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Meg kell változnunk 
 
Sokszor úgy ülünk itt 
Mint az alkonyati pír 
Ablakunk peremén: 
Visszaverődés nélkül. 
Nézni is rossz: bágyadt 
Közömbös tekintetük: 
Amin bántóan látszik, 
Hogy semmit sem hoztunk, 
így nem is vihetünk, 
Csak jöttünk... és mentünk. 
Valahol... valami baj van. 
Hidegedünk, mint a leoltott lámpa. 
Eltűnt belőlünk Krisztus melege, 
A testvért perzselő szeretet: 
Ami nélkül hiába jöttem... 
Csak láttak... csak időt töltöttem. 
Ma még tudunk változtatni ezen... 
Tegyünk úgy, ahogy nekünk tenni kell: 
Szívünk fordítsuk az ige felé, 
S ne vigyünk semmit e kettő közé. 
Akkor megújul majd a lényünk, 
Magaviseletünk, beszédünk. 
Kitárul sarkig lelki szemünk, 
S mindent Isten kezébe teszünk. 
 
Akkor – bár te észre sem veszed – 
Lángra fog gyúlni szereteted. 

 
Tamaska Gyula 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jézus és a gyülekezet 
 
Jézus földi szolgálata során keveset beszélt a gyülekezetről. Amikor 
tette, akkor is inkább az egyházról, azaz az eklézsiáról, a kihívottak-
ról. Az ilyen állításokkal azonban vigyázni kell! Egyrészt számunk-
ra a teljes Szentírás tekintély. Pál apostol szavai nem kevésbé szá-
mítanak, mint Jézus szavai, hiszen a Szentlélek által a Szenthárom-
ságisten ihlette azokat. Hasonlóan, amikor a zsidók az ószövetségi 
törvényeket kapták, Jézus nem vonult a háttérbe a törvények meg-
fogalmazása során. Nem gondolja kevésbé komolyan azokat, tehát 
ugyanúgy az Ő szavai, ahogy az Atya és a Szentlélek szavai is, hi-
szen teljes az egyetértés közöttük. Másrészt Jézus nem beszélt olyan 
dolgokról, amikre a zsidóknak akkor nem volt szükségük. Ennek 
klasszikus példája a „Jézus nem beszélt a homoszexualitásról, de 
annál többet a képmutatásról” lózung. Ez igaz, de ez nem jelenti azt, 
hogy Jézus szerint a téma ma is ugyanúgy elhanyagolható. A kora-
beli zsidók számára ez nem volt releváns, nem hemzsegtek a homo-
szexuális kapcsolatok, a képmutatás viszont annál inkább. 

Mégis igyekszem egy témára szorítkozni, amikor Jézus valóban 
az egyházról beszélt, mégpedig akkor, amikor a következő párbe-
széd zajlott le: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így 
válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint 
mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkér-
dezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: 
Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog 
vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, ha-
nem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter 
vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol 
kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” (Mt 16,13-18). Jézus azt 
ígéri a tanítványoknak, hogy építeni fogja az egyházat. Ennek jelen-
tősége óriási! 
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A cikk terjedelmébe nem fér bele a teljes exegézis, de 
javaslom, hogy a kedves olvasó járjon utána, mit jelent-
het a kőszikla, amiről Jézus beszél. 

Fókuszáljunk most tehát arra, hogy Jézus építeni 
fogja az egyházat! „Az én Atyám mind ez ideig munkál-
kodik, én is munkálkodom.” (Jn 5,17) Ez azért hatalmas 
ígéret, mert az Atya  mindössze egyetlen egyszer pihent 
meg és szüneteltette munkáját: a teremtés utáni hetedik 
napon. Azóta viszont fáradhatatlanul dolgozik. Tehát 
fáradhatatlanul dolgozik értem, érted, az egyházért. Fo-
lyamatosan építi azt. 

Lássuk be, sokszor nem tűnik úgy, mintha folyama-
tosan épülne a gyülekezet. Vajon miért van ez? Se lét-
számban, se szentségben nem növekszünk. Küzdünk, 
elfáradunk, és alig látszik az eredménye. A munka he-
vében és a fáradságában nem vesszük észre, mennyit 
dolgozik Jézus. Tapasztalatom szerint ilyenkor érdemes 
hosszabb távra, legalább öt évre visszatekinteni. Hol 
voltunk akkor és hol vagyunk most? Hol mutatkozott 
meg Isten kegyelme? Valamint körbenézhetünk a gyü-
lekezetben is: megtértek a gyerekek, fiatalok? Megme-
nekültek az emberek, akik kívülről jöttek be hozzánk? 
Hány házasság maradt egyben? És körbenézhetünk az 
egyházban (a keresztények körében) is: hány gyülekezet 
fejlődött? Hány jött létre? 

