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XVIII. évf. 1–2. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2022. január–február
 

 

Újévi kérdések 
 

Azt mondják a felnőtt nagyok, 
Óév elmúlt, Újév ragyog! 
 

Ha az Ó elmúlt, most mi van? 
Újba léptünk mindannyian? 
 

De mikor léphettünk bele? 
Hol volt az átlépés helye? 
 

Tán míg aludtam, anyukám? 
Alvajáró volnék talán? 
 

Hogyan léphettem be ide, 
Ha nem emlékszem semmire? 
 

S hol volt az Újév azelőtt? 
Most gyártották? Világra jött? 
 

Újévbe hogy kerülhetett 
At egy régi-évi gyerek? 
 

Vagy én sem vagyok régi már? 
Atváltoztam, ez vele jár? 
 

Hisz régi a cipőm, ruhám! 
Hangom is régi, bizony ám! 
 

A tükörben nézem magam, 
Nem újult meg fejem, hasam! 
 

Semmi kétség, régi vagyok, 
Ők is régiek, a nagyok! 
 

Azt mondják, múlik az idő, 
A régit újba átvivő. 
 

De az idő, az micsoda? 
Óvoda után iskola? 
 

Homokórában a homok? 
– Lefektetem, s már nem mozog. 
 

Vagy a karórán mutató? 
– Megáll, ha elnyeli a tó! 
 

Hol az az idő, ami él? 
Melyik ösvényen mendegél? 
 

És ha él, meg nem hal sosem? 
Ezt nem értem, csak elhiszem. 

Lackfi János 

 

 
 

 

Hívd segítségül az Ő nevét!
 
Karácsony közeledtével sokszor meghallgattam a Mary did you know? 
című híres éneket. Így lehetne magyarra fordítani: Mária, gondoltad vol-
na? Az ének azt a képtörést és annak feszültségét tárja elénk, hogy a Má-
ria kezében lévő magatehetetlen csecsemő maga a mindenható Isten. Eze-
lőtt nem igazán foglalkoztam ezzel a művel, de most alaposan elolvastam 
a szövegét, és nagyon megkedveltem. Hadd idézzem itt az utolsó sorok 
szabad, nyers fordítását: 

Mária, gondoltál arra, hogy a kisfiad a teremtett világ Ura? 
Mária, gondoltad volna, hogy a kisfiad egy 

nap majd nemzeteken uralkodik? 
Tudtad, hogy a kisfiad a tökéletes áldozati bárány? 

Az alvó gyermek a karodban a nagy „Vagyok”. 

(Érdekes volt látni, hogy a nagyvilágban is igen széles körben elterjedt 
karácsonyi dallá vált. Ebből eredően megfigyelhető az a vicces tény, hogy 
a Bibliát nem ismerő emberek micsoda sületlenségeket tudnak írni, mikor 
fordítással próbálkoznak.)  

Mint említettem, többször is meghallgattam az éneket, az utolsó mon-
daton pedig különösen sokat elmélkedtem, és elkezdett foglalkoztatni, va-
jon mit jelent a „Vagyok” azon túl, hogy Jézus Krisztus Isten? Mit jelen-
tett egy zsidó ember számára? Mit jelent nekem, nekünk? 

A fogalommal a jól ismert történetben, a Kivonulás könyvében talál-
kozunk először. „Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt 
mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A „Vagyok” küldött engem hozzátok.” 
(2Móz 3,14) 

Teológusok kutatják, vajon mit jelenthet ez a kifejezés. Szerencsémre 
még a felszínesnek mondható vizsgálódásom során is fontos megállapítá-
sokra jutottam. Következzenek azok, melyeknek nagy jelentőséget tulaj-
donítottam. 
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– Jahve az öröktől fogva létező. A neve kifejezi azt a 
gondolatot, hogy Ő örökké létezik a jelenben, a 
múltban és a jövőben (az EFO éppen ezért Örökké-
valónak fordítja). 

– Az óhéber nyelvre jellemző módon egy-egy szó 
vagy kifejezés csak több mondatból álló körülírással 
adható vissza igazán. Most is így van ez. A „va-
gyok” szó nem csupán létezést jelent, hanem aktív 
közreműködést. Jahve kijelentését így is lehetne for-
dítani: Jelen leszek, ahogy jelen leszek. Vagy pedig: 
Olyan Isten vagyok, aki egy valóságosan cselekvő 
Isten. Jahve tehát cselekvő Isten, aki tettekkel lesz 
jelen népe életében. Ahogyan nem sokkal előtte ol-
vassuk: „Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam né-
pem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam 
segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem 
fájdalmukat.” (2Móz 3,7) 
A következő gondolatok kavaroghattak a fejekben 

Jahve nevének hallatán: 
Az Isten, aki azt állítja magáról, hogy őseik Istene, 

akiről eddig csak szüleiktől hallottak, de még nem ta-
pasztalták, nagyon is valóságos, létező, jelen akar lenni 
és szabadulást ígér! Távolinak tűnik, szinte csak legen-
dának, mégis ismeri helyzetüket és meghallja kiáltásu-
kat, tehát lehet hozzá kapcsolódni! 

Isten neve, jelenléte és tettrekészsége ezek után 
alapvető fontosságúvá válik. Isten célja pontosan az 
volt, hogy az Ő nevét és lényét megismerjék a környező 
népek. Minden, ami ő maga volt, tükröződött Izráel kul-
túrájában, törvényeiben, életvitelében, történelmében 
(hol jobban, hol kevésbé, hol egyáltalán nem). Az volt a 

célja, hogy más népek is rádöbbenjenek arra, hogy Jah-
ve az igazi Isten. Ezért kardinális kérdés, hogy ez az Is-
ten, akit a zsidók tisztelnek, valóban jelen van, tényleg 
szabadít? A zsidók szerint, akik azt állítják, hogy a töb-
bi isten halott, de az övék élő! Akik azt is mondják, 
hogy az ő istenük az egyetlen, az igazi! Valóban így 
van ez? Erre hivatkozik Mózes: mit mondanak majd, 
Egyiptomból még kihozta a népét ez az Isten, de többre 
már nem volt képes?! Dávid is sokszor azt kéri zsoltára-
iban, hogy ha segítségül hívja nevét, ne szégyenüljön 
meg. Amikor már körbeveszik és szemük láttára Isten-
hez kiált, ne égjen le az ellenségei előtt, hogy az Isten, 
akihez imádkozik, cserben hagyja. 

Az Újszövetségben Isten még jobban megmutatja 
tettrekészségét: Jézus Krisztusban már nem egy embert 
küld, hanem ő maga, a „Vagyok” érkezik népéhez. Ed-
dig a bajból és az elnyomásból szabadított, most viszont 
már bűnből szabadít. Óriási lépés ez! Nincs más módja 
a bűnből való szabadulásnak, csak az, hogy Isten em-
berré lesz.  

Kedves olvasóm, gondoltad volna, hogy a nagy 
„Vagyok” emberré lesz? Gondoltál arra, hogy hallja a 
kiáltásodat? Tudtad, hogy a nagy „Vagyok” valóságo-
san részt akar venni az életedben? Hogy tettekkel akar 
jelen lenni az életedben? Gondoltad, hogy bűnből sza-
badít? Pál apostol már ezt szem előtt tartva idéz a Tórá-
ból: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül.” 
(Rm 10,13). 

Hívd segítségül az Ő nevét és nem szégyenülsz meg!  

Kotán Péter 
 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Karácsonyi alkalom 
 

 

Jegyezvén szalmaszállal 
 

– … mindig és mindig: 
bűnökben édesült, iramult napok 
habjaiban fuldokló emberek, 
egy szalmaszállal, tudjátok-e? 
talán a menthetetlent mentitek. 
 

– … kívül és belül: 
poklosan örvényült, háborult világ, 
de a remény sohasem meghaló, 
ha minden utolsó szalmaszál 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ! 
 

Nagy Gáspár 
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Óévi alkalom 
 

  

 

„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok se-
gítségül nevét, hirdessétek tetteit a 
népek közt!” (1Krón 16,8) 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Évkezdő dicsőítő és imaalkalom a budai gyülekezetek 
részvételével január 9-én a Budafoki Baptista Gyülekezetben 

 

 

„… hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a 
fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek 
segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növeke-
dését, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4,15-16) 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2021-ben 
 
I. Elöljáróság: 

Lelkipásztor: Kotán Béla; Gyülekezetvezető: Nagy Pé-
ter diakónus; Aktív felavatott tagok: Gulyás Jenő pres-
biter; Ádány Béla, Nagy János, Sonkoly Tamás, Zá-
kány Gábor diakónusok 
Elöljárók: Baranyai Zsolt, Horváth Ádám, Máté Ar-
nold, Nagyné Kalán Éva, Simon Dávid, Uri Erika 
Munkacsoportok: 
Digitalizációs és technológiai munkacsoport:  
vezető: Gulyás Zsombor (Máté Arnold); tagok: Ádány 
Balázs, Ádány Béla, Simon Dávid 
Felújítási és épületüzemeltetési munkacsoport:  
vezető: Simon Dávid; tagok: az imaház gondnoka, 
Horváth Ádám, Kotán Béla, Zsigovics Géza 
Gazdasági munkacsoport: vezető: Gulyás Jenő; tagok: 
(Máténé Cs. Noémi), Uri Erika, Zákány Gábor 
Jetró munkacsoport: vezető: Horváth Ádám; tagok: 
Kotán Béla, Nagy Péter, Sonkoly Tamás 
Kommunikációs munkacsoport: vezető: Baranyai 
Zsolt; tagok: Sonkoly Anna, Sonkoly Tamás 
Örömhír munkacsoport: vezető: Sonkoly Tamás; 
tagok: Simon Dávid + Hídépítő csapat 
Programszervező munkacsoport: vezető: Nagyné 
Kalán Éva; tagok: Gulyás-Orcifalvi Tímea, Gulyás 
Zsombor, Sonkoly Anna 

II. Tanítás 
1. Igehirdetés, bibliaóra: Kotán Béla / Ádány Mihály, 
Horváth Ádám, Kotán Péter, Nagy János, Nagy Péter, 
Sonkoly Tamás 
Kiscsoportos imaóra: koordinátor:Nagyné Kalán Éva 
3. Vasárnapi iskola: 
Felfedezők: Baranyainé Széles Júlia, Brindza Beatrix, 
Boda-Szlepák Viktória, Nagyné Kalán Éva, Sonkoly 
Tamás, Szűcs-Józsa Sára, Uri Benjámin, ifj. Uri Imre 

4. Ifjúsági vezető: Bodó Dániel 

5. Közösségépítés: 
Gyermeknyaraltatás: Baranyainé Széles Júlia, Boda-
Szlepák Viktória, Brindza Beatrix, Kotán Melitta, 
Nagyné Kalán Éva, Nagy Jánosné, Sonkoly Tamás Uri 
Benjámin, Uri Erika, ifj. Uri Imre 
Nehémiás családok: szervezők: Baranyainé Széles Jú-
lia, Bodó Dániel, Sonkoly Tamás 
Gyülekezeti hétvége: Nagyné Kalán Éva, Sonkoly An-
na, Gulyás Orcifalvi Tímea, Gulyás Zsombor 
Házicsoportok: vezetők, házigazdák: dr. Ádány Sán-
dor, Dr. Bocska Róbertné, Gulyás Jenő, Kálmán Imré-
né, Nagy János, dr. Novák Péter, (Ökrös Sándorné), 
Sonkolyné Nagy Ágnes, kisgyerekesek házicsoportja 
 

– Fókuszhónap-áhítat (szerzők és felolvasók): 
szervező: Nagy János, továbbá: Ádány Béla, Ádány 
Mihály, Baranyai Zsolt, Bodó Dániel, Bodóné Nagy-
Lukács Doroti, Brindza Beatrix, Gőczi János, Gulyás 
Jenő, Gulyás Zsombor, Gulyás Orcifalvi Tímea, Hor-
váth Ádám, Horváth Virág, Kotán Péter, Kotán Béla, 
Kristóf Róbert, Máténé Csikéri Noémi, Nagy Péter, 
Nagyné Kalán Éva, Lukács Edit, Simon Dávid, 
Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Tamás 

III. Pásztori munka: Lelkigondozás, családlátogatás, 
beteglátogatás: Kotán Béla, és mindazok, akik felvál-
lalják mások problémáit 

IV. Misszió 
Kerületi Gyermekklub: Nagy Jánosné, Nagy János, 
Nagyné Kalán Éva 

V. Ének-zene 
Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, Dr. Ádány 
Sándor, Kotán Péter, Lukács Edit  
Énekkar: az alkalmi szolgálatok résztvevői: Ádány Béla, 
Ádány Ferenc, Ádány Mihály, Boda Gábriel, Bodáné 
Gajdács Rebeka, Kiss Pálné, Kotán Melitta, Kotán Pé-
ter, Lukács Edit, Mikes Benjáminné, Nagy János, Si-
monné Pap Viola, Sztasák Mihályné, Uri Benjámin, Uri 
Ildikó, Uri Melinda, Zákány Gábor, Zákány Gáborné 
Gyülekezeti énekszolgálat: Dr. Ádány Sándor, Gulyás 
Zsombor, Horváth Virág, Kotán Melitta, Kotán Péter, 
Kotánné Bodnár Jolán, Lukács Edit, Nagy János, Nagy 
Péter, Uri Boglárka, Uri Ildikó, Uri Melinda, Zákány 
Gábor, Zákány Gáborné 

VI. Diakóniai szolgálatok 

1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 
dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 
Könyvelés: Gulyás Jenő 
Pénztárellenőrök: Gulyás-Orcifalvi Tímea, (Máténé 
Csikéri Noémi), Zákány Gábor 
Misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány Mi-
hályné, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Kálmán Imréné, 
Zákány Gábor 
3. Házgondnok: Simon Dávid 
Gondnok: (Boda-Szlepák Viktória) 

Gondnok eseti helyettese: Olajos Gabriella 
4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, Nagy János, 
Nagy Péter, dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

Hangerősítés: Ádány Béla, Ádány Máté, 
Boda Péter, Szűcs Péter 

Fényképezés: Zsigovics Géza 
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Istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, Boda 
Zsolt, Gulyás Zsombor, Uri Erika 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Nagy Péter – jegyző: Nagy János 

7. Sajtótevékenység: 

Könyvterjesztés, Békehírnök-terjesztés: Nagy János 
Gyülekezeti honlap: Baranyai Zsolt 
Gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Nagy János 
Utcai faliújság: Sonkoly Anna, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Tarsoly Csaba 
Gyülekezeti Facebook-profil: Ádány Judit, 
Baranyai Zsolt 
Gyülekezeti Facebook-csoport (Alsóhegy38) és 
Instagram-oldal: Kommunikációs munkacsoport 

8. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: Nagyné Kalán Éva 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Úrvacsoraosztás: felavatott elöljárók + Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály 
Elő- és utómunkálatok: Kálmán Imréné, Lukács Edit, 
Sonkolyné Nagy Ágnes 

11. Szeretetvendégség: 
Karácsonyi csomagok: idősek: Nagy Jánosné; 
gyerekek: Ádány Balázs, Ádány Judit 

12. Dekoráció: 
Felelős: Nagy Jánosné, Nagyné Kalán Éva 
Hálaadónapi oltár: (dr. Kovács Gábor), Nagy Jánosné, 
Zákány Gáborné 
Koszorúrendelés: Nagy Péter 

13. Az imaház felújítási munkáiban részt vevők 
2021-ben: 
Felújítási megbízott: Zsigovics Géza; továbbá: Ádány 
Balázs, Ádány Máté, Baranyai Zsolt, Gulyás Jenő, 
Bencsik István, Kotán Béla, Kotán Péter, Nagy Péter, 
Simon Dávid, Uri Benjámin, ifj. Uri Imre 

VII. Külső kapcsolatok 

1. Ökumenikus kapcsolatok: Kotán Béla 

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

3. Békehírnök: Nagy János 

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

 

 

Beharangozó a gyülekezet következő Fókusz-hónap 
programjához: február 27.-március 31. 

 

Fókuszban Istenünk és embertársaink szolgálata 
 

„…mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy vá-
lasztottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nemcsak 
szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel 
és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk 
közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké 
lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szent-
lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek 
minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, mert 
tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Make-
dóniába és Akhájába, hanem minden-
hová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek 
híre. Szükségtelen is erről bármit 
mondanunk, mert ők maguk beszélik 
rólunk, milyen fogadtatásban volt ré-
szünk nálatok, és hogyan fordultatok 
a bálványoktól Istenhez, hogy az élő 
és igaz Istennek szolgáljatok.” 
(1Thessz 1,4-9) 

Isten kiválasztotta a 
thesszalonikaiakat, és eljuttatta hozzájuk az evangéliu-
mot. Pálék miattuk mentek oda. Szólt az evangélium 
Jézusról, akinek az ereje meg is nyilvánult. Az lett a 
következménye, hogy néhányan a Szentlélek örömével 
befogadták az igét, elkezdték követni (utánozni) Pálékat 
és Istent. Annyira, hogy példaképpé lettek más hívők 
számára abban, hogyan tértetek meg, fordultak el a bál-

ványoktól szolgálni Istennek, az élőnek, az igazinak. 
(Eredeti szöveg és szórend.) 

A megtérés Istenhez tehát, megtérés a szolgálatra. 
Szolgálni Istennek leginkább azt jelenti, hogy szolgá-
lunk embertársainkért. Az élő hit munkába viszi az em-
bert, és a szeretet fáradozni fog. Akiben Isten, a szeretet 
lakik, azt akarja, hogy a másik is ugyanolyan boldog le-
gyen, mint ő, ezért a javát akarja és munkálja. Pálék 
ezért mentek Thesszalonikába és mindenhova. Így szü-

lettek a gyülekezetek. 
Ha nem akad ember, aki eljuttatja 

az evangéliumot embereknek, akkor 
nem menekülnek meg, nem születik 
gyülekezet. Ha nem akad, aki tanít-
son, nem lesz növekedés, ha nem 
akad bátorító, a félelem miatt min-
den jó megáll. A Szentlélek azonban 
bíztatja, indítja azokat, akikben la-

kik. Kívánom és imádkozom azért, hogy a sorozatos 
igék alapján sokan megértésre jussanak a szolgáló életre 
nézve, a fáradtak megerősödjenek, a bátortalanok neki-
lássanak, a tétlenkedők közel kerüljenek Istenhez! Bár-
csak kitöltené ránk Isten az Ő Lelkét! 

Ebben a sorozatban engedj Neki, amikor indít, bátran 
keresd Nagyné Kalán Évit, és jelentkezz szolgálatra! 
 

Kotán Béla lelkipásztor
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ISMERJÜK EGYMÁST? 

Amikor tizenhat évvel ezelőtt útjára indult újságunk, a legelső interjúalanyom Gulyás Jenő volt, mint akkori 
gyülekezetvezető. Nem is tudom, valahogy akkor felesége, Estilla kimaradt ebből. Pedig én jól tudom, mint 
sorstársa (gyülekezetvezető feleség), hogy aki a háttérben van, annak is ugyanolyan színes az élete, az ő 
életét is vezeti az Úr, vele is terve van a Mindenhatónak, és hogy a nyugodt háttér biztosítása nem keve-
sebb munka, mint bárkié. Ezért nagy öröm most, hogy az ő életútjával is megismerkedhetünk! 
 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen 
családba születtél, kik a 
szüleid, testvéreid, hogyan és 
hol teltek gyermekéveid? 
Ősi székely református 
családba születtem, 1955. 
szeptember 5-én. Apai ágon 
számos református 
lelkipásztor élt, él. 
Nagyapámnak, aki katona 

volt, Erdélyt el kellett hagynia, a románok vérdíjat 
tűztek ki a fejére. A Debrecenhez közeli 
Hosszúpályiban telepedett le a család. Apám, Toókos 
Csaba, aki Istennek hála túlélte a három és fél éves 
orosz fogságot, tervező technikusként dolgozott. Három 
leánytestvére ref. lelkipásztor feleség lett. Édesanyám, 
született Bereczky Lívia, nővérével és anyai 
nagymamámmal – Mamóval – a debreceni Bethánia 
református közösségben tért meg. Öt testvére közül 
három kivándorolt Kanadába 1956-ban. Anyukám 
cigány misszióba is járt szolgálni. Gyermekek közt 
hirdette az evangéliumot, énekkarban énekelt. 
Óvónőnek készült, tanult. Édesapám huszonhat évesen 
Alcsúton, egy konferencián tért meg. Ő is szépen 
énekelt. Szolgálatuk közben megismerkedtek és 
házasságot kötöttek. Két év múlva – Anyukám szüleivel 
együtt – Érdligetre költöztek, első kisfiukkal. 
– Milyen környezetben nőttél fel, hogy teltek ifjú éve-
id? Milyen volt a gyülekezet? 
Csodálatos környezetben, tornyos villa (bér)lakásban 
nőttem fel, két fiú és két leánytestvéremmel. A Kopasz-
hegy aljában lévő nagy kertben sokféle fa, gyümölcsfa, 
fenyők és egy 500 éves öreg „tölgynéni” társaságában 
játszottunk. Gyermek lelkünknek, testünknek a világ 
legjobb, legszebb „játszótere” adatott meg. Később a 
Kutyavár és Kopasz-hegy is a játszóhelyünkké vált. 
Nyáron sok időt töltöttünk a Völgyi úton (most 
Alsóvölgyi) élő nagyszüleimnél, Mamókáéknál, akik 
nagy szeretettel, gyermekükként nevelték négy 
unokatestvérünket. Velük együtt jártunk Diósdra 
általános iskolába. Minden vasárnap ment a családunk 
templomba, ahol Édesanyám tartotta a „gyermek 
istentiszteletet.” Füzetünkbe a megtanult igeverseket, -
aranymondás szalagokat belefűztük, később 
beragasztottuk. A mai napig őrzöm az egyiket, ami 56 
éves. Családokkal ugyan nem jártunk össze, de 
mindenkit szerettünk, s örömmel találkoztunk a 
testvérekkel. Otthon esténként sokat énekeltünk, 

imádkoztunk, a messze távolban, Kanadában s 
Erdélyben élő szeretteinkért is. Hitben, szeretetben 
neveltek minket. Csákány István, később Szűcs Ferenc 
voltak az életünket meghatározó, lelkipásztorok. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahe-
lyeid voltak? 
Diósdra jártam általános iskolába, majd az Érdi 
Vörösmarty Gimnázium tanulója lettem. Én is óvónő 
szerettem volna lenni, mint Édesanyám, de féltem a 
felvételitől, s ezért nem mentem el Esztergomba a 
kijelölt napon. Még azon az őszön a Volán Elektronika 
Vállalat dolgozója lettem. Majd Jenő segítségével 
beiratkoztam egy közlekedési szakközépiskolába, esti 
tagozatra, ami kétéves volt s szakérettségit adott. Több 
megszakítással, a gyermekekkel otthon töltött idő után a 
Volánbusztól mentem nyugdíjba. 
– Hogyan kerültél közel Istenhez? Hogyan történt 
megtérésed, milyen út vezetett a Megváltóval való ta-
lálkozásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed? 
Tizennégy éves koromban konfirmáltam, ami 
hitvallásom volt. Ekkor keveset már hallottam a 
megtérésről, láttam a szüleimet Bibliát olvasni, és 
továbbra is megvoltak az esti imádkozások, éneklések 
együtt testvéreimmel. Lassan kinőttem a 
kisgyermekkorból, közben ifjúsági alkalmakra jártam, 
többfelé is. A kirándulások, evangélizációs alkalmak 
sok hívő fiatalt összehoztak. Szerettünk együtt és sokat 
énekelni hitre szólító, dicsőítő énekeket gitárkísérettel, 
és hallgatni az igemagyarázatokat. 

Tizenhat éves lehettem, amikor Érden egy 
evangélizációs hét kezdődött, aminek 3. napján nagyon 
szólt hozzám az ige. A hívogató istentisztelet végén 
feltették a kérdést: „Ki akarja Jézust követni”? Többed 
magammal előre mentünk a gyülekezet elé. Éreztem 
mennyire szeret engem Jézus, sírva fogadtam meg, 
hogy Őt követem életem végéig, Vele szeretném élni az 
életem, az Ő akarata szerint. Attól a naptól fogva lett 
rendszeres a Biblia olvasásom, a napi csendességem. 
Vártam, mit mond az Ige, mit kell tennem, hogyan 
szolgáljam Őt. Édesanyám is megújult, és húgaimmal 
együtt bekapcsolódtunk az alakuló énekkari 
szolgálatba. Hívogattam ismerőseimet igét hallgatni. 

Ebben az időben történt, hogy az Érdi Baptista 
Gyülekezet imaházépítésbe fogott. Az alkalmaikat a mi 
érdligeti református templomunkban tartották, a 
vasárnap délelőtti istentisztelet után. A testvérek közötti 
Gál családot, szüleim régről, Hosszúpályiból ismertek. 
A két gyülekezet fiataljai ettől kezdve egymás ifjúsági 
óráira is jártak. A baptista imaház felépült. Vasárnap 
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délelőtt nagy családom változatlanul a református 
gyülekezetbe járt. Az ismerős család hívására, vasárnap 
délután 3 órakor többször elmentünk a baptista 
közösségbe, istentiszteletre. Láttuk mennyire komoly, 
Biblia szerinti az életük, családiasak az alkalmak, 
gyönyörű az énekkari szolgálat. Kezdtük megismerni 
őket, éreztük közöttük a helyünk. „Budáról” jártak ki az 
igehirdetők, többen, felváltva. A három órakor kezdődő 
alkalom után szinte mindenki utazott Budapestre, az 
Alsóhegy utcába, az este 6 órakor kezdődő 
istentiszteletre. Így telt el néhány hónap, év. 19 éves 
koromban Édesanyámmal és húgaimmal elhatároztuk, 
hogy a baptista egyház tagjai leszünk. A Budai 
Gyülekezet előtt bizonyságot tettünk megtérésünkről, 
hitünkről és bemerítkeztünk. Édesapám a bátyámmal 
továbbra is a református templomba járt. Mi akik 
bemerítkeztünk, az érdi Tulipán utcai közösséghez 
tartoztunk. 
– Hogyan ismerkedtél 
meg Jenővel? Hogyan 
vezetett Isten a házas-
ságig benneteket? 
Jenő is rendszeresen 
kijárt Érdre igét 
hirdetni. Ő vezette az 
ifjúsági alkalmainkat 
és az énekkart is ő 
vezényelte. Vitte a 
fiatalokat 1974. 
nyarán 
Balatonföldvárra a 
Baptista Üdülőbe 
nyaralni. Ekkor 
voltam túl a 
gimnáziumi érettségin, és már dolgozó nőként 
szerettem volna tudni, ki lesz az életem párja. Ezért 
sokat imádkoztam. Érzelmileg rá voltam Jenőre 
hangolódva, szerettem. Csodaként éltem meg, mikor 
egy augusztusi napon megmutatta az Úr, hogy egymás 
mellett van a helyünk. Hálát adtam érte, hogy ilyen 
férfit kaptam Tőle. Érden a Tulipán utcában volt a 
házasságkötésünk dr. Szakács Imre lelkipásztor 
szolgálatával. 
– Milyen körülmények között kezdtétek a közös élete-
teket, és ez hogyan változott az évek során? Milyen 
volt a négy gyermek érkezése, nevelése? 
A házasságkötés után Budapestre költöztünk, Jenő volt 
tanár nénijénél, albérletben laktunk. Munkahelyet 
váltottam, a szakközépiskolában is leérettségiztem. 
1976. októberben megszületett első kislányunk 
Boglárka. Ezután már nem jártunk ki Érdre, hanem csak 
a Budai gyülekezetbe, ami tíz perc sétára volt tőlünk. 
Jenő szüleitől sok segítséget kaptunk, hisz ők 
tősgyökeres budaiak voltak. Egyszer Jenő édesanyja 
nagy örömmel tett elénk egy újsághirdetést. Budán, 
épülő társasházban, egy fogorvosnő eladásra kínálja 
három szobás lakását! Megkötöttük a szerződést s 

vállalati kölcsönnel mi folytattuk az építkezést. 
Csodálatos gondviselésként éltük meg! Amikorra 
Boglárka öt hónapos sokat nevető baba lett, a lakás 
elkészült. Azóta itt élünk a Nárcisz utcában. 

Ide érkezett meg egy év múlva Csabi, nagyon 
kedves természetével. Mikor három éves lett, mindkét 
gyermek óvodába kezdett járni. Visszamentem 
dolgozni. Még azon az őszön Jenő édesanyja 
gyógyíthatatlan beteg lett, és decemberben, 69 évesen 
már a mennyből nézte unokái fejlődését. Ekkortól a 
Nagypapa nálunk töltötte a vasárnap délutánokat, 
ünnepnapokat. 

Egy és fél év múlva érkezett meg örömünkre 
Kingánk, aki nagyon jól és elégedetten alkalmazkodott 
a családhoz. Nem volt gond nevelni őket. Vittük a 
három kisgyermeket vasárnap kétszer imaházba, játékos 
angol órákra, a nagyokat dzsúdó edzésre. Így telt el 
újabb három év, s én újra munkába álltam. Már 

mindketten a 
Volánbusznál 

dolgoztunk. 
Kinga négy éves 

korától naponta 
imádkozott egy 
aranyos kisfiú 
testvérért. Fél év 
múlva észrevettük, 
jön negyedik 
gyermekünk, akit 
kíváncsian s örömmel 
vártunk. Vajon kisfiút 
ad-e az Úr? Sajnos 
egy hónap elteltével 
vetélés gyanúja, 

görcsölés miatt kórházba kerültem, ahol a veszélyes 
tünetek, aggodalmak továbbra is folyamatosak voltak. 
Nem is engedtek ki csak egy hónappal a szülés előtt! 
Félidős voltam karácsonykor. Az imaházban az ünnepen 
igés lapot húzott mindenki. A körbe vitt kosárból Jenő 
a: „Fiú adatik nékünk.” igekockát kapta. Később 
elmondta, hogy ettől a naptól kezdve biztos volt benne, 
hogy Zsombi megszületik. Egy szép aranyos, érzékeny 
kisfiú baba érkezett. Isten megadta kicsi Kingának 
imakérésére a választ. Mindenki óvta, vele volt a 
legtöbb aggodalmunk, imakérésünk az Úrhoz. Tíz éves 
koráig gyesen voltam, mert asztmája miatt sokat 
betegeskedett, amit idővel kinőtt. Megerősödött, mint a 
testvérei. Hála van a szívemben, hogy mind a négyen 
megtértek, ők is az Úréi. Kaptak Tőle szorgalmat, mind 
a négyen elvégeztek valamilyen egyetemet. Lett 
munkahelyük. Adott nekik az Úr hívő segítőtársat is. 
– A nagy család mellett tudtál feladatot, szolgálatot 
vállalni a gyülekezetben? 
Nagy feladat négy gyermek nevelése, ellátása. Jenő 18 
évig gyülekezetvezető volt ebben az időszakban sok-
sok munkával, ami nagyon időigényesnek bizonyult. 
Segítettem, hogy minden feladatát, szolgálatát, amit az 

 
 

A majdnem teljes család Zsombiék menyegzőjén
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Úrért végzett, jól elláthassa. Nekem ez volt a 
szolgálatom, a háttérben. Később misszió beszedést volt 
a szolgálatom, amit pár évig végeztem. 
– Tizenegy unokával gazdagodott a család. Milyen az 
élet velük? 
Istennek hála, hamar, unokáink is születtek és 
ismerhetjük őket. 11-en vannak! A nagyobb unokák 
kicsi korában még javában dolgoztunk napi 8 órában és 
a kisebb gyermekeinkkel még egy háztartásban éltünk. 
Évente hét-nyolc alkalommal összejöttünk ebédre, 
születésnapokon, karácsonykor. Vasárnap az imaházban 
találkozhattunk. A kisebbekkel többet lehetek. Három 
éve már nem dolgozom. Ahol kérnek a családban 
segítséget, oda megyek, ott játszom velük, vigyázok 
rájuk. Nagyon szeretem őket! A 21 éves egyetemistát s 
a kicsi 1 ½ évest is! Az iskolások nagyon elfoglaltak. 
Nehéz találkozást egyeztetni, összehozni, de a vágy ott 
van erre bennük is. Teljes létszámban a családunk, 21 
fővel nyáron és karácsonykor jön össze. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jellemedet? 
Életem első és legnagyobb próbatétele a kórházban 
töltött veszélyeztetett terhességem volt. Nap mint nap 
könyörögtem, 210 napon át, hogy ne legyen vetélés, 
koraszülés! Mentse meg a babát valahogy az Úr! Úgy 
éreztem a halál árnyékának völgyében járok (fekszem), 
nem volt szabad felkelnem az ágyból! Minden egyes 
(fél) napért is hálát adtam! Az oxigénhiányos állapot 
miatt feltételezett bajoktól még jobban féltem! 
Júniusban nem győztem hálát adni, dicsérni az Urat, 
igazi csoda volt, hogy Zsombi született a 
legkönnyebben, s makkegészségesen! 

A másik nagy próba 82 éves Édesanyám hirtelen 
memóriaromlása miatt ért. Amikor kirepültek a 
gyerekek, akkor vele kezdődtek a bajok. Mi lesz vele? 
Mind az öt gyermeke dolgozik még. Ki fogja ápolni, 
ellátni?? Nem akart a gyermekei terhére lenni. Az Úr 
csodálatosan előttünk járt. Megmutatta, nem hagyja 
magára az özvegyeket! A maga idejében minden ajtó 
kinyílt. Felvették először egy pici, családias idős 
otthonba, ahol két évig lehetett, lassan, de egyre romló 
állapotban. Minden nap látogattuk, felváltva, beosztva. 

Az idő leteltével újabb ajtó nyílt, csodába illő módon 
került a végleges helyére, ahol még három évet töltött 
egészségesen, de demenciával. Az Úr szeretete rövid 
betegség után hazahívta a COVID-járvány nagy 
lezárásai előtt. Nem tudtuk volna őt látogatni s ő nem 
tudta volna, miért nem megy hozzá senki sem! Tudjuk 
ezt mind az öten, és dicsérjük Istent! A csodás 
imameghallgatások, időzítések mind az Ő hatalmát 
mutatják. Ezek által sokat erősödtem hitemben. 
Mindeddig velem volt az Úr! 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Legkedvesebb énekem a családról szól: „Ó boldog ház, 
hol befogadnak Téged, ó Jézus Krisztus, igazi barát!” A 
másik két ének szövege igazi szívemből szóló imádság: 
„Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd 
hű Megváltóm már kezemet!” ... „Szeretnék lenni, mint 
Ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint Ő, Atyám 
parancsait!” Az igék között mindig az a kedves, amit 
éppen felismerek, hogy nekem szól, engem tanít. 
– A tavalyi évből milyen fontos eseményt, emléket őr-
zöl szívedben? 
Tavalyi évből két nagyobb esemény emelkedik ki. 
Januárban a harmadik térdműtétemen estem át, amire 
már hat hónapja vártam. A másik pedig, hogy két éve 
Zsombi feleségül vette Timit, Luca mellett a mi nagy 
örömünkre is. A járvány kicsit engedett szorításából, így 
október 9-én nagy létszámban is megünnepelhettük 
házasságkötésüket Vajtán, a kastélyban. 
– Köszönöm kedves válaszaidat. Ezzel az igével 
kívánom Isten további áldását az életedre, a családban 
betöltött szerepedre: „Mint Istennek szent és szeretett 
választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, 
jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el 
egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is 
megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé 
pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen 
összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a 
szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. 
És legyetek háládatosak.” (Kol 3,12-15) 
 

Ádány Judit 

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Évértékelő bizonyságtételre kértük testvéreinket, és ehhez az alábbi kérdéssort nyújtottuk segítségül, amelyből szabadon 
lehetett választani a bizonyságtételhez: Tehát 2021-ben: – ez volt a legbátrabb dolog, amit tettem; – a legnagyobb meg-
lepetés, ami történt velem; – a legfontosabb dolog (dolgok), amit másokért tettem; – a legnagyobb öröm, ami ért engem; 
– a legfontosabb dolog, amiben Isten tanított engem; – a legnagyobb kihívás, aminek meg kellett felelnem; – egy foga-
dalmam, amit sikerült betartanom; – egy kudarc, amiből tanultam; – egy olyan helyzet, amiben egyértelműen vezetett Is-
ten; – egy olyan helyzet, amiben egyértelműen éreztem Isten óvó szeretetét; – egy új helyzet, körülmény, esemény, ami 
meghatározza a további életem; – egy új dolog, amit felfedeztem magamban; – egy imameghallgatás; – egy olyan dolog, 
amit végre sikerült elengednem, szabaddá váltam tőle; – a legfontosabb, amiért hálás vagyok Istennek; – sikerült valaki-
vel kibékülnöm, megbékülnöm; – sikerült valakitől bocsánatot kérnem, meg tudtam valakinek bocsátani; – egy ember, 
egy esemény, aki/ami a legnagyobb hatással volt rám; – egy ige, amit megértettem, ami változást hozott az életembe; – 
amiben a legnagyobbat változtam; – egy hír, egy jó vagy rossz tett, ami változást indított el bennem. 
Szeretettel ajánljuk a kedves és tanulságos válaszokat! 
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Visszatekintés 2021-re 
 

2021. számomra egy fontos, sors-
fordító év volt. Amint a testvérek 
is tudják 2021. március 2-án édes-
anyámat a Jó Isten magához vette. 
Én pedig egyedül maradtam. Az 
egészségi állapotát látva várható 
volt a közeli elköltözése, mégis 
váratlanul és gyorsan történt. 
Azért hogy gyorsan történt, hálás 

vagyok a Mennyei Atyának, mert így nem sokat szenve-
dett. Amikor telefonon közölték velem a halálhírt, ahogy 
lenni szokott, az ember hirtelen fel sem fogja igazán, 
csak később tudatosul benne a megváltozhatatlan tény. 
Vigasztal az a tudat, hogy az Úrban halt meg, és hitem és 
biztos reményem szerint már Nála van. 

Megmondom őszintén az első pillanatban pánikba 
estem, hogy mi lesz velem egyedül, és hogy fogom in-
tézni az ügyeket (temetés, egyéb intéznivalók), hogy 
fogok egyedül élni. Természetesen imában kértem a 
Mennyei Atyát, hogy az Úr Jézus érdemére való tekin-
tettel könyörüljön rajtam és segítsen meg. Az imám 
meghallgatásra talált. Az urnahelyet már korábban 
megvettük, felhívtam a református lelkipásztort, beje-
lentettem a halálhírt. Ajánlott egy temetkezési vállalko-
zót, aki a gyülekezetben már tíz éve végzi ezt a munkát, 
hívő katolikus ember. Találkoztam is vele. Így tulaj-
donképpen nekem semmi teendőm nem volt, mindent 
intéztek. Hálás vagyok még azért, is hogy a Covid-
betegségtől is csodálatosan megőrzött az Úr. 

Amikor 1969-ben megtértem, megfogadtam, hogy 
nem hagyom el az Urat, meg a gyülekezetet sem. Édes-

anyám is ezt hagyta nekem szellemi örökségül. Eddig 
még sikerült betartanom, a hibáim, mulasztásaim, és 
bűneim ellenére, de ezekkel inkább nem dicsekednék, 
fontos, hogy az Úr Jézus vérére tekintettel a Mennyei 
Atya megbocsátotta és megerősített. Azt, hogy mit je-
lent megmaradni az Úr Jézusban, most tudom csak iga-
zán értékelni, ha hitetlen lennék, biztos, hogy magamba 
zárkózó, depressziós ember lennék. A gyülekezet is új 
értelmezést nyert a számomra, mert sok testvér igyeke-
zett megvigasztalni, és imádkozott értem, amit hálásan 
köszönök. Most is van még három-négy testvérnő és 
testvér, akik rendszeresen felhívnak telefonon és érdek-
lődnek a hogylétem felől, és tanácsot adnak, ezt a szol-
gálatukat is nagyon köszönöm, és hálás vagyok a 
Mennyei Atyának érte. 

Naponta imában kérem, hogy vezessen a Szentlelke 
által, és a segítségét megtapasztalom. Nem tudok főzni, 
de szépen bevezetett ennek a gyakorlatába is, így egy 
pár ételt el tudok készíteni magamnak. Így az ünnepek-
re is mindent kirendelt. Még ajándékba is kaptam finom 
ételt és süteményeket, köszönöm szépen. Korábban is 
imádkoztam a testvérekért, de hogy egyedül maradtam, 
még nagyobb felelősséget érzek irántuk, naponta imád-
kozom értük. Úgy érzem, hogy a Gyülekezet itt a föl-
dön a lelki otthonom.  

Áldott Új Évet kívánok minden kedves Testvérnek. 
A következő igével zárom az írásomat: „Szeretteim, 
szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki 
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent.” (1Jn 4,7). 
 

Kiskőrösi József 
 

 

A nagy ajándékozó éve 
 

A 2021-es év különleges volt 
számomra, ugyanis ebben az 
évben született meg első 
gyermekünk, Nándor. Hatalmas 
öröm volt számunkra, mikor 
megtudtuk, hogy az életünk része 
lesz ez a kis ember, aki akkor nem 
volt nagyobb, mint egy mákszem. 

Mikor megosztottuk a hírt, a nem hívő barátaim, akik 
már szülők voltak, úgy beszéltek a babavárásról, mintha 
az valami földöntúli leírhatatlan boldogság lenne, 
aminél nincs semmi jobb. Furcsa érzés fogott el, amiért 
én nem így tekintettem erre, de hamar rájöttem, hogy 
mi az, ami igazán leírhatatlan boldogság számomra. Az, 
hogy Isten gyermeke lehetek, hogy megváltott, hogy 
kapcsolatom lehet a Mindenhatóval, és ez az, aminél 
nincsen semmi jobb. Az Ő ajándéka volt nekünk ez a 
gyermek, de a legnagyobb ajándékot már megkaptuk 
Jézusban. 

Nándi születése hatalmas élmény volt számunkra, 
hálás vagyok, hogy a részese lehettem annak, hogy ő 

világra jött. Az első héten Isten többször is 
megtapasztaltatta velem, hogy Nándi élete az Ő kezében 
van, nem az enyémben. Azt hiszem, ez volt az az 
esemény, ami 2021-ben a legnagyobb hatással volt rám. 

Négy napos volt, amikor gondok akadtak a 
táplálásával. Olyan gyenge és aluszékony volt, hogy nem 
volt ereje enni, nehezen tudtuk őt felébreszteni, ezért be 
kellett vinnünk őt az újszülött sürgősségire. Félelmetes 
volt. Az autóban ültem mellette és néztem, hogy 
lélegzik-e még vajon, mert nem tudtam sehogyan 
felébreszteni. Ekkor csak imádkozni tudtam, reméltem, 
hogy Isten életben tartja, amíg a kórházba érünk. Amikor 
odaértünk, egy férfi látta, mennyire kétségbeesettek 
vagyunk, és odaadta az ő sorszámát, hogy mi legyünk a 
következők, minél hamarabb bejussunk. Kicsit olyan 
volt, mintha maga Jézus jött volna oda . A kórházban 
még tartott az aggodalom, ugyanis először úgy tűnt, 
nagyobb a baj (pár nap múlva kiderült, hogy a baj „csak” 
kiszáradás volt). Ebben a felfokozott érzelmi állapotban 
este ott kellett hagynom a kórházban a négy napos 
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babámat és haza kellett jönnöm, ugyanis nem tudtak 
helyet biztosítani nekem bent. 

Ez egy nagyon 
nehéz pillanata volt az 
életemnek, de itt is rá 
kellett jönnöm, hogy 
nem attól fog életben 
maradni a fiam, hogy 
én mellette ülök egy 
széken éjjel, hanem 
Isten vigyáz rá akkor is 
ha én nem lehetek ott. 
Másnap már 
kaphattam egy szobát, 
így többet lehettem 
Nándival, mégis az ott 
eltöltött napok embert 

próbálóak voltak számomra. Fizikai tűrőképességem 
határait súroltam, hiszen friss császáros sebbel alig 
tudtam mozogni, mégis teljesen magamra voltam 
hagyva. Sokszor csak sírva kértem Istent, hogy 
segítsen, mert nem tudom, hogyan fogom túlélni ezt a 

néhány napot. Kiszolgáltatott voltam és gyenge, de 
megtanultam, hogy Isten az, aki erőt és életet ad. 

A kórházban sokat hallgattam Révész Dani Mindig 
című dalát, ami így szól: 
 

Fenn a hegyen vagy lenn a mélységben,  
Minden helyzetben, minden körülményben,  
Zeng idebenn mélyen a szívemben,  
Minden helyzetben, minden körülményben 
 

Hatalmas vagy, hatalmad oly nagy! 
Ó, Uram neved, féltő két kezed el nem hagy. 
Hűséges vagy, hűséged oly nagy! 
Ó, Uram szavad, mindig megmarad, el nem hagy. 
Te mindig velem vagy. 
 

Te mindig velem vagy…hiszem. 
Te mindig velem vagy…igen. 
 

És ha lesz idő, mikor minden mást mutat, 
Csak rád nézek, hitem tör majd utat. 

 

Horváth Virág 
 

 

2021 – a változás éve 
 

Egy helyzet, amiben egyértelműen 
éreztem Isten, óvó szeretetét – 
műtét: Július 20-án pacemakert 
ültettek a szívembe. Féltem a mű-
téttől, és izgultam, hogy fog lezaj-
lani. Szobatársam szerint hamar 
visszavittek a szobába, ahol fe-
küdtem, de én nagyon hosszúnak 
éreztem a műtétet. Már azon a 

ponton voltam, hogy azt mondtam magamban, hogy 
„Istenem, én ezt nem bírom ki”, amikor azt mondta az 
altatóorvos, hogy vége a műtétnek. El sem akartam hin-
ni, csodálkoztam, de egyben hálás is voltam Istennek, 
hogy megőrzött a műtét alatt. 

Egy új helyzet, körülmény, esemény, ami meghatá-
rozza a további életem: A pacemakerrel egy új helyzet 

állt be az életembe. Kicsit másképp kell élnem, mint 
azelőtt. Most még a gyógyulás folyamata van, és még 
nem tudom, lesz-e valami, amivel szolgálhatom Istent. 
Az idősgondozói munkáim lezárultak, nem tudom, 
hogy lesz-e még valamilyen formában lehetőség a szá-
momra. 

Sikerült valakivel kibékülnöm, megbékülnöm: Én 
mindjárt bocsánatot szoktam kérni, ha hibázok, mert 
ismerem magam, ha nem rendezem mindjárt, vissza-
menni már nagyon nehezemre esik. Ezért én nem ha-
ragszom senkire. A volt menyem párját nehezen tudtam 
elfogadni. Nem haragudtam rá, inkább csak fájdalmas 
volt látnom a fiam helyében. De a tavalyi évben már si-
került megbékélnem vele. 
 

Nagy Viola 
 

 

A gondviselés éve 
 

Ez volt a legbátrabb dolog, amit 
tettem: 2021 a mi családunkban 
egy hosszú várakozással kezdő-
dött. Lakhatásunk kérdésében 
kértük az Úr vezetését, nem tud-
tuk, hogy az akkori albérletünk-
ből merre induljunk tovább, de 
azt igen, hogy menni szeret-

nénk. A legtöbb bátorság ebben az évben úgy érzem 
ahhoz kellett, hogy Isten vezetésére bízzam magam, és 
várjam ki azt akkor is, ha a kellemesnél tovább várat 
minket a válaszra, és nem azt a választ kapom, amire 
számítottam. Építkezünk, ami sok bizonytalan, belátha-

tatlan helyzettel jár, főleg ami a jelenlegi építőipari ára-
kat illeti. Mégis bízhatunk, hiszen annak az építőmes-
ternek a terveit követjük, aki ezt az egész világot nagy 
gonddal megalkotta, beleértve bennünket is. Ki ismerné 
az alkotást a legjobban, ha nem az Alkotó? 

Egy fogadalmam, amit sikerült betartanom; egy olyan 
dolog, amit végre sikerült elengednem, szabaddá váltam 
tőle: Az évek során rájöttem már, hogy nagyon könnyen 
esek bele olyan függőségekbe, mint egy számítógépes 
vagy telefonos játék, illetve filmsorozat. Ha egyszer el-
kezdem, csak nagyon nehezen tudom letenni, és még 
utána is sokat forognak körülötte a gondolataim, olyany-
nyira hogy elkezdem köré szervezni az életemet. Láttam 
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már a származási családomban, micsoda károkat okoz, 
ha egy függőségnek enged valaki, így ezt a kérdést 
igyekszem nagyon komolyan venni, és minden olyan 
dolgot, aminek a függője lehetnék, csírájában elfojtani. 

Isten többször felhasználta már az életemben a 
nagyböjti időszakot, hogy egy-egy ilyen függőségre 
rámutasson, és megszabadítson tőle. A böjt elején fel-
tettem magamnak a kérdést, miről lenne a legnehezebb 
lemondanom 40 napra? Majd lemondtam erről. Nehéz 
volt kibírni, de a böjt végére már minden esetben elju-
tottam arra az elhatározásra, hogy nem csak a 40 napra, 
hanem végleg teszem le. Így hoztam meg magamnak az 
évek során olyan szabályokat, mint: 1. Nem töltök le já-
tékot a telefonomra. 2. Nem játszom videojátékot egye-
dül. 3. Nem nézek sorozatot egyedül. 

2021-ben nem volt új fogadalmam. Az volt az új, 
hogy ezeket a korábbiakat sikerült tartanom egész év-
ben. Az Úr az, aki megszabadított. Hála neki érte! 

Egy olyan helyzet, amiben egyértelműen éreztem Is-
ten óvó szeretetét. Egy imameghallgatás: Talán emlé-
keznek a testvérek, hogy augusztus elején kiálltunk a 
férjemmel, Dáviddal a gyülekezet elé imádságot kérni a 
kislányunkért, Abigélért. Először nyolc hónapos korá-
ban, majd utána rövid időintervallumon belül még ti-
zennégy alkalommal beriasztott a légzésfigyelő, jelez-
ve, hogy a lányunk legalább tizenkét másodpercig nem 
vett levegőt. Többnyire a riasztástól megijedt, és hely-
reállt a légzése, de nem minden alkalommal. Kivizsgál-
tattuk, az orvosok centrális apnoe-t állapítottak meg. 
Hol éjszaka, hol pedig a nappali alvásnál fordult elő. 
Figyelnünk kellett tehát őt minden alvásánál, akár a kis-
ágyában aludt el, akár a kocsiban vagy hordozóban. 
Gyakran maradtak ki levegővételei rövidebb időkre is. 
Sokszor féltem, például ha elaludt az autóban, és a 
zötykölődéstől nem éreztem a levegővételeit. Mégis 
mindig adott az Úr egy mély meggyőződést arról, hogy 
nem kell Abigél miatt aggódnom, Ő vigyáz rá helyet-
tem is. Így is történt. Azután augusztusban kiálltunk a 

gyülekezet elé, hogy imát kérjünk Abigél gyógyulásá-
ért. Soha többet nem volt beriasztásunk! Elmentünk 
még egy kivizsgálásra, ahol megállapították, hogy va-
lóban elmúlt a veszély, úgy látszik kinőtte ezt a beteg-
séget. Tudom, hogy ez Isten munkája volt, hála Neki a 
kegyelméért! 

Egy ember, egy esemény, aki/ami a legnagyobb ha-
tással volt rám. Egy hír, egy jó vagy rossz tett, ami vál-
tozást indított el bennem: Egy rokonunk társasüdülőjé-
ben ismertem meg Éva nénit, egy idős, hajlott hátú, hí-
vő özvegyasszonyt, akinek abban az üdülőházban van 
apartmanja. Éva néninek mindenki számára van egy 
kedves mosolya vagy szava. Csendes, szeretetteli néni. 
Mégis sokan köszönésre sem méltatják őt, mert minden 
reggel azzal kezdi a napot, hogy mindenki előtt felkel, 
kimegy, és áttúrja az üdülő kukáit. Ebben az évben is 
ezt tette, pontosan ugyanúgy mint tíz éve, és azóta is 
minden nap a nyári szezonban. Beszélgettünk már né-
hányszor, és bár sosem értettem, hogy miért lehet szük-
sége kukázásra valakinek, akinek sokat érő üdülője van, 
nem mertem rákérdezni az okára. Idén valakitől meg-
tudtam, miért teszi ezt. Éva néni egy nyugdíjas pedagó-
gus, aki a mai napig számon tartja egykori diákjai közül 
azokat, akiknek a családja szükségben él. Őnekik visz 
el mindent, amit csak használhatónak vél. Megjavítja a 
pulóvert, amibe horog akadt, a játékot, aminek még 
örülhet valaki stb. Lehet, hogy nem ez a segítés legha-
tékonyabb módja, de amikor arról van szó, hogy szeres-
sük a felebarátainkat, szolgáljunk kitartóan, és kövessük 
az Urat még akkor is, ha bolondnak tart érte minket a 
világ, nekem mindig Éva néni jut az eszembe, aki nem 
tartja túl nagy árnak, hogy lenézik őt az emberek. Felkel 
minden nap kora reggel, és magára veszi a keresztjét. 
Szeretetből. Ha nem egy régi jó barátja árulja el a titkot, 
a mai napig nem tudnám, miért, kiért teszi ezt. De ha az 
Istenről beszél, Éva néni arca felragyog. 
 

Simonné Viola 
 

 

Egy elfelejtett hálaok 
 

Sokszor élem azt át, hogy bár ke-
resztény vagyok, ennek mégsem 
tudok úgy igazán örülni. Amikor 
Pál apostol azt írja a Filippi gyüle-
kezetnek, hogy örüljetek az Úrban 
mindenkor, nem is igazán értem 
pontosan, hogy hogyan is kellene 
azt jól csinálni. Úgy vagyunk vele 
sokszor, hogy a mi Istenünk áldá-
sát csak akkor érzékeljük az éle-

tünkben, amikor jól alakulnak a dolgaink, egészségünk 
rendben van, előmenetelünk döccenőmentes, egziszten-
ciánk biztosított, kiegyensúlyozottak vagyunk. Az álta-
lunk felsorolt hálaokok, – amik a saját kontextusukban, 
környezetükben értelmezve nagyon is helytállóak, és jó 
hogyha vannak egyáltalán ilyenek is –, többnyire Isten-

nek valamilyen földi áldásához szoktak kapcsolódni. Pál 
apostol lerántja ám a leplet korunk kereszténységét fe-
nyegető egyik vírusról. Hogy tudniillik: „Ha csak ebben 
az életben reménykedünk a Krisztusban, minden ember-
nél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19). 

Pedig az elmúlt századokban született evangéliumi 
énekek egy jelentős része szól valamilyen formában a 
Mennyről, arról az országról, amit az Úr Jézus készít a 
benne hívőknek. Most, egy, mostanában talán méltatla-
nul a sor végére tett hálaokról szeretnék gondolkodni, az 
üdvösségünkről. Talán azért nem tudunk úgy örülni neki 
mint ahogy kellene, mert úgy gondoljuk, hogy távol esik 
tőlünk. Időben is, és sajnos sokszor lelkiségben is. Majd 
a jövőben lesz az valamikor, de most itt a földön, földi 
problémákkal, kihívásokkal kell megküzdenünk, földi 
megoldásokra, földi áldásokra van szükségünk. 
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Ahhoz, hogy az Úr Jézus bármilyen földi áldást 
megadjon nekünk, elég hozzá részéről az Ő jóváhagyó 
akarata. Az üdvösségünk megszerzése, viszont a Golgo-
tán értünk hozott áldozatába került. És hogy Ő a mi üd-
vösségünket mennyire komolyan veszi, azt tanulgattam 
a 2021-es évben, és tanulgatom ma is. 

Az elmúlt év úgy alakult, hogy sok rokonomtól kel-
lett végső búcsút venni. Ha minden temetésre módom 
lett volna elmenni, legalább ötször kellett volna utazni. 
És még kimaradtak a sorból távolabbi, de kedves isme-
rőseink. Többen közülük, korábban elindultak a hit út-
ján, de valahol hajótörést szenvedtek.  

Egyik ilyen rokonom fiatal volt, 46 éves. Elindult ő 
is az Úr Jézus követésére, megtért, bemerítkezett, de az-
tán ez a döntése valahol megingott. Rabság, megkötö-
zöttség jött az életébe. Lelkében nagyon sokat küzdött, 
szíve mindig vágyódott Isten után. A gyülekezetben so-
kat imádkoztak érte, és beszélgettek vele. Fölnézek rá, 
mert kért imatámogatást és lelki segítséget a gyülekeze-
tétől. Az volt a kérése, és ezt ki is mondta, hogy ha őt 
Isten nem tudja megszabadítani a megkötözöttségéből, 
akkor inkább vigye őt haza magához. A barátainál volt, 
amikor egy lépcsőről leesve, beverte a fejét. Műtét, és 
két hét mély altatás után, amikor felébresztették, a szü-
lei és lelkipásztora imádságaira csak a könnyeivel tudott 
reagálni, két nappal később elment. 

Egy másik rokonom szintén elindult korábban a hit 
útján, de elhagyta az Urat. Megkötözöttségek jöttek az 
ő életében is. Istent egyáltalán nem lehetett szóba hozni 
előtte, mert mereven elzárkózott még a gondolattól is.  
Aztán egyszer valami hirtelen nagyon megváltozott. 
Megbetegedett, fájdalmai lettek, viharos gyorsasággal 

gyengülni kezdett. Halála előtt néhány héttel derült csak 
ki, milyen nagy a baj. Addigra teljesen elborította a 
szervezetét a betegség. És hogy Isten az ő korábbi dön-
tését is komolyan vette, az lehet a jele, hogy sógorában, 
és sógornőjében egy olyan családot állított mellé, akik-
nek példa értékű lehetett az élete, az ő számára is. Utol-
só két hetében, amit már fekvéssel töltött, az említett 
házaspár többször is meglátogatta. Ő nagyon várta eze-
ket a látogatásokat. A sógora egyértelműen kérte őt, 
hogy rendezze el a dolgait Istennel, többször is imádko-
zott érte. Egy alkalommal azt kérte a sógorától, hogy 
énekelje el neki azt az éneket, ami korábban nagyon so-
kat jelentett neki. „Bűnnek tengerében voltam elmerül-
ve teljesen....”. Hogy ő a lelkében mit válaszolt Isten 
utolsó hívására, egészen pontosan nem tudhatjuk, talán 
sejthetjük, hogy az elvetett korábbi igemag az ő szívé-
ben is újra csírázott.  

Egyrészt a két éve tartó járványhelyzetnek, másrészt 
az ilyen és ehhez hasonló eseményeknek, úgy gondo-
lom, hogy formálniuk kell a gondolkodásunkat, érték-
rendünket. Föl kell, hogy értékeljék az Úr Jézus értünk 
hozott áldozatát, és hogy ezáltal napi élő kapcsolatunk 
lehet vele, örülnünk kell neki, hálásaknak lenni érte. 
Ugyanakkor a túlságosan földi körülmények közé, és 
földi jólétre berendezkedett hívő életünket is át kell, ér-
tékelnünk. Bármennyit is imádkozunk, és teszünk a 
probléma- és szenvedésmentes életért, az itt a földön 
teljes egészében nem fog megvalósulni, és Isten ilyet 
nem is ígér. Egyszerűen azért, mert a mi kiteljesedett 
végső boldogságunkat nem ebben a földi létformában 
kívánta megvalósítani.  

Ádány Béla 
 

 

Figyel rám 
 

Amiért hálás vagyok: Hálás va-
gyok Istennek, hogy megmentett, 
és hogy élő kapcsolatom lehet vele 
minden nap. Hálával kelek fel reg-
gelente a szívemben, hogy ha 
imádkozok, akkor ott van, ha di-
csőitek, Ő ott van, ha vezetek, Ő 
ott van, betölt a Szentlélek, és 
érezhetem a jelenlétét. Mekkora 
kegyelem, hogy nekünk egy olyan 

Istenünk van, aki vezet minket, nem kell a mi agyunkra 
és érzéseinkre támaszkodni, hanem van egy ekkora se-
gítségünk! Hálás vagyok, hogy tudhatom, ha Őt köve-
tem, és rá hallgatok, akkor a legjobb döntéseket fogom 
meghozni általa. 

Amiben a legnagyobbat változtam: Régen nagyon 
sokat imádkoztam konkrét dolgokért, vezetésért, mun-
kába, kapcsolatokban, világi dolgokban. Aztán elkezd-
tem csak Isten jelenlétét keresni minden percben, és rá 
hagyni az összes dolgomat, és amióta Istent keresem, és 
az ő akaratát, nem pedig a válaszait az én kérdéseimre, 

azóta rengeteget tanít az Úr minden nap, rengeteg áldást 
kapok, ráadásul megáldotta azokat is, amikért korábban 
olyan sokat imádkoztam. 

Imameghallgatás: Kb. két hónapja a kocsim elkez-
dett rosszul viselkedni. Egy hete találkoztam egy bará-
tommal, aki azt mondta az alapján, amit leírtam neki, 
hogy ez egy fél milliós történet lesz. Eléggé megijed-
tem, hazamentem panaszkodtam, már elkezdtem gon-
dolkozni, hogy honnan lesz nekem most erre pénzem. 
Aztán egy csendesség alatt szólt Isten, hogy miért nem 
imádkozok érte, próbáltam már? Ez eléggé megütött, 
aztán rájöttem, hogy neki semmi sem lehetetlen, még az 
ilyen dolgok sem. Mindenért szoktam imádkozni, veze-
tést kérni, de ebben a témában fel sem merült bennem, 
mert azt gondoltam ehhez hatalmas csoda kellene, és jó 
hát Istennek minden lehetséges, de tényleg meg tudná 
javítani a kuplungot az autóban? Imádkoztam érte, és 
azóta megszűnt a probléma, dicsőség Istennek! 
 

Kotán Jonatán 

 



M A N N A   2022. január–február 

 13

Az imameghallgatás éve 
 

Az én számomra a 2020-as év volt 
a legcsodálatosabb, amiben Isten 
hatalmas változást hozott. Nagy 
munkát végzett, megszabadított 
sok mindentől. Nagyon örültem, 
mert régen vártam ezt. 

A 2021-es év már fájdalma-
sabb volt, mert a lábam nagyon 
bedagadt, nem tudtam menni és 

nagyon fájt. Éjszakákat nem tudtam aludni, sokat sír-
tam, és így imádkozni sem tudtam, nagyon keveset fog-
lalkoztam az Úrral. Pedig nagyon szeretek imádkozni és 
Vele lenni. 

Amikor a testvérem, Csilla felhívott, hogy a na-
gyobbik lánya, Eszter balesetet szenvedett, leesett a ló-
ról, nagyon el volt szomorodva, mert életveszélyben 
volt. Kérte, hogy imádkozzunk értük. Én is el voltam 
szomorodva, kértem az imádságot. Hála az Úrnak a 

gyülekezet is imádkozott. Én elgondoltam, hogy nem 
fogok aggodalmaskodni, mert nekem se lesz jó, meg a 
betegnek sem. Így egyre jobban dicsértem az Urat 
énekkel és imádsággal. És az Úr meghallgatta az imáin-
kat, és gyorsan meggyógyult a beteg, Eszter is hálás az 
Úrnak, és így már nem érdekli a lovaglás, inkább többet 
foglalkozik a lelki dolgokkal, ifjúságit tart a gyüleke-
zetben. Én is nagyon hálás vagyok az Úrnak! Később 
ismét imát kért testvérem, Csilla. Zoli, a sógorom lett 
rosszul, kórházba vitték a mentők. Ismét imát kértem, 
és az Úr meghallgatta azt, mert már aznap jobban lett, 
és haza is engedték. Kezelésekre kell még járnia, és so-
kat kell pihennie.  

Az egész bizonyságom az imakérés és a meghallga-
tás volt. Kívánom, hogy az egész életemben így legyen. 
Mert az imádság nagyon fontos, olyan, mint a levegő-
vétel. Mindenkinek ugyanezt kívánom! 
 

Horpácsi Éva 
 

 

Őrző kegyelmének éve 
 

Visszaemlékezve a 2021-es évre 
az alábbi dolgok jutottak eszembe, 
amikért hálás vagyok és tanultam 
belőlük: 

Hálás vagyok Istennek azért, 
mert megőrizte családunkat a 
COVID-tól. Különösen akkor, 
amikor még nem voltunk oltottak. 
Persze mi is igyekeztünk vigyázni 
magunkra és egymásra, de erre is 

igaz, hogy „ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz-
nak annak őrizői” (Zsolt 126,2). Azért is hálás vagyok, 
hogy kollégáimat is elkerülte a vírus, így nem kénysze-
rültünk rá a „home office”-ra (az otthoni munkavégzés-
re), ami bár egy jó találmány, de a munkáink jellege 
miatt sokkal kisebb hatékonyságú, mint az irodai mun-

kavégzés. Főleg megtapasztaltuk ezt a karácsony előtti 
időszakban, amikor néhány ember kiesése a munkavég-
zésből veszélyeztette volna a határidők teljesítését. 

Hálás vagyok azért is, hogy két évnyi kínlódás után 
megoldódott egy lelkileg nagyon megterhelő céges 
probléma, és békében elváltak útjaink kollégámtól. 

És nem utolsósorban hálás vagyok azért a gondvise-
lésért is, amit az októberi „nyaralásunk” végén éltünk 
át. Az utolsó éjszaka feleségem rosszul lett: Hogy mi is 
volt pontosan az oka, azt nem tudjuk, de valószínűleg 
valamilyen vírus okozhatta, hogy minden kijött belő-
le… Mivel a repülőgép este kilenc tájban indult, így 
egy napon keresztül imádkoztunk azért, hogy legyen-
gülten legyen ereje a visszaúthoz. Mákszemnyi hitem 
volt, de Isten csodát tett és baj nélkül hazaértünk. 
 

Ádány Mihály 
 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Bizonyára többen voltunk úgy, hogy nem tudtunk elmenni a gyülekezetbe és 
hiányzott a közösség. A gyülekezetben minden korosztály jelen van a nulla 
évestől a felső korhatárig, az iskolai végzettségtől függetlenül. Közösségben 
lehetünk egymással, mert egyformán bűnös, kegyelemre szorult emberek 
vagyunk. A gyülekezetben egymás hite által épülünk, és segítséget kérhetünk és 
kaphatunk az Úrtól és egymástól is, akár testi, akár lelki problémákkal küzdünk. 
(Ezt nem pótolja az internetes kapcsolat.) Ebben a közösségben nem vehet részt 
Ökrösné Margó testvérünk, mert életkora és egészségügyi állapota miatt tavaly a 
Hűvösvölgyben lévő Sarepta Evangélikus Otthonba kellett költöznie. Margóhoz 
jártunk éveken át házicsoportra. Örülök, hogy nem szűnt meg vele a személyes 
kapcsolatom, mivel kéthetente találkozhatok vele az otthonban. 

Arról, hogy az otthonban Margó egy szépen berendezett kis apartmanba kerül-
jön, a külföldön élő kedves lánya gondoskodott. Az otthonban van a kerület 
Evangélikus temploma, ahol minden vasárnap van istentisztelet. Hétköznap déle-
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lőttönként különböző közös alkalmak vannak, amin Margó is részt vesz, de szorosabb kapcsolata, közössége az ot-
taniakkal még nem alakult ki. Nagyon örül minden telefonhívásnak. Sajnos online kapcsolatra nincs lehetősége a 
gyülekezettel, csak a Manna marad, mint hírforrás. Ő nem tud beszámolni nagy eseményekről, mert minden nap 
azonosan telik, de nagyon örül az imaházi eseményeknek, híreknek, vagy a családunkról szóló beszámolóknak. 

Látogatható is. Cím: Ördögárok u. 9. A 61-es és 56-os villamos végállomásától nyolc perc gyalog. Látogatási 
idő jelenleg: szerda, vasárnap 13,30-16-ig, péntek 9-15,30-ig. Előtte be kell jelentkezni: a 06/20-770-3476 telefo-
non. A látogatáshoz védettségi igazolás és maszk szükséges. 

Novák Péterné Irén 
 

HÁZASSÁG HETE 
 

Sok éve, hogy keresztény körökben február hónapban országszerte különböző eseményeket rendeznek test-
véreink a Házasság Hete témakörben. Ennek apropóján mutatjuk meg azt a levelet, amit Rück Sándor testvé-
rünk nővére – Barbarics Lajosné Éva – kapott hajdanán leendő férjétől. Nem titkos levél ez, hiszen a budafoki 
testvérek gyülekezeti újságjában jelent meg, Éva néni életútjához csatoltan. Ebből idézzük a levél előtti utolsó 
bekezdést: „Hadd zárjuk ezt a nekrológot Lajos bácsi Éva néninek írt első levelével, ami a szeretetről, szere-
lemről és Istenhez való ragaszkodásról szól.” Úgy gondoljuk, hogy példaértékű. 
 

 

„Kedves Évike! 
 

Sok szeretettel kö-
szöntelek Kaposvár-
ról. Ha már nekem 
nincs módomban Ve-
led menni, akkor le-

galább levelem kísérjen el. Nem is tudom kifejezni az 
örömet, amelyet érzek azáltal, hogy Rád találtam. Na-
gyon örvendek, hogy Kaposvár felé 
eljöttem, legalább Téged is elkísér-
telek, és az unokanővérem is meglá-
togattam. Itt írom nála a levelet, ab-
ban a kedves lakásban, ahol nyolc 
évvel ezelőtt laktam gimnazista ko-
romban. Már mindenki lefeküdt, 
csak egyedül vagyok fent, és Irántad 
való forró szeretetből vagyok kény-
szerítve ezt a levelet megírni. 

Aranyos Évikém! Csak még né-
hány napig együtt lehettünk volna, úgy szeretném. De 
annak is örülök, hogy ezt a kevés kis időt is együtt tölt-
hettük. Hálás vagyok Istennek azért az alkalomért, hogy 
zavartalanul tudtunk egymással beszélni. Életemben 
soha el nem felejtett történet lesz ez a mai nap különö-
sen. Nagyon köszönöm az irántam tanúsított kedves 
magatartásod. Szívem nagyon megérezte a kiáradó lili-
om tiszta szeretetedet, nagyon gyönyörködött alázatos 

magaviseletedben a lelkem. Úgy szeretném, ha örökre 
egyesülne a mi szeretetünk, és együtt égnénk el az Úr 
oltárán, és hálaimám füst lenne a szívünk oltárán. Ara-
nyos Évikém! Ez az első és fő kívánságom Istentől. Ezt 
hiszem és vallom, és ezért égek szüntelen. Hiszem, Is-
ten, mint sok más kérésemet, úgy ezt is meghallgatja. 

Évikém! Úgy érzem részemről teljes az elhatározás 
és Isten feleletét látom abban a csodálatos összetalálko-
zásban, hosszas, csendes, alázatos, buzgó imádságomra. 

Most látom csodálatos megnyílásban 
azt a feleletet, amelyre szívem oly 
rég vágyott. Benned mindent megta-
láltam. Úgy testi, mint a lelki szépsé-
get. Nekem már Te vagy a legszebb, 
és Rajtad kívül „földi értelemben” 
senki másban sem gyönyörködik a 
lelkem. 

Évikém! Most többet nem írok 
ilyen hangnemben. Nehogy azt gon-

dold, hogy kedveskedésemmel akarok hízelegni. Nem. 
Mindez szívem melegének önzetlen, tiszta érzete a Te 
Személyed után. 

Most többet erről nem is írok. Kívánom az Úrtól, 
hogy szíved érezze meg Feléd áradó szeretetem, és az Ő 
szeretete kapcsolja össze örökre e két szívet eggyé, 
hadd szolgáljuk Őt örökre. 

Kaposvár, 1955. VIII. 25.” 
 

 

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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RENDHAGYÓ BIZONYSÁGTÉTEL 

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

Kedves Kriszta! 
 
Igaz, hogy már tart egy ideje, de új évet kezdtünk, és 
ilyenkor illik boldog új évet kívánni. Így szívből kívá-
nom Neked, hogy boldogabb legyen ez az éved, mint az 
előző! Bár igazából nem tudom, Te mit értesz boldog-
ság alatt. A Bibliában van jó néhány boldog-mondás – 
és itt nem csupán a Hegyi Beszédben található mondá-
sokra gondolok –, amiken még egy sokat megélt hívő 
ember is elcsodálkozik, és nem mindig tudja helyén ke-
zelni, leginkább akkor, ha az hátrányokkal jár, netán 
erőszakkal. Pl.: „Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért 
gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicső-
ségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak 
ugyan, de ti dicsőítitek azt.” (1Péter 4,14). 

De alapvetően elmondhatjuk, hogy azt az embert 
nevezi a Biblia boldognak, aki Istennel kapcsolatban 
van, és az Ő útján jár, tiszta életet él, és céljai, vágyai 
összhangban vannak Istennel. Mert a végső boldogság – 
az üdvösség. Persze addig is valahogy léteznünk kell itt 
a földön, és ezt az életet szeretnénk komfortosan élni. 
Hidd el, normális ember – még ha hívő is – nem szeret 
szenvedni, de ahogy most látjuk a világot magunk kö-
rül, az mindenkire hatással van. És mi is szenvedünk, ki 
ettől, ki attól. 

A Teremtéskor Isten ideális körülményeket teremtett 
az embernek: fizikai, lelki és szellemi szinten is tökéle-
tes volt minden. A teremtett világ, a flóra és fauna az 
ember gyönyörűségére volt, nem volt benne hiba, erő-
szak, kiszolgáltatottság. Ádám kapott társat, akivel egy 
test voltak, vagyis szimbiózisban éltek, összeillettek. És 
személyes kapcsolatban voltak a Teremtővel is. Egyről 
nem ír, aki leírta ezt először, hogy vajon az ember hálás 
volt-e mindezért? Lehet, hogy a hála hiánya vezetett 
oda, hogy Éva hitt a kísértőnek, aki a kétellyel éket vert 
a szívébe, és leszakította a tiltott gyümölcsöt? 

Mert a következményekről fogalmuk sem volt, nem 
volt visszatartó erő, csak Istennek kellett volna jobban 
hinniük, Benne bízniuk, hogy Ő jót akar a korlát felállí-
tásával, és azt is bemutatni, hogy a teremtmény soha 
nem lehet nagyobb a Teremtőnél. 

Az Édenkertből való kiűzetés után a teremtett világ a 
bűn alá, hiábavalóság, romlandóság alá lett rekesztve 
(Róma 8,20-21), és emiatt a tökéletes teremtettség 
megtört, és ez kihatott a növény- és állatvilágra, az 
emberre, az ember kapcsolatára Istennel, a környe-
zetével, embertársaival, minden kapcsolatra, sőt, a saját 
magához való viszonyulásaira is. Fel sem tudjuk mérni, 
hogy milyen volt az az édeni állapot, amiből kiesett az 
ember. „Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mi-
vel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden 
vadállat között: hasadon járj, és port egyél egész éle-
tedben! Ellenségeskedést támasztok közted és az asz-

szony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a feje-
det tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak 
ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, 
fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz fér-
jed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek 
pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és 
ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne 
egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj 
belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajtson ne-
ked, 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 por-
ba!” (1Mózes 3,14-19). 

Az átok hatással volt az ember fizikai életére: megje-
lent a fájdalom, a munkavégzés fáradalma, de megjelent 
a férfi és nő viszonyában is: a kiszolgáltatottság, a kap-
csolati problémák és az uralkodás formájában, aztán ezt 
cifrázta az emberiség. És persze a legnagyobb ellenség, a 
sátán hatása az emberre: küzdelem ellene, és a halál. 

Mit láthatunk ebből és abból, amit az előző fejezetek 
írnak le? Például azt, hogy eredetileg Isten a növénye-
ket szánta eledelül az embereknek és az állatoknak is: 
„Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld 
színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse 
van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állat-
nak, az ég minden madarának és minden földi csúszó-
mászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok min-
den zöld növényt.” (1Mózes 1,29). És erre vonatkozó 
változást nem fogalmazott meg az átokban. A Biblia 
szerint a húsevés az özönvíz után lett megengedve No-
énak: „Minden, ami csak él és mozog, legyen a ti elede-
letek! Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld nö-
vényt. De ne egyétek a húst az éltető vérrel együtt!” 
(1Mózes 9, 3-4) És itt megjelent egy újabb egyetemes 
tiltás az emberiségre nézve, a vér fogyasztásának ti-
lalma. Ezt a kiválasztott népének adott törvény előtt je-
lentette ki Isten! Tehát én ezt úgy értelmezem, hogy 
Nóéig minden ember vegetáriánus volt, az állatok kö-
zött még nem különült el a ragadozók és zsákmányálla-
tok köre, csak ezután. 

Aztán kiváltképp fontos, hogy Isten a Teremtésben 
ezt mondta az embernek: „Szaporodjatok, sokasodja-
tok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! 
Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szá-
razföldön mozgó minden élőlényen!” (1Mózes 1,28) 

Ebben a héber uralkodni ige azon szava jelenik meg 
– RODE –, amelynek jelentése: gondoskodva ural-
kodni. Használja ezt a héber a munkavégzés felügyele-
tére is. Magyarul Isten az embert az állatok feletti sáfár-
nak, irányítónak, a saját hasznára úgy használhatónak 
rendelte el (!), amiben semmilyen kínzás, erőszakosko-
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dás, erő feletti dolgoztatás, aljas haszonszerzés nem je-
lenhet meg! 

És máris a mostani témánknál vagyunk, ami az ál-
latvédelem. Talán még nem írtam, de már többedszerre 
fordult elő, hogy egy-egy téma elhatározása után az új-
ságodban pont arról szóló, vagy ahhoz kötődő cikk je-
lent meg. Mint most is, amikor arról írtál szépen, őszin-
tén, hogy hogyan fogadtál örökbe egy kutyát, nem sok-
kal azután, hogy az előző kedvenced meghalt. Ezért vá-
lasztottam mostani témánk mottójának egy Mark Twain 
idézetet: „Minél többet tudok meg az emberekről, annál 
jobban szeretem a kutyámat.” 

Olyan témába nyúltam bele, ami nem csupán etikai 
kérdéseket vet fel, hanem húsbavágó, az emberi élet és 
kényelem helyénkezelését, előbbre valóságát komoly 
vizsgálatnak kellene, hogy alávesse. De mielőtt bele-
mennék a részletekbe, leírom Neked, hogy milyen az én 
viszonyom az állatokhoz. 

Mit láttam otthon? Családi házban nőttem fel, ku-
tyák és macskák társaságában. Nagymamámmal lak-
tunk együtt, ő volt az, aki mindig az utcáról „szerzett 
be” egy kóbor kutyát, és hoz-
ta haza. A mai világi vonalat 
nézve biztos, hogy nem volt 
felelős állattartó, pl. egyik ál-
lat sem volt ivartalanítva, de 
gondoskodott róluk, főzött a 
kutyáknak, oltást kaptak, 
mindennap háromszor sétál-
tak, kint voltak az udvaron, 
de a lépcsőházban volt a kuc-
kójuk. Még ha Mama morgott 
is rájuk, húzta is őket a pórázzal néha, akkor is szerette 
őket, és mi is. Nekünk macskáink voltak, haláli fazo-
nok, több fajta is, akik kint is, bent is laktak, sajnos ők 
sem voltak ivartalanítva, és mindig bolhásak voltak. 
Sokat játszottam velük, sok-sok örömöt szereztek, sze-
rettem őket. 

Két meghatározó élményem volt az állatokkal kap-
csolatban: Rexi kutyánk egyszer kihúzta a pórázból a 
fejét, ellógott udvarolni, és elcsapta egy kocsi, sántítva 
jött haza, bevittük az Állatorvosi Egyetemre, ahol bent 
tartották egy hétig. Azt nem tudom Neked leírni, hogy 
örült nekünk, amikor érte mentünk, és meglátott min-
ket! Tényleg majd kiugrott a bőréből (rengeteg ilyen 
videó van fenn a neten, ahol gazdájuknak örülő kutyá-
kat mutatnak). Én embert még soha nem láttam úgy 
örülni, ahogy egy kutya örül a gazdájának! Szívfacsaró, 
ahogy kötődnek az emberhez, és ki vannak szolgáltatva 
neki. A kutyák lelke egyébként is nagyon különleges. A 
másik Mr. Turpi Úrfi nevű cirmos cicánkhoz kötődik, 
akinek vérző sebe volt, nagyon kényes helyen, és sajnos 
anyu nem vitte orvoshoz, a kezem között rándult utol-
sókat a teste, amikor meghalt vérmérgezésben. Ez any-
nyira mélyen belém ivódott, hogy később, amikor már 
gyerekeim lettek, ezért nem lett kisállatunk, nem akar-

tam még egy plusz lelki terhet felvenni, voltak a gyere-
kek eleget betegek. 

Tíz éve lesz, hogy itt, Érden aztán utolért az elkerül-
hetetlen, addig nyúztak a gyerekek, hogy végül lett egy 
törpe nyuszink, Bogyeszka Őfelsége. Vele új, és túlzás 
nélkül mondhatom, hogy áldott fejezete kezdődött az 
életünknek. Hét és fél évig volt velünk, amiről könyvet 
is tudnék írni. 

Ember nem gondolta volna, hogy egy ilyen pici nyu-
szi, a ping-pong labda nagyságú agyával, milyen ara-
nyos, okos, és egyedi jelenség lehet, sőt igazi személyi-
ség. Nagyon szerettük, és mivel velem találkozott leg-
többet napközben, igazán én kötődtem hozzá a legjob-
ban. Nálunk ilyen szavak keltek életre: nyusziovi, 
nyuszisuli, nyuszifon, nyusziparfüm, nyusziszemet né-
zünk, nyuszitej, nyuszipuszi, gyógynyuszi, nyulimpia és 
társaik. Plusz hozadék az az öröm, ahogy láttam a gyere-
keimen a gyöngédséget, a náluk kisebb iránti felelőssé-
get, szeretetet, gondoskodást megnyilvánulni. 

Rá is igaz, ha nem lett volna, ki kellett volna találni. 
Tényleg egyéniség volt, futott utánunk, ha simogatást 

szeretett volna, lefeküdt a 
nappali ajtajában, és velünk 
együtt nézte a TV-t, és feltű-
nő volt viselkedésében az a 
változás, amikor kórházból 
hazakerülve, sokkal „kedve-
sebb” volt velünk. Persze vol-
tak kisebb csínytevései is: 
szerte a lakásban megrágott 
széklábak, ajtófélfák, elhara-
pott internetzsinór, és renge-

teg nyuszibogyó maradt utána, de elnéztük, mert tudtuk, 
hogy ő egy nyuszi, és az együttlakásnak ez a velejárója. 
A mindennapi betevőjének, kedvencének, a karalábéle-
vélnek beszerzéséről ne is beszéljünk, erről még cikket 
is írtam egy internetes oldalra: Mégis, kinek a karalábé-
levele? címmel. Egész nap szabadon volt, csak éjszaká-
ra zártuk ketrecbe, hogy ne „garázdálkodjon”. Persze 
többször is volt orvosnál, kórházban is, és végül ott is 
halt meg. Ez annyira megviselt, hogy az addigi gerinc-
sérvemre rápakolt még négy centimétert. Két hétig si-
rattam. Jól tudom, hogy ezt nagyon is megérted, és 
mindenki, aki szereti/szerette a kisállatát. Mi nem „tar-
tottuk őt”, hanem családtag volt, és mivel a legkisebb, a 
legkiszolgáltatottabb, mi alkalmazkodtunk hozzá. Nem, 
nem vagyok bolond, és nem volt a lelki társunk, de 
olyan érzelmeket keltett bennünk, amit sosem gondol-
tunk volna. És nagyon sokáig hiányzott. Nem is lesz 
többet nyuszink, mert olyan egy sem lehet, mint Bogyó 
néni-Duci néni volt . Igazán jól szemlélteti az ő státu-
szát, hogy egyszer Szilvi lányom ezt mondta: Ha még 
egyszer születnék, nyuszi lennék Ádányéknál . Amió-
ta ő az életünk része volt, nagyon haragszom a felelőt-
lenül állatot tartókra, akik csak sznobságból vagy stá-
tuszszimbólumnak, vagy gyermeki könyörgésre vesz-
nek állatot maguknak, és bár kismillió helyen utána le-
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het nézni, hogy egy – bármilyen – állatot hogyan kell 
tartani, mi a jó neki, elhanyagolják, nem gondoskodnak 
az igényeiről. Minek tart hobbinyulat, aki bezárja azt 
egy ketrecbe? Miért van terelő pásztor kutyája valaki-
nek, aki nem gondoskodik a mozgásigényéről? És még 
sorolhatnám. 

Mostanában a kertünkben korzózó macskák közül 
lett egy kvázi házi cicánk, a kettővel odébb lévő szom-
széd macskája, Zuzmó. Szép, fekete, hosszúszőrű, vilá-
gító sárga szemekkel, aki hónapokig nem engedte meg, 
hogy hozzáérjünk, de aztán úgy féléve megtört a jég. 
Mit megtört! Szinte itt lakik nálunk, itt alszik a kertben, 
mellettünk van, amikor kertészkedünk, állandóan lesből 
támad minket, és lépni nem tudok tőle, ahogy jön mel-
lettem a kertben, miközben hangosan dorombol. Nem 
etetjük, mert kap enni „otthon”. Hozzánk csak szerete-
tért jön: bekukucskál a teraszajtón, amikor nem is gon-
dolom, mellettem terem, bohóckodik nekünk, és bújik a 
simogatásért. Már előre félek, hogy 
nagyon megszeretem! (És vettem 
egy macskafésűt, mert a bundáját 
nem ápolják .) 

Szóval így vagyok én a hozzám 
közeli állatokkal. És bár majd’ há-
rom évtizedig nem volt kisállatom, 
amikor lett, újra feltörtek bennem a 
régi érzések, és mivel azóta a világ 
is nagyot változott, sok állatvédő 
csoport hallatja szavát, és érdemi-
leg is tesz az állatokért, elgondol-
kodtam, hogy vajon milyen bibliai 
alapja van az állatokkal való bá-
násmódnak. Direkt megvettem két 
könyvet is (Olty Magda: Az állatok nyomorúsága és a 
Kérdések Istenhez – vallás és állatvédelem), hogy kép-
ben legyek, és ezek alapján tudjak bármit is írni erről a 
témáról. Értelemszerűen először az első könyv azon fe-
jezetét olvastam el, amit Raj Tamás rabbi írt Állatvéde-
lem a Bibliában címmel. Azért ezt, mert ennek segítsé-
gével szerettem volna Neked is bemutatni, hogy a hívő 
embernek hogyan kellene hozzáállnia úgy egyáltalán az 
állatokhoz, de már csak ennek a pár oldalnak az elolva-
sása több kérdést is felvetett bennem. Nemcsak az álla-
tokkal való bánásmódot, annál sokkal többet: az ember 
jogát a húsevéshez, az állatok „használatát” bármilyen 
emberi célra, az állatok státuszát az életben. Már ennyi 
elég volt ahhoz, hogy fájón belém hasítson a felismerés 
és döbbenet, hogy én erről még soha nem hallottam 
semmilyen tanítást egy igehirdetőtől sem, csak a hét-
köznapi életben került szóba a környezetemben ez a té-
ma. Márpedig ez életünk szerves része, erről is tudnunk 
kell, hogy az Ige szerint hogyan kezeljük ezt a témát, 
milyen tudással kell rendelkeznünk róla, de leginkább 
azt, hogy Isten mit gondol erről, ez megismerhető-e a 
Bibliából. 

Aztán visszalapoztam az említett könyvben, ahol a 
szerző A tudomány áldozatai című fejezetben leírja, 

hogy milyen állatok milyen testrészeinek milyen hasz-
nálatával végeznek kísérleteket… Kb. egy oldalt bírtam 
elolvasni, majd jött egy kép, amelyiken fehér nyuszik 
vannak fejüknél fogva sorban leszorítva, hogy így kí-
sérletezzenek a szaruhártyájukon. Akkor majdnem el-
dobtam a könyvet. Szóval nagyon nehezen veszek erőt 
magamon, hogy beleolvassak ezekbe a tényeket közlő 
írásokba, amik az állatok kínzásának leírását tartalmaz-
zák. Raj Tamás a zsidó Talmud és hagyományok alap-
ján írta meg az állatvédelemről szóló fejezetet, számom-
ra sajnos nem teljesen tiszta elveket fogalmazva meg az 
állatvédelemről. De érdekes gondolatokat indított útjára 
bennem, amiken eddig nem is gondolkoztam. És lehet, 
hogy sokszor csak kérdések tömkelegét tudom felvetni, 
amikre még én sem tudom a válaszokat, mégis úgy ér-
zem, érdemes odaszánni az időt ezekre. 

Ahogy már írtam, a teremtésbeli állapotok szerint 
mind az ember, mind az állat növényevő volt, ami a ki-

űzetés után is fennállt. Ennek az is 
bizonyítéka, hogy amikor Nóénak 
Isten parancsot ad, hogy a tiszta ál-
latokból és a madarakból hetet-
hetet, a többiből egy párt vigyen fel 
a bárkára. Ha az állatok már akkor 
ragadozók és zsákmányállatok let-
tek volna, akkor az utóbbiból sok-
kal többet kellett volna felvinnie 
Nóénak, hogy életben maradjanak 
az özönvíz idején. Az is nyilvánva-
ló, hogy Isten mennyire fontosnak 
tartotta az állatok életben maradá-
sát az özönvíz utánra. „Isten azon-
ban nem feledkezett meg Nóéról, 

sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek 
vele voltak a bárkában.” (1Mózes 8,1). 

Mint ahogy az is, hogy már akkor megkülönböztetett 
az ember tiszta és nem tiszta állatot, és az előbbiből ál-
dozott az Úrnak Nóé a kipusztult Földön. „Azután ol-
tárt épített Nóé az ÚRnak, majd vett minden tiszta szá-
razföldi állatból és minden tiszta madárból, és égőáldo-
zatot mutatott be az oltáron. Amikor az ÚR megérezte a 
kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átko-
zom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az 
ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok 
ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg 
csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a 
hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjsza-
ka.” (1Mózes 8, 20-22). 

Valamiért már Ábel is úgy érezte, hogy állatáldoza-
tot kell bemutatnia az Úrnak, és így volt ezzel Nóé is. 
Talán mert egy élet kioltásának súlya van? Hogy „vér-
ontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsidók 9,22)? 

Érdekes megállapítást tesz Raj Tamás az áldozat Is-
ten általi fogadásáról: „Nehezen érthető mondat ez a 
Bibliában, hiszen ha Isten megígéri, nem hoz többé víz-
özönt a földre, miért az ember rosszakaratára, miért 
nem érdemeire hivatkozik? Ha pedig „rossz az ember 
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szívének akarata ifjúkoránál fogva”, akkor miért nem 
akarja Isten ezért őt megbüntetni, miért ígéri azt, hogy 
nem sújtja többé, nem hoz vízözönt a földre. A válasz 
voltaképpen kézenfekvő: Isten megbánta, hogy az ember 
miatt vízözönnel sújtotta az egész földet, hogy elpusztí-
totta az állat- és növényvilágot. Elvégre az ember nem 
javult semmit! ... Hiába volt az özönvíz, az ember nem 
változott meg, nem tanult semmit, nem érdemes hát el-
pusztítani a földet az emberért, mert szívének akarata 
rossz. A Biblia Istene azonban jóságos és irgalmas, 
ezért megengedi az embernek a húsfogyasztást, csak bi-
zonyos feltételeket szab számára.” (Persze Raj Tamás 
nem fogadta el az Újszövetséget, ahol Isten kijelentette, 
hogy ez a világ végül tűz által fog elpusztulni (2Péter 
3,6-7; 10-13).) 

Milyen kapcsolódási pontjai vannak embernek és ál-
latnak a Bibliában? Ennek próbáltam utánajárni. 

Az első, a már feljebb említett: gondoskodva ural-
kodni rajtuk, őrizni őket, nem önzőcélokra használva 
bántani, kínozni, aljas módon bánni velük. Az állatok is 
részesei Isten gondviselő szeretetének (104. zsoltár). 

Raj Tamás az irgalmasság parancsolatának bemuta-
tását eredezteti a Bibliából, ahogy Isten az állatokkal 
szembeni jó bánásmódot olyan finom módon mutatja 
be, ahogy ez az 5Mózes 22,6-7-ben van megírva: „Ha 
útközben egy fán vagy a földön madárfészket találsz, 
amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta 
ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fi-
ókákról. Az anyát okvetlenül ereszd el, és csak a fióká-
kat fogd meg, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig 
élj!” Kíméletesség! Így tehát nincs létjogosultsága az 
állatok versenyeztetésnek (lóverseny, agárverseny stb.), 
emberi szórakoztatásra való használatuknak pl.: cirkusz 
(ma már jól tudjuk, hogy az idomítás nagy része állat-
kínzás), bikaviadal, állatviadalok (kutyaviadal, kakasvi-
adal stb.), állatöldöklés az erőszakos igények kielégíté-
sére (ókori teátrumok), sportvadászat. Mégis milyen 
ember az, akinek örömet okoz egy állat megölése, vagy 
abban leli örömét, ha szenvedést, ölést lát? 

A második: előttünk teremtettek, de nem emberi 
társként, azaz (ahogy erről már írtam a házasságnál) 
nem lelki, szellemi és testi (szexuális) társként. Tudom, 
sokan nem így gondolják, a kínzással szembeni másik 
végletben élnek: lelki társnak tekintik az állataikat, túl-
zó gondoskodással. 

A harmadik: a kiszolgáltatottság. a bűn (Nóé utáni) 
újabb eluralkodásával az állatok is két csoportra oszlot-
tak: ragadozókra és zsákmányállatokra. Ki lettek szol-
gáltatva: az egyik a másik éhségének, a másik az egyik 
elejtésének. Nyílván láttál már éhes állatot, ahogy élel-
met keres, szemében a kiszolgáltatottsággal, ahogy elejt 
egy másikat, az áldozat szemében a félelemmel, a rette-
géssel, a kiszolgáltatottsággal. Borzasztó. 

A negyedik: „Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg 
ne egyétek.” Tehát: az ember nem ehet élő állatot, ki 
nem véreztetett állatot, vagy olyan barbár módon (tartó-
sítás végett) tartott állatot, aminek egyik-másik testré-

szét levágták (!!!), de nem ölték meg, hagyták kínlódni 
a következő étkezésig. Az ókori Izráelben ennek a gya-
korlatnak a tiltását törvényre emelték, még az idegenek-
től is megkövetelték ennek betartását! Semmilyen állat-
kínzás nem volt megengedett Izráelben! Sőt a vadászat 
is tiltva volt, főleg Mózestől kezdve. Raj Tamás például 
negatív hősként említi Nimródot vagy Ézsaút is, akik 
vadászok voltak. 

Az ötödik: a mózesi törvények rendelkezései az álla-
tokkal kapcsolatban. Talán sokan elsiklanak felette, de 
Isten alkotta meg az első állatvédelmi törvényeket. Már 
a Tízparancsolatban (2Mózes 20,10) védte az állatokat, 
és ugyanúgy pihenést biztosított nekik a hetedik napon, 
mint az embernek. Aztán már a vándorlás során nem 
hagyta Isten, hogy egy állat büntetlen maradjon, ha el-
vette egy ember életét (2Mózes 21,28), de emellett az 
emberi felelőtlenséget is büntette, ha valakinek az állata 
ember által ásott verembe esett (2Mózes 21,33-34), 
vagy ha ember megölte valaki más barmát (3Mózes 
24,21). Az állatokkal való közösülés halálbüntetéssel 
járt. (2Mózes 2,19; 3Mózes 20,15-16). 

Isten elrendelte a zsidóknak, hogy a különböző vét-
kekért, különböző áldozatokat mutassanak be, ezek 
módját pontosan meghatározta (3Mózes 1-7 fejezet; 
4Mózes 15;19; 28-29 fejezet). Tehát (hibátlan!) állatok 
adták az életüket azért, mert emberek vétkeztek, és csak 
az ő életük elvesztésével tudott az ember Isten előtt 
megtisztulni. De ez az áldozat csak úgy volt kedves és 
érvényes Isten előtt, hogy ha csak Őelőtte áldoztak, 
nincs kétfelé sántikálás, ahogy később a zsidók történe-
tében látjuk (Ámos 5,21-27). De vajon Te, Kriszta, vagy 
bárki más feláldozná-e kedves állatát a saját bűneiért? 

Isten törvényt adott a zsidóknak az állatok megehe-
tősége szerint is, elkülönített tiszta és nem tiszta állato-
kat (3Mózes 11). Pl. a disznóhús, vagy a tengeri her-
kentyűk evési tilalmát azzal magyarázzák, hogy azon az 
éghajlaton nem volt (élelmiszer)biztonságos ezeknek a 
fogyasztása. Vagy a csúszó-mászó állatok megevésének 
tiltása az ősi kígyóra (sátán) való visszautalás. 

Az állatok megbecsülésének Isten szerinti módja 
már Mózesnél megjelenik: 5Mózes 22,1-4, vagy 
„Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!” (5Mózes 
25,4), de láthatjuk ezt abból is, hogy sok-sok helyen be-
szél az Ószövetség az állatok szeretetteljes megfigyelé-
séről (Jób könyve, Zsoltárok, Példabeszédek könyve), 
vagy, ahogy az állatok tulajdonságait megszégyenítésül 
használja az emberrel szemben: „Az ökör ismeri gazdá-
ját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, né-
pem nem ért meg engem.” (Ézsaiás 1,3); „Eredj a han-
gyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!” 
(Példabeszédek 6,6).  

Az én kedvenceim: „Az emberek sorsa olyan, mint az 
állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, 
ugyanúgy meghal a másik is, és ugyanolyan lélek van 
mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. Bizony 
minden hiábavalóság!” (Prédikátor 3,19); „Akkor majd 
a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, 
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a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és 
egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, köly-
keik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, 
mint a marha. A csecsemő a viperalyuknál játszadozik, és 
az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja 
a kezét.” (Ézsaiás 11,6-8); „Én pedig ne szánjam meg 
Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizenkétszer 
tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a 
jobb és a bal kezük között? És ott az a sok állat is!” (Jó-
nás 4,11). 

De feltehetnéd a kérdést, hogy ez az Ószövetség, mit 
mond az állatokkal kapcsolatban az Újszövetség. Sajnos 
nem sokat, bár itt is megjelennek állatok, pl. a szamár, 
amelyen Jézus bevonult Jeruzsálembe, vagy a disznó-
nyáj, amelybe Jézus beleküldött egy légiónyi ördögöt, 
de használta a növény- és állatvilágot a példabeszédei-
ben is. Milyen kedves példázat ez: „Mit gondoltok? Ha 
egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem 
hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy 
el, hogy megkeresse az egy elve-
szettet? Ha aztán sikerül neki 
megtalálnia, bizony mondom 
nektek, annak jobban örül, mint 
az el nem tévedt kilencvenkilenc-
nek. Éppen így mennyei Atyátok 
sem akarja, hogy csak egy is el-
vesszen e kicsik közül.” (Máté ev. 
18,12-14) Jézus a zsidók hétköz-
napi életéből vette a példákat, 
hogy érzékeltesse Isten jóságát, 
szeretetét. Ez a példázat is mindennapi lehetett, az olyan 
emberről, aki jól bánt a rábízott nyájjal: 1. észrevette, 
hogy eltűnt egy bárány; 2. a nyájat biztonságba helyezte 
(hegy); 3. utána ment az elveszettnek; 4. nagyon örül 
neki. Egyszerűen gyönyörű. 

Bár Jézus kimondottan nem adott új parancsolatot a 
Benne hívőknek arról, hogyan bánjanak az állatokkal. 
Talán nem is kellett, hiszen a teremtésbeli gondoskodás 
egyetemes parancs, és úgy gondolom, hogy ha az 
Ószövetségben állatvédelmi törvényeket adott az Úr, 
azt nem fogja visszavonni később sem, sőt! (Kivéve a 
tisztátalant, mert azt megváltoztatta Isten: ApCsel 10,1-
16.) Hiszen minden hívőnek ismernie kell a Bibliát, azt, 
hogy Isten soha nem áll a kegyetlenség, a kihasználás 
mellé. Legendás történet magyar baptista körökben, 
hogy egy falun megtért embertől megkérdezik bemerí-
tése előtt, hogy az állatai is azt mondanák-e, hogy meg-
tért? Ugye, Te is érzed, hogy valahogy nem fér össze a 
hívőség, meg az, ha valaki veri, szidja, rugdossa, éhez-
teti a saját állatait? Máséról már nem is beszélve… 

Hú, rengeteg mindenről lehetne még ezzel kapcso-
latban írni, hogy mit tartalmaz az Állatvédelmi Tör-
vény, vagy azokról a borzalmasnál is borzalmasabb bű-
nökről, amit az emberiség követett el az állatokkal 
szemben. A levelem elején említett könyvek szerint 
manapság is 300 milliónál (!!!) több állatkísérletet vé-
geznek a világon, és ennek csak az egyharmada gyógy-

szerkísérlet, a többi a kozmetikai ipar, a hadiipar, a me-
zőgazdaság érdekében történik. 

Az emberiség nagy része nem is tud erről, vagy a 
homokba dugja a fejét, vagy nem tud dűlőre jutni ma-
gával, hogy ebből mi az, ami megengedhető. Hiszen 
biztosan kijelenthetjük, hogy Te is, én is, meg a többi 
ember is azért lehet még életben itt a földön, mert álla-
tokon kikísérletezett gyógyszerekkel meggyógyítottak 
minket, csillapították a fájdalmunkat, vagy megelőztünk 
betegségeket a védőoltásokkal, vagy akár az életünket 
mentették meg gyógyszerrel. Vagy a szívünknek oly 
kedves kisállatunk gyógyult meg ilyen módon. Akkor 
most mit mondjunk? Milyen kísérleteket végezhetnek 
emberek állatokon? Vagy beszélhetnénk az ember mér-
hetetlen önzéséből fakadó, a gazdagok luxusigényeinek 
kiszolgálására történő védett állatok tömeges megölésé-
ről, a több ezer már kipusztított állatfajról. Ami talán a 
leginkább kegyetlen, és a hétköznapi életünket érinti az 
a nagyüzemi állattartás mocska, embertelensége. A túl-

népesedés és a mértéktartás fel-
adásának következménye. És az 
emberiség azt gondolja, hogy ez-
zel egészséges táplálékhoz jut. 
Ugyan már: silány, mesterséges, 
antibiotikummal dúsított táppal, 
silány növényekkel etetett, silány 
körülmények között tartott álla-
tok, silány minőségű, 
stresszhormonokkal telítődött 
húsa hogy lenne már egészséges? 

Amit biztosan állíthatok, hogy ma már nem kell 
olyan kozmetikumot venni, amit állatokon teszteltek, 
mert rengeteg olyan van, ami kísérletmentesen készült. 
Nem kell állatokat öldökölnünk a szőrméjükért, hogy 
ne fázzunk a hidegben. Nem kell állatokkal fellépő cir-
kuszokba eljárnunk. Nem kell szaporítótól vennünk há-
zi kedvencet, amikor kismillió mentett állat van gazda 
nélkül. Nem kell támogatnunk ezeket. De támogatnunk 
kell az állatvédelmet. És nem szabad belemenni abba az 
utcába, ahol álszent módon, mesterségesen szembefor-
dítják az állatvédőket az „embervédőkkel”. Miszerint: 
aki az állatok védelmével törődik erőn felül, az a rászo-
ruló emberektől veszi el a forrásokat. Ez egy jó nagy 
butaság, demagóg duma. Én magam is tudok olyan ál-
latvédő szervezetekről, amelyek párhuzamosan 
szegénysorsú gyerekeket vagy térségeket támogatnak, 
gyűjtést szerveznek nekik. 

Veszélyes és szerintem teljesen összeegyeztethetet-
len a Bibliával, amikor mondjuk szószékről halljuk ezt 
a fajta összehasonlítást, alaptalan vádaskodást. Nekem, 
és minden józan hívőnek többet ér (mondjuk Valentin 
napkor), ha egy állatvédelemmel foglakozó szervezetet 
támogatok, mintsem kapjak az „ünnephez” méltó, túl-
árazott virágcsokrot, ami elhervad, és kidobásra kerül. 
Ennél sokkal értelmesebb és értékesebb, ha az emberi 
faj által először magához szelídített, háziasított, majd 
felelőtlenül tartott, kihasznált, kidobott állatok (kutyák, 
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macskák stb.) megóvásával, és – a továbbra is aljas 
emberektől való – megmentésével foglalkozó szerve-
zetnek adományozok. Mert valamit még nem írtam le 
Neked, hogy a Teremtéstörténetben parancsba adott, 
feladatul kapott gondoskodás és őrzés az egyenlő a 
FELELŐSSÉGGEL. Az ember felelős a környezeté-
ért, legyen az természet adta, vagy saját maga által al-
kotott dolog. Ha így éltünk volna sok ezer éven keresz-
tül, akkor nem kellene már jónéhány évtizede a vész-
harangot kongatni a Föld állapota miatt. 

De ha jól sejtem, akkor most így reagálnál erre: Ju-
dit, nekem mondod, pestinek, hogy merre folyik a 
Lánchíd?  
                                             Szeretettel ölellek: Judit 

U.I.: Jaj, ezt majdnem kihagytam! „Az igaz az ő bar-
mának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig 
kegyetlen.” (Példabeszédek 12,10). 

És egy újabb botlatókő az állat-kontra-
embervédőknek: „A spanyol törvények alapján mostan-
tól a háziállatok nem tárgynak számítanak, hanem érez-
ni képes élőlénynek, így a jogi státuszuk is megválto-
zott. A kis kedvencek jogilag a család tagjai, a tulajdo-
nosok kötelessége biztosítani az állatok jóllétét faji sajá-
tosságaiknak megfelelően, és figyelembe kell őket ven-
ni válás, öröklés és gyermekelhelyezés esetén.” 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 
testvéreinket! 

 

„Áldott legyen az Isten, aki megismertette velünk az Ő akaratának titkát, 
melyet eleve elrendelt, az idők teljességének rendje szerint, hogy ismét 
egybeszerkesszen magának mindent a Krisztusban, melyek a mennyekben 
és a földön vannak.” (Ef 1,9-10) 
 

Istennek terve van veletek, és ha meg akarjátok ismerni az Ő akaratának 
titkát, akkor az Ő terve szerint kell élnetek. Isten terve a Mennyből jön, és 
a földön megnyilvánul, ha ráhangoljuk szívünket a Mennyre. Így találko-
zik a Menny a földdel, és elérkezik hozzánk Isten országa, bennünk ural-
kodik, és megértjük Isten tervét. Ezért akarja a fő ellenség megakadályozni 
Isten királyságának kiteljesedését. A világ félrevezető eszmerendszerét 
csak a kereszt ereje tudja legyőzni. Jézus Krisztus a kereszt által békítette 
meg a Mennyet a földdel. A Menny nélkül erőtelenek vagyunk, így Isten 
tervét nem tudjuk megvalósítani. Ha Krisztus ereje bennünk lesz, életre 
kelünk általa, és képesek leszünk megtenni, amit az Úr akar. Istentisztele-
teinken imádnunk kell az Örökkévalót, hogy a Menny lejöjjön közénk! 

Lukács Edit

Tarsoly Csaba (febr. 2.) 

Uri Imre (febr. 2.) 

Ádány Ferenc (febr. 5.) 

Sonkoly-Domby Annina (febr. 6.) 

Sztasák Mihályné (febr. 7.) 

Kiss Pálné (febr. 12.) 

Szabó Gyuláné (febr. 13.) 

Hunyadyné Gulyás Kinga (febr. 22.) 

Kálmán Imréné (febr. 26.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

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

– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 

– Péntek: 18,30 óra IFI- alkalom 

Februári kiemelt programok: 

– Házicsoport-képzés indul február 
16-án, szerda esténként 8 órakor 
online. 

– Házasság hete programsorozat 
nyitóalkalom február13-án vasár-
nap. Vendégelőadó: Iván Imre.  

Záróalkalom február 20-án. 

További programok: 

https://hazassaghete.hu/ 

– Fókusz-hónap a szolgálat téma-
körében – nyitóalkalom február 27-
én. 

 

Betegeink 
 

Ádány Mihályné 
Kálmán Imréné 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Sztasák Mihályné 
Tokaji Istvánné 
Vétek Ferencné 

 

„Dicsőség legyen az ÚRnak 
örökké! Örüljön alkotásainak az 
ÚR! Tekintetétől reszket a föld, 
érintésétől füstölögnek a he-
gyek. Éneklek az ÚRnak, amíg 
élek, zsoltárt zengek Istenem-
nek, amíg csak leszek. Legyen 
kedves előtte fohászkodásom! 
Én örvendezem az ÚR előtt.” 
(Zsolt 104,31-34) 
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