dig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok 

esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embe-
reket pusztulásba és romlásba döntik.  Mert minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárog-
va egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoz-
tak önmaguknak.” (1Tim 6,6-10) Azaz jobban tesszük, 
ha úgy beszélünk a vagyonunkról, ahogy Pintér Béla 
énekli az Isteni gének című dalában: „Ez nem az én au-
tóm, ez nem az én házam, Máshova visz majd engem a 
szárnyam, Repülök innen, repülök innen tovább.” Vagy 
ahogy Dávid király imádkozik: „Tőled ered a gazdag-
ság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben 
van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá 
és erőssé.” (1Krón 29:12) 

4. Az örökkévalóság tudata hatással van a kísérté-
sekben való megállásra és a próbák, szenvedé-
sek elviselésére. 

Egyszer egy amerikai testvérünk új autót tudott venni. 
Hálát adott érte, és így imádkozott: „Uram, felajánlom 
neked ezt az autót, használd, ahogy akarod!” Ugye, mi 
is imádkoztunk már hasonló szavakkal? Aztán beült, és 
hazaindult az új kocsival. Azonban az úton vétlenül lett 
elszenvedője egy balesetnek, és a vadonatúj autó össze-
tört. Testvérünk kiszállt, és így imádkozott: „Nem tu-
dom, Uram, miért engedted, hogy ez történjen az au-
tóddal…!” Ha az örökkévalóság tudatával kelünk-
fekszünk, akkor máshogy kell tekintenünk nemcsak a 
ránk bízott vagyonra, de az elszenvedett veszteségekre 
is. Jób ezt így fogalmazta meg: „Az ÚR adta, az ÚR 
vette el, áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1:21) 

A fentebb ábrázolt tökéletes identitástudattól ki job-
ban, ki kevésbé, de mind távol vagyunk még. Elválaszt-
hat téged az ismerethiány is: nem tudod még, ki Isten és 
milyen valójában, és mit jelent, hogy örökkévaló, vagy, 
hogy neked örök életed van. Hát olvasd az Igét, kutasd 
Isten Szavát, engedd, hogy megmutassa magát, és en-
gedelmességen keresztül tedd Őt próbára! De elválaszt-
hat az engedetlenség is: bár tudod, mi az Ő akarata, de a 
saját (evilági) identitásod még fontosabb számodra. Ne 
hagyd, hogy a földi vagyon, az evilági élvezetek kösse-
nek magukhoz! „Keressétek először Isten országát és 
az ő igazságát…!” (Mt 6:33) 

Egyelőre részleges az ismeretünk, és homályos a lá-
tásunk – nemcsak az eljövendőket, hanem a jelenvaló-
kat tekintve is. Mintha mindenki más színű szemüvegen 
keresztül nézné ezt a világot. Rajtad milyen szemüveg 
van? Nézd az örökkévalóság lencséjén keresztül ezt a 
véges életet! 

Nagy Péter 
 
 

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket 
élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magato-
kat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi 
az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom min-
denkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józa-
non bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” (Rm12,1-3) 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 

Amikor tizenhat évvel ezelőtt elindult a Manna, elsőként a gyülekezet elöljáróit ismerhettük meg alapo-
sabban ebben a rovatban. Azóta hála Istenünknek újabb elöljárók álltak munkába. Már régóta vártam, 
hogy Uri Erika testvérem így is bemutatkozzon az újság hasábjain. Ő (is) nekem olyan állandó, biztos 
pont a gyülekezetben, aki, ha nincs ott, akkor már valami nem stimmel. Erika jelenléte a gyerekmegőr-
zőben, ahogy magnófelvételt készít az istentiszteletekről, mindig biztos oszlop volt. Volt olyan szeren-
csés, hogy végigasszisztálta mindhárom gyerekem „őrzését”, mert ott, nála nyugalom volt, szerettünk ott 
lenni az istentiszteletek alatt. Hogy valakiből hogyan lesz olyan ember, amilyennek mi látjuk, arra jó egy 
interjú. Én nem csalódtam. 
 

 

– Kérlek, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtél, 
kik voltak a szüleid, test-
véreid, hogyan és hol tel-
tek gyermekéveid? 
1962. november 14-én, 
Derecskén születtem, 
ahonnan Kismarjára vittek 
haza szüleim, Ádány Ilona 
és Uri Imre. Mindketten a 
mezőgazdaságban dolgoz-
tak. Szerették volna, hogy 

mi gyerekek továbbtanuljunk, úgyhogy tizennégy évesen 
ne kelljen tőlük elszakadni. Másik nagy vágyuk volt, 
hogy olyan gyülekezetbe tartozzunk, ahol van bibliakör 
és ifjúság, és a korosztályunkkal együtt növekedhetünk 
fel Krisztusban. Így hat éves koromban felköltöztünk 
Budapestre. 

Kismarjában sokat játszottunk nővéremmel, Icával és 
bátyámmal, Imrével, a nagy kert és a szekér jó lehetőség 
volt, hogy játszi főzést csináljunk. Szerettem a kiskecs-
kével is lenni, erre az időszakra, mint igazi gyerekévekre 
emlékszem vissza. Ibolya egy éves múlt a költözéskor. 
Ildikó már Budapesten született, én is itt kezdtem el isko-
lába járni. Édesapám anyukája velünk élt, ő egyedül nem 
tudott leszállni az ágyról mégis sokat foglalkozott ve-
lünk. Szüleink dolgozni mentek, Ibolyával Uri nagyma-
ma foglalkozott, én meg nagylánynak éreztem magam, 
szívesen vittem oda az ágyhoz, amit kért, majd készültem 
és mentem iskolába. Akkor még egyik héten délelőtt, 
másik héten délután kellett mennem. 

Másodikos voltam, amikor meghalt nagymama. Ibo-
lyát óvodába vitték, engem napközibe akartak, de én 
nem akartam, így sokszor egyedül voltam otthon. Más-
kor meg Imrével voltam otthon, aki önjáró kisautót ké-
szített nekem, meg fakardozott velem. Szerettem az ál-
latokat, szívesen etettem őket, sokat simogattam a csir-
kéket (akik jöttek oda hozzám), voltak cicáink, de még 
disznóink is. Sok iratmissziót kaptunk és én szívesen 
olvastam azokat. A mesék, regények nem érdekeltek 
(pedig hívtak az iskolai könyvtárba), mert azt csak kita-
lálták, inkább a bibliamagyarázat érdekelt. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt 
az ifjúsági élet? 

A budai gyülekezet több mint 200 tagú volt. A 
bibliakörik a délelőtti istentisztelet után voltak. Közös 
énekléssel kezdődött, majd korcsoportonként foglalkoz-
tak velünk. A nagyiskolás csoporttal sokszor szülők is 
maradtak bent. 

Tizenegy évesen bekerültem a tőlem öt-tíz évvel idő-
sebbek közé. Mivel a Szentlélekkel kapcsolatos kérdések 
is kezdtek foglalkoztatni, így az imacsoportba is bekerül-
tem. Ezek az imaalkalmak számomra meghatározó él-
mények voltak. Nagyon jó volt imában dicsérni Istent és 
tapasztalni, hogy Ő cselekszik. Ebben az időszakban, a 
gyülekezetben egy megújulási hullám volt, sokan ekkor-
tájt merítkeztek be, olyanok, akik jártak, de addig nem 
döntöttek Krisztus mellett. Vasárnaponként az istentisz-
telet után elmentünk sétálni, beszélgettünk és mielőtt el-
váltunk egy parkban együtt imádkoztunk, vagy később 
Ádány Misi rendszeresen odaült a kisteremben a harmó-
niumhoz és ottmaradtunk énekelni este 9-ig. 

Sokszor mentünk Szakács bácsival vidéki gyüleke-
zetekbe szolgálni. Megtapasztaltuk, hogy mi sorba felír-
juk a neveket, az énekeket és olyan mintha valaki pon-
tosan tudta volna ki miről fog beszélni és milyen sor-
rendben legyenek a szolgálatok, mert annyira kapcso-
lódtak egymáshoz. Minden május elsején mentünk két 
napos kirándulásra Szakács bácsival (bár ez inkább túra 
volt a hegyekben), és nyáron ifjúsági nyaralás is volt. 
Nagyon emlékezetes maradt az a nyaralás, amikor Kul-
csár Tibivel (teológus volt akkor nálunk) a Bakonyban 
túráztunk. Igazán azon a napon éltük át, hogy mi össze-
tartozunk, amikor rendesen eláztunk és kerestük kinek 
van még száraz ruhája. Istentől vigasztalásul kaptunk 
egy sátort is (a kempingben tőlünk nem messze sátoro-
zó nekünk adta, mert kicsit sáros lett). 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál, dolgozol? 
Nyolcadikos koromig úgy gondoltam óvónő leszek, 
mert szeretem a kisgyerekeket. Akkortájt hallottam, 
hogy a bibliaköri tanítómat eltanácsolták az egyik isko-
lából, mert hitéről beszélt. Megértettem, hogy a gyere-
keknek a karácsonyról azt kell mondanom, hogy a sze-
retet ünnepe és a Mikulás ajándékot hoz, és nem mond-
hatom el, hogy az Jézus születése. Elhatároztam, hogy 
nem akarok hazudni a gyerekeknek, így inkább finom-
mechanikai műszerész iskolába jelentkeztem. A mate-
kot és a fizikát szerettem és a bátyámmal a bütykölést 
is. 
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Mivel jó tanuló voltam, így tanáraim javasolták, hogy 
tanuljak tovább, és elmondták, hogy ahhoz hogy felve-
gyenek, be kellene lépnem a KISZ-be (Kommunista If-
júsági Szövetség). Tetszett az ötlet, érdekelt a műszaki 
terület, szüleim is bátorítottak, de miután a KISZ sza-
bályzatát elolvastam eldöntöttem, hogy ha emiatt nem 
vesznek fel, akkor sem lépek be, mert a hitemmel nem 
összeegyeztethető. Felvettek az erősáramú szakra, elfo-
gadtam és nem bántam meg. 

A főiskolán is sokszor megtapasztaltam, hogy Isten 
tud segíteni a tanulásban is. A főiskola végén egyik ta-
nárom javasolta, hogy menjek az OVIT-hoz dolgozni. 
Kerestem Isten akaratát ebben, de nem értettem Isten 
válaszát. Úgy döntöttem, ha Isten ellenezné, csak meg-
mondaná, úgy hogy megértsem, tehát oda megyek dol-
gozni. Jó döntés volt. Most a MAVIR-nál dolgozom, 
nagyfeszültségű berendezések állapotismeretével fog-
lalkozom, átszervezéssel kerültem ide. Jó kollegáim 
voltak és vannak, és a hitemet sem kellett eltitkolnom. 
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésed? 
Az első érintést, amire határozottan emlékszem még 
Kismarjában kaptam. Én ültem a bilin édesanyám meg 
énekelt a konyhában: „Nagyon szeret engem Jézus, oly 
sokat tett érettem...”, és ez a szeretet elérzékenyített. A 
következő egy imaórához köthető. Itt a gyülekezetben 
térdeltem a kabát megőrzőben és néztem be az üvegen 
keresztül, az imaóra-vezető meg arról beszélt, hogy Is-
ten felhőoszloppal vezette Izráelt. Az a vágy született 
meg bennem, hogy jó lenne, ha engem is ilyen egyér-
telműen vezetne. A következő lépés, amit ide tudok 
kapcsolni egy bukás és annak következménye volt. 
Harmadik osztályos voltam és igazságtalanul intőt kap-
tam. Nem akartam szüleimnek magyarázkodni, ezért 
magam írtam alá édesanyám nevében (hamisítás). A ta-
nárnak gyanús lett, de azt mondtam, hogy nem fogott 
rendesen a toll (ez még igaz is volt) és édesanyám írta 
alá (hazugság). A tanár elfogadta, de 4. év elején egyik 
osztálytársamnak elmondtam, aki zsarolni kezdett, hogy 
megmondja az osztályfőnöknek, ha nem veszek neki új-
ra és újra fagyit. Otthon meg volt engedve, hogy a kö-
zös pénzből kivegyek, ha valamit az iskolában be kell 
fizetni, de tudtam, hogy az hogy fagyira, felvágottra ki-
vegyek azt nem szabad. Én mégis kivettem. Aztán egy 
igehirdetés következett Péterről akitől Jézus megkér-
dezte „szeretsz-e engem”. Úgy éreztem ez a kérdés ne-
kem szól és válaszoltam: „Nem, Úr Jézus nem szeret-
lek, mert ha szeretnélek nem így élnék”, és majdnem 
sírtam. Abban az évben feltűnően sokszor voltam beteg, 
így édesanyám ötödik osztályra átíratott egy másik is-
kolába, hogy ne kelljen gyalog a hegyre mennem. 

Majd egy bemerítésen vettünk részt a budafoki gyü-
lekezetben, egy velem egykorú fiú bemerítésén. A lel-
kipásztor elmondta, hogy Péter (a bemerítkező fiú) szü-
letésnapján nem tudta, mit mondjon, és azt találta mon-
dani, hogy te következel, hogy elkötelezd magad Jézus 

mellett a bemerítéssel, mert már a testvéreid 
bemerítkeztek. Ez megérintett, mert Ica már régebben 
bemerítkezett, és Imrének is meg volt már a felvétele. 
Tehát én következek, hogy az Úr Jézus mellett döntsek. 
Elmondtam szüleimnek, hogy szeretnék bemerítkezni, 
mert az Úr Jézusé akarok lenni. Ők örültek neki, de 
Szakács bácsi még túl fiatalnak tartott. 

Egy évig nagyon sok vasárnap megkérdeztem, mikor 
lehet már az én felvételem. Ebben az időszakban volt 
egy éjszakai álmom, amiben egy függöny mögött álltam 
sötétkék tréningruhában, majd a függöny előtti meden-
cébe valaki bemerített és fehér ruhában jöttem ki. Ebből 
az időszakból még arra emlékszem, hogy nagyon sze-
rettem Bibliát olvasni, mert értettem, új felfedezések 
voltak számomra az igéből. Azért még sok mindent 
nem tudtam, például, hogy mi a jelentősége a bemerítés 
utáni kézrátételnek. Ennek ellenére ma is úgy tekintek a 
bemerítésemre, mint az Istennel való szövetségkötésre, 
és volt időszak, amikor ez segített megállni. A bemerí-
tésem 1974-ben itt a Budai Baptista Gyülekezet bemerí-
tő medencéjében történt. 

Talán a következő lépés az volt, amikor jelet kértem 
Istentől, hogy betöltött-e Szentlelkével vagy nem. Kap-
tam rá egy „is” választ. Ezek után kerültem be az ima-
körbe és tapasztaltam meg a Szentlélek ajándékát. A kö-
zépiskolai években volt időszak, amikor úgy gondoltam, 
hogy túl gyerek voltam ehhez a döntéshez és szeretném 
ezt a döntést felülvizsgálni, hogy tényleg ezt akarom-e. 
Úgy gondoltam, ezt a dilemmát senkinek nem mondom 
el, mert nem szeretném, hogy bárki beleszóljon, és még 
Isten se szóljon bele. Első megdöbbenésem az volt, hogy 
úgy éreztem, hogy Isten azt mondja: rendben. Három le-
hetőséget láttam magam előtt: letagadom Istent – de eh-
hez túl sokat tapasztaltam belőle, vagy Isten ott fenn 
uralkodik, én meg itt lent azt csinálok, amit akarok, vagy 
teljes szívvel átadom magam neki. Isten betartotta, nem 
szólt sokáig, de mivel látta dilemmámat egy idő után a 
Hőgyes Endre utcában lévő gyülekezetben egy ige meg-
érintett: 1Kor 3,10-15, az, hogy ki mit épít erre az alapra, 
a tűz fogja kipróbálni. A döntés megszületett bennem: 
csak annak van értelme, ha teljes szívből követem Jézust. 
Persze voltak azóta is hullámvölgyek az életemben, de 
mennyei Atyám volt az, aki mindig továbbvitt, megsze-
retgetett, és amikor jónak látta, a megkeményedett szí-
vemet új szívre cserélte. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? 
Gyerekként furulya és hegedű-zenekari szolgálat, 
gyerekbibliaköri pénztáros feladatok. Később a kór-
házmisszióban az ágy melletti beszélgetések, és a kór-
házi istentisztelet meghirdetése minden szobában, mag-
nófelvétel készítése és kiadása azoknak, akik kérték, 
bibliaköri segédtanító, szolgálatelőkészítő, vers, bi-
zonyságtétel, Kamaraerdőben igehirdető, beszélgetős 
istentisztelet vezető, lelkigondozó, elöljáró, pénztáros, 
bábozás a Gyerekklubokon és iskolákban, csütörtökön-
ként videóközvetítő, időseknek telefonon istentisztelet 
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on-line közvetítése, közbenjárás, gépkocsis szállítás. A 
Kálmán Erzsikénél lévő imakörben is részt veszek, ez a 
gyülekezetért való közbenjárás céljából jött létre még az 
1990-es években. 
– Miért alakult úgy életed, hogy nem alapítottál csalá-
dot? Hogyan harcoltad ezt meg, miként vezetett ebben 
az Úr? 
Nagyon szerettem volna férjet, de csak olyat, akivel Krisz-
tusban egyek vagyunk, egyformán gondolkodunk. Mivel 
számomra ez alapkövetelmény volt, így sok mindenkit 
alapból kizártam. Sokáig nehéz volt ez számomra, hogy 
nem hoz Isten ilyen fiút elém. Talán 45 éves is elmúltam, 
mikor belenyugodtam, hogy Istennek felőlem más terve 
van. Később lett volna, aki a követelményt teljesíti, de Is-
tent kérdeztem és abban nyugodtam meg, hogy „nékem az 
élet Krisztus”, és nem javasolja (bár nem tiltja) Isten ne-
kem a házasságot. Visszatekintve, amikor az ifiben vagy 
Tahi táborban voltam egyedül, vagy a Falumisszióval vol-
tam vagy az OM-mel voltam utcai misszióban, mindig 
jobban érdekelt a feladatom, a téma, amiről szó volt mint a 
fiúk. A fiúkkal mindig is egy természetes, a feladatban 
együttműködő kapcsolatom volt. 
– Milyen út vezetett ahhoz, hogy elöljáró legyél? 
Mennyiben változott az életed, amióta elöljáró vagy? 
Ez is elég régre nyúlik vissza. Az első 
ifiszilveszteremen igekockát húztunk. A Jel 3,12-tőt 
húztam. Mivel nem értettem, megkérdeztem, hogy mit 
jelent az, hogy oszloppá teszem az én Istenem templo-
mában. A válasz annyi volt, hogy örülj neki, ez nagyon 
jó. Továbbra sem értettem, de a szívemben ott maradt 
és úgy képzeltem a mennyben majd lesznek oszlopok és 
egy leszek én is, bár máshol meg arról van szó, hogy 
János nem látott ott templomot. Én mindig úgy gondol-
kodtam, hogy az igehirdetés szolgálatára és diakónusi 
szolgálatra Isten csak férfiakat hív el. Tudtam, hogy 
Fábián Sándor is így gondolkodik. Egyszer jelezte, 
hogy délután a diakónusi szolgálatról lesz szó. Így mint 
magnófelvételt készítő nyugodtan jöttem el, hogy most 
ez nekem nem fog szólni, de jövök a feladatomat vé-
gezni. Az igehirdetést hallgatva nagyon hamar megörül-
tem, hogy a kabátmegőrzőben egyedül vagyok. Azt 
éreztem, értettem meg, hogy Isten elhívott erre a szol-
gálatra. A válaszom Isten felé akkor az volt, hogy „ér-
tem, de Istenem most már tudom én, és tudod Te, de 
más nem kell, hogy megtudja”. Tudtam, hogy Zákány 
Gábor le szeretné adni a pénztárosi feladatot, és bennem 
többször megfogalmazódott, hogy vállalnom kellene, de 
ebben lépni igazán nem akartam. Egyszer Jenő odajött, 
hogy vállalnám-e a pénztárosi feladatot, de ezzel egy-
ben elöljárói feladatot is vállalnom kellene. Tudtam, 
hogy igent kellene mondanom, de kaptam időt a gon-
dolkodásra. Többször kérdeztem Istent és mindig azt a 
választ kaptam, hogy „pontosan tudod, hogy mit szeret-
nék, a döntés rajtad áll”. Tudom, hogy Isten hívott el er-
re a szolgálatra és Ő tett egy oszloppá a gyülekezetben.  
– Tudjuk, hogy a közelmúltban milyen erőpróbát álltál 
ki a betegséged miatt. Kérem, hogy beszélj életed ki-

emelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen 
élethelyzetek által tanított Isten eddigi hívő életedben? 
Talán a sok közül egyet említek. Isten azt mondta ne-
kem, hogy „kőfallá teszlek, harcolnak ellened, de be 
nem vehetnek”. Én erre nemmel feleltem, és kértem Is-
tent, hogy ne tegye ezt velem. Innentől hívő életem el-
indult a lejtőn és odáig jutottam, úgy éreztem, hogy csa-
lódtam Istenben, mert nem úgy cselekszik, ahogy a Bib-
lia alapján én úgy gondolom, hogy cselekednie kellene. 
Megkérdőjeleztem szeretetét is és haragudtam Istenre. 
Ekkor kedves igém a Jer 15,18 volt, csalóka vizű patak-
nak láttam Istent. Egy ilyen lázadásom közepette Isten 
szólt hozzám: „Én vagyok, aki vagyok, nem muszáj a 
gyerekemnek lenni”. Erre azonnal reagáltam „azt soha, 
akkor a sátán csapatába kerülnék át”. Elmondtam Isten-
nek, hogy nem értem Őt, de akkor is hozzá akarok tar-
tozni, ha nem érthetem meg, hogy mit miért cselekszik 
és bocsánatot kértem lázadásomért. Isten azóta sok 
mindent elmagyarázott, amit akkor nem értettem. (Pél-
dául, hogy Jézus annyira szeretett, hogy önmagát oda-
adta áldozatul értünk, és nem az Atya kényszerítette Jé-
zust, hogy meghaljon értünk. Sőt az utolsó percben is 
megvolt a lehetősége, hogy kiszálljon ebből.) Nem az 
én feladatom bírálni Őt, elvárásokat tenni irányába, 
vagy akárcsak megérteni, hogy mit miért tesz/enged 
meg, hanem az a feladatom, hogy belesimuljak akaratá-
ba, és tenni azt, amit kér tőlem.  
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
„Bízzál az Úrban teljes szívből és ne a magad eszére 
támaszkodj” (Péld 3,5). Mert az a vágyam, hogy veze-
tése alapján éljek. Nagyon sok éneket szeretek (újakat, 
ifjúságom korabelieket, régi közös énekeket és 
énekkariakat is). Most talán életem eseményeire gon-
dolva: „Én nem tudom miért szeretett úgy engem, kit 
hódoló angyal sereg imád… csak azt tudom….”. 
– Mostanában hogy vagy, mivel telnek napjaid, mi 
foglalkoztat? 
Kertes házban lakom Ildivel együtt, időnként kertész-
kedem, foglalkozunk a kutyával és három cicánkkal. 
Van munkahelyem, mostanában sokat otthonról dolgo-
zom számítógépen. A gyülekezetben sokszor van tevé-
kenykedni valóm. Jól vagyok, összetartunk testvéreim-
mel (Ica már az Úrhoz költözött) és családjaikkal is. 
Ami legjobban foglalkoztat mostanában az az Isten ve-
zetése alatti élet/időbeosztás és a gyülekezet. 
– Köszönöm őszinte válaszaidat. Ezzel az igével kívá-
nom, hogy a jó Atya vezessen és áldjon meg további 
életedben: 
„Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké 
az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, 
amilyenek vagyunk mi is ti irántatok; Hogy erősekké te-
gye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi 
Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus 
Krisztus minden ő szentjeivel egyetemben.” (1Thessz 
3,12-13) 

Ádány Judit 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 

Dömösi gyülekezeti hétvége 
 

Nagyon vártam már hogy idén is 
egy hétvégét újra együtt tölthes-
sünk gyülekezetünkkel. Hiszen az 
elmúlt évben a vírus miatt nehéz 
volt a barátságot, és a közösséget 
ápolni. Idén is nagy lelkesedéssel 
vetettük bele magunkat a szerve-
zésbe Sonkoly Annával, Gulyás 
Zsombival és Timivel. Ami sok iz-

galmat okozott, hogy új helyszínre esett a választásunk. 
Az idei hétvégét szeptember 3-5-ig Dömösön, a Biblia 
Centrum Alapítványnál rendeztük meg. Pénteken a re-
gisztráció már délután 4 órától elkezdődött. Érkezéskor 
egy rövid eligazítás után mindenki elfoglalhatta a szo-
báját és még 6 óráig volt ideje pihenni és felfedezni a 
Duna-partot. 

Az első közös esemény a vacsora volt, majd az esti 
alkalom következett. Az 
istentisztelet elején rög-
tön a legkisebbeknek 
szólt az üzenet, amit 
Sonkoly Tamás testvé-
rünktől hallhattunk. Ezu-
tán együtt dicsértük az 
Urat a legkisebbtől a 
legnagyobbig. Kotán Pé-
ter és Melitta, Horváth 
Virág és Gulyás Zsom-
bor készültek a zenei 
szolgálattal. A hétvége 
témája az imádság volt. 
Kotán Béla lelkipászto-
runk vezetésével már pénteken elkezdhettük ennek a té-
mának a tanulmányozását. 

Az este folyamán még Nagy Péter gyülekezetveze-
tőnk köszöntötte a gyülekezetet és személyre szabott 
köszöntő csomagot osztott ki mindenki számára. A 
csomag egyik különlegessége az volt, hogy mindenki 
kapott egy borítékot, amiben egy fényképet talált az 
imapárjáról. Érte és vele imádkozhatott a hétvégén. A 
csomagban még egy igekártya, programlap, zabszelet, 
és egy színes gemkapocs volt található, aminek még 
nagy szerepe volt a hétvége „kapcsán”. Az estét rövid 
szünet után vetélkedővel és kávéházzal folytattuk. Nagy 
Péter gondoskodott a remek bibliai vetélkedőről és per-
sze a jó hangulatról.  

Szombattól kezdve reggelente imaórán vehettek 
részt azok, akik korán keltek. Gulyás Jenő és Uri Erika 
vezetett bennünket az imádságban. A reggeli után kö-
vetkezett az ITI, ami azt jelenti, hogy Istennel töltött 
idő. Itt mindenkinek volt ideje, hogy a sok program kö-
zött kicsit elcsendesedjen és akár egyedül, vagy imapár-

jával, vagy családjával csendességet tudjon tartani. A 
délelőtti istentiszteleten előkerült a kicsi kis gemkapocs, 
és úgy nyitottuk meg imádkozással az alkalmat, hogy a 
gemkapcsainkkal más színű kapcsokhoz kapcsolódtunk 
kisebb csoportokban  

Majd folytattuk az imádságról szóló tanulmányozást 
és már nem csak elméletben, hanem szószerint gyakor-
latban is használhattuk a megtanultakat. Az istentiszte-
let második felében imasétán vehettünk részt kisebb 
csoportokban. A csoportok állomásról állomásra halad-
tak, ahol egy-egy testvér várta a csoportokat és itt is-
mertették az imatémákat, majd együtt imádkozhattak. 
Az imaséta után jól esett együtt ebédelni. 

Ezután következett a szabadidő. Itt volt idő pihenés-
re, beszélgetésre, röplabdázásra, a gyerekeknek játszás-
ra. Fakultatív programként többen indultunk el egy rö-
videbb túrára egy kisebb dombon át, ahol egy Árpád-

kori romtemplomot 
nézhettünk meg, majd 
hazafelé nagyot 
fagyiztunk a helyi cuk-
rászdában. 

Délután újra össze-
gyűltünk és Sonkoly 
Anna vezetésével kö-
zösségépítő játékokat 
játszottunk. Majd kö-
vetkezett a vacsora és a 
várva várt tábortűz. A 
hatalmas tüzet körbe-
ülve dicsértük Istent és 
bizonyságtételeket osz-

tottunk meg egymással késő estébe nyúlva. Az alkalom 
után még volt lehetőség teázni és sütizni, beszélgetni, 
társasozni a kávéházban. 

Másnap a szokásos rendben folytatódtak a progra-
mok: imaóra, reggeli, ITI és istentisztelet. Az istentisz-
teletet újra csoportokba rendeződve imádsággal kezdtük 
meg. Majd a szolgálati résznél gyermekbemutatásra ke-
rült sor: Hunyady Sándor és Gulyás Kinga legkisebb 
gyermekét, Bálintot köszönthettük, és imádkoztunk érte 
és egész családjáért. Majd Gulyás Jenőné Estillát szüle-
tésnapja alkalmából köszöntöttük fel. Hálával telt szív-
vel folytathattuk az istentisztelet énekekkel és igei üze-
nettel. A hétvégét közös ebéddel zártuk. 

Ezen a hétvégén Isten kegyelméből hetvenketten 
vettünk részt. Hálás vagyok Istennek ezért a hétvégéért, 
minden dicsőség legyen az Övé. Hálás vagyok azokért, 
akik bármilyen szolgálatot vállaltak. Hálás vagyok 
minden testvéremért, aki eljött. Hálás vagyok azokért, 
akik nem tudtak eljönni, de imádkoztak értünk. 

 

Nagyné Évi 
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„Én őértük könyörgök…” 
 

A dömösi csendes hétvégén az imád-
ságról szóló tanítássorozat számomra 
leginspirálóbb gondolatai a közbenjá-
ró imádkozásról szóltak. A közbenjá-
rás azért nagyon fontos eleme imaéle-
tünknek, mert arra tanít minket, hogy 
ne folyton önmagunk körül forog-
junk, ne mindig csak azt nézzük, 
hogy nekünk mire van szükségünk, 

hanem hogy egyre többet gondoljunk másokra: család-
tagjainkra (talán ez megy a legkönnyebben!), testvére-
inkre, a betegekre, a gyászolókra, a próba alatt levőkre, a 
lelkipásztorra, az elöljáróságra, a fiatalokra, a törekvőkre, 
a felettes hatalmakra, és még lehetne sorolni. 

 
 

Nagyon sok bibliai személyt említhetünk, akik pél-
dát mutatnak nekünk a közbenjárásban: Ábrahám a 
Sodomában lakó igazak megmentése érdekében szinte 
alkudozik Istennel; Mózes közbenjárt az ellene lázadó 
Áron és Mirjám helyreállása érdekében, de közbenjárt 
Izráel népéért is, amikor engedetlenségük miatt Isten el 
akarta törölni őket a föld színéről. Felidézhetjük 
Ezékiás király imádságát, Ezsdrás és Nehémiás könyör-
gését, Dániel bátor imaéletét is. Ám legfőbb példaké-

pünk az Úr Jézus, aki külön könyörgött Simon Péterért, 
hogy el ne fogyatkozzék a hite, de főpapi imádságában 
mindazokért is, akiket neki adott a mennyei Atya. 

 
 

Pál apostol levelei arról tanúskodnak, hogy ő rend-
szeresen és kitartóan könyörgött az általa alapított gyü-
lekezetekért, de közvetlen munkatársaiért is. Végül arra 
is látunk példát, hogy az első gyülekezet könyörög Péter 
apostolért, aki ennek nyomán csodálatosan kiszabadul a 
börtönből. Végül egy személyes emlék: édesapám az 
angyalföldi gyülekezet lelkipásztoraként minden nap 
maga elé vette a gyülekezet tagjainak listáját, és név 
szerint imádkozott mindenkiért. És ezt a nyugdíjba me-
netele utáni években tovább gyakorolta… 

„Kis sugarú körben mozogsz, szívem! 
Magad körül forogsz: szeretteid, 
egy-két barát szorong csak udvarán 
ütött-kopott imáidnak, holott 
egész világ megváltásért eseng! 
Tágítsd a kört! Tekintsd a végtelent!” 

                           (Füle Lajos: Tágítsd a kört!) 
 

Kolozs Nagy János 
 

 

Dömösi „lelkirandi” 
 

 
 

Kedvenc Manna-rovatomra emlékeztetett az a játék a 
dömösi gyülekezeti hétvégén, amikor is néhány percen-

ként felváltva, előre megadott kérdésekről beszélgethet-
tünk a testvérekkel. Az ülőhelyek váltogatása egyfajta 
„speed dating” (villámrandi) hangulatot adott a dolog-
nak! 

Ami viszont a leginkább megfogott, az az volt, ami-
kor magamról kellett mesélnem. Épp Tarsoly Eszti mel-
lé kerültem, akivel – néhány másik testvérrel kiegészül-
ve – a játék után folytattuk a beszélgetést. Az egyik 
kérdés az volt: „Mi a legnagyobb félelmed?”. Rövid 
gondolkodás után elmondtam: rettegek attól, hogy egy-
szer kiejtem a kezemből Bátor fiamat. 

Ahogy kimondtam ezeket a szavakat, máris éreztem 
a felszabadulást. Beszéltem erről korábban feleségem-
nek, Dorotinak, de most kvázi a gyülekezettel osztottam  
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meg egyik legbenső érzésemet. Ez sokat segített nekem, 
a támogató szavak pedig csak tovább erősítettek. 

Igyekszem az életemből minél több történést meg-
osztani a gyülekezettel, a házicsoportommal, mert hi-
szem, hogy így kerülhetünk közel egymáshoz. Így tud-
juk meg egymás imatémáit, félelmeit, kísértéseit, és így 
tudjuk egymást imában is hordozni. Mindig óriási meg-
tiszteltetés, amikor egy testvér, egy család belső dolgai-
ról hallhatok, amiket megtartok magamnak, és imában 
hordozok. Még jobban örülök, amikor a közösségben – 
például egy ifialkalmon – hangzik el hasonló. Minél 
többekkel osztjuk meg a nehézségeinket, annál többen 
tudunk a másikért imádkozni. 

Remélem, tudok Istenre figyelve az életemről be-
számolni a gyülekezetnek, házicsoportomnak, amikor 
erre van szükség. 

Bodó Dani 
 

 

Gyülekezeti hétvége – az én szemszögemből 
 

Személy szerint nekem nagyon 
elgondolkodtató volt ennek a 
hétnek a témája, ami az imádság 
volt. „Minek ez nekünk? Hiszen 
baptisták vagyunk, és mi tudunk 
is imádkozni, akár nap-
hosszakat is!” Ez a gondolat járt 
a fejemben pár hónappal a hét-
vége előtt, de attól még érde-
kesnek tartottam. Két héttel a 

hétvége előtt Évi megkérdezte tőlem, hogy ha lenne ki-
sebb színdarab (sajnos nem volt), benne lennék-e. Elfo-
gadtam a felkérést, és bár nem azonnal, de elkezdtem 
keresgélni. Kiderült, hogy az internet tele van jobbnál 
jobb imádsággal kapcsolatos kis színdarabokkal és mit 
ne mondjak, egészen meghatottak. Ezután még nagyobb 
lelkesedéssel vártam, hogy mit kaphatok a hétvégén. 

 
 

Nagyon sokat tanultam a hétvégén. Jobban megértet-
tem, hogy igazából úgy, mint mindennek, van egy he-
lyes „lefolyása”. Itt arra gondolok, hogy mi is az, ami 
akadályozhatja, hogy az imakéréseink választ kapnak. 
Az egyik az az, hogy kell hozzá hit. Ha nincs hited, 
hogy Isten megadja, akkor miért is kérem? Ami még 
ugyancsak nagyon megkapott, az az volt, amikor azt 
mondták, hogy a kitartás hiánya is egy ok lehet, hogy 
nem kapjuk meg, amit akarunk, vagy szeretnénk. 

 
 

Idén nagyon sok volt a közösségi program, amit én 
nagyon élveztem, és azt meg még jobban, hogy láttam, 
hogy a többiek is élvezik, amit csinálunk. Ez a program 
a röplabda volt. Szinte soha nem voltunk ennyien, mint 
az idén, és szerintem sokkal több emberrel lett jobb 
kapcsolatom. 

A tábortűz estéje mindig a legkülönlegesebb az ösz-
szes közül. Itt alkalom volt arra, hogy egymásnak be-
számoljunk élményeinkről, elmondjuk gyengeségein-
ket, amiket tanultunk és azt, ami éppen minket leterhel. 
Valaki (már nem emlékszem ki sajnos) Péti (Jenei Pé-
ter) egyik mondására hívta fel figyelmem, ami remélem 
nagyon sok ideig meg fog maradni nekem. Ez a mondat 
valahogy így hangzott: „azt kívánom minden szolgá-
lónak, hogy megláthassa fáradozása gyümölcsét”. 
Ezt minden olyan embernek kívánom, aki bármilyen 
szempontból szolgál Istennek. 

Az utolsó napi igehirdetés volt az, ami nekem majd-
nem a legjobban „bejött”. A közbenjáró imáról beszélt 
Kotán Béla lelkipásztor testvérünk. Sohasem gondoltam 
bele igazából, hogy a közbenjáró ima szerintem az én 
életemet is megmentette. Azóta sem köszöntem meg 
mindazoknak, akik imádkoztak értem, és anélkül szí-
vükben hordoztak, hogy én tudtam volna róla. Így itt, 
ezen a bejegyzésen keresztül is: Köszönöm mindenki-
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nek, aki imádkozott értem és közbenjárt a legnehe-
zebb napokban is! Szerintem nélkületek teljesen más-
milyen lett volna a műtétem. Bármi közbeszólhatott 
volna. Bocsánat, hogy sokszor nem értékeljük a munká-
tokat, mint ahogy kéne! 

A következő dolog, amit megosztanék, az egy kis 
önvizsgálat: valamiért nekem nagyon nehéz sok ember 
előtt megszólalnom. Ezt lehet érteni imádkozás részéről 
is, de úgy általánosságban is igaz. Vasárnap, alkalom 
után én is szerettem volna imádkozni, mert késztetést 
éreztem. Sajnos ezt végül nem tettem. Ez nagyon elke-
serített, és a végén, éneklés alatt ki is kellett mennem. 
Ez is az egyik imatémám. (Ha valaki kifogy a témákból, 
akkor imádkozhat értem. Nagyon köszönöm!) 

Hogy másként fogok-e imádkozni a jövőben? Őszin-
tén remélem, hogy igen. A változás számomra is na-
gyon kell, ha akarom, ha nem. Az ember sok időt tölt el 
azzal, akit szeret. Akkor én miért is töltök olyan keveset 
Istennel, ha nem tudom Nélküle leélni az életem, sőt, 
megijeszt még annak a gondolata is, hogy Nélküle kell-
jen? Az egyedüli akadályom ebben jelenleg saját ma-
gam vagyok. Ezért kérnélek titeket, hogy ha néha esze-
tekbe jutok, akkor imádkozzatok, hogy tudjak tudato-
sabb lenni, hogy mikor imádkozzak, vagy ha imádko-
zom, akkor azt úgy tegyem, hogy figyeljek Isten mon-
danivalójára is, és ne aludjak be félúton. Előre is köszö-
nöm mindenkinek! 

Uri Bogi 
 

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

Kedves Kriszta! 
 
Én szeretem az építő jellegű visszajelzéseket, és a legu-
tóbbi levelemet (mivel nem bizalmas jellegű) megmutat-
tam néhány hozzám közel álló barátomnak, akik vélemé-
nyét mérvadónak tartom, és megbecsülöm. Egyikük sze-
rint ezt így kellett megírni. Másikuk is dicsérte az össze-
szedettséget, de némi kritikával is élt, idézem: „Úgy szó-
lítod meg Krisztát, vagy úgy utalsz egy-egy témánál rá, 
vagy felé, mintha ő semmiről nem tudna ezekből. Mintha 
most hallana először a keresztény vonulatról, bármi is a 
tárgya a levelednek. Van, hogy sértőnek érzem ezt a 
hangvételt. Szerintem ez a nő nagyon okos. Művelt. Min-
denről tud. Csak nem választotta még idáig a jó részt. 
Azzal, hogy kioktatod, nem lesz neki vonzóbb az isteni 
oldal. Tudom, hogy Te szereted karakánul megmondani, 
hogy ki hol tart épp, de egy szeretetteljes megszólítás 
vonzóvá teheti az előtte-utána taglaltakat. Ez persze csak 
az én meglátásom. Egész életemben az erőszakos hívővé 
válás – megváltatás – lelkületétől léptem hátrébb, lévén, 
hogy a szüleink nem tűrtek ellentmondást, fanatikusan 
akarták belénk verni, hogy hívőnek KELL lenni. Ezért ir-
tózom ma is az erőltetett evangélizálástól. Nekem a sze-
retve hívás jön be. De egyáltalán nem biztos, hogy nekem 
van igazam, ha Krisztáról van szó. Ezt Neked kell meg-
érezni, hogy mi való neki, én csak most leírtam, hogy mi 
üti meg a fülem.” 

Mivel adok ennek a barátomnak a szavára, megkér-
dezem Tőled, hogy Te is így érzed-e? Ha igen, akkor 
bocsánatot kérek, mert hidd el, hogy a legtávolabb áll 
tőlem, hogy a szókimondásommal megbántsalak, vagy 
bármilyen rossz érzést keltsek Benned. Bevallom, nem 
tudom, hogy Te mennyit tudsz a kereszténység lényegé-
ről, milyen a hozzáállásod Istenhez, a Bibliához, első 
levelem motivációját leírtam, ez azóta sem változott. 
Féltő szeretetből kezdtem el írni a leveleket, mert kb. 
úgy érzem mostanában magam a világban, hogy ki kel-
lene állni az utcákra, és fennhangon hirdetni, hogy: Ha-

hó, emberek! Eltévesztettétek a célt! Ébresztő! Vissza a 
Bibliához!!! Ezért a szókimondó stílus, mert a túlcso-
magolás elfedi a lényeget! Nevén kell nevezni a dolgo-
kat. Valahogy úgy, mint amikor elrántjuk a gyereket, ha 
ki akarna lépni egy autó elé. Nem udvarlunk, nem kö-
nyörgünk, nem magyarázunk, nem körülírunk, hanem 
közbelépünk. A bűnben maradás, a tudatlanság is van 
olyan veszélyes, mint a gázolás. Halálos, örökhalálos. 
Tudom, hogy okos vagy meg intelligens, de hiába, ha 
nem vagy nyitott. 

Igen, nekem is szembe kellett néznem azzal annak 
idején, hogy nincs két út, nincs kétfelé sántikálás, nincs 
két úr. A szemem, a látásom felnyílásának titka a bibli-
ázás otthon, Zsuzsáéknál és a gyülekezetbe járás volt. 
Ezt próbálom Neked is átadni .(Majd lesz egy leve-
lem Jézus kommunikációjáról, abban majd részleteseb-
ben foglalkozunk azzal, hogy kivel, hogyan, és miért 
úgy beszélt.) Minden témám kiindulási pontja az, hogy 
megmutassam, hogyan jó élni a Biblia szerint, a jó és a 
rossz harcában. Mert Isten szeretete feltétlen, de az 
üdvösségnek feltétele van! 

A múltkori LMBTQ-téma most felfokozott érzé-
kenységű. A homoszexualitásból, vagy bármilyen más, 
a normától eltérő szexuális bűnből való megszabadulás 
nyitja létfontosságú. El kell szakadnunk attól a tévesz-
métől, hogy Isten belénk kódolta a bűnre való képessé-
get. A Teremtéstörténetből indultunk ki, ahol és amikor 
az ember megteremtetett, és ezzel Isten belénk kódolt 
sok egyetemes igazságot: a teremtménytudatunkat, az 
Istennel való kapcsolatunk elemi fontosságát, az örök-
létre való teremtettséget. És sok képességet: a másik 
emberrel való kapcsolat, a fizikai világgal való kapcso-
lat, a szeretetre, szerelemre, hűségre, gondoskodásra, 
törődésre, a testi örömökre, a harmónia, a szép és jó 
igényére való képességet. Egy feltétele volt ennek: az 
engedelmesség. Mindez borult a bűneset miatt, és min-
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den fentebb felsorolt dolog megváltozott, megromlott, 
és azóta ezt nyögi a világ. Az Istennel való kapcsolat 
sérülése, megbomlása erőteljesen megváltoztatta a férfi 
és nő kapcsolatát is. A „lesznek egy testté”-t, az egység 
szentségének be nem tartását Isten nagyon komolyan – 
a bűn súlyosságának megfelelően – szankcionálta: „Az 
asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed 
fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni 
fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az em-
bernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged 
szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsol-
tam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fá-
radsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogán-
csot hajtson neked, és a mező növényét egyed! Arcod 
verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, 
mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz 
térni a porba!” (1Mózes 3,16-19). 

Ádám és Éva az Édenkertben tökéletes összhangban 
voltak Istennel, és egymással is, azaz a helyükön vol-
tak: szerettek Istennel lenni, szerették egymást, végez-
ték az Istentől elrendelt feladatukat. A munka nem járt 
fáradtsággal számukra, nem arcuk verejtékével kellett 
azt végezni, nem volt nehezítő tényező az életükben, 
hanem jó – rendeltetésszerű – volt. Ez egy elemi, 
teremtettségbeli kód az emberben: jó dolgozni, annak 
eredményét látni, elégedettséget ad a törődés, az alko-
tás. Jó gyermeket várni és szülni – bár ezt nem élhették 
meg az Édenkertben –, nem fájdalmas, gyötrelmes. 

Jó a házasság! Elemi, belénk kódolt (kivéve a kivé-
teleket) vágy a társ utáni vágy: „Azután ezt mondta az 
ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok 
hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az ÚRisten a föld-
ből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, 
és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert 
minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. 
Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi ma-
daraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő 
segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az 
ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az 
egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből 
kivett oldalbordát az ÚRisten asszonnyá formálta, és 
odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez 
most már csontomból való csont, testemből való test. 
Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből véte-
tett.” (1Mózes 2,18-23) 

Ezt olvasva felmerülhet Benned, hogy vajon mennyi 
időt tölthettek Ádámék az Édenkertben a bűneset előtt, 
milyen lehetett ott házasnak lenni, ráadásul gyerek nél-
kül, és ehhez képest milyen nagy törés lehetett, hogy a 
kiűzetés után az Istennel való közvetlen kapcsolat meg-
szakadásával kellett kitalálniuk, hogyan is éljenek. Ezt 
az elemi frusztrációt hordozza azóta is az emberiség. 
Vagy az, hogy a testvérként született gyerekeknek 
egymással kellett párt alkotniuk, majd az azok gyereke-
inek is. Vajon milyen jellegű lehetett az Istennel való 
kapcsolatuk az akkori embereknek? Mert volt, azt tud-
juk már Káin és Ábel történetéből. Milyen érdekes (és 

egyben szomorú is) lehetett, ahogyan a föld benépesült, 
miközben elszakadtak Istentől, az Ő ismeretétől, és al-
kottak maguknak kitalált isteneket, szokásokat, pl. azt, 
hogyan élnek házasságban, milyen szertartás közepette 
teszik ezt nyilvánvalóvá. De azokban éltek, ezt rengeteg 
történelmi kutatás bizonyítja, mint ahogy azt is, hogyan 
éltek házasságon kívül, belül, előtte és alatta különböző 
kapcsolatokban. 

A házasság tehát mostani, hetedik levelem témája, 
mert ez is egyetemes. Szerintem az Isten szerinti házas-
ságot az alábbiak jellemzik: 
 

– teremtettségénél fogva a legelemibb, legalapve-
tőbb emberi kapcsolat 

– teremtettségénél fogva szükségszerű, 
– teremtettségénél fogva két ember, egy férfi és 

egy nő között érvényes és rendeltetésszerű, ki-
zárólagos 

– teremtettségénél fogva Isten adja a hozzánk illő 
segítőtársat, de nekünk kell keresnünk, úgy és 
azt, akit Isten hozzánk illőnek alkotott, 

– teremtettségénél fogva egymás kiegészítésére 
alkotta meg Isten, 

– kiábrázolja (ki kellene ábrázolnia) Isten szerete-
tét. 

 

Próbálkoztam, de mégsem tudtam szűkszavúan írni 
arról, amiket az évek során Isten tanított nekem a há-
zasságról, nemcsak elméletben, hanem a 29 évnyi gya-
korlatban is. A házasságnak könyvtárnyi irodalma van, 
de nem ezekből akarok idézni. 

Kiindulási alapként vegyük azt, ahogyan Jézus hi-
vatkozott a házasságra: „Ő pedig így válaszolt: Nem ol-
vastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és 
nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: „Ezért hagy-
ja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és 
lesznek ketten egy testté.” Úgyhogy már nem két test, 
hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el 
ne válassza!” (Máté ev. 19,4-6). 
1. A legelemibb, legalapvetőbb emberi kapcsolat. Zsi-
geri, hiányt betöltő, mert ketten lesznek egy test, és ez a 
javunkra való. Tehát ha Isten azt mondta, hogy a férj és 
a feleség EGY TEST, annak kőkemény jelentése van. 
Ahogy Mike Sámuel (a kecskeméti gyülekezet lelki-
pásztora) tanított a házasság matematikájáról: 1+1=1. 
Így egy. És a sátán pont ezt támadja a legtöbbször. 
Amikor az ember az akar maradni 100%-ban, ami a há-
zasságkötés előtt volt, belekerül az individualizmus 
csapdájába. Megtartani a szabadságot, a függetlenséget, 
0%-ban változni, ez működésképtelen. Az egy test nem 
azt jelenti, hogy egyformáknak kell lennünk, hanem azt, 
hogy ki kell egészítenünk egymást, miközben egység-
ben vagyunk. Egyik sem azért van a másik számára, 
hogy a kényelmetlenségének a forrása legyen, hanem 
pont fordítva: együtt tesszük kényelmessé az életet 
egymás számára. Ha nincs összhang és alkalmazkodás 
az élet adta kényelmetlenségek (házi munka, ügyinté-
zés, betegség, anyagi nehézség, gyereknevelés, családi 
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viszonyok stb.) megoldásában, ha mindig a másikra vá-
runk, vagy mindent mi magunk akarunk megoldani, 
mert mi tudjuk jól, vagy a saját nehézségeinket mindig 
nagyobbnak tartjuk, mint a másikét, akkor borul az 
egyensúly. 
2. Szükségszerű. Vannak emberek, akiket Isten úgy 
formált meg, hogy nincs szükségük társra. Nem a kato-
likus papok nőtlenségéről beszélek, mert az egy rájuk 
erőltetett kötelezvény (gazdasági megfontolásból, hogy 
az egyházi vagyon nehogy szétaprózódjon), annak elle-
nére, hogy kétségkívül vannak olyanok, akiknek nem 
kell megnősülniük. De ez igazi elhíváskor érvényes, és 
akkor nem is lesz kísértés a testi vágy. Én is hallottam 
már pap szájából, hogy ő tudja, hogy Isten nem férjnek 
teremtette. Rajtuk kívül civilek is élhetnek egyedül. De 
nem paráznaságban. Baptista körökben is vannak egye-
dülálló, igaz, hívő emberek, akik nem azért nem háza-
sodnak, mert…, hanem, mert ezt 
vették az Úrtól, és nem paráznák. 

De alapvetően Isten a házassá-
got szükségszerűnek teremtette, 
szükségünk van rá. „Sokkal jobban 
van dolga a kettőnek, hogynem az 
egynek; mert azoknak jó jutalmuk 
van az ő munkájukból. Mert ha el-
esnek is, az egyik felemeli a tár-
sát.” (Prédikátor 4:9-10) „Amiről 
pedig írtatok, arra ezt válaszolom: 
jó a férfinak asszonyt nem érinteni. 
A paráznaság miatt azonban min-
denkinek legyen saját felesége, és 
minden asszonynak saját férje.” … 
„Szeretném, ha minden ember úgy 
volna, mint én magam is; viszont 
mindenkinek saját kegyelmi aján-
déka van Istentől: kinek így, kinek 
amúgy. A nem házasoknak és az 
özvegyeknek pedig ezt mondom: jó 
nekik, ha úgy maradnak, mint én is. 
Ha azonban nem tudják magukat 
megtartóztatni, házasodjanak meg, 
mert jobb házasságban élni, mint égni.” (1Korintus 7,1-
2; 7-9) Amúgy érdemes elolvasni az egész 7. fejezetet, 
mert a legyél vagy ne legyél házas, és miért igen vagy 
nem témakörében íródott. 
3. Két ember, egy férfi és egy nő között érvényes, ren-
deltetésszerű és kizárólagos. Részben ez – hogy csak 
férfi és nő között érvényes – volt a múltkori levelem 
témája. Most arról, hogy csak egy férfi és egy nő között 
valódi, isteni rendeltetésű. Ez is egyetemes. Attól, hogy 
olyan pszichológusok, mint Freud a szexust felmagasz-
talta, sőt egyik legfőbb irányítónknak mondta, azt nem 
az eredeti emberállapot generálta, hanem már a bűnös, 
amelyik nem képes kordában tartani az ösztöneit. Addig 
is, de Freud óta aztán igazán szabad a pálya, a szaba-
dosság az emberiség fő istene. Mert ugye, ha nem elé-

gítjük ki ilyetén vágyainkat, sérül a pszichénk, a szemé-
lyiségünk. Hát a Biblia pont a fordítottjáról beszél. 

Teremtés: egy férfi egy nő, genetikailag kódolt. A 
következő Istentől jövő szabályozás a zsidóknak adott 
törvények, amelyek a társas kapcsolatokat, a házasságot 
is keretek között tartja. Nincs (!), nem lehet szexuális 
kapcsolat a házasságon kívül! A tisztaság fontos a há-
zasság előtt, alatt és utána is, ha nem köttetik új házas-
ság. Miért? Mindjárt mutatom. Előtte azt kell tudnod, 
hogy a Biblia olyan korokban íródott, amikor a nők el-
nyomott helyzetben voltak, ki voltak szolgáltatva a fér-
fiak uralta társadalmi berendezkedésnek, ezért az igék, 
amiket idézek (és ez általánosan jellemző a Bibliára), a 
férfiak szemszögéből közelít meg szinte minden, az 
élettel kapcsolatos kérdést. Hogy ez miért alakult így, 
arról majd egy külön levélben szólok, de már most le-
szögezem, hogy nem azért, mert Isten hímsoviniszta 

lenne! 
Szóval a tisztaság fontosságáról 

szóló igék. Bármily hihetetlen, de 
ez az ige arról szól, hogy aki az ár-
tatlanságát eltékozolja, az áldást 
kockáztatja: „Mert színméz csepeg 
a más asszonyának ajkáról, és ínye 
simább az olajnál. De a végén kese-
rű lesz, mint az üröm, éles, mint a 
kétélű kard. Lábai a halál felé visz-
nek, léptei a holtak hazájába tarta-
nak.”… „A magad kútjából igyál 
vizet, és csörgedező vizet a magad 
forrásából! Ne folyjanak forrásaid 
az utcára, és patakjaid a terekre! 
Egyedül tiéid legyenek, ne oszd meg 
másokkal! Legyen forrásod áldott, 
és örülj ifjúkorodban elvett felesé-
gednek.” (Példabeszédek 5, 3-5; 
15-18) A saját forrás az ember saját 
teste, amit csak a maga kútjában 
őrizhet meg tisztán, azaz csak a 
maga házasságában. A házasságban 
elégedettségnek kell uralkodnia, a 

két félnek meg kell elégednie a másikkal, ezért a házas-
ság kizárólagos. Kizár mindenki mást. Nem lehet valaki-
nek a férjén, feleségén kívül a másik nemhez tartozó leg-
jobb barátja (sem), ez értelmezhetetlen a házasságban. 
„Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit el-
követ az ember, kívül van a testén, de aki paráználko-
dik, a saját teste ellen vétkezik.” (1Korintus 6,18) … „A 
bujálkodó pedig élvén megholt.” (1Tim 5,6) Ezek kő-
kemény igék, és ha körülnézünk a világban, csupa ön-
megrontó, élő halott ember szaladgál körülöttünk. A 
házasság tisztasága oly annyira szent és sérthetetlen, 
hogy egyedül ennek bepiszkítása miatt engedi az Úr a 
válást: „Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, 
aki elbocsátja feleségét – kivéve a paráznaság esetét –, 
házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott nővel összehá-
zasodik, házasságot tör.” (Máté ev. 5,32) 

          Hárman 
 

Nem kell elhinnünk: 
tapasztaltuk: 
„nem jó az embernek egyedül!” 
Simogat minket ez a mondat, 
ha szívünk húrja hegedül, 
jó elmerülni önfeledten 
a másik szempár mély tükrében, 
ketten – már egyet gondolva, 
bármilyen úton, kéz a kézben… 
 

Ennél már csak az igazabb, 
ha hárman vagytok úgy, 
mint ketten: 
ha nemcsak vendégetek Jézus, 
hanem Ő minden mindenekben! 
 

Lukátsi Vilma 
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A házasság, és azon belül a testi szerelem annyira 
bizalmi dolog, hogy az csak itt megengedett, annak őr-
zése életfontosságú. Szokták mondani, hogy hűséget 
fogadtam, nem vakságot. Hát nem! Vakságot is. Nincs 
kikacsintgatás, hasonlítgatás, flörtölés, csipkelődés! 
Senki nem nézhet, nem gondolhat úgy a házastársán kí-
vül senkire. Erre is vonatkozik ez az ige: „És ha a sze-
med botránkoztat meg téged, vájd ki és dobd el magad-
tól! Jobb neked fél szemmel az életre bemenned, mint 
két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd.” (Máté ev. 
18.9) A félrenézés is bűn, akkor is, ha már nem zsenge 
a bőr, két számmal nagyobb a konfekcióméret, megvál-
tozik az ízlés, fáradtak az ízületek, gyérül a hajkorona, 
változik az életritmus és még sorolhatnám. Hűség. A 
legnagyobb erény. Változzatok együtt, máris nincs ak-
kora különbség. 
4. A hozzánk illő segítőtársat, akit nekünk kell keres-
nünk, úgy és azt, akit Isten hozzánk illőnek alkotott. 
Kedvenc témám!  Van, aki úgy értelmezi a „hozzáil-
lőt” (mivel Ádám nem talált az állatok között magának 
valót/irtó vicces ezt így leírni), hogy ha ember az illető, 
akkor ez le is fedi ezt. Hát én nem! A hozzáillőség 
olyan fajsúlyú kérdés, hogy nem fedheti le az, hogy 
nem egy állat, hanem ember. Nekem a férjem nem any-
nyit jelent, hogy nem egy macska vagy egy medve . 
Nem is annyit, hogy a szabad akaratom szerint kiválasz-
tok valakit, aki bárki lehetne a földön élő összes férfi 
közül. Ez egy olyan élet-halál fontos dolog, hogy Isten 
direkt Ádám oldalából alkotta meg Évát. Nekünk ma 
ezt már nemcsak történelmi tényként kell kezelnünk, 
hanem meg kell értenünk az egyetemes voltát. Isten 
mindenkinek alkotott hozzáillőt, akit keresnünk kell, és 
nem szabad kihagynunk a keresésünkből Istent. Sokszor 
megkaptam már, hogy ha mindenkinek csak egy valaki 
lehet a hozzáillő párja, akkor ez már sok ezer éve bo-
rult, amikor az első valaki eltévesztette a hozzáillőt. Ez 
így igaz. Újratervezés! Isten a legfőbb újratervező. A 
kulcs, hogy a bűntől átitatott világban is megvan a hoz-
zánk illő. Kérni, kérni, keresni, keresni, ismerkedni, sok 
kapcsolatot építeni, és elkérni. Figyelni Istenre. 

Tudom, ez neked furcsa lehet. Azért írom, mert ez 
onnan az ősi elrendelésből jön. Nem tudom, hogy a nem 
hívők a szerelmen kívül milyen szempontok szerint 
gondolják úgy, hogy elkötelezik magukat. Az a gya-
núm, hogy ott van bennük, hogy ha nem jön össze, ak-
kor elválnak, és újat kezdenek. De az eredeti elgondolá-
sa Istennek a házasságról nem ez. Én már hívőként há-
zasodtam. Figyeltem, megkaptam, nagyon egyértelmű-
en, úgy, hogy még nem is voltam szerelmes, sőt, akkor 
még egy szót sem beszéltünk egymással. Tudom, ez 
nagyon különleges. Futottam is néhány kört, mire ez 
kezdett kibontakozni. De, tudtam, hogy Istentől van! 
Miért tartom ezt olyan egyértelműnek a Teremtéstörté-
netből kiindulva? Azért mert a házasság az egyetlen 
olyan kapcsolat férfi és nő között, amiben mind a há-
rom szeretetfogalom megjelenik: agapé, fília, erosz. Az 
egyetlen ilyen kapcsolat. Ezért is tartja olyan fontosnak 

a válás kritériumát Jézus. Szeretünk, mert vonzódunk a 
másikhoz, szeretünk, mert kedveljük őt, és szeretünk, 
mert szeretünk. Ezt sem a szüleiddel, sem a barátaiddal, 
sem a gyermekeddel, sem senki mással nem élheted 
meg, nem teljesedhetsz ki semmilyen más kapcsolatban 
így, csak a házasságban. Ezért elemi, ősi, belénk kódolt. 
És nem is érheted be kevesebbel. Utána arról szól az 
életed, hogy az egyensúlyt megtartsd ezekben, a hűség-
ben legyél elkötelezett. 

Nemrég jelent meg egy házasságról szóló írás az új-
ságodban is. Végül is jól tükrözte azt, amit ma gondol-
nak az emberek erről. Kiskedvencem, hogy nem a papír 
tart össze egy kapcsolatot…, ezért nem házasodnak. 
Blabla. A házasságkötés nyilvános elköteleződés két 
ember között. Megfogadnak valamit, amit ma már hiva-
talosan, papírral is igazol a polgári társadalom 1895 óta. 
Előtte az egyházak hatásköre volt ez. Nem véletlen, 
hogy ez így alakult. Ha az eredeti elköteleződés és tisz-
taság, de főleg annak megalkotójának tisztelete alapján 
működne ez az „intézmény”, akkor a világ jó lenne. És 
nem, a házasság nem gazdasági érdekek miatt alakult ki 
a világban. Előbb volt minden másnál. Az, hogy gazda-
ságilag jó intézmény, és jó a társadalomnak is, az már 
csak következmény. 

Még egy érdekesség a hozzáillő társ témájához. Ér-
demes megnézned ezt a videót: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xo9oBm_eTf4 . 
Ebben az előadó, dr. Gloviczki Eszter arról beszél, hogy 
milyen hormonális és kémiai reakciók történnek ben-
nünk, ha kapcsolatot létesítünk valakivel, és ezekre a 
testünk emlékezik. Tehát nem tudunk kitörölni egy vé-
letlenül elcsattanó csókot sem, nemhogy egy hosszabb-
rövidebb ideig fennálló kapcsolatot a testünk emlékeze-
téből. Ez jól aláhúzza az Isten szerinti házasság sok 
szegmensét, a hozzáilléstől, a kizárólagosságon át a hű-
ség létfontosságáig. Nincs tehát semmilyen erkölcsi, bi-
ológiai alapja annak a manapság egyre jobban terjedő 
filozófiai irányzatnak – a poliamoriának –, amely etikus 
nonmonogámiaként határozza meg magát. Az ember 
eredetileg a monogámiára lett teremtve, ennek elferdü-
lése, kimagyarázása a bűn sötét következménye. 
5. Egymás kiegészítésére vagyunk teremtve a házas-
ságban. Szokták mondani, hogy az ellentétek vonzzák 
egymást. Szerintem a lelki mágnesesség nem így mű-
ködik. Ismerek olyan házaspárokat, ahol mindketten 
flegmatikusak – igaz, ebből kevesebbet –, de sokkal 
több olyat, ahol a flegmatikus a szangvinikussal alkot 
egy párt. Érdekes dolog ez, de a kiegészítést én inkább 
úgy értelmezem, hogy más kvalitásokkal rendelkezünk, 
és ezek összessége adja ki az egész-séget, hogy a házas-
ság működőképes legyen. 

Nálunk alap volt, hogy mindketten hívők vagyunk, 
egy az életünk értelme, Ura, egyirányba húzunk. Döc-
cenőkkel, saját magunk, az akaratunk, a vágyaink időn-
kénti háttérbe helyezésével tudtuk csak fenntartani az 
egyensúlyt. Kegyelem, hogy 29 év után is szeretjük 
egymást, soha nem gondoltuk azt, hogy másnál kellene 
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keresnünk a boldogságot. Szeretünk egyirányba húzni, 
egy srófra jár az agyunk, a lelkünk, egy a fontossági 
sorrendünk. Tökéletesek vagyunk? Nem. És nem is 
egyformák. Vitatkozunk, megmondjuk a másiknak, ha 
nem tetszik valami, de meghallgatjuk egymást, igyek-
szünk belátni, ha a másiknak van igaza, igyekszünk mi-
nél inkább elnézőek lenni, és keresni azt, ami a másik-
nak jó. Nem vagyunk megalkuvók, sem a végtelenségig 
önzetlenek, teljesen behódolók, saját akarat és vágy 
nélküliek. Tudunk dicsérni és elmarasztalni, és néha 
felcseréljük ezeket, de akkor jön a jó öreg megbocsátás. 
Egyeztetünk, egyeztetünk, egyeztetünk, engedünk, 
egyeztetünk, egyeztetünk, ragaszkodunk a magunkéhoz, 
ha úgy érezzük jónak, egyeztetünk…arról, hogyan lesz 
jó mindkettőnknek. És azt hiszem, mindent megbeszé-
lünk. Könnyű az életünk? Nem. De ennek oka 90%-ban 
kívülről jön. Mike Samu után szabadon: beláttuk, hogy 
nem kérhetjük számon Istentől az édeni állapotokat, a 
tökéletes kapcsolat ölünkbe hullását, és ragaszkodva 
Krisztushoz, minél inkább nemet mondunk a bűnre, az 
önzésre, és igent a jó kapcsolatra, az önzetlenségre – a 
házasságunk jóságáért. Mi így valósítjuk meg önma-
gunkat . 

Nem hiszünk abban, hogy a bibliai modell – a férfi a 
családfő –, azt jelenti, hogy neki hódol mindenki, neki 
van mindenben igaza, egyedül ő dönthet. Abban hi-
szünk, és ezt éljük, hogy mindketten felelősek vagyunk 
a kapcsolatunkért, a gyerekeinkért. Ha Isten azt mondja, 
hogy a férfi a család vezetője, akkor a férfi az, aki fele-
lős azért, hogy Istentől elkérje a családjára vonatkozó 
tervet, ehhez a bölcsességet, ezért tiszta szívvel (!) meg 
is tesz mindent, hogy ahhoz ragaszkodva irányítson, ta-
nácsoljon. Ismerje a családját, a felesége és a gyerekei 
képességeit, jó vágyait, azokat támogassa, és ne legye-
nek irreális (mert más családokban mást lát) elvárásai, 
amelyeket ráterhel a szeretteire. Nem uralkodónak, dik-
tátornak helyezte Isten a család vezetőjének. Most rá is 

kérdeztem, hogy a férjem mit gondol konkrétan erről, 
és erre az igére hivatkozott: 
„Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az 
ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szíved-
ből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a 
szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok ne-
ked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, 
akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, 
akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legye-
nek fejdíszként a homlokodon; írd föl azokat házad ajtó-
félfáira és a kapuidra!” (5Mózes 6,4-9) 

A férfi családfőségének lényege, hogy felelősséggel 
áll Isten előtt, hogy Őt jól mutassa be a családjának, 
közbenjáró legyen a családjáért, és mindezt csak úgy 
tudja, ha önmaga tiszta életet él. (Tudom, ezt nehéz 
megvalósítani, lásd: kiűzetés, átok, de erről majd más-
kor írok.) Isten előtt én is, a férjem is egyedül fogunk 
megállni, hogy számot adjunk az életünkről, nem muto-
gathatunk majd egymásra a kedvezőbb elbírálás érde-
kében. 

Ez, amit leírtam, biztos furcsa lehet Neked. Te egy 
ízig-vérig mai, modern, emancipált nő vagy, és házas-
ságban élsz, mégis talán maradinak tartod a bibliai mo-
dellt, de remélem, hogy valamit azért megéreztél abból, 
amit én most a teremtésbeli házasság lényegéről írtam. 
 

                                             Szeretettel ölellek: Judit 
 

U.I.: Most látom, hogy lemaradt az utolsó pont: a há-
zasság kiábrázolja Isten szeretetét. Talán érzékelhető 
mindabból, amit az előzőekben írtam, hogy az Istennel 
való kapcsolatunk is ősi, egyetemes, alapvető, szükség-
szerű, kizárólagos, hozzánk illő, örök. „Az ember ezért 
elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és 
lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt 
Krisztusról és az egyházról mondom.” (Efézus 5,31-32) 

 

TALLÓZÓ
 

Visszatérés – de hová? 
 

A zárkózottságból nem könnyű nyitni, de ennél is nehe-
zebb meghatározni, hogyan folytatódik az élet azok szá-
mára, akik egyébként sem látnak előre – egyedülállókat 
kérdeztek arról, hogyan érintette őket a járvány harmadik 
hulláma, és mit jelent számukra az újrakezdés. 

„Olyan világban élünk, amely a függetlenséget bál-
ványozza, az egyedüllétet viszont démonizálja” – sóhajt 
fel egy harminchoz közeli egyedülálló nő a 
házicsoportban. Állítására sokan bólogatnának, hiszen 
az érdeklődő szavak mögül az egyedülállók gyakran azt 
a burkolt kérdést is kihallják: mit csinálsz rosszul, vagy 
mi a baj veled, hogy még mindig egyedül vagy? Erről a 
református lelkészeknek szóló online poszt-Covid-
műhelyben beszél Bogyó Zsófia egyetemi lelkész, aki 

kérdőíves kutatásában azt vizsgálta, hogyan érintette az 
egyedülállókat a járvány harmadik hulláma. 

Szolgálata során leginkább egyedülálló fiatalokkal ta-
lálkozik, ismeri a problémáikat, és a járvány kihívásaival 
neki is egyedülállóként kellett megküzdenie – magyaráz-
ta. Már erről vallani is kellemetlenségérzetet kelthet, 
aminek az az oka, hogy az egyedülállóságot egyfajta de-
vianciának tekintik, pedig annak, hogy miért van egyedül 
valaki, sok oka lehet. „Előfordulhat, hogy valaki sosem 
került választás elé a házasságot illetően, és az is lehet, 
hogy önszántából mondott rá nemet, vagy éppen volt már 
házas. Az, hogy önszántából van-e egyedül valaki vagy 
sem, és hogy élete mely szakaszában, nagyban befolyá-
solja, hogyan viszonyul saját egyedüllétéhez, és az 
mennyire szorongáskeltő a számára.” 
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Az egyedülállóság lehet ideiglenes vagy stabil, és az 
egyedülálló saját jövőről alkotott elképzelései, vágyai is 
változhatnak. „Csakhogy míg egy család életében a kü-
lönböző változásoknak vannak nyilvános jelei, rítusai – 
például valaki nőből édesanya vagy házasból elvált lesz 
–, addig az egyedülállók belső változásai kívülről látha-
tatlanok: sem szocializációs színterei, sem rítusai nin-
csenek ezeknek.” Pedig vannak átmenetek, és ezt saját 
kutatása is alátámasztja: a kitöltők csaknem negyven 
százalékának változott a hozzáállása saját egyedülálló-
ságához a járvány idején. 
Hónapokig ölelés nélkül 
Bogyó Zsófia felhívására rövid időn belül 101 válasz-
adó reagált szerte az országból, és bár kutatása nem rep-
rezentatív, az egybehangzó válaszok mellett az egyedül-
állók tapasztalatainak sokszínűségéről is képet alkotha-
tott. „A legtöbb kitöltő egyedül élt és home office-ban 
dolgozott a járvány idején. Sokan éreztek magányossá-
got, szomorúságot és aggodalmat, de a bizalom és az 
öröm is gyakori volt az érzések skáláján. Még mindig 
elég sokakat érint hangulatingadozás, a zárkózottság, a 
szorongás és az alvászavar is.” Többen írtak arról, hogy 
ha igyekeztek is kapcsolódni másokkal, gyakran nem 
jártak sikerrel: a legtöbben este hatig dolgoztak, nyolc-
tól pedig életbe lépett a kijárási tilalom. Arra a kérdésre, 
hogy mi volt számukra a legnagyobb kihívás a harma-
dik hullámban egyedülállóként, szintén sokféle válasz 
érkezett. A támogató közeg és az ölelés hiánya, a célta-
lanság és a jövőbe vetett reménység megfogyatkozása is 
szerepelt ezek között. „Az olyan hétköznapi dolgokat is 
sokan nehezen élték meg, mint az, hogy nem volt segít-
ségük a házimunkában, és volt, aki attól félt, ha megbe-
tegszik, nem lesz, aki ápolja.” 
Közelebb Istenhez 
„Élete legnagyobb krízishelyzetében Illés negyven nap, 
negyven éjjel menetelt a gondolataival a Hóreb hegye 
felé, a mi gyülekezeteinkben viszont sokan hónapok óta 
úton vannak a gondolataikkal, hiszen ők napi 24 órában 
azokkal voltak összezárva” – jegyzi meg a lelkész. A 
befelé fordulás aktív lelkiéletet eredményezett, a kitöl-
tők nagy része pedig állította: egyedül a hitbe tudott ka-
paszkodni a krízisidőszakban. „A legtöbben azt írták, 
megerősödött a kapcsolatuk Istennel, de vannak, akik 
haragszanak rá. Tudnunk kell, hogy ez nem feltétlen 
azonos a hitetlenséggel, hanem érthető emberi reakció 
arra, ami van.” A bezártságban a függőségek is na-
gyobb arányban előtörhettek. „A kitöltők negyede elis-
merte ezt, ami már fontos lépés a gyógyulás útján, ám 
valószínűleg ez a szám magasabb.” 
Hová térjenek vissza? 
Bár már megkezdődött a nyitás, a zárkózottságból nehéz 
visszarendeződni a járvány előtti életbe. „Mintha rögzült 
is volna, hogy beszűkültebb térben élünk, és csak néhány 
emberrel tartjuk a kapcsolatot – magyarázza Bogyó Zsó-
fia. Nemcsak a kapcsolódást kell újratanulniuk, de az 
egyedülállók helyzete abban is sajátos, hogy nincs hová 
visszatérniük. „Abban az életpályamodellben, amelyben 

házasság köttetik és gyermek születik, tud folytatódni az 
élet a járvány után. Hacsak nem érte őket súlyos veszte-
ség, látják, hogy minden kihívással együtt, de valamerre 
tartanak, a gyerekek iskolába járnak, és van egy fészek, 
ahová vissza tudnak térni erőt meríteni az előttünk álló 
következő feladatokhoz. De egy egyedülálló nem feltét-
lenül látja, merrefelé tart az élete, vagy nem lát annyira 
előre. Kevesebb a kapaszkodója az újrakezdéshez, és an-
nak értelmezéséhez, hogy mit jelent folytatni az életet. 
Hová térjen vissza? Ami másfél évvel ezelőtt volt, oda 
nem tud visszamenni.” 

Annak érdekében, hogy tervezhessenek, az egyedül-
állók gyakran szeretnének végleges dolgokat meglátni 
az életük felől. Bogyó Zsófia egyedülállóként jól ismeri 
ezt a dilemmát. „Szeretnénk tudni, hogy biztosan meg-
házasodunk-e vagy biztosan egyedül maradunk-e. Na-
gyon szeretem, amikor zsoltáros azt mondja: Lábam 
előtt mécses a te Igéd, ösvényem világossága. Lehet, 
hogy csak mécsestávolságnyit látok előre, de azt látom. 
Ha az egész képet látnám, nem biztos, hogy bármibe 
bele mernék vágni – akár egyedülállóként, akár csalá-
dosként.” 

Az egyedülállók helyzetét most persze nehezíti, 
hogy az általános és a járvány okozta terheltségek 
könnyen össze is kapcsolódhatnak: mi van akkor, ha va-
laki számára ezen a két éven múlt a gyermekvállalás? – 
veti fel a lelkész. „Nem a paradicsomban élünk már, a 
nők és a férfiak aránya nem egyenlő. A kitöltők között 
volt is, aki megfogalmazta: bárcsak kimondanák a gyü-
lekezetekben, hogy nem lesz mindenkinek párja.” 
„Létezünk” 
Gyülekezetbe a kérdőívet kitöltő egyedülállók több 
mint hetven százaléka jár heti egyszer vagy többször. A 
többség érzi, hogy közössége elfogadja, de minden ne-
gatív értékre is érkezett válasz. Bogyó Zsófia számításai 
alapján a legaktívabban gyülekezetbe járók csaknem 12 
százaléka is kívülállónak érzi magát a gyülekezetben 
egyedülállósága miatt. „Gyülekezeteink családcentriku-
sak, ami önmagában jó dolog, de tény, hogy az egye-
dülállók nem mindig érzik magukat a közösség teljes 
értékű tagjainak. Többen írták, hogy jó lenne, ha a gyü-
lekezetekben beszédtéma lenne, hogy létezünk. A több-
ség sosem hallott igehirdetést az egyedülállósággal ösz-
szefüggésben.” 
„Nem vagyok karrierista” 
Arra a kérdésre, hogy mit szeretnének, ha a lelkipászto-
ruk tudna róluk, sokféle választ adtak a kitöltők. Volt, aki 
azt írta: jó lenne, ha tudnák, éppen hogy állnak saját 
egyedülállóságukhoz, hiszen van, aki felett sajnálkoznak, 
pedig jól megvan, és van, akit erősnek látnak, pedig ma-
gányos. Volt, aki hangsúlyozta: szeretné, ha nem skatu-
lyáznák be, mint karrieristát, hiszen nem emiatt van 
egyedül, hanem fordítva: amíg nem adatik neki társ, ad-
dig sem vár ölbe tett kézzel. Más annak adott hangot, 
hogy a házasságot sokan automatizmusként kezelik, pe-
dig nem az. Az, hogy valakinek nincsen társa, nem feltét-
lenül jelenti azt sem, hogy nem elég erős a hite – írták. 
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Többen bevallották azt is, hogy a járvány idején 
azért nem kértek segítséget lelkipásztoruktól vagy más 
gyülekezeti tagoktól, mert nem akartak terhére lenni az 
elfoglalt, családos embereknek. Nem mindenki érzi 
azonban diszkrétnek a lelkipásztorát, vagy éppen 
huszonötéves nőként nehezükre esik a hatvanas, unoká-
zó férfi lelkésznek kiönteni a szívüket. Igaz, a legtöb-
ben nem is vágytak volna többre, mint hogy valaki 
megkérdezze tőlük, hogy vannak. 
Lépések az egység felé 
Adódik a kérdés, mit tehet egy lelkész gyülekezete 
egyedülálló tagjaiért? Randivonal szervezése helyett 
szemléletváltásra van szükség, amit Isten Lelke tud 
munkálni – állítja Bogyó Zsófia. „A nyitás mindenki-

nek nehéz, az egyedülállóknak is. Sokszor nem is a nul-
láról, hanem mínuszból kell visszaépíteniük az emberi 
kapcsolódásokat. Ezért amit jelenleg tehetünk, hogy 
életre szeretjük őket, párbeszédben vagyunk velük és 
létjogosultságot adunk nekik.” Krisztus missziói paran-
csa mindenkihez visz, ezért nagyon fontos, hogy a gyü-
lekezetekben a családosok és az egyedülállók is ott le-
gyenek – tette hozzá. „A kölcsönös kapcsolódásban és 
az egymás iránti felelősségvállalásban nagy gazdagság 
van. Egymás által épülve pedig a felé az egység felé te-
hetünk egy lépést, amelyért Jézus a Gecsemáné kertjé-
ben imádkozott.” 

Jakus Ágnes 

Forrás: https://www.parokia.hu/v/visszateres 
--de-hova 

 

BÚCSÚZUNK
 

Dr. Gerzsenyi László (1931–2021) 
 

2021. július 31-én, hosszú betegség után költözött a mennyei hazába Dr. Gerzsenyi László lelkipásztor és nyugal-
mazott főiskolai tanár testvérünk, aki 1992 szeptemberétől 1994 októberéig volt gyülekezetünk ügyintéző lelkipász-
tora. Sok kedves szolgálat fűződik nevéhez, úgy emlékszünk rá, mint aki szívből szerette a gyülekezetet, örömmel 
szolgált közöttünk. Emlékéből fakadjon áldás! 
 

A Baptista Teológiai 
Akadémia így búcsúzott 
tőle: 
 

Gerzsenyi László 1931-
ben, Záhonyban született, 
Gerzsenyi Albert baptista 
lelkipásztor első gyerme-
keként. 1946-ban Gyulán 
merítkezett be. 1950-től a 
Baptista Teológiai Szemi-
náriumban tanult. Lelki-
pásztorként szolgált a Bu-
dapest–Nap utcai, az újfe-
hértói, a péceli, az újpesti, 
a clevelandi, majd újból a 

péceli gyülekezetben. Nyugdíjba menetelét követően a 
budai (1992–1994), a Bp.–Nap utcai, majd a Bp.–
Wesselényi utcai gyülekezet ügyintéző lelkipásztora volt. 

Tíz éven át vezette a Baptista Levéltárat. 1963 óta volt 
tagja a Történelmi Bizottságnak. Szolgált az Énekeskönyv 
Bizottságban, az Irodalmi Bizottságban, két cikluson át az 
egyház országos titkára volt. 

Amerikai szolgálata alatt 1974-től a Louisville-i Déli 
Baptista Teológia hallgatója volt. 1976-ban mester-
fokozatot, 1978-ban pedig teológiai doktori diplomát szer-
zett. 1979-től a Baptista Teológiai Akadémia tanára; a 
nyolcvanas évektől az intézmény nyelvi lektorátusának 
vezetője; 1998-tól 2005-ig a BTA Egyháztörténeti tanszék 
vezetője volt. 

A BTA-n oktatott tárgyai: újszövetségi teológia, újszö-
vetségi szövegismeret, újszövetségi bevezetés, egyháztör-
ténelem, kortörténet, vallástörténet, biblikateológia, 

patrológia, homiletika, angol, német, görög és magyar 
nyelv. 

1990-ben a svájci International Baptist Theological 
Seminaryben gyakorlati teológiát oktatott. 1991 óta a Cin-
cinnati Bible College and Seminary bécsi tagozatán 
(TCM) professzor és területi igazgató. 1994-től a Trans 
World Radio MERA-adásainak keretében A Biblia üzene-
tének előadója. Az 1995-ben megalakult IBLA (Internati-
onal Baptist Lay Academy) igazgatója. 2003-tól több éven 
át a Meyer Henrik Baptista Kollégium igazgatója.  

Az 1960-as évektől kezdve lengyel- és angoltolmács. 
Billy Graham öt könyvét lefordította magyarra, és teológiai 
írók mintegy ötven munkájának a fordítója. Megírta Udvar-
noki András, a Baptista Teológiai Szeminárium alapítójá-
nak életrajzát, a Clevelandi Magyar Baptista Misszió 100 
éves történetét, a Péceli Baptista Gyülekezet 100 éves törté-
netét, és a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet történetét, 
valamint társszerzője „A magyarországi baptista teológiai 
oktatás története 1906–2006” címmel megjelent kötetnek. 
Gyülekezeti, vegyeskari, ifjúsági, vasárnapi iskolai, nőikari 
és férfikari énekeinek száma mintegy nyolcszáz. 

Dr. Gerzsenyi László Spurgeon életrajzának és több 
prédikációjának a fordítója. 2007-ben munkásságát egyhá-
zunk vezetősége Spurgeon-díjjal ismerte el.  

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa, nagyra ér-
tékelve Dr. Gerzsenyi László nyugalmazott főiskolai tanár 
évtizedeken át végzett példamutató, magas színvonalú ok-
tatói, kutatói, tanszékvezetői munkáját – amellyel számos 
teológus-nemzedék Biblia iránti szeretetét, hittudományi 
ismeretének elmélyítését és tudományos elkötelezettségét 
munkálta – kiemelkedő bibliatudományi életművének el-
ismeréseképpen 2017-ben az Udvarnoki András-díjjal ho-
norálta. 
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GYEREKSAROK
 
 

 

 

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük az októberi ünnepelteket! 
 

Tarsoly Barnabás (okt. 8) 
 

Hunyady Balázs (okt. 25) 
 

Tarsoly Abigél (okt. 30.) 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
októberben  született 
testvéreinket! 

„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad 
feltámadt.” (Ézs 60,1) 
 

Keljetek fel! Néha meg kell tenni olyan dolgokat, amik megváltoztatják 
addigi életünket. Mindennapi, automatikus életünket talán fel kell adnunk. 
Lehet, hogy kényelmes egy kitaposott úton járni, de nem biztos, hogy 
megéri. Ha az Úr azt mondja nektek, hogy keljetek fel, akkor forduljatok 
az Úr parancsa felé teljes szívetekkel, teljes elmétekkel, akaratotokkal, és 
akkor Ő betölti gondolataitokat. „Az Ő dicsősége rajtad feltámadt.” Körü-
löttetek sötétség borítja a földet, de rajtatok világosság támadt. Meglátják 
rajtatok? Igen, ha az Úr jelenlétének fénye rajtatok van, és a fényforrás el-
hat a sötét helyekre. Kívánom, hogy süssön át rajtatok ez a fény, hogy az 
Úr világossága űzze el a sötétséget! 

Lukács Edit

 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Szűcs-Józsa Sára (okt. 2.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

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

 Csütörtök: 18,30 óra:  
Bibliaóra 

 Péntek: 18 óra IFI-alkalom 
 

Programok: 
 

Október 17-én tartjuk hagyomá-
nyos Hálaadónapi alkalmunkat. 
 

„Aki hálával áldozik, az dicsőít 
engem, és a ki az útra vigyáz, an-
nak mutatom meg Istennek szaba-
dítását.” (Zsolt 50,23) 
 
 
 

 

Október 31-én a Reformáció 154 
éves jubileumára emlékezünk. 
 
„Kiszögezte, s nem tudta,  
mit cselekszik. 
Tudós vitát és tisztulást akart. 
Világoljon az Evangélium! 
Aranyért nincsen kegyelem! 
Bűnbánat nélkül nincsen bocsánat! 
… 
Kiszögezte, s nem tudta,  
mit cselekszik. 
Nem tudta, hogy a 95 tétel 
útnak indul, és századokon átlép. 
 
Megírta, mert meg kellett írnia. 
S kiszögezte, mert „nem tehetett 
másképp”.” 

Túrmezei Erzsébet:  
Nem tehetett másképp 

 

Betegeink 
 

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

„Boldog ember az, a kinek te 
vagy erőssége, s a te ösvénye-
id vannak szívében. Átmenvén 
a Siralom völgyén, forrássá te-
szik azt; bizony áldással borítja 
el korai eső. Erőről erőre jutnak, 
míg megjelennek Isten előtt a 
Sionon.” (Zsolt 84:6-8) 
 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Címlap fotó: Rutger den Hertog, INature/facebook Fotó: Zsigovics Géza 

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