Még ha nem is tűnik úgy, hogy folyamatosan épülne 
a gyülekezet, ez a feladatunk: együtt dolgozni Jézussal. 
Munkatársak vagyunk. Ahogy Philip Yancey mondja: 
az összefonódás, a közös munka már olyan mértékű, 
hogy alig lehet megkülönböztetni, ki mit csinál tulaj-
donképpen. Jézus ezt akarja! Főpapi imádságában azt 
mondja: „hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el en-
gem.” (Jn 17,21). Ennek eredménye pedig az lesz, hogy 
egyre nagyobb összhangba kerülünk Istennel és tetteink 
tükrözik majd akaratát. Példa előttünk Jézus és az Atya 
egysége: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú ön-
magától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz 
az Atya, mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá ha-

sonló módon.” (Jn 5,19). Emberi mivoltunk miatt ehhez 
sosem érhetünk fel, de feladatunk, hogy Jézussal össz-
hangban, vele együtt építsük a gyülekezetet. 

Hadd idézzek egy éneket, amelyet havi rendszeres-
séggel éneklünk: „Áldott legyen a frigy (szövetség), 
mely minket összeköt. Krisztus által, szeretetben.” Elég 
velős ez a két mondat. A köztünk lévő kötelék szövet-
ség, ami csak Krisztus által, szeretetben lehetséges. Ha 
szövetség, akkor pedig nem lehet szerződés. Szerződést 
egy cég köt egy másikkal. Ha az egyik fél nem teljesíti 
a megállapodás szerinti feltételeket, a másik fél sem 
fogja. Ha az alkatrészt nem sikerül méretpontosan le-
gyártani, a cég nem fog érte fizetni. A szerződésben a 
viszony kölcsönös: ha az egyik fél nem teljesít, a má-
siknak sem kötelező. A szövetségben azonban nincs 
ilyen opció, Isten a végsőkig kitartott népe mellett, ho-
lott az ő részük, az engedelmesség csak ritkán teljesült. 
Fontos, hogy szövetségi kapcsolatként tekintsünk a 
gyülekezetre, hasonlóan a házassághoz. Erre az egyik 
kedvenc illusztrációm a futballszurkolók esete. Azok a 
szurkolók, akiknek évről évre változik a kedvenc csapa-
tuk, nem is valódi szurkolók. Egy igazi szurkoló mindig 
kitart kedvenc csapata mellett, bármi történjék is. Az 
igazi Fradi-szurkolók akkor is kijártak a meccsre, ami-
kor a Fradi a másodosztályba kényszerült. Az igazi 
Barcelona-szurkolók most is szurkolnak a csapatnak, 
amikor anyagi csőd fenyegeti a csapatot, és már csak 
középkategóriás játékosok alkotják a keretet, ami erő-
teljes visszaesés az elmúlt évtizedhez képest. Bármi tör-
ténjen, kitartanak a csapatuk mellett. Ilyen a szövetség. 
A házassági fogadalomban is ezt mondjuk: jóban, 
rosszban, egészségben, betegségben, boldogságban, 
boldogtalanságban, hűtlenül el nem hagyom. 

Kérlek, légy olyan munkatárs, aki Jézus keze alá 
dolgozik, nem pedig hátráltatja Őt! Ő fáradhatatlanul 
építi az egyházat értem, érted, értünk. Tarts ki akkor is, 
ha éppen „másodosztályban focizik a gyülekezet”! 
(Azóta a Fradi már többször is magyar bajnok lett…)  

Kotán Péter 
 
 

Testvérszem, testvérkéz 
 

Itt minden szemben más lélek lakik. 
Az egyikből barát tekint elő, 
a másikból ellenség, 
a harmadikból csábító szirén, 
a negyedikből üzérkedő kalmár, 
az ötödikből a hatalmas Én... 
a századikból testvér. 
Uram, énnekem adj testvérszemet, 
az melegebben fénylik mindeneknél! 
Hadd nézzek mint testvér az emberekre, 
öreg koldusra, sápadt kisgyerekre! 
Nézzek az egyre és az ezerekre 
úgy mint testvér! 
Uram, adj énnekem testvérszemet! 
Az melegebben fénylik mindeneknél. 

Itt minden kézben más lélek lakik. 
Az egyik üt, 
a másik rombol. 
A harmadik is önmagának épít. 
A negyedik simogat, hogy szeressék. 
Uram, énnekem adj testvérkezet, 
az nem azért segít, hogy másnak tessék! 
Hadd legyen testvérkéz az én kezem, 
amelyik segíteni mindig ráér… 
és inkább nem nyúl kincsér, ’kis virágér’, 
ha addig bekötözhet egy sebet… 
az érintése balzsamos békesség... 
Uram, adj énnekem testvérkezet! 
Az nem azért segít, hogy másnak tessék. 

Túrmezei Erzsébet 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 
GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE 2022 

„Nincs szükségem gyülekezetre. Vagy mégis?” 
Balatonszárszó, szeptember 23–25. 

 
Világszerte és a mi gyülekezetünkben is megfigyelhető-
ek trendek, amelyek szerint megváltozott a hívők hozzá-
állása, kötődése a gyülekezethez. Ez lehet egészséges is 
(például hagyományok és elvárások helyett önazonos-
ság), de lehet egés-
zségtelen is (pél-
dául 
énközpontúság és 
kényelem, mint fő 
döntési szempont-
ok). 

Mielőtt valaki 
gyülekezeti tag 
lesz és 
bemerítkezik, jó, 
ha átgondolja, 
hogy Isten szerint 
mi a gyülekezet, s 
ő személy szerint 
miért is tartozna oda. De érdemes ezt a kérdést nemcsak 
egyszer, hanem újra és újra Isten elé vinni, tanulni róla, 
imádkozni érte. Azért hogy ezt elősegítsük, az Elöljáró-
ság egy új fókuszidőszakot jelölt ki, amelynek ezt a cí-
met adta: „Nincs szükségem gyülekezetre. Vagy mégis?” 
A fókuszidőszak a Gyülekezeti Hétvégével vette kezde-
tét, amelynek a balatonszárszói Soli Deo Gloria refor-
mátus konferenciaközpont adott otthont szeptember 23–
25-ig. 

 
Erre a fontos hitmélyítő, közösségépítő „weekend”-re 
készülve éppen Adrian Plass: Kegyes kétbalkezes és a 
gyülekezeti hétvége című könyvét olvastam, amely sok-
sok humorral, iróniával és mély megértéssel ábrázolja 
egy vélhetően anglikán gyülekezet lelkipásztorának és 
híveinek csetlését-botlását egy hétvégén. Nos, nem 
gondolom, hogy mi sokkal jobbak lennénk angol testvé-
reinknél, mégis azt kell mondanom, hogy a mi szárszói 
hétvégénk talán kevesebb bakit, több, de tartalmasabb 
humort, és rengeteg tanulságot, ismeretet adott szá-

munkra – elsősorban a Gyülekezet titkával kapcsolat-
ban. És ami még fontosabb, hogy az ötven résztvevő 
egymást megismerve erősíthette a szeretetteljes testvéri 
közösséget, amely a gyülekezet egyik legfontosabb is-

mérve – a környeze-
tünk előtt is. 

A kitűzött té-
mában Varga 
György lelkipásztor 
testvér tartott mé-
lyen biblikus elő-
adásokat. Péntek es-
te vacsora után hall-
gattuk meg az első 
tanítását, szombaton 
délelőtt és este pe-
dig a továbbiakat. 
Először is rácsodál-
koztunk arra, hogy 

nekünk Szabadító Istenünk van, aki kiszabadított min-
ket a bűn Egyiptomából, beszabadított minket az Ő or-
szágába, és felszabadított minket az Ő dicsőséges sza-
badságának megélésére. Az Ő jelenlé-tében, és az Ő 
tervei szerint épülhet fel a lelki ház, és minket mint élő 
köveket épít be az Ő gyülekezetébe, amelynek feje Jé-
zus Krisztus. Egy egészséges gyülekezetben nyilvánva-
lóvá válik, hogy Isten közöttünk van. Mert az Úr raj-
tunk keresztül akarja megmutatni az Ő szentségét és di-
csőségét. Ez akkor lehetséges, ha folyamatosan növe-
kedünk a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismeretében. Ebben a közelségben nincs 
„sunnyogás”! Ez nagy lehetőség, de felelősség is.     

 
Azt a tudást is felfrissítettük ezen a napon, hogy a 

mi Istenünk ugyanakkor Szövetséges Isten. A szuverén 
ÚR, az abszolút győztes minket, abszolút veszteseket, 
porszemeket nem eltaposott, hanem felemelt és szövet-
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séget kötött velünk az Úr Jézus Krisztus vére által. Azt 
is látnunk kell, hogy Ő mindvégig hűséges ehhez az 
egyenlőtlen szövetséghez. Mi azonban gyakran megfe-
ledkezünk erről, s ezért van szükség arra, hogy az úrva-
csorában újra meg újra megerősítsük a szent frigyet. 

 
A harmadik fontos jellemzője Krisztus gyülekeze-

tének a rendszeres összegyülekezés. Erre az ószövetségi 
választott nép életében is gyakran szükség volt – előbb 
a szent sátor, majd a jeruzsálemi templom körül, a babi-
loni fogság után pedig a zsinagógákban. Az újszövetsé-
gi nép, az eklézsia (gör.: ekklészia), amely a világból 
kihívottak gyűlése szintén rendszeresen megvalósul az 
Istennel és a megváltottakkal való találkozás jegyében. 
Nem azért veszünk részt istentiszteleten, mert így szok-
tuk, mert így láttuk szüleinktől, mert tagsággal járó kö-
telezettség, és mert ez lenne üdvösségünk feltétele, ha-
nem mert megszabadultunk a bűn hatalmából, szent 
szövetség részesei lehetünk és szabadon dicsérhetjük, 
magasztalhatjuk Istent azért ami Ő maga! Mindezt vé-
giggondolva erősíthetjük Krisztusban nyert identitásun-
kat, és ápolhatjuk a helyi gyülekezethez való ragaszko-
dásunkat.  

Hajnalonként imaórán vehettek részt a korán kelők, 
és a bőséges, finom reggeli után került sor az előre kije-
lölt imapárok együttimádkozására. Általában 10 órakor 
kezdődött a tanítás, amit mindig közös éneklés vezetett 
be, és amit egyenkénti imádkozás zárt le. Szombaton 
ebéd után Szabó Levente vezetésével egy kisebb csapat 
autóval átrándult Balatonföldvárra, ahol egy kellemes, 

beszélgetéssel töltött sétát tehettünk a magyar tenger 
partján. Szombat este vacsora után az előadóteremben 
virtuális tábortüzet gyújtottunk, és azt körülülve bi-
zonyságtételeket hallgattunk meg és dicséreteket éne-
keltünk. Ezt követően bibliai vetélkedőre került sor, 
amelyet Szabó Petra vezetett le. A gondosan összevá-
logatott kérdések alaposan próbára tették a hat csoport 
tagjainak igeismeretét. 

 
Vasárnap délelőtt az istentiszteleten Kotán Béla lelki-
pásztor testvér adott igei tanítást a fókusztémában. 
Hangsúlyozta a saját gyülekezetünkhöz való tartozás 
fontosságát, a budai identitás kialakítását, az ajándéka-
inknak megfelelő szolgálatok végzését. Látása szerint 
ennek érdekében csak gyülekezeten belül szabad lelki 
táplálékot magunkhoz venni, és nem érdemes más pré-
dikációkat meghallgatnunk, amiket az internet bőséggel 
kínál, mert azok nem számunkra szóló üzenetek. 

Istentiszteletünk végén úrvacsorában részesültünk, és 
egymás kezét megfogva énekeltük: „Áldott legyen a 
frigy, mely minket összeköt…” – Ebéd után úgy indultunk 
haza, hogy jobban átéreztük a Krisztus vére által szerzett 
szövetség összekapcsoló erejét a Szentlélek által. 

Szárszónak is egy a vége: Szükségünk van gyüleke-
zetre!  

Kolozs Nagy János 
 

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a Gyüleke-
zeti Hétvége előadásai a Budai Baptista Gyülekezet 
youtube-oldalán megtekinthetők!  

 
 

„De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt 
mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és 
hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van.” (1Kor 14,24–25) 
„ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. (Ef 5,23) 
 

Isten háza és Isten háza népe. 
Isten tervezi meg és építi fel az Ő házát, a gyülekezetet. 
Isten rajtunk keresztül akarja megmutatni szentségét – „Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, … Akkor meg-
tudják a népek, hogy én vagyok az ÚR – így szól az én URam, az ÚR –, amikor szemük láttára megmutatom rajta-
tok, hogy szent vagyok.” (Ez 36,23) 
„Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz,… ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” (1Pt 2,4–5) 
„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a kép-
re formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18) 
„mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre” (1Pt 2,2) 
„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. (2Pt 3,18) 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

„Bízz Jézusban!” – őszi Gyermekklub-ünnepély 
 

Ahogy egyre 
gyengülő hul-
lámokat vetett 
a koronavírus-
járvány a vi-
lágban és ha-
zánkban, úgy 
erősödött a vá-
vágyunk, hogy 
mielőbb ren-

dezhessünk – ha lehet már ősz elején – egy Gyermek-
klub-ünnepélyt. Erre a szükséges előkészületek elvég-
zése után október 2-án, vasárnap délután került sor. 
Meghívásunkra mintegy harminc gyermeket hoztak el 
szüleik – elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű csa-
ládok –, de néhányan a gyülekezetünkhöz tartozók kö-
zül is megjelentek.  

„Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett, mit az 
Úr szerzett!” – énekelte a gyermeksereg Nagyné Kalán 
Évi és Kovács-Kiss Milla lelkes vezetésével. Egy kis já-
ték és több ének eléneklése után Süveges Ruth lépett 
dobogóra, aki rajzok segítségével, nagyon színesen és 
érzékletesen mesélte el azt a történetet, amelynek során 
az Úr Jézus lecsendesítette a tengert (Márk 4,35–41). 
Lépésről lépésre követhettük, ahogy a viharba került 
tanítványok páni félelme csodálatba fordul, látva Meste-
rük hatalmát, amely nemcsak a természet erőinél na-
gyobb, hanem a Sátán támadásait is képes visszaverni. 

Jézus golgotai kereszten aratott győzelme nyomán bíz-
hatunk őbenne, bízhatunk kegyelmében, irgalmában, 
szeretetében és bölcs vezetésében.  

Az ünnepély végén ajándékban részesültek a gyer-
mekek, most elsősorban füzeteket, írószereket és édes-
séget találtak a csomagokban. Most sem maradt el a 
szeretetvendégség, a foszlós kalács és meleg tea elfo-
gyasztása közben építő beszélgetéseket folytathattunk 
vendégeinkkel. A kisteremben pedig nagy mennyiségű 
és jó minőségű használt ruhák válogatására nyílt lehe-
tőség. 

Az a reménységünk, hogy a Gyermekklub-
ünnepéllyel hozzájárulhattunk a nehéz sorsú családok 

megerősítéséhez; hogy az élet megpróbáltatásai között 
hinni és bízni fognak Jézusban, aki egyedül segíthet, és 
adhat nekik szabadulást és győzelmet. 

Kolozs Nagy János 
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Hálaadónap 
 

Idei Hálaadónapunkon, október 9-én, a délelőtti istentiszteleten az ige mellett az énekkar szolgálatát, verses meg-
emlékezést, és testvéri bizonyságtételeket is hallhattunk. 

Az istentiszteletet követően pedig átalakult a kápolnatér, és fehér asztal mellett folytatták a résztvevők az ün-
neplést. A finom ebédet finom sütemények egészítették ki. Mindenkinek köszönjük az odaszánást, a szolgálatot. Is-
tené legyen a dicsőség! 
 

„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15) 
 

 

   
 
 
 

  
 

100. zsoltár 
 

Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva já-
ruljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és 
legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok 
nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. 
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BÚCSÚZUNK
 

 
 

Szabó Gyuláné Pénzes Lenke 
 

(1934 – 2022) 
 
Lenke néni 1934. február 13-án született Körösszegapá-
tiban. Szülei földműveléssel foglalkoztak, édesapja a 
faluban suszter mesterséggel is foglalkozott. Istenhívő, 
református családban nőtt fel szülei és tizenkét évvel fi-
atalabb öccse mellett. A háború előtti vidéki években 
gyermekévei mélyen megalapozták az Isten iránt érzett 
szeretetét. Rendszeresen jártak a református templom-
ba, tizenhárom éves korában konfirmált. A faluban volt 
baptista gyülekezet is, amelyet a rokonság és ők is idő-
közönként meglátogattak.  

A ház körüli munka, az állatokra való vigyázás, a 
földeken való munka volt a feladata, játékra nem sok 

ideje jutott, a kisöccsére is neki kellett vigyáznia, amíg 
szülei kinn dolgoztak a földeken. A faluban lévő isko-
lában végezte el a hat elemit, majd később, már Buda-
pesten munka mellett a kereskedelmi szakiskolát. Előbb 
gyári munkásként, majd eladóként dolgozott az akkori 
Lottó Áruházban. 

Férjét a faluban ismerte meg, egy gyermeke szüle-
tett, Gyuszi fia. A válásra már Budapesten került sor, 
ahová időközben felköltöztek. Nehéz évek voltak ezek, 
munka, pénz, rokonok nélkül maradt magára a nagyvá-
rosban. A jó Atya gondoskodása révén szerzett munkát, 
majd édesanyja és öccse is felköltöztek, sokat segítettek 
neki. Gyuszi fia megnősült, egy unokája született. 

A Böszörményi úti Református Templomba jártak, 
itt konfirmált a fia, és a zuglói Gizella utcai templomba 
is, de mindig kereste az utat a Bibliában olvasott megté-
réshez. Később ez vezette el a Budai Baptista Gyüleke-
zetbe, ahol megtérése után dr. Szakács Imre testvér által 
merítkezett be. Szerette a gyülekezetet, minden isten-
tiszteleten erőt kapott az Úrtól, ami átsegítette minden 
bajon, évekig segített egy idős házaspárt a napi otthoni 
teendőkben. A legnagyobb próbatétel számára, ha nem 
érezte a Megváltó közelségét, szeretetét. Kedvenc éneke a 
„Fel barátim drága Jézus”, és az „Áldott orvos jön hoz-
zánk” volt. 

Nehezen járt már egy korábbi gerinc-összeroppanás 
miatt, de amíg bírt, mindig jött a vasárnapi istentisztele-
tekre. Egy súlyos agyvérzés után, október 20-án hívta 
haza a jó Atya, hogy végre megpihenjen. Emlékét sze-
retettel megőrizzük! 

Ádány Judit 
(a Manna 2019. húsvéti számában megjelent interjú alapján) 

 
 

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akik-
nek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhuny-
takat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megma-
radunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal 
szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhuny-
tak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és 
így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!” (1Thessz 4,13-18) 
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TALLÓZÓ
 

Thomas Mann: József és testvérei 2-3. 
 
Ezen a nyáron a végére értem Thomas Mann Józsefről 
szóló grandiózus opusának. Az első kötetről már írtam, 
és a cikket annak idején így fejeztem be: „Mann regé-
nyéből nekem egyelőre e találkozás [az Istennel való ta-
lálkozás] hitelessége hiányzik. Nem a róla való beszéd, 
nem a képzelet gazdagsága, hanem maga a találkozás. 
A József és testvéreit olvasva egy lassan hömpölygő tá-
jat néztem, benne különös, de megfogható emberekkel, 
fölöttük viszont nem volt nyitott az ég, a tekintet megáll 
a csillagoknál és a boltozatnál, amely mögött a tényle-
ges menny kezdődhetne. Mann a természetfelettiben hí-
vő természetről ír, a természetfelettiről nincs igazi 
mondandója. Lássuk, ez változik-e a másik két kötet-
ben.” Nos, nem változott. Sőt, Mann az egész regényfo-
lyamot egy rejtélyes mondattal fejezi be: „És így vég-
ződik a szép történet és istenkitalálás.” Ábrahám, Izsák 
és Jákób története tehát szép, de az Istenük Mann sze-
rint kitalálás. Ez a német író végső gondolata. 

Egy regényhez ez szokatlanul egyértelmű, de a figyel-
mes olvasó számára semmiképpen nem meglepő befeje-
zés. Mann hitt valamiféle anyagot formáló szellemben, de 
egyébként nem volt hívő, az ősatyák hitét is azzal a kí-
vülálló érdeklődéssel figyelte, ahogy Lea szemét, Petepré 
ruháját, Neb-nef-nezem udvarát, vagy az öreg Jákób csí-
pőjének a mozgását. Megfigyelő érdeklődése a második és 
harmadik kötetben is élesen fürkészi az ősi történet szerep-
lőit, hogy megfejtse titkaikat, de amikor a hit misztériu-
mához érkezik, a szeme olyan gyengévé és rövidlátóvá vá-
lik, mint a Jákóbot tapogató Izsáké, aki hiába nézte feszült 
mohósággal a fiát, aki előtte állt, mégsem azt látta benne, 
aki ő volt. Mann tekintete kívülről szinte indaként fonódik 
József tekintetére, hogy általa megpillantsa, amit Ábrahám 
dédunokája látott, de az írónak csak sejtései vannak, meg 
csendben kitartott kételyei, és a végén leszűri a végzetes 
következtetést: József Istene sem más, mint kitalálás. 

De ez a kitalálás inkább csak Manné, a kívülállóé, 
aki nem érti a hit lovagját (ahogy Kierkegaard nevezte 
az Ábrahámhoz hasonló hívőket). Ezzel együtt Thomas 
Mann regénye a hívőknek is kifejezetten érdekes ol-
vasmány, mert az író kíváncsi tekintete és merész kép-
zelete viszont élesen lát, amikor Egyiptomról, a rab-
szolgasorsról, az udvari praktikákról, a testi vágyako-
zásról, a hízelgésről, a cselszövésről, a szellem törekvé-
seiről, az emberi kapcsolatok finom húrjairól van szó. 
Amikor az egyszeri bibliaolvasó József történetét maga 
elé képzeli, az sokszor olyan, mint a vasárnapi iskolai 
rajzok stilizált világa, vagy az igehirdetésekben már a 
huszonegyedik századi ember kísértéseihez igazított, és 
a régi Közel-Keletről innen-onnan összeszedett tudás-
foszlányokkal keveredő köztes világ, amelyben a rész-
letek egy ponton túl teljesen érdektelenek. Thomas 
Mann azonban elénk képzeli József egyiptomi szolga-
ságát, és abban minden olyan részletesen ki van dol-

gozva, mintha mi is ott lennénk a Nílus-parti biroda-
lomban és élveznénk vagy szenvednénk annak forró 
hétköznapjait. 

Számomra például egészen újszerű volt József és 
Potifár, és különösen József és Potifárné kapcsolatának 
leírása. Mann hosszú, finom rezgésű húrként feszíti ki azt 
a lassan kibontakozó, de visszatarthatatlan erővel növek-
vő belső vágyakozást, ami a nemzőképtelen egyiptomi 
legyezősúr feleségét a József számára végzetes lépésre 
késztette. Az író közben szemérmesen őrzi szereplői mél-
tóságát és hallgat az olyan részletekről, amelyek nem tar-
toznak a külső szemlélőkre. Mann tudja, hogy a titkok 
izgalmasabbak, a szemérem pedig izgatóbb, mint ahogy 
a pornográfiára hajlamos modern művészet gondolja, 
amely egyáltalán nem akarja megőrizni a karakterek mél-
tóságát és úgy véli, minden titok felfedéséhez joga van. 
Mann esetében azonban nem arról van szó, hogy eltit-
kolná a szereplők szexuális vétségeit: egyszerűen nem 
hiszi, hogy József vétkezett volna e téren, és e tekintet-
ben teljesen hű a bibliai beszámolóhoz. Van ebben vala-
miféle nemesség, amely száz éve még a hitetlen embert 
is jóval gyakrabban jellemezte. Ami nem volt illendő, ar-
ról nem volt illendő beszélni sem, és természetesen nem 
kellett azt elkövetni sem, mert nem attól függött az egyén 
boldogsága, sem pedig identitása. Erre talán épp Mann az 
egyik jól ismert példa. 

Az író ugyanilyen részletes alapossággal és finom 
tapintattal tárgyalja József és testvérei találkozását is. 
József a szolgaság és az uralkodás évei alatt lassan 
egyiptomivá vált, de a kapocs soha nem szakadt el köz-
te és apja nemzetsége között. Manassé és Efráim, a két 
egyiptomi „piperkőc” (a regény csak magas társadalmi 
rangjuk szokásai miatt láttatja őket így) héber nevet 
kaptak, mert József elfelejtette ugyan apja házát, de ép-
pen a nevek által mégis emlékeztette magát arra, hogy 
honnan jött és hova tartozik. Két élete közt mindvégig 
megmaradt a feszültség. A harmadik kötet végéhez kö-
zeledve nagyon vártam a katarzist, amit a találkozás 
ígért, és az bizony nem is maradt el. A gondosan felépí-
tett apokalipszis, József önleleplezése pontosan olyan 
erővel csapódik be, ahogyan egy nagy történet esetében 
kell, és hiába ismertem már annak minden részletét, 
Thomas Mann újra bevitte azt a szívem közepére. Még 
meg is könnyeztem. A második ilyen katarzis József és 
Jákób találkozásakor érkezik, ugyancsak a drámai 
csúcsponton, amit Mann ismét ügyesen oldott meg. Az, 
ahogy a sántán bicegő Jákób előre tartott karjáról ír, 
amellyel az agg pátriárka egyszerre tapogatja az előtte 
lévőt, mint egy vak, és egyben távol is tartja őt magától, 
szinte védekezve az újabb váratlan csalódástól, amíg 
végül kiáradhat minden elfojtott érzelem – egyszerűen 
tökéletes. 
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A József és testvéreit leginkább annak ajánlom, aki a 
bibliai történetet kiszínezve, részletgazdagon akarja lát-
ni, hogy annak fényében még inkább megelevenedjen 
előtte az ihletett elbeszélés. Ez velem a három kötet ol-
vasásakor megtörtént, és ezért feltétlenül megérte a be-
fektetett időt és energiát. Mert a regény, ne hallgassuk 
el, sokat kíván az olvasótól, leginkább kitartást és 
monotóniatűrést. De egyáltalán nem üresek az ígéretei. 
Sokat kér, de sokat is ad, ha nem is mindent. Viszont 
önmagában kevesebb a kinyilatkoztatásnál, néha csor-

bát is ejt rajta, mert éppen arra nincs rálátása, amire a 
bibliai történet ablakot nyit. Mann regénye „istenkitalá-
lás”. A bibliai történet viszont kinyilatkoztatás. A József 
és testvérei a képzeletet mérhetetlenül gazdagítja, de a 
világosság, amely felnyitja a vakok szemét, az ihletett 
beszámolóban van. 

Szabados Ádám 

Forrás: https://divinity.szabadosadam.hu/?p=32161 

 

 

Isten előbb vagy utóbb felemel minket a porból 
 
„De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy ar-
cul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: 
„Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért a legszíve-
sebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyön-
geségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor va-
gyok erős.” (2Kor 12,7-10) 
 

Nagyon szeretem Szent Pál ezen tanúságtételét, gyakran 
eszembe jut egy-egy nehezebb időszakban. Ebben is 
benne van a Krisztus-követés „őrültsége”, a világi logi-
ka szerinti furcsa ellentmondás. Mégis, kinek jutna 
eszébe dicsekedni azzal, hogy gyenge vagy elesett? 

Világi fejjel gondolkodva a gyengeség nem menő, 
inkább palástolni szeretnénk erőtlenségünket. A világ 
azt üzeni lépten-nyomon, hogy ha nem vagy erős, min-
denben (is) profi, nem kellesz. 

Nagyon sokan élnek úgy, hogy minden erejükkel 
igyekeznek leplezni tökéletlenségüket. Viszont képtelen-
ség mindig megfelelni, és persze senki nem lehet min-
denben profi. Hosszabb vagy rövidebb időre bizonyára 
mindenki tapasztalta már, hogy milyen elesettnek lenni. 
De miért is kellene hibátlannak lennünk? Miért ne lehet-
nénk gyengék? A II. korintusi levél bensőséges és végte-
lenül megható idézetében benne van Szent Pál Isten-
képe, a Vele való közössége, és rendíthetetlen ráhagyat-
kozása is. Szent Pál nyilvánvalóan megismerte Isten sze-
retetét, így ezen keresztül szemlélte a történéseket. A vi-
lág azóta sokat változott, de milyen nagy kegyelem, hogy 
mi ugyanazt az Istent ismerhetjük és szerethetjük, és 
ugyanannak a Krisztusnak az erejéből töltekezhetünk, 
Akiről Szent Pál írt nekünk. Hiszen „Jézus Krisztus 
ugyanaz tegnap, és ma, és mindörökké.” (Zsid 13, 8) 

Az isteni szeretet logikája szerint szemlélve Szent 
Pál gondolatmenete egészen más színben tűnik fel. 
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy Istennