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Immánuel 
 

Komor idők homályán át 
prófétalelkek magányos fénye, 
nem táplálta más, csak az Ígéret 
jövőbe vesző szent tüneménye, 
mégis nőtt egy-egy sugárnyalábbal, 
amíg – nem hamar és nem sokára – 
hanem „az idők teljességében” 
fölkerült az ég boltozatára. 
És azóta ez a csillag tartja 
a Naprendszert. 
    Mert ebben a hitben 
gyökerezik létünk és törvényünk: 
Immánuel – velünk az Isten! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

 

„Az Úr éjfélkor érkezik!” 
 
„Száz másodperc maradt éjfélig!” – Az Atomtudósok Közlönyében megfogalmazott jelentés negatív hangnemének 
oka, hogy a Végítélet Órája, 75 évvel ezelőtti születése óta, az emberiség figyelmeztetésére szolgál a világ sérülé-
kenységéről és potenciális fenyegetettségeiről: az Atomtudósok Közlönyének tudományos és biztonsági tanácsa eze-
ket a veszélyeket értékeli ki minden évben és ez alapján állítja be az óra mutatóit. Az elmúlt esztendő folyamán sem 
csökkent a negatívumok száma, sőt az orosz–ukrán háború kitörésével és elhúzódásával, az energia- és élelmiszer-
válság elmélyülésével, az infláció és recesszió növekedésével inkább fokozódott a krízis. Ezért a 2023. január köze-
pén kibocsátandó évi jelentésben a mutatók minden bizonnyal közelebb kerülnek az éjfélt jelző 12-es számhoz. 

Az órát, a civilizációt fenyegető kockázatok jól ismert szimbólumát az 1940-es években hozták létre az 1945-
ben megalakult Chicagoi Atomtudósok elnevezésű szervezet tagjai, az egyik atomtudós feleségének, Martyl 
Langsdorf ötletének alapján, aki úgy gondolta, hogy az óra a bombák kilövése/robbantása előtti visszaszámlálásra 
való utalással jól illusztrálhatja a tudósok célját, akik az akkori nukleáris kockázatok jelentőségére szerették volna 
felhívni a nemzetek figyelmét. A közlöny kiadóját ugyanis a Manhattan Projekt résztvevői alkották, akik jól is-
merték az újfajta fegyverek okozta potenciális veszélyeket.  

Az első évben még éjfél előtt hét perccel állt az óra mutatója, az elkövetkező években azonban a nukleáris 
kockázatok mellé más típusú események is csatlakoztak a fenyegetés szintjét felmérő és kiértékelő listán, például 
politikai kérdések, a klímaváltozás hatásai, az információs háború, vagy újabban a koronavírus-járvánnyal kapcso-
latos helyzet. A hidegháború csúcspontján, az 1953-as hidrogénbomba-robbantást követően az óra 2 perccel járt 
éjfél előtt. Innen volt még visszaút is, a kubai rakétaválság (1962) után a mutatók 7 perccel kerültek éjfél elé, 
majd 1991-ben, a hidegháború végén, a Szovjetunió felbomlásával, a vasfüggöny megszűnésével 17 percre sikerült 
visszaállítani! Azóta csak egyre közelebb és közelebb kerül az emberiség a pusztuláshoz: az okok közt szerepel a 
geopolitika növekvő változékonysága, a nukleáris fegyverek elterjedése és az éghajlatváltozás új, egzisztenciális 
fenyegetése, amelyet 2007-ben hivatalosan is tényezővé tettek a számításokban. A 75 éves hagyomány tovább él, 
mivel a szimbólum és az óraállítás évenkénti szertartása lehetőséget kínál a világ helyzetének felmérésére és az er-
ről való párbeszéd folytatására. 

Jack Heinemann, a Canterbury Egyetem genetikusa írja a Conversation-ön megjelent beszámolójában (ahol J. 
Robert Oppenheimert idézi) annak idején, az atombomba fejlesztésekor a projekten dolgozó tudósok megismerték 
a bűn fogalmát a munkájukkal kapcsolatban, és a tudósok felelősségét a technológiai fejlődés működtetésében. 
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„Ha a bomba volt az oka, hogy a fizikusok megismerték 
a bűnt, akkor lehetséges, hogy a többi egzisztenciális 
fenyegetés által – amelyek a technológiai és fogyasztási 
függőségünk eredményei – ismerik meg mások is ezt. 
Végső soron az egymással összeköttetésben álló fenye-
getések természete az, amire a Végítélet Órája figyel-
meztet minket!” 

Több mint érdekes, hogy az atomtudósok az emberi-
ség megmaradását fenyegető kockázatok hangsúlyozása 
érdekében ugyanazt a metaforát használják, mint ame-
lyet az Úr Jézus alkalmaz, amikor az Ő visszajövetelé-
ről beszél, mégpedig az éjfél időpontját. Az viszont lé-
nyeges különbség, hogy a tudósok nem az Isten Fia ér-
kezését várják, hanem a földi civilizációt szeretnék 
megóvni a teljes összeomlástól.  

Megváltónk a tíz szűzről szóló példázatában (Mt 
25,1–13) beszél erről a legvilágosabban. A parabola egy 
izráeli menyegzőn játszódik, ahol tíz nyoszolyólány 
várja a vőlegény érkezését lámpással a kezében. Közü-
lük öten (az okosak) vittek 
magukkal tartalékolajat, 
öten pedig (a balgák) nem 
gondoskodtak pótlásról. 
Mivel a vőlegény késett, 
valamennyien elaludtak. 
Éjfélkor aztán kiáltás 
hangzott: „Íme, a vőlegény! 
Jöjjetek a fogadására!” 
Nem nehéz azonosítani a 
szereplőket: a vőlegény az 
újra eljövő Jézus Krisztus, 
mi pedig lámpással a ke-
zünkben, akik várjuk Őt. Egy másik helyen Üdvözítőnk 
érkezésének váratlanságát a tolvaj éjszakai tevékenysé-
gével érzékelteti. Ezzel kapcsolatban Pál apostol fi-
gyelmeztet bennünket: „Ti azonban, testvéreim, nem 
vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne 
meg titeket.” (1Thessz 5,4). S ez akkor is így van, ha azt 
tapasztaljuk, hogy az emberiségre egyre sűrűbb sötétség 
telepszik, és a Végítélet Óráján alig van száz másodperc 
éjfélig! „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal 
fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétsé-
gé.” (1Thessz 5,5) Ezt hitetlen környezetünk is észreve-
szi, amit Péter apostol így kommentál: „Azért 
haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem fut-
tok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posvá-
nyába.” (1Pt 4,4). A világ szellemi, erkölcsi sötétsége 
hatást gyakorol az Isten gyermekeire is, ezért lényeges 
megszívlelnünk Pál apostol intését: „Akkor ne is alud-
junk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 
Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrésze-
gednek, éjjel részegednek meg.” (1Thessz 5,6–7).  

Jézus példázatában azt látjuk, hogy mind a tíz szűz 
elálmosodott és elaludt. A különbség nem ebben volt 
közöttük, hanem a hit és a Szentlélek olajának meglété-
ből illetve hiányából adódott. Súlyos figyelmeztetést 
rejtenek Urunk szavai: az utolsó időkben adventi vára-

kozásunk közben a világot egyre jobban elborító szel-
lemi sötétség minket is elálmosít, szunnyadásra, alvásra 
késztet. Ez egyéni és gyülekezeti szinten azt jelenti, 
hogy továbbra is végezzük a megszokott tevékenysé-
günket, szolgálatainkat, de mindebből hiányzik az átütő 
erő, a Lélek ereje és valósága. Pál apostol így figyel-
meztette az efezusiakat és minket is: „Mert egykor sö-
tétség voltatok, most azonban világosság vagytok az 
Úrban: éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság 
gyümölcse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség. 
Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne legyen 
részetek a sötétség terméketlen cselekedeteiben, hanem 
inkább leplezzétek le ezeket. … Ezért mondja (Ézsaiás 
nyomán): ’Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból 
és felragyog neked a Krisztus!” (Ef 5,8–14). 

Amikor az Úr Jézus meggyógyította a vakon szüle-
tett embert szombaton, tanítványait így oktatta: „Ne-
künk annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött 
engem, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor 

senki sem tud munkálkodni.” 
(Jn 9,4). Fenyegető módon 
alkonyodik a világ felett, és 
egyre nő a sötétség, ezért meg 
kell szívlelnünk az igét: „Jól 
vigyázzatok tehát, hogyan él-
tek; ne esztelenül, hanem böl-
csen, kihasználva az alkalmas 
időt, mert az idők gonoszak. 
Éppen azért: ne legyetek 
meggondolatlanok, hanem 
értsétek meg, mi az Úr akara-
ta.” (Ef 5,15–17). Valóban, 

napjainkban különösen nagy vigyázásra és bölcsességre 
van szükségünk, hogy a még kínálkozó alkalmakat jól 
kihasználjuk, mert jöhetnek sokkal vészterhesebb idők, 
„gonoszabb” napok, amikor lehetetlen lesz missziózni, 
az evangéliumot hirdetni, mert oly mértékben megnö-
vekszik a Krisztus-gyűlölet. Ezért sürgető megérteni az 
Úr akaratát, feltéve a kérdést: „Mit akarsz, Uram, hogy 
cselekedjünk most, egyéni és gyülekezeti szinten?”  

Befejezésül hadd álljon itt annak az ádventi éneknek 
a szövege, amelynek kezdő sora adta ennek a vezér-
cikknek a címét: 

„Az Úr éjfélkor érkezik! Halld ez intés szavát! / 
Mécsedben lángoljon a hit, Virrasztva készen 
várd! / Bár e világ nagy kétkedőn Azt véli haszta-
lan, / Hogy az ítélet el se jön, Vagy jóval távol 
van. 
Az Úr éjfélkor érkezik, Ne szunnyadj hát tovább! / 
Bár most még csendes minden itt, Vigyázd az éj-
szakát! / Kegyelme még időt adott, Türelmét meg 
ne vesd, / Hogy mint hű szolga állva ott, Jutal-
mad átvehesd!” (BGyÉ 544. ének 1. és 4. vers). 

 

Kolozs Nagy János 
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ISMERJÜK EGYMÁST?
 
Nemrég lett gyülekezetünk tagja Szebegyinszki Janka, aki kislányával, Rebekával érkezett kedves test-
véri invitálásra hozzánk. Örülünk, hogy jól érzi(k) magát nálunk, és természetes, hogy az ő élettörténete 
is érdekli a testvéreket. Íme, most itt az alkalom, hogy jobban megismerjük azt az életutat, amit eddig járt 
be Isten kegyelméből. Őszinte válaszait becsüljük meg, és vegyük körbe őket is nagy testvéri szeretettel. 
 

 

– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, hol és milyen csa-
ládba születtél, kik a szüleid, testvéreid, hogyan és hol 
teltek gyermekéveid?  

1979. október 16-án születtem Budapesten. Keresztény 
családban nőttem föl, anyukám Bakó Ildikó tizenegy 
éves koráig ide, a Budai Gyülekezetbe járt. Nagypa-
pám, Bakó József elöljáró volt a 
gyülekezetben. Majd átmentek a 
Budafoki Gyülekezetbe. Apukám 
Békés megyében, Kondoroson szü-
letett, szintén hívő szülőket és ne-
veltetést kapott, ő is megtért. Tizen-
négy évesen került fel Pestre, hamar 
rátalált a Budafoki Gyülekezetre, 
ahol megismerkedett anyuval és 
összeházasodtak. Három éves ko-
rom óta Budafokon lakunk. Anyu 
gyermekgondozónő egy csecsemő-
otthonban. Apu tizenkilenc éves ko-
ra óta kamionozik, most, hetvenkét 
évesen is járja a világot. Tőle tanul-
tam többek között mi az a becsület 
és munkaszeretet, küzdés és család, 
összetartás. Négyen vagyunk testvé-
rek. Egyik öcsém most Németországban él, van egy lá-
nya, aki most hat éves. Másik öcsém Prágában él és 
dolgozik. Húgom anyuékkal lakik, olykor ti is láthatjá-
tok a gyülekezetben. Boldog gyerekkort tudhatok ma-
gaménak. 

– Milyen környezetben nőttél fel, milyenek voltak ifjú 
éveid? Milyen volt a gyülekezet? Milyen élményeid 
vannak életed ezen éveiből? 

Sokat játszottunk együtt testvéreimmel, nagyon sok időt 
töltöttünk kint: fára másztunk, bunkert építettünk és 
csak sötétedéskor mentünk haza. Gyülekezetbe, a Buda-
foki Baptista Gyülekezetbe is nagyon szerettem járni 
kisgyerekkoromtól kezdve, kivéve vasárnap délutánon-
ként, mert akkor éppen izgalmas mesék mentek a TV-
ben. Azok jobban izgattak addig, amíg meg nem tértem. 
Tizenegy évesen adtam át életemet Krisztusnak. Hamar 
aktív tag lettem. Tizenöt éves voltam, amikor elkezdtem 
a gyerekszolgálatban tevékenykedni. Először mint segí-
tő, aztán mint tanító. Mivel szinte egy kertünk volt/van 
a gyülekezettel és nem a leülök és ott maradok típus 
voltam/vagyok, szinte minden rendezvényen ott voltam. 
Szívesen mentem takarítani, imacsoportban, énekkar-
ban is részt vettem. Házicsoportok is jól működtek, egy 
időben vezettem is az egyiket. Tini- és fiatal éveim így 
teltek, aktívan az Úr szolgálatában. 
 

– Volt-e gyülekezetváltásod az évek során? 

Huszonnégy évesen kimentem tíz hónapra Angliába. 
Ott is találtam egy gyülekezetet, szerető és támogató 
testvéreket. Isten feltétel nélküli szeretetét ott tapasztal-
tam meg leginkább. Onnan Isten gyülekezetplántálásba 
szólított Petőfibányára, ahol a gyermekmunka vezetője 

voltam évekig. Csodákat és új éle-
tek születését éltük meg. Nagyon 
szerettem misszionáriusként Isten-
nek szolgálva ott élni. Ott kötöttem 
házasságot. Sajnos nem sokkal há-
zasságkötésünk után onnan eljöt-
tünk, felköltöztünk Budapestre. 
2010-ben elkezdtünk járni az Érdli-
geti Biblia Közösségbe. Áldott évek 
voltak. Aztán onnan elment szere-
tett lelkipásztorunk, amit mi is ne-
hezen éltünk meg. Emellett elkez-
dődött a Covid-időszak. Mély ba-
rátságokat ápoltunk házaspárokkal, 
akikkel egy házicsoportba jártunk. 
Mai napig tartjuk velük a kapcsola-
tot, de szinte mindannyian más-más 
helyekre távoztunk. Mi is kerestük 

a helyünket: a lányommal Budafokra jártunk le egy 
időben. Most itt vagyunk. 

– Kérlek, beszélj arról, hogy hogyan vezetett Isten ide, 
a mi gyülekezetünkbe? Miből érezted, hogy itt kell 
tagnak lenned? Úgy érzed, hogy megtaláltad a helyed, 
a neked való feladatot? 

Kerestük a helyünket: én se éreztem igazán otthon ma-
gam akkor Budafokon és lányom se érezte jól magát a 
bibliaórákon. 

Végül Hunyadyné Gulyás Kinga és Sonkoly Tamás 
invitálására eljöttünk tavaly gyerektáborba, ahol Rebus 
nagyon jól érezte magát, így vasárnaponként is elkezd-
tünk járni. Minden alkalommal szólt hozzám Isten vagy 
a dicsőítéseken vagy Kotán Béla lelkipásztor vagy más 
testvéreken keresztül, és Rebus is szívesen jár, így úgy 
láttam, ez a mi lelki otthonunk most. Feladataimat, 
szolgálataimat és hozzá való energiáimat még keresem. 
Egyelőre a gyerekszolgálatba kapcsolódtam be, meglát-
juk hogyan tovább. Igyekszem Isten szavát meghallani. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahe-
lyeid voltak/vannak? 

Iskolás éveim hamar elrepültek . A szépre-jóra em-
lékszem leginkább. Nagyon jó, hiteles alsós tanítóm 
volt, ő tanított meg a természet szeretetére és indított el 
tanítói pályámon. Gimnázium után nem volt kérdés 
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számomra hogy a Tanítóképzőt végezzem el. Egy évig 
napköziztem egy keresztény iskolában, majd a nyelvta-
nulás miatt kimentem Angliába au-pair-kedni. Onnan, 
ahogy már említettem, vidékre költöztem és gyermek-
misszionáriusnak „álltam”. A Palánta égisze alatt sok 
iskolába és óvodába jártam be bibliaórákat tartani, ké-
sőbb az ottani gyülekezetplántáló csapattal vihettük el 
az evangéliumot több ezer gyereknek bábdarabokon és 
pantomimen keresztül. Budapestre visszaköltözve tíz 
évig Budafokon napköziztem, 2019-től az Újbudai 
Bocskai Általános Iskolában vagyok tanító (Sonkoly 
Patrik egyik tanító nénije is voltam ). 

– Hogyan kerültél közel Istenhez? Hogyan történt 
megtérésed, milyen út vezetett a Megváltóval való ta-
lálkozásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed? 

A családban szüleimet boldognak láttam. Rendszeresen 
olvastunk Bibliát, beszéltek Istenről, imádkoztunk. Ezt 
a boldogságot hamar összekötöttem a fejemben azzal, 
hogy ők hívők. Hívők, ismerik személyesen Istent, tehát 
boldogok. Én is az akartam lenni. Emellett féltem a po-
koltól. Nem akartam oda kerülni. Nekem nem volt kér-
dés soha hogy Isten tényleg létezik-e, szeret-e, van-e 
Mennyország. Ezeket egyszerűen elhittem. A kérdés az 
volt számomra, hogy hogyan tudom átadni igazán az 
életemet Jézusnak? Az hogy kimondom szavakkal, 
hogy hiszek, azt éreztem nem elég…, aztán az egyik 
evangélizáción valami megmozdult bennem… Nem tu-
dom miről volt szó pontosan, hisz gyerekfejjel sose ér-
tettem hogyan tudnak olyan áhítatos képpel akár több 
órán át is figyelni a felnőttek, és bizony sokszor nem is 
értettem semmit, de most Isten Lelke megérintett. Rá-
jöttem, hogy bűnös vagyok. Nem azért mert minden 
ember az, és nem is azért, mert azt mondja valaki ne-
kem, hanem mert én, Janka engedetlenkedem olykor a 
szüleimnek, veszekszem a testvéremmel, elloptam egy 
radírt, mert megtetszett stb. És ez nem tetszik Istennek. 
És ez akkor nagyon fájt. Bocsánatot kértem, szívből! 
Ezután vártam az alagsorban egy bibliaköri tanítóra, 
akivel arról beszélgettünk hetek óta, hogy mi tart vissza 
attól, hogy átadjam az életemet. Ahogy vártam, a folyo-
són kimondtam Istennek, hogy bocsásson meg, mert 
nagyon fáj az, amiket tettem. Az Ő gyermeke akarok 
lenni. Igazán, szívből! És ekkor mintha egy kő esett 
volna le a szívemről. Megkönnyebbültem. Sírva kérdez-
tem Istent: „Akkor ez most azt jelenti, hogy megbocsá-
tottál? Örök életem van?”  Életemben akkor egyszer Is-
ten emberi hangon válaszolt: Igen! Óriási élmény volt. 
Két hónappal később Kulcsár Tibor merített be, tizen-
egy éves koromban. 

– Tudjuk, hogy kis családod jelenleg két főből áll: be-
lőled és kislányodból. Kérlek, beszélj arról, hogyan 
alakította Isten, és te a családi életedet? Milyen az élet 
egyedülálló szülőként, milyen kihívásokkal kell meg-
küzdened? Van-e segítséged? 

Volt férjemmel 2007-ben házasodtam össze. Hittem, 
vagy csak akartam hinni, hogy ez Isten akarata. Sajnos 
egy idő után azt láttam, hogy ha nem változtatunk be-

rögzült rossz szokásainkon, játszmáinkon, akkor nem 
tudjuk betölteni szerepeinket és úgy élni meg a házas-
ságunkat, ahogy azt Isten jónak látja. 2014-ben elkezd-
tünk egy lelkigondozói-tanfolyamot saját épülésünkre 
is, és ráadásul 2015-ben született meg Rebus, akit 
örökbefogadhattunk. Isten csodájának, házasságunkra 
nézve megelőlegezett bizalmának tekintettem. Jellem-
beli változás viszont nem következett be, rossz szokása-
inkhoz hamar visszatértünk. Nagyon sokat dolgoztam 
magamon, Isten sok mindenre rávilágított életemben, 
elkezdtem változni, sokat vajúdtam, vajon egy keresz-
tény elválhat-e. Amikor már apukám szájából – aki azt 
tanította, nincs válás – és a szószékről is elhangzott, 
hogy van olyan helyzet, amikor nem hogy lehet, hanem 
szükséges, számomra egyértelművé vált: bármennyire 
fájó és szaggató, itt most ez a megoldás. 

Nem egyszerű egyedülálló anyaként élni, de jobb 
mint mérgező/bántalmazó házasságban. Szüleim sokat 
segítenek. Kihívás leginkább számomra az, hogy talál-
jak magamnak „énidőt”. Leginkább úgy tudok feltöl-
tődni, ha egyedül vagyok órákat vagy akár napokat, il-
letve ha mély beszélgetéseket tudok folytatni Istenről, 
érzelmekről, a mindennapok megéléseiről.  

– Kérlek, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jellemedet? 

Nagyon sok ilyen van. Órákat tudnék erről beszélni. 
Egyik mélység az én életemben az volt, ami manapság 
sok nő életében: nem estem teherbe. Mindig is sok gye-
reket szerettem volna. Házasságkötésemkor is arról be-
széltünk még, hogy két-három gyereket szülök, aztán 
két-három gyereket örökbe fogadunk majd. Aztán eltelt 
egy év, kettő, öt és semmi. A kivizsgálások után azt 
mondták nekünk, hogy kb. 8% esély van arra, hogy 
megfoganjon. Próbálkoztunk gyógyszerrel is, de a tes-
tünk nem bírta. Végül meg kellett élni, hogy bizony ezt 
el kell engednünk. Minden áron azért nem. El kellett 
gyászolnom a meg se fogant gyermekünket. Eleinte ne-
héz volt. Mindenhol csak terhes nőket láttam és arra 
gondoltam, mit csinálhatok rosszul, hogy nekem nem 
jut ilyen áldás. Aztán szép lassan le tudtam tenni Isten 
kezébe, el tudtam fogadni, hogy ez nem a mi utunk. Is-
tennek más terve van. Fontos volt, hogy a gyászidőszak 
lezáruljon. 

Utána tiszta szívvel tudtam részt venni örökbefoga-
dói tanfolyamon. Mindenkinek ajánlanám, hogy végez-
ze el. Annak is, aki nem akar örökbe fogadni. Nagyon 
sokat tanultam, tanított Isten az elfogadás és őszinteség 
fontosságáról. Jó volt már úgy ott lenni, hogy tudtam, 
akit kapunk ő a mi gyerekünk. Nem a meg nem szüle-
tett helyett valaki, aki mondjuk, boldoggá tesz, hanem ő 
az, akit Isten valóban a mi családunknak szán. Aki 
anyukájának engem szán Isten. A másik, amin végig 
mentem az a kérdés, hogy vajon tudnék-e anyukája len-
ni roma származású gyermeknek. Isten előtt egyformák 
vagyunk. De be kellett vallanom, hogy vannak fenntar-
tásaim. Aztán Isten dolgozott a szívemen és pár hónap 
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múlva már nem az volt a kérdés, hogy el tudnám-e fo-
gadni, hanem hogy vajon én alkalmas vagyok-e anyá-
nak. Újra és újra biztatott Isten arra, hogy higgyem el: 
az Ő tervei a legjobbak! Ő úgy szeret, ahogy vagyok! 
Én is úgy fogom szeretni gyermekem, ahogy van. És 
alkalmasságom szintén tőle jön! Amikor Rebus létezé-
sének híre megérkezett, először azt mondták: roma fiú. 
Ekkor már el tudtam fogadni őt is és az anyukáját is, 
hisz úgy imádkoztunk érte és úgy gondoltuk, ő a mi 
gyerekünk. A szeretet pedig ilyen: mindenestől elfogad. 
Hálát adok vérszerinti anyukájának is, hogy őt szerető 
családban akarta tudni és kész volt „átadni neveltetését, 
életét a kezünkbe”. Hálás vagyok Istennek is, hogy 
bármennyire is nem vagyunk tökéletes szülők, Ő mégis 
a mi családunkba helyezte. Sokat tanulok Rebuson ke-
resztül is: milyen a gyermeki hit és bizalom, ami jó, ha 
Isten iránt is megvan életünkben. 

Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Nagyon sokáig a Kol 3,2 volt: „Az odafennvalókkal tö-
rődjetek, ne a földiekkel!”. Ez segített, segít, hogy a fó-
kuszt hova tegyem. Erre az évre kértem és kaptam igét, 
ami a következő: „Tekintetemet a hegyekre emelem, 
honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki a 
hegyet és a földet alkotta…” (Zsolt 121:1,2a) 

Ének: Lauren Daigle: You Say I am loved (Azt mon-
dod, szeretsz). Hajlamos vagyok alábecsülni magam, 
sokszor segít helyére pofozni gondolataimat: „Isten 
mondja, hogy szeretett/szeretve vagyok, ha nem is ér-

zem… erős vagyok, ha gyengének is hiszem magam…” 
Hisz Isten alkotott, az Ő képmására, hogyan is lehetne 
ez másképp! 

Milyen terveid vannak? 

Megerősödni Krisztusban, és látni hogyan és merre to-
vább. Egy kicsit úgy érzem magam, mint aki épp a 
pusztában halad előre. Kánaán földje még várat magára, 
és ami most van az egy oázis, ahol megerősödhetek, 
hogy továbbmenjek. Még nem tiszta, pontosan merre. 

– Eddigi hívő életed során mit tanultál, mit tapasztaltál 
arról, hogy milyen az Isten szerinti gyülekezet? 

Elfogadó. Feltétel nélküli szeretettel bíró. Nyitott. Isten- 
és nem emberközpontú. Olyan, ahova bárki bemehet és 
otthon érzi magát. Ahol megfelelő empátiával készek 
helyreigazítani, vezetni a másikat. Ahol számíthatunk 
egymásra. Ahol valóban Isten Szavát, a Bibliát tanítják.  

– Köszönöm kedves soraidat, és ezzel a két igével kívá-
nom Isten áldását további életedre: 

„Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, 
hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy 
világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távo-
zott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép 
elől.” (2Móz 13,21-22) 

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem 
jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” 
(Jn 8,12) 
 

Ádány Judit 
 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Ötven éves imaházunk bemerítőmedencéje 
 

Fél évszázada avatta 
fel a gyülekezet azt a 

bemerítőmedencét, 
ami ma is várja, hogy 
minél többször legyen 
tele vízzel, és rendelte-
tésének megfelelően 
tudjon működni, ne 
csak dísz legyen a 
szószék mögött. Ez 
szép kerek szám, ezért 
kezdeményezte Bodá-
né Ibolya, hogy emlé-

kezzünk meg róla. És milyen jó, hogy megtehettük! 
Én is a bizonyságtételre felkért testvérek között vol-

tam, de sajnos, nem lehettem most ott személyesen, 
amit így utólag kicsit bánok, mert az internetes közvetí-
tésen én is követtem az istentiszteletet, és nagyon jó 
volt hallgatni testvéreim megemlékező beszédeit, és azt, 
hogy most is úgy döntenének, hogy követik az Urat. 
Épp ezért gondoltam, hogy itt, az én történetemmel is 
árnyalom a képet . 

Nagyon érdekes és küzdelmes volt számomra a be-
merítésem előtti időszak, igazi vajúdás volt, míg végül 
Isten segített meghozni a döntést, miközben az akkori 
házicsoportomból ketten – Gebry Zsuzsa és Sonkoly 
Ági – már jelentkeztek bemerítkezni. Nagyné Évi kér-
désekkel segített visszaemlékezni, és rájöttem, hogy 
igen vegyes emlékeim vannak abból az időből. Miköz-
ben addig se, és azóta sem éltem át akkora örömöt, mint 
azon a bizonyos harmincegy évvel ezelőtti november 
12-én, az elköteleződésem estéjén, utána próbára is té-
tettem. Az elöljárósági meghallgatástól nagyon féltem, 
és Szakács bácsi nem is javasolta elfogadni a felvételi 
kérelmemet, de a többiek megszavazták. Hála nekik, 
mert úgy gondolom, ez nagy törés lett volna akkor ne-
kem. Majd a gyülekezeti meghallgatásom is izgalmasra 
sikeredett… Ezután maga az ünnepség igazi örömünnep 
volt, minden rendben és ékesen történt, és sikerült a 
vízbemerítést is egy kisebb köhögéssel megúsznom, 
miközben irtózom attól, ha víz megy az orromba, és a 
fejem a víz alá kerül. Igen, ez is hozzátartozott, nem 
hallgathatjuk el, ez a valóság. 
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Mert a nagy Istenélmény nem ott történik az emberrel, 
hanem a döntésnél, és azokkal, akik szerettek, és már 
nagyon várták – velem együtt – ezt a döntést. Az ünnep 
annak a bátorsága, hogy kiállsz, és elmondod, hogy mi-
ért merítkezel be, vállalod a hited, megvallod azt, hogy 
személyes találkozásod volt Istennel, és ezzel együtt 
vallást teszel Róla, aki az egy, mindenható és igaz Isten. 
Nem érdekből (ahogy egyesek gondolták, hogy férjhez 
tudjak menni), hanem meggyőződésből, mert az örök 
életed a tét, amit senki más nem tud megadni, csakis Is-
ten. És utána kezdődik a kalandtúra: hegyre föl, völgy-
be le, fennsíkon haladva, miközben Isten segít megőriz-
ni a hited, a lelkesedésed, a bizonyságod, a szereteted, a 
kitartásod, segít engedelmeskedni, ad melléd társakat, 
érted imádkozókat, olyanokat, akiknek te segíthetsz, 
felismerteti veled a szellemi és lelki ajándékaidat, segít 
ezek hasznosításában, meggyógyít (vagy sem) a beteg-
ségeidből, alkalmakat készít neked a hited megvallásá-
ra, a hétköznapokban való megélésére – elsősorban fe-
leségként és szülőként folyamatosan. 

A bemerítés fontossága szerintem olyan, mint az úr-
vacsoráé: emlékeztet az áldozatra, amibe az új életed 
került, és arra a szövetségkötésre, amire Erika és Peti 
hivatkoztak az ünnepségen. Önvizsgálatra, bűnvallásra, 
bocsánatkérésre késztet. Az elköteleződésedre emlékez-
tet, amit nem szeghetsz meg, nem kerülheted ki követ-
kezmények nélkül, és ami a legnagyobb ajándékot adja 
neked: az öröklétet Istennel. Mert érdekes módon azt is 
átéltem, amiről Marika beszélt, a poklot, amikor úgy 
éreztem már hívő (!) életem során, hogy Isten nincs ve-
lem, magamra hagyott, nincs remény. Ez az igazi pokoli 
érzés. Ez is a valóság. 

A bemerítési igém, amit Kulcsár Tibitől kaptam, aki 
később a sógorom lett, ez volt: „Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg 
bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem va-

gyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg ben-
nünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, 
hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van párt-
fogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő en-
gesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a mién-
kért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn 1,8-2,2) 

Érdekes, hogy ezt az igét kaptam akkor, mert Tibi 
semmit sem tudott azokról a vívódásaimról, hogy a 
megtérésemkor történt bocsánatkérést tényleg elfogad-
ta-e Isten, és azok, akiket megbántottam valamivel?! 

Igaz, már csak nyomokban emlékszem arra, hogy mi-
lyen voltam, miről gondolkoztam, mi foglalkoztatott leg-
inkább azelőtt, hogy hívő lettem, de a mai napig tudom, 
és nem felejtem, hogy honnan jöttem. Hát, ilyen hatással 
volt és van az én életemre az a harmincegy évvel ezelőtti 
döntés, a bemerítés, és az, hogy Isten nem engedte el a 
kezem azóta sem, még ha néha ezt is éreztem. 

Bár a bemerítés nem üdvösségfeltétel (a hit az, az 
feltétlenül az), de mégis az Isten melletti kiállásunk első 
mérföldköve, itt kezdődik a hitvalló élet. Épp ezért 
gondolom úgy, hogy a bemerítkezés nem lehetőség, ha-
nem kötelesség! „Aki hisz, és bemerítkezik, az üdvözül, 
aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) 

Az alábbiakban azt a megemlékezést olvashatják a 
testvérek, amit az ünnepi megemlékezésre írt Nagy János 
testvérünk. Ennek inspirálására vettem elő a születésna-
pos listámat, és az én számolásom szerint a mostani 108 
gyülekezeti tag közül (akiknek egy része jó ideje nem jár 
a gyülekezetbe), 49-en vagyunk, akik itt, Budán 
merítkeztünk be, azaz a tagság 45%-a. Ez nem is rossz 
arány. Mert, ahogy lentebb olvashatjuk, az itt 
bemerítkező és budai taggá lett 197 fő (az összes 410-
főből) az 50 évhez képest nagyon kevés… Tudom, sokan 
nem szeretik a statisztikákat, mégis érdemes néha rájuk 
pillantani, mert ez a szám sajnos azt bizonyítja, hogy a 
környezetünk felé nem evangélizálunk jól és elegendően. 
2016-ban, amikor a szakdolgozatomat a gyülekezetünk 
történetéből írtam, az akkori 143 fős gyülekezeti tagság-
ból összesen 5 (!) fő volt az, aki vegytisztán a világból 
tért meg, ez 3,49%-a volt akkor a gyülekezetnek. Bor-
zasztóan kevés, szinte pironkodni való… 

A szép emlékek felidézése mellett egy ilyen jubile-
um szembesít bennünket a hiányosságainkkal is, hiába 
mondjuk, hogy millió dolog juttatta ide a gyülekezetet, 
a „Történtek hibák, de nem én tehetek róluk” (az öniga-
zolás lélektana, Elliot Aronson és Carol Tavris könyve) 
csak önámítás. Mi tehetünk róla. Hogy hogyan? Na, ez 
is megérne egy misét! Fókuszáljunk erre ! 

Ádány Judit

 
 

„Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta 
visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt válaszol-
ta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus meg-
keresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb 
aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyör-
ködöm.” (Mt 3,13-17) 
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EMLÉKBESZÉD – a budai baptista imaház 
bemerítőmedencéjének 50 éves jubileumára 

Kedves Testvérek! Kedves Gyülekezet! 
 

Ma délelőtt szerény keretek 
között Mennyei Atyánk irán-
ti hálával emlékezünk meg 
arról, hogy a Budai Baptista 
Gyülekezet 50 évvel ezelőtt, 
1972. november 19-én avat-
ta fel történetének első saját 
bemerítőmedencéjét. Az ün-
nepi istentiszteleten Mészá-
ros Kálmán pécsi lelkipász-

tor, országos alelnök testvér hirdette az igét és végezte 
az alámerítés szolgálatát. A hét fehérruhás közül ketten 
– Fekete Mária (ma: Ádány Ferencné) és Bódi Ágnes 
(aki azóta elhunyt) – a Budai Baptista Gyülekezet tagjai 
lettek; négyen (Orbán Bertalan és felesége, Bor 
Györgyné és özv. Nagy Sándorné) az Érdligeti Baptista 
Gyülekezetet erősítették, egy testvérnő, Dul Sándorné 
pedig a Bp. József u-i gyülekezet tagja lett. A bemerített 

testvérekre dr. Szakács Im-
re és Mészáros Kálmán lel-
kipásztorok, Reviczky Má-
tyás nyug. lelkipásztor, Bo-
dó Sándor és Kmety Ottó 
presbiter testvérek kérték a 
Szentlélek kiáradását. 
Rövid történelmi kitekin-
tés 
A keresztyének keresztel-
kedése eredetileg teljes víz 
alá merítéssel történt. Ezt 
látjuk a Bibliában (lásd a 

szerecsen komornyik esetét, valamint az első gyüleke-
zetek életét), és a sokszor üldözött evangéliumi moz-
galmak (pl. anabaptisták, újkori baptisták stb.) követke-
zetes gyakorlatában mind a mai napig. 
A keresztyénség első századaiban bárhol, ahol volt ele-
gendő víz – folyókban, a tengerben vagy magánfürdők-
ben –, végeztek teljes bemerítést. Ahogy nőtt a megté-
rők száma, a római világ-
ban mindenfelé baptiszté-
riumokat építettek, Dal-
máciától Palesztináig és 
Görögországtól Egyipto-
mig. Az eddig feltárt leg-
régebbi baptisztériumok 
egyike Szíriában található 
az Eufrátesz partján, és kö-
rülbelül Kr. u. 230-ból 
származik. 

Nos, a csaknem 1800 
éves szíriai baptisztérium-
hoz korban alig mérhető a 

mi ötven éves bemerítőmedencénk története, nekünk 
mégis nagyon kedves, mert sok csodálatos megtérési él-
mény kapcsolódik hozzá, hiszen minden egyes lélek hul-
lámsírba merülése kiábrázolja az újjászületés két mozza-
natát: a víz alá merülés a bűnnek való meghalást, és a 
vízből való felemelkedés a Krisztussal együtt való feltá-
madást az új életre. 

A bemerítőmedence építésének rövid áttekintését 
kezdjük az imaház átadásánál. Amikor 1965. november 
16-án a kápolna megnyitásának ünnepi istentisztelete 
után adott fogadáson dr. John David Hughey (1914–
1984), az Amerikai Déli Baptista Szövetség európai és 
közel-keleti megbízottja az akkori egyházelnökség 
(Kovács Imre, Oláh Lajos és Herjeczki András) jelen-
létében ezt mondta: „Az Amerikai Déli Baptista Szövet-
ség képviseletében sok imaház építésében működhettem 
közre a különböző országokban. Azonban ennek a ház-
nak a felépítését úgy tekintem, mint eddigi szolgálatom 
csúcspontját. A Budai Baptista Gyülekezeten keresztül a 
szívemhez nőttek a magyar baptista testvérek.” 

Három évvel később, 1968-ban előtérbe került az 
eredetileg tervben szereplő bemerítőmedence építésének 
megvalósítása is. A Déli Baptista Szövetség erre a célra 
– mint a kápolnához tartozó projektre – jelentős össze-
get ajánlott fel. Ez az összeg a nemzetközi valutaválság 
közepette az építési költség több mint felét fedezte. Ké-
szült egy terv a szószék 
előtt létesítendő medencé-
re, de miután az imaház 
alatt található a gondnok-
lakás, a medence annyira 
besüllyedt volna a gond-
noklakásba, hogy a terve-
zőmérnök javasolta, ha-
lasszuk egy későbbi idő-
pontra a baptisztérium 
megépítését más szerkeze-
ti megoldással. Az Elöljá-
róság kérésére Csobaji Béla építészmérnök el is készí-
tette a medencének az épülethez toldalékként megépít-
hető tervét. Sok probléma késleltette az építés megkez-
dését, s a legfőbb baj az volt, hogy az építésre tartalé-
kolt valuta értéke csökkent, míg az építőanyagok ára je-
lentősen emelkedett! (Ha ma építkeznénk, ugyanerről 
kellene beszámolnunk!). 

1971. június 30-án a Bp. XI. ker. Tanács Építési 
osztálya megadta az engedélyt. Hozzáláthattunk a 
bemerítőmedence építéséhez úgy, hogy a kápolna 
szószéke mögötti részhez az I. emelet magasságában két 
vasbeton lábra felépíthettük a medencét és a hozzátarto-
zó öltözőket illetve szertárt.  
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1972. március 24-én kezdődtek 
a munkálatok, amelynek vasbeton-
szerelési részét illetve előbb az ala-
pozást a gyülekezet tagjai áldozatos 
munkával végezték el. A munkála-
tok még az év novemberében befe-
jeződtek. – Vannak-e még közöttünk 
testvérek, akik a bemerítőmedence 
építési munkálataiból kivették a ré-
szüket?(Polányi Károly és dr. No-
vák Péter testvérek jelentkeztek!) És 
ahogy már korábban említettem, az 
első ünnepélyes bemerítésre 1972. 
november 19-én került sor. 

Az elmúlt hetekben igyekeztem felmérni, hogy az 
eltelt 50 esztendő alatt hozzávetőleg hány bemerítés 
történt, hány fehérruhás pecsételte meg Krisztusba ve-
tett hitét, és kik végezték az alámerítés szolgálatát. A 
kapott adatok nagyon beszédesek, időnként meglepőek. 

Kezdjük a bemerítési istentiszteletek számával: a 
Bemerítési anyakönyv tanúsága szerint 70 ünnepélyes 
alkalomra került sor. Hozzá kell tenni, hogy néhány 
bemerítés, amit a Szüret utcai Adventista Gyülekezet, a 
Mahanaim Gyülekezet vagy a Solymári gyülekezet tar-
tott imaházunkban, nem lett feljegyezve.  

A fél évszázad alatt ezen a helyen 410-en követték 
Jézus Krisztus példáját az alámerítésben. Hogy ez a 
szám sok vagy kevés, ennek megítélése vérmérséklet 
kérdése. A legtöbben valószínűleg azt mondanák, bár-
csak sokkal többen kötelezték volna el magukat Isten 
mellett. Ezt a 410-es számot felbontva tovább árnyaló-
dik a kép. Ugyanis ha azt vizsgáljuk, hogy ebből meny-
nyien lettek a budai gyülekezet tagjai, akkor azt látjuk, 
hogy 197-en, ami kevesebb, mint 50%. 

 
 

Vajon honnan érkezett a bemerítkezők másik fele? A 
válasz: a Budai Eklézsia 153 tagja a mi imaházunkban 
vette fel a hitvalló keresztséget 1977–1993 között dr. 
Sréter Ferenc, Nánási Csaba és Farkas József lelki-
pásztorok által. A jobb érthetőség kedvéért: dr. Sréter 
Ferenc (1894–1988) evangélikus lelkész, aki a Budavá-
ri Evangélikus Gyülekezetet pásztorolta, a kommunista 
rendszerrel szembefordulva 1954-ben kivált az egyház-
ból, és 220 hívével szabadegyházi közösséget hozott 

létre. Felismerte a bemerítés igazságát, és ezt a gyüle-
kezet tagjai is fontosnak tartották, aminek következté-
ben nagylétszámú alámerítéseket tartottak, nemritkán 
egy évben kétszer-háromszor is. 

Akik más baptista gyülekezet tagjai lettek bemerítésük 
után, ők 34-en voltak. A legtöbbször ez abból adódott, 
hogy a vendég bemerítő lelkipásztor saját gyülekezete tö-
rekvőit elhozta, és a mieinkkel együtt őket is alámerítette. 

Végül azokat is megemlítem, akik nem baptista 
berkekből jöttek bemerítkezni. Ők 27-en voltak. Közü-
lük kiemelem a Budapesti Szabadkeresztyén Gyülekezet 
ünnepélyét 1981-ben, amikor Mézes László lelkipásztor 
19 fehérruhást részesített felnőttkeresztségben. 

 
 

És 8-an voltak olyanok, akik a csecsemőkeresztelő 
népegyházakból jöttek, de felismerték a bemerítés igaz-
ságát, bizonyságot tettek megtérésükről, majd bemeríté-
sük után visszamentek a maguk egyházába, mert úgy 
érezték, hogy ott van küldetésük. Főleg a rendszerváltás 
előtti években 6 református, 1 evangélikus és 1 római 
katolikus hívő követte Jézus példáját. 
Bemerítő lelkipásztorok: 
Mészáros Kálmán, Révész László, Háló Gyula, Hargas 
Gyula, Herjeczki András, Szűcs József, Békefi Pál, Nagy 
Ferenc, dr. Sréter Ferenc (Budai Eklézsia), Laczkovszki 
János, Viczián János, Nánási Csaba (Budai Eklézsia), Dr. 
Nagy József, Mézes László (Bp-i Szabadkeresztyén Gyü-
lekezet), Dobner Béla, Szebeni Olivér, Révész Benjámin, 
dr. Gerzsenyi László, Asztalos Imre, Marsal János, Papp 
József, Farkas József (Budai Eklézsia), Balog Miklós, 
Lukács Gyula, Hányik János, Pátkai Béla, Ifj. Kulcsár 
Tibor, Lukács Tamás, dr. Almási Tibor, Marton Zsolt, 
Fábián Sándor és Kotán Béla. 

Visszatekintve hálát adunk szabadító Istenünknek az 
elmúlt ötven év áldásaiért, a fehérruhások csapatáért, 
akikkel kapcsolatban feltehetjük a kérdést: „Kik ezek a 
fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek?” A válasz: 
„Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és meg-
mosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány véré-
ben!” (Jel 7,13–14). Testvérek, könyörögjünk azért, 
hogy ezen a helyen minél többen üdvre jussanak és 
csatlakozhassanak a fehérruhások ünnepi seregéhez! 

Kolozs Nagy János 
Elhangzott Budán, 2022. november 20-án. 
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„A bemerítés az újjászületés jelképe, a megtérés utáni hitlépés. A bemerítésben csak az részesülhet, aki hitéről val-
lást tesz, és akinek az életében láthatóvá lett a változás, a megtérés gyümölcse. Engedelmességünk és Krisztushoz 
való tartozásunk nyilvános kifejezése. Aki bemerítkezik, megvallja, hogy bűnös régi életével szakít, és teljesen át-
adja életét Jézus Krisztusnak. A bemerítés kiábrázolja a szentek, a hívők közösségéhez való tartozást, valamint a 
megtisztulást, a mennyeiek és a földiek előtt pedig nyilvános vallástétel. Úgy gondolom, örök, meghatározó élmény 
ez, emlékezetes fordulópont, akik részesültünk a hitvalló bemerítésben. A Krisztushoz való tartozásunk, elkötele-
ződésünk napja, amire visszaemlékezve újra megerősödünk hitünkben.” 

Komlósi Sándor– Baptista áhítat június 10. 
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BIZONYSÁGTÉTEL
 

Első Isten, aztán a család, a gyülekezet és utána jön a többi… – hallottam sokszor ezt egyik kedves 
testvéremtől. Mivel mostanában a gyülekezetről, annak a mi életünkben betöltött szerepéről gondolko-
dunk többet, ezért erről szólnak a következő bizonyságtételek is. Pontosabban arról a gyakorlati szere-
tetről, amit mi, gyülekezeti tagok tudunk nyújtani egymásnak. Hálás vagyok, hogy volt miről írni, és hogy 
ezt meg is tették testvéreim, mert ez is egy szeretetmegnyilvánulás: Isten felé, a testvérek felé, és az 
utókornak is. Olvassátok ti is hálás szívvel! 
 

 

Cselekvő szeretet 
 

A mindannyiunk által ismert vers ref-
rénje így hangzik: „Mindig arra a 
harmadikra gondolj, mert az a szere-
tet.” (Túrmezei Erzsébet: A harmadik) 

Istenünk egyszülött Fia halála és 
feltámadása által földre jött a szere-
tet, amit mindannyian kaptuk és ka-
punk. Nagy kegyelemmel árad fe-
lénk, mind személyesen, mind gyü-

lekezetileg. Ebből a szeretetből indul ki minden: a segí-
teni akarás, bátorítás, támogatás (lelki vagy anyagi), az 
odafigyelés minden formája. Megkérdezzük: hogy van 
a másik, milyen gondjai vannak, esetleg a családban, és 
tudok-e segíteni! Földi dolgok ezek, de itt élünk és 
ilyen nehézségek, próbák vannak a mi életünkben. 

Úgy gondolom, ezen a földön első a család, ahol én 
különösen sokféle feladatot kaptam. Ebben a gyülekezet 
sokat segített nekem imában, különösen a házicsoport. 
A férjem betegsége kapcsán igen sok segítséget kaptam 
a fizikai és lelki terhek hordozásában egyaránt. Az ima 

sokszor megerősített, és békességet kaptam Istentől, 
ami az Ő kegyelme felém. 

Kaptam olyan segítséget is, amikor balesetben a vál-
lam eltört, és az operáció miatt a háztartást nem tudtam 
ellátni hónapokon keresztül semmilyen formában, vala-
ki segített. Az egyik testvérnő főzött annyifélét és olyan 
sokat, hogy hetekig azon éltünk. Más gyülekezetből is 
kaptam testvéreimtől segítséget. Már úgy éreztem, hogy 
ingyenélő vagyok. Mindent köszönettel fogadtam. 

A segítség sokszor telefonon vagy interneten jön, de 
jön. Az Ige szól hozzám nemcsak ebből a gyülekezet-
ből, másokat is örömmel hallgatok, nézek, ez fontos ne-
kem. Nagyon jó megtapasztalni az ima erejét, különö-
sen akkor, amikor próbában vagyok, és jön a megoldás! 
Csak hála és magasztalás van a szívemben. 
„A szeretet tékozol.” (Kierkegaard) 
„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül szü-
letik a nyomorúság idejére.” (Péld 17,17) 
 

Bocska Róbertné Jolika 
 

 

Szeretetünk határai és tévedései 
 

Amíg a földön élünk, veszélyeknek 
és váratlan eseményeknek vagyunk 
kitéve, és ha bajban vagyunk, segít-
ségre szorulunk. Tudjuk nagyon jól, 
hogy hova és kihez kell fordulnunk 
először, mégis sokszor kerülő utat 
választunk, és a végén, sok kudarc 
után fordulunk Ahhoz, aki igazán 
tud segíteni. Egy adventi énekben 
van egy mondat: „nem nagyobb a 

szükség, mint a segítő”. Istennél semmi sem lehetetlen, 
Ő mindent meg tud oldani. Ő az, aki késztet minket, 
hogy megtegyünk valamit. 

Vannak olyan testvérek, akiknek a testi erejük fogy-
tán van, és valamilyen segítségre szükségük van. Leg-
jobb, ha megkérdezzük, hogy mi az, amiben támogatást 
kérnek. Nagyon nehéz megbarátkozni azzal a gondolat-
tal, hogy már sok munka nem úgy megy, mint régen. 
Meg kell tanulni, hogy valamit elfogadjunk másoktól. 
Ismerek nem egy olyan testvért, aki arra tanít minden-
kit, hogy el kell fogadni a segítséget, ő viszont nem tud 
elfogadni, pedig az, aki segíteni akar, az az Úr küldötte 

lehet. Az elfogadáshoz alázat kell, meg kell köszön-
nünk, hogy az Úr gondolt ránk. 

Azt nem mondom, hogy ajándékom van a takarítás-
hoz, de sokszor megtettem, és remélem, hogy még lesz 
benne részem, és lesz még erőm ilyen munkához. Az 
előző gyülekezetben is használtam takarítási képessé-
gemet, főleg egy olyan testvérnő lakásában, aki elég 
panaszkodós volt, kapcsolatai nem voltak példásak, sok 
elégedetlenség volt benne családjával kapcsolatban is, 
és nem volt mindig jogos, így nem volt könnyű az élete, 
de azért nem ítéltem el, meghallgattam őt. 

Ebben a gyülekezetben is találtam testvérnőt, akinek 
tudtam segíteni. A fiáékkal lakott együtt, akik a ház 
emeleti részében laktak, a testvérnő az alagsorban, egy 
pár lépcső vezetett le a lakásába, és nagyon csodálkoz-
tam, hogy így áll a dolog. Nagyon elhanyagolt volt a 
lakás tisztasági állapota, de hozzá láttam a munkához. 
Reménytelen volt, hogy akkor délután végezzek a leg-
alapvetőbb rendbe rakással. Nem akarom részletezni, 
hogy mi miatt láttam megoldhatatlannak, hogy látható 
legyen munkám eredménye, de azért egy dolgot leírok. 
Gondoltam, hogy az ablakok megtisztítása fontos lenne. 
A belső rész is nagyon pókhálós volt, de amikor kinyi-
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tottam a belső szárnyakat, sűrűn be volt szőve pókháló-
val. Akkor már tudtam, hogy ezt csak többszöri alka-
lommal tudom megcsinálni valamilyen szinten. Nem 
rajtam múlt, hogy ez nem történt meg, mert lejött a fia, 
és megkérdezte, hogy mit csinálok ott, de nem volt ve-
szélyes a hozzáállása, de amikor a testvérnő menye ha-
zajött, ő nagyon határozottan kifejezte nemtetszését, és 
utána már nem mentem, mert nagyon érthető volt, hogy 
nem lát szívesen, megértettem az elutasítást. 

Van olyan eset, amikor csak fizikai segítségre szorul 
valaki, de anyagilag is szükséghelyzetbe kerülhet bárki, 
mert megbetegszik, nem tud dolgozni, kevesebb forrás-
hoz jut. Lehet, hogy ez kényesebb dolog, és nem is tu-
dunk róla, hogy milyen szűkös körülmények között él. 
Lehet, hogy mástól értesülök erről a dologról, és úgy 
gondolom, hogy nem fog hiányozni az az összeg, ami-
vel tudok segíteni valakinek. Amikor a nyugdíj mellett 
még dolgoztam, könnyebben tudtam adni nagyobb ösz-
szeget is, de most már csak a nyugdíjam van, és az nem 
sok, de nem akarom bezárni a szívemet a segítségre 
szorulók előtt. Szeretném mindig megérteni és meglát-
ni, hogy mi a feladatom. 

Arra is kell vigyáznunk, hogy a nagy segíteni akará-
sunkkal ne fárasszunk másokat. Például valaki engem 
csupa szeretetből férjhez akart adni, és mondta és 
mondta az elgondolását, és ezt nehezen viseltem, és 
észrevette, hogy elkerülöm őt. Elmondtam, hogy miért 
nem akarok erről beszélni, és megértette, így visszatért 
a régi jó kapcsolat. Tehát az a tanulság, hogy szeretet-
ből is követünk el hibákat. 

A szeretetnyelv fajtáival is elronthatunk valamit. 
Hallottam egy házaspárról, ahol nem használták jól a 
szeretetnyelvet a másik fél felé, itt is ütközhet az elvárás 
és a megfelelés ténye. Mind a két fél kedvezni akart a 
másiknak, csak nem találták meg a megfelelő viszonyu-
lást. Nem emlékszem már a konkrét dologra, hogy mi 
nem volt a helyén, de kiderült, hogy hol tévedtek, és 
rendeződtek a dolgok. 

Egy konkrét dolgot is elmesélt valaki. Egy anyós, és 
egy meny közötti félreértés miatt évekig volt egy fal 
közöttük, szinte megmagyarázhatatlan volt. Amikor az 
anyós bocsánatot kért a menyétől mindenért, ami eszé-
be jutott, talán olyanért is, amit el sem követett, akkor 
ledőlt a fal, ami közöttük épült. Nem volt érthető, ho-
gyan épült az a fal, de ott volt. Hozzá kell tenni, hogy 
az anyós egy szeretetre méltó nő, mégis valami nem 
volt a helyén. Azóta, amikor találkoznak, a meny min-
dig megöleli az anyósát. 

Természetesen nekem is sok segítségben volt ré-
szem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, és azoknak is, 
akiktől segítséget kaptam. Voltam olyan nehéz helyzet-
ben, hogy nem tehettem meg, hogy ne fogadjam el a 
segítséget, mert akkor nagyon rosszul jártam volna. 

Az Úr azért tanít minket, hogy jól jöjjünk ki a pró-
bákból, és legyen életünkben látható, hogy nagy taní-
tómesterünk van, ezért el kell jutnunk odáig, hogy min-
den körülmények között engedelmeskedjünk, és men-
jünk a mi Mesterünk után! 

Lukács Edit 
 

 

„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.” 
 

Számomra a gyülekezet olyan, 
mint egy nagycsalád. Nem telep-
szünk rá a másikra, de ha valami-
ben segítségre szorulunk, számít-
hatunk egymásra. Nagyon fontos 
az imatámogatás is, de jól jöhet a 
konkrét segítés is. 

Én már az idősebb korosztályba 
tartozom. Emlékszem, hogy gyer-
mekeink házasságkötésénél meny-

nyire sokat segítettek sokan a gyülekezetből (főzés, sü-
tés, jégkockakészítés, teremrendezés stb.) mindenre volt 
önként jelentkező. Nem kellett még segítséget sem kér-
ni, úgy jöttek oda hozzánk és kérdezték, miben segít-
hetnek. Akkor még nem volt divat, hogy étteremben le-
gyen a vacsora. Ezt közösen összefogva oldottuk meg. 

Vagy a gyerektábor szervezésénél nem kellett győz-
ködni a tanítókat, segítőket, hogy jöjjenek, szívesen vé-
gezték a feladatokat. Egy alkalommal Ádány Timi és 
Gulyás Csabi vállalták a gyerekek énekeltetését. Az 
utolsó pillanatban derült ki, hogy mégsem tudnak jönni, 
mert egy újszülött pici babát bízott rájuk a GYEVI. 
Amikor ezt Zsigovics Virág meghallotta, anélkül, hogy 
szóltam volna neki, átszervezte a hetét, és azt mondta: 

Kati néni, én megyek. Pedig előtte tudatta velem, hogy: 
„Ne haragudjak, de az idén nem tud velünk jönni.” 
Most az utóbbi időben Bencsik István az, aki segítsé-
gemre sietett. Azt a villanyszerelési munkát, amit még 
Palikám kezdett el, azt ő fejezte be. 

Ezekért a segítségekért nagyon hálás vagyok a test-
véreknek is, és Istennek is. De nem csak én tudok ilye-
nekről beszámolni, hanem biztos vagyok abban, hogy 
minden gyülekezeti tag tudna példát mondani rá. 

Orbán Marika néni is mondott jó pár esetet az életé-
ből. A költözködésénél nem is tudom, hány fiatal hur-
colta fel neki a cuccokat a harmadik emeletre. Egy eset-
ben pedig istentisztelet utáni beszélgetés közben mond-
ta, hogy holnap nagy munkába fog, a lakását fogja ki-
festeni. Ezt nem olyan szándékkal tette, hogy valakitől 
is segítséget kérjen. Másnap korán reggel mégis Gaál 
Juliska néniék megjelentek nála: „Festeni jöttünk!” . 
Még ebédet is hoztak magukkal, hogy a főzéssel ne 
kelljen időt tölteni. Vagy akkor, amikor valahol csendes 
hetet tartottak mondta: „Én még ilyen helyen sose vol-
tam, mert a részvételi díjat nem tudom kifizetni.” Vala-
ki ezt a gyülekezetből (Gulyás Saci) meghallotta és ki-
fizette helyette. Ez volt élete egyetlen „nyaralása”. 
Amikor már nem tudott a gyülekezetbe járni gyakran 
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mondta, ha én nem lennék, akkor teljesen elszakadt 
volna a testvérektől és el is felejtették volna. Ez nem 
igaz – válaszoltam neki – mert akkor ezt a feladatot más 
valakire bízta volna a jó Isten s az ugyanúgy elvégezte 
volna ezt a megbízást, mint én. Most is látom, hogy 
azok mellé az idős testvérek mellé, akik már nem tud-
nak eljönni a gyülekezetbe, Isten odaküld egy segítőt. 
Például Cifranics Győzőt, – aki már régen lépte át a 
gyülekezet küszöbét – Zákány Gáborra bízta. Ő közve-
títi neki az istentiszteletet, látogatja, meghallgatja és se-
gíti, ha kell. 

Bódi Laci bácsi szívműtétje előtt véradásra kérték a 
gyülekezeti tagokat, hogy a műtétre szükséges vér-
mennyiség meglegyen. Rövid idő alatt három műtét el-
végzéséhez elegendő vérmennyiség gyűlt össze. Az or-
vosok csak csodálkoztak, mert ilyet még nem tapasztal-
tak. Szinte megrohamozták a kórházat, és mindenki 
Bódi Lászlón akart segíteni. A műtét különben jól sike-
rült, és felépülve a munkáját is tovább tudta végezni. 

Bódi Irénke néni kért segítséget, hogy amikor nekik 
munka miatt vidékre kellett menni, a lánya mellett tud-
nánk-e lenni. Akkor Ági már az ágyból sem tudott fel-
kelni. Ezt a feladatot a testvéremmel, Erzsivel együtt 
végeztük évekig. Kettőnk közül valamelyikünk mindig 
szabaddá tudta tenni magát, ha kellett, hogy ott legyünk 
a beteg mellett. Élete vége felé, amikor az állapota már 
rosszabbodott, és kórházi ellátásra szorult, édesanyja, 
Irénke állandóan mellette volt. Ez adventi időszakra 
esett, úgyhogy a karácsonyi ünnepre nem igen tudott 
készülni. A jó Isten belém adta azt az érzést, hogy vi-
gyek nekik mindent, amit karácsonykor az asztalra tud-
nak tenni. Mi disznóölés után voltunk, így tudtam vinni 
töltött káposztát, hurkát, kolbászt, süteményeket. A 
bejglisütésnél volt egy kis probléma, mert a tésztába 
könnyű volt több lisztet tenni, de mák csak annyi volt 
amennyi nekünk kellett volna. Így ezt a mennyiséget 
osztottam több felé. Talán életemben ekkor tettem a 
legkevesebb mákot egy bejglibe, de azért így is finom 

volt és meg lehetett enni. Ági lányuk pont karácsony 
előtt halt meg. Nagyon lesújtotta őket Istennek ez a 
döntése, mert erősen hittek a csodában, hogy nem veszi 
el tőlük egyetlen gyermeküket. Nálunk szenteste korán 
(5 óra körül) üljük körbe a karácsonyfát, hogy utána 
még legyen idő a gyerekekkel játszani. Most viszont 
felkerekedett az egész család, és az alkalom után elmen-
tünk Bódiékhoz. Már nem emlékszem kinek támadt ez 
az ötlete. Azt sem tudom, hogy hány kocsival pontosan 
hányan mentünk. Nem vittünk nekik az égvilágon 
semmit. Csak a karácsonyi énekeket énekeltük egyiket 
a másik után, hogy kimozdítsuk őket abból az összetört 
állapotból. Ezeket sem mondtam még senkinek. Azóta 
viszont – Palikám halála után – pontosan tudom mit je-
lent a testvérek együttérzése. Az a sok telefonhívás, 
meg sms milyen megerősítő volt nekem is. Nem vélet-
len kaptuk azt a parancsot, hogy „Örüljetek az örülők-
kel és sírjatok a sírókkal.” (Rm 12,15). 

Nem tudom, másokat hogyan indít a jó Isten valame-
lyik testvére megsegítésére. A Bibliában sok helyen ol-
vassuk: „és szólt az Úr”. Hát ez velem sohasem fordult 
elő. Egyszerűen csak egy érzés jön belém, ami nem mú-
lik el, míg meg nem teszem. Ilyen például: látogassam 
meg, adjak neki ezt, vagy azt, beszéljek vele, anyagilag 
támogassam. Sokszor nem is akartam, hogy megtudja 
kitől kapta a segítséget, és egy gyereket kértem meg, 
hogy adja át neki, amit Isten a szívemre helyezett. 

Tudom, hogy akiket név szerint megemlítettem azok 
sem azért segítettek, hogy a „dicsőségtáblára” felkerül-
jön a nevük. Egyszerűen a jó Isten indította őket erre, 
ők pedig csak engedelmeskedtek. Judit kért meg rá, 
hogy konkrét dolgokat írjak. A konkrét dolgokhoz pe-
dig a nevek is hozzátartoznak. A jó Isten hozta létre a 
gyülekezetet. Az Ő szeretete köt össze bennünket. A 
szeretet pedig nemcsak érzésben nyilvánul meg, hanem 
cselekedetben is. 

Kissné Kati 
 

 

Egyre inkább tetőbontó gyülekezet? 
 

Pár hónapja burkolóra volt szüksé-
gem – ez olyan, mintha az monda-
nám, hogy lottóötösre van szüksé-
gem. Szép álom, de elég reményte-
len, óriási szerencse kell hozzá, hogy 
összejöjjön... Felújítottuk a lakásun-
kat nyáron, a gyülekezeten belül 
Csabi sógoromtól kaptunk sok segít-
séget ebben. De volt egy olyan hely-

zet, amikor a fürdőszobánkban kellett volna egy burko-
ló – ráadásul pont egy olyan héten, amikor külföldön 
voltam. Persze próbáltam az Interneten keresgélni, fő-
leg a Facebook-on. Látta ezt a kiírásomat Kotán Béla 
lelkipásztorunk, és jelentkezett a munkára. Azóta is na-
gyon hálás vagyok neki ezért, egyből jött, szépen meg-

csinálta mindazt, amire szükségünk volt – ezúton is kö-
szönöm neki! 

Nemrég beszéltem a Tetőbontó gyülekezetről az is-
tentiszteleten – mi vajon olyan barátai vagyunk egy-
másnak, akik vállalják a nehézségeket és a kínos dolgo-
kat, hogy segítsenek egymásnak, mint a bibliai történet-
ben a Jézus lábához bénultat leeresztők? Remélem, 
hogy egyre inkább ilyenné válunk! Még néhány példa 
erre a saját megtapasztalásaimból: 

– Többször is volt „komatál” a gyülekezetünkben, 
lehetett pár hétig felváltva ebédet vinni egy-egy olyan 
családnak, ahová kisbaba érkezett.  

– Talán sokszor nem is csak fizikai szükségleteink 
vannak, hanem szaktanácsra van szükségünk ebben a 
bonyolult világban. Például Gulyás Zsombit tapasztala-
taim alapján nem fárasztja, ha mobiltelefon vagy számí-
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tógép választása kapcsán kérdezek tőle, hanem inkább 
csillogni kezd tőle a szeme. 

– Simon Dávid is sokat segített már, például amikor 
az egyik télen nem működött a fűtésünk – és ő jobban 
értett a termosztátunkhoz messziről, mint én közelről. 
(Dávidék éppen egyszerre két házat újítanak fel, keres-
sétek meg őket, ha szeretnétek segíteni! De ki ne bont-
sátok a tetőt! ) 

– Az ukránoknak működtetett Menedék kapcsán is 
nagyon sokan mutatták be segítő szívüket. Általában 
elképesztően gyorsan kaptunk mindent: ágyneműt, 
konyhai eszközöket, bőröndöt, kabátot, főzést, szállítást 
és még sok egyebet. A nyelvi akadályokat is átugrotta a 
gyülekezet cselekvő szeretetének hangos beszéde! 

– És persze a lelki segítség is nagyon fontos. Például 
hálás vagyok Eszter húgomnak és Csabi sógoromnak, 

hogy elindították, megszervezték a házicsoportunkat. 
Vagy például nagyon sokat jelent, hogy Ádány Misi 
lelki mentoromként sokszor együtt reggelizik velem. 

Pont ma olvastam egy könyvben, hogy a keresztény-
ség az első pár száz évében hogyan tudott elterjedni. 
Nem az segített, hogy a hívők olyan okosakat mondtak; 
hanem az, hogy olyan sok szeretettel segítettek: ápolták a 
betegeket, befogadták az egyedül hagyott csecsemőket, 
pénzzel és élelemmel segítették egymást és másokat. 

Az elmúlt évek talán sok szempontból könnyebbek 
voltak gazdasági értelemben – de ha most jön a hét szűk 
esztendő, világítani tudnak a segítő tetteink! Egyre na-
gyobb szükség van Jézushoz odavívő, tetőbontó gyüle-
kezetekre. 

Sonkoly Tamás 

 

 

Felettébb, mint ahogy mi gondolnánk… 
 

Amikor a gyülekezetünkbe érkez-
tem nagyon sokat jártam ifire, és 
igyekeztem itt szolgálatot találni 
magamnak. Volt egy akusztikus gi-
tárom, amit minden alkalommal el-
hoztam péntek este, hogy vagy Peti, 
vagy én használhassuk az éneklés-
ben. Ez a gitár nagyon kedves volt 
nekem, hiszen ez volt az első hang-

szerem. Történt, hogy egyszer csendes hétvégére men-
tünk a lányokkal. A gitárt is vittem magammal abban a 
reményben, hogy sokat fogunk énekelni. Útközben a 
nagy cipekedésben egyszer csak „eldőlt a gitár” aminek 
következtében ketté vált és teljesen használhatatlan lett. 
Akkor ott a szívem is ketté tört. Akinek van hangszere 

tudja, hogy mennyire értékes számunkra a saját hang-
szerünk.  Azt is nagyon sajnáltam, hogy az ifiben sem 
tudjuk többet használni. Új gitárra akkoriban nem volt 
pénzem. 

Akkor és pont akkor, amikor nagy szükségem volt rá 
megkeresett valaki a gyülekezetből egy kis borítékkal, 
hogy az Úr küldi számomra egy új gitárra. Alig találtam 
szavakat a meghatottságtól és az örömtől. Ilyet még so-
ha nem tapasztaltam. Kimondhatatlanul hálás voltam és 
vagyok mind Istennek és annak a testvéremnek, aki 
meglátta a szükséget és segített! Abból a pénzből meg-
vettem az új gitáromat, és hosszú éveken át használhat-
tuk ifin Isten dicsőségére. 

Nagyné Évi 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Jól sikerült gyülekezeti bábozás a Bikás parkban 
 

November 20-án körülbelül 
húsz gyerek nézte végig az 
előadást – néhányan a mi gyü-
lekezetünkből, de a legtöbben 
arra járók, vagy a Facebook-
esemény miatt tudatosan érke-
zők voltak. Élvezték a gyere-
kek, lekötötte őket a program. 
Hallhatták az evangéliumot a 
gyerekek és a szülők is, Kotán 
Béla is mondott a végén né-
hány mondatot nekik. Megdöbbentő, hogy az összes ko-
rábbi hasonló eseménnyel ellentétben most senki sem 
sétált el, amikor Jézus neve először elhangzott! 

A végén sokakkal tudtunk személyesen beszélgetni, 
és gyerekbibliaköri meghívókat osztani. Úgy tapasztal-

tam, hogy sokkal jobb így, egy 
kis beszélgetés keretében hívo-
gatni a gyülekezetünkbe, mint 
általánosságban hívni az egy-
begyűlteket. 

Erika azzal vetette fel nyár 
végén ezeknek a bábozásoknak 
az ötletét, hogy ő nem akar par-
tizán-akciót, hanem a gyüleke-
zettel együtt szeretné ezt vé-
gezni. És abszolút érződött a 

gyülekezet támogató imaháttere, illetve nagyon sokan 
személyesen is eljöttetek. Köszönjük! 

Most várunk, hogy az ilyen típusú magvetésből mi 
lesz. Köszönöm, ha imádkoztok az így elért családokért. 

Sonkoly Tamás 
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TALLÓZÓ
 

Felejtsük el végre, hogy Warfield szerint 
Isten „diktálta” a Bibliát! 

 

Visszatérő, makacs vád a teológia világában, hogy a 
„verbálinspiráció” evangéliumi vagy fundamentalista (a 
különbségtétel hiánya is beszédes) tana egyfajta mech-
anikus inspirációt takar, vagyis arról szól, hogy Isten 
lényegében tollba mondta a szavait, sőt, szinte ő fogta a 
szentírók kezét, amikor leírták, amit diktált nekik. A 
vádat ismételgetők a jól értesültség látszatát keltve 
ilyenkor B. B. Warfield nevét szokták bedobni, és akik 
még tájékozottabbnak akarnak látszani, a „princetoni 
teológusok” csoportmegnevezést is a nézet mellé bigy-
gyesztik, jelezve, hogy ez a lesújtóan primitív felfogás a 
modernitásra adott angolszász (sőt, amerikai!) funda-
mentalista válasz, amelytől minden magára valamit is 
adó teológusnak jobb elhatárolódnia. Warfield neve ily 
módon az együgyűség szimbólumává vált, mint 
Pangloss mester a Candide-ban, vagy a közmondásos 
Mari néni, aki lehet ugyan mélyen hívő, de nyilvánva-
lóan nincs helye a teológus szalonokban. 

Akik így beszélnek, talán maguk sincsenek tisztában 
azzal, hogy butaságot terjesztenek. A mechanikus inspi-
ráció vádja kicsit olyan, mint a jeti, amit senki nem lá-
tott még, de kell lennie, ha annyit beszélnek róla, vagy a 
pirézek, akik ugyan nem léteznek, de nagyon is megvan 
a véleményünk róluk. Több évtizedes hívő életem során 
nem találkoztam még senkivel, aki hitt volna a mecha-
nikus inspirációban, és gyanítom, a vád terjesztői is 
csak onnan érezhetik ismerősnek, hogy maguk is gépie-
sen hivatkoznak egy nem létező jelenségre, amely meg-
vető megjegyzésekre inspirálja őket. A vád abban segít 
nekik, hogy önmagukat elhelyezzék a teológiai palettán, 
lehetőleg minél távolabb a fundamentalistáktól, akik a 
mechanikus inspirációban hisznek (mint B. B. Warfield 
és a princetoniak). Így kerül a derék nem-
fundamentalista teológus a tiszteletreméltó centrumba, 
amely mentes mindenféle teológiai szélsőségtől. Ezzel 
csak az a baj, hogy a mechanikus inspiráció vádjának, 
amit a vádat ismételgető teológusok önmaguk pozício-
nálásához használnak, semmi köze a valósághoz, és 
még kevesebb köze van Warfieldhoz. 

Az az érzésem, hogy akik Warfieldra hivatkozva be-
szélnek diktálás-elméletről meg mechanikus inspiráció-
ról, soha semmit nem olvastak az amerikai teológustól, 
máskülönben miért állítanának róla ilyen badarságot. 
Benjamin Breckingridge Warfield (1851–1921) a 
nagymúltú Princeton Seminary teológia tanszékének 
professzora volt, amely az ő idejében még valóban kon-
zervatív teológiai irányt követett, és olyan híres tanárok 
fémjelezték, mint Archibald Alexander, Charles Hodge, 
A. A. Hodge (Hodge-ra és Warfieldra szellemesen az 
A. A. és B. B. rövidítéssel utaltak), valamint Gerhardus 
Vos és később Gresham Machen. Utóbbi az egyetem 
modernista pálfordulása miatt megalapította a West-

minster Theological Seminary-t, amelynek szintén kivá-
ló tanárai lettek, mint Cornelius van Til, John Murray, 
vagy Greg Beale, és olyan neves diákjai, mint Francis 
Schaeffer, George Marsden vagy Kevin Vanhoozer. 

Azért merek határozottan beszélni Warfieldról, mert 
a Covenant Seminary-n éppen az egyik WTS profesz-
szor, Carl R. Trueman tanított nekünk egy féléves vá-
lasztható kurzust, amelynek egyetlen témája volt: B. B. 
Warfield. Rengeteget kellett tőle olvasnunk. 
Warfielddal kapcsolatban teljesen helyénvaló bírálatok 
megfogalmazása, én is bíráltam őt egy dolgozatomban 
(Systematic Theology As Science: B. B. Warfield’s 
Idea of Systematic Theology), amiért a rendszeres teo-
lógiát túlságosan a tudományok mintája szerint értel-
mezte. Az azonban a képtelen vádak közé tartozik, hogy 
Warfield bármiféle mechanikus inspirációban hitt vol-
na, vagy valaha is ilyet tanított volna. Jelentős életmű-
véből kiemelkedik The Inspiration and Authority of the 
Bible c. esszégyűjteménye, amelyet magyarul A Biblia 
ihletettsége és tekintélye címmel jelentetett meg a Ke-
resztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Ez az egyik leg-
komolyabb teológiai-exegetikai munka, amely a Szent-
írás önmagáról adott bizonyságtételét feldolgozza. A 
kötet a θεόπνευστος (Istentől lehelt) görög szóról annyi-
ra alapos (ötven oldalas!) és meggyőző filológiai ta-
nulmányt tartalmaz, hogy a tekintélyes Bauer-Danker-
Arndt-Gingrich féle ógörög lexikon egyetlen hivatko-
zásként említi a szócikkében. Tehát nem egy fogatlan 
vidéki ébredési prédikátorról beszélünk (nem mintha a 
fogpótlás vagy a városi lét bármiféle erény volna), ha-
nem a teológiai gondolkodás történetének egyik ki-
emelkedő alakjáról. 

Warfield talán azért került a liberális teológusok cél-
keresztjébe, mert egyik szerzője volt a Fundamentals c. 
tanulmányoknak, amelyek a huszadik század elején a 
teológiai modernizmusra adott válaszként születtek, és 
kiálltak olyan hagyományos keresztény tanok mellett, 
mint Krisztus szűztől születése, engesztelő halála, fel-
támadása, illetve a bibliai csodák megtörténte. Warfield 
mégsem tekinthető olyasfajta fundamentalistának, mint 
mondjuk a „fiatalföldes” Ken Ham, pláne a sületlensé-
geket halmozó Kent Hovind, hiszen Warfield kifejezet-
ten fontosnak tartotta a tudománnyal való párbeszédet, 
a geológiai és paleontológiai ismeretek fényében példá-
ul úgy gondolta, hogy a Föld nem lehet csak néhány 
ezer éves, és azt is hangsúlyozta (a többi princetoni és 
westminsteri tanárral egyetemben), hogy a Genezis ér-
telmezésében teret kell engedni az irodalmi interpretá-
ciók számára. Erről egyébként a Fundamentals más 
szerzői (pl. James Orr) is hasonlóan gondolkodtak. 

De anélkül, hogy tovább húznám a bevezetést, sze-
retnék Warfield kötetéből egyetlen idézetet ide másolni, 
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amely remélhetőleg egyszer s mindenkorra sírba teszi a 
bizarr vádat, hogy a princetoni teológus valamiféle 
mechanikus inspirációban hitt volna, olyasfajta tollba-
mondásban, amely figyelmen kívül hagyja a szentírók 
emberségét vagy azokat az emberi folyamatokat, ame-
lyek a Szentírás könyveinek létrejöttében szerepet ját-
szottak. A vádat egyértelműen cáfoló idézet a könyvnek 
abból a fejezetéből való (A kijelentés bibliai fogalma), 
amely a Szentírás keletkezési folyamatait tárgyalja, te-
hát mindenképpen releváns. Íme Warfield saját szavai 
az inspiráció folyamatáról: 

„További kérdések vetődnek föl a kijelentés azon 
módja kapcsán, amit ’együttműködésnek’ neveztünk. A 
kijelentésnek ez a módja kifejezetten azért különbözik 
az igazi próféciától, mert ebben – a próféciával ellentét-
ben – a kijelentő személy teljes személyisége meghatá-
rozó tényezőként nyilvánul meg. E kijelentési mód kap-
csán a Szentlélek munkálkodásának módjáról szokás 
úgy beszélni, mint segítségről, felügyeletről, irányítás-
ról, ellenőrzésről, s ezáltal arra utalni, hogy a kitűzött 
cél – az isteni igazság felfedezése és kifejezése – embe-
ri erők (történeti kutatás, értelmi alapú érvelés, erkölcsi 
jellegű gondolat, hitbeli törekvés), emberi cselekvés ál-
tal valósul meg, amikor is az ember mégsem teljesen 
maga cselekszik, hanem egy fölöttes támogatás, felü-
gyelet, irányítás alatt, a Szentlélek vezetésével. Ez a 
megfogalmazás azzal az előnnyel bír, hogy élesen 
szembeállítja ezt a fajta kijelentést a prófétai kijelentés-
sel, mivel ebben – a prófétai kijelentéssel ellentétben – 
a kinyilatkoztató Lélek munkálkodása csak iránymuta-
tó, és nem helyettesítő erejű. Óvakodnunk kell azonban 
attól, hogy ebből a különbségből túlságosan messzeme-
nő következtetéseket vonjunk le azáltal, hogy a 2Pt 
1,20kk és hasonló igeszakaszok alapján a prófécia alatt 
a Szentírás egészét értsük, illetve azáltal, hogy azok lét-
rejöttét nem pusztán a Szentlélek ’vezetésének’, hanem 
a Szentlélek ’diktálásának’ tulajdonítsuk. Bármiről le-
gyen is szó, az olyan kifejezések, mint a közreműködés, 
felügyelet, irányítás, ellenőrzés, nem képesek pontosan 
kifejezni azt, hogy az ’együttműködés’ általi kijelentés 
során a Szentlélek milyen módon munkálkodik. Nem 

szabad úgy képzelnünk, mintha ebben az esetben a 
Szentlélek kívülállóként készen állna arra, hogy pótolja 
az alkalmatlanságból fakadó hiányokat ott, ahol az em-
beri erőfeszítés már kevés a kitűzött cél eléréséhez, il-
letve helyesbítsen ott, ahol ez utóbbi hibát követ el. 
Ehelyett a Szentlélek az emberben saját képességeivel 
együtt és azok által munkálkodik; felemeli, irányítja, el-
lenőrzi, erővel tölti meg őket, s így – az ő eszközeként – 
az ember képes arra, hogy önmaga fölé emelkedjék, és 
a Szentlélek ihletése alatt elvégezze az ő munkáját és 
elérje az ő célját. Ezért tehát az eredmény, ami az embe-
ri képességek révén létrejön, az ő eredménye – emberi 
erőfeszítés által. E tény alapján nevezhetjük joggal a ki-
jelentés folyamatát cselekvő (aktív) kijelentésnek, an-
nak eredményét pedig szenvedő (passzív) kijelentésnek. 
Habár az a körülmény, hogy minden, ami végbemegy, 
emberi erők által és azok révén történik, az eredményt 
is emberivé teszi a szó valódi értelmében (mind formá-
ját, mind pedig minőségét tekintve), de az a tény, hogy a 
Szentlélek a teljes folyamatban együtt munkálkodik az 
emberrel, az eredményt mégis föléemeli annak, amit 
pusztán emberi erővel el lehetne érni. Az eredmény en-
nek következtében tehát kifejezetten természetfölötti 
lesz. Az emberi jellemvonások a teljes folyamaton ke-
resztül kimutathatók, de végső soron mindez Isten aján-
déka; amiről Pál szavai és beszédmódja adják a legtalá-
lóbb képet: ’Ezeket hirdetjük is, de nem emberi böl-
csességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött taní-
tással’ (1Kor 2,13); ’amit nektek írok, az az Úr paran-
csolata’ (1Kor 14,37).” (A Biblia ihletettsége és tekinté-
lye, 105-106 – kiemelések tőlem). 

Warfield tehát éppen az ellenkezőjét tanította annak, 
amit manapság neki tulajdonítanak. Az, hogy valamifé-
le mechanikus inspirációt vallott volna, unalmas és el-
nyűtt liberális mítosz, ami nem válik igazzá attól, hogy 
ellenpontot kereső teológusok régóta fáradhatatlanul 
ismételgetik. Ideje eltemetni ezt a vádat. 

Szabados Ádám 
Forrás: 

https://divinity.szabadosadam.hu/?p=23276&fbclid=IwAR0f8FhvS1
HhDVhwLxBSYWKc_d2Ap68PoeFJTd6gbr4LBEyvSkUE29tUOgQ 

 

DECEMBERI PROGRAMOK
 
December 4. Délelőtt Úrvacsorai istentisztelet, 
utána a Hídépítők együtt maradnak imádkozni 
December. 11. A délelőtti istentisztelet után Ta-

nácskozási óra 
Délután vidám gyerekfoglal-
kozás játékkal és mézeskalács-
sütéssel 
December 18. A délelőtti is-
tentisztelet után Közösségi va-
sárnap 
Délután 16 órakor karácsonyi 
Gyermekklub, bábozással 
 

December 25. Délelőtt gyermekek karácsonya, ün-
nepi istentisztelet 
Délután karácsonyi, ünnepi istentisztelet 
December 31. 18 órakor óévi is-
tentisztelet, utána szilveszteri 
gyülekezeti közösségi alkalom – 
mindenkinek! (Kb. hajnali 2 ig.) 
Vetélkedő, társasjátékozás, szere-
tetvendégség. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 
 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 

„Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy ir-
galmasságából Jézus Krisztusnak halálból való feltámasztása által 
élő reménységre szült újjá.” (1Pt 1,3) 
 

Reménységre van szükségünk, hogy életben maradjunk. A reménytelen-
ség nagyon szomorú állapot, amikor úgy gondolkodunk egy nehéz hely-
zetben, hogy nincs rá megoldás, reményvesztettek leszünk. Ha egyszerű 
és gyakorlatias módon használnánk a Bibliát, ahogy a konyhában a sza-
kácskönyvet, azt tapasztalnánk, hogy Isten receptjei mindig működnek. 
„A reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a 
hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” 
(Rm 15,13) „... az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlé-
lek által, aki adatott nekünk.” (Rm 5,5) Nagyon fontos, hogy a Szent 
Szellem működjön bennetek, mert Ő általa tölti belétek Istenünk a szere-
tetet és a reménységet. Reménység nélkül leereszt a hitünk, és kihűl a 
szeretet. Kívánom, hogy reményteljes életet éljetek, és a belétek töltött 
kincsek maradjanak meg bennetek! 

Lukács Edit

 

Simola Ilona 
(dec. 6.) 
Kotánné Bodnár 
Jolán (dec. 9.) 
Ádány Béláné 
(dec. 12.) 
GŐczi János 
(dec. 12.) 
Bodóné Nagy-
Lukács Doroti 
(dec. 22.) 

 

Pintér Tibor 
(dec. 22.) 
Gulyás-
Orcifalvi. Tímea 
(dec. 25.) 
Brindza Beatrix 
(dec. 27.) 
Kusztor Péter 
(dec. 27.) 
Zákány Gábor 
(dec. 29.) 

 

Aki még soha sem volt a születésnaposok között… 
 

Tudjuk, hogy más is betöltötte idén a nyolcvanadik évét (Bocska Jolika, Polányi Kati-
ka, Tokaji Marika), de ők fel is lettek köszöntve itt, az újság kezdetektől meglévő szü-
letésnapos rovatában. Viszont aki írja ezeket a köszöntéseket – Editke –, még soha 
sem lett köszöntve az újság hasábjain. De most nem lehet kihagyni ezt az alkalmat! Így 
az utóbbi tizenhét év összes köszöntését most adjuk át Pál apostol szavai által, a máso-
dik thesszalonikai levélből (2,13-17) személyre szabva : 

„Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor érted, testvérem, akit szeret az Úr, 
mert kiválasztott téged Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő 

munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el téged a mi evangéliumunk által, hogy így részesülj a mi 
Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvérem, állj szilárdan, és ragaszkodj azokhoz a hagyo-
mányokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultál. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus 
és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándéko-
zott meg, vigasztalja meg a te szívedet, és erősítsen meg téged minden jó cselekedetben és beszédben.” 

Kedves Edit! Isten éltessen még sokáig közöttünk jó egészségben, továbbra is tiszta életben, hogy áldás lehess szá-
munkra, ahogy eddig is voltál. Boldog születésnapot kívánok – biztosan mondhatom, hogy az egész gyülekezet nevében! 

Ádány Judit 
 

Gyülekezeti alkalmak 

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

– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 

– Péntek: 18 óra IFI-alkalom 

 

Betegeink 
 

Ádány Mihályné 
Czifranics Győző 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Sztasák Mihályné 
Tarsoly Barnabás 
Tokaji Istvánné 
Vétek Ferencné 
 

„Mily drága a te szereteted, Iste-
nem! Szárnyad árnyékába mene-
külnek az emberek. Dúslakodnak 
házad bőségében, örömöt árasz-
tasz rájuk, mint patakot. Mert nálad 
van az élet forrása, a te világossá-
god által látunk világosságot. Ma-
radj hűséges a téged szeretőkhöz, 
igazságos a tiszta szívűekhez!” 

(Zsolt 36,8-11) 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Sonkoly Tamás, Zsigovics Géza, gyülekezeti archívum 
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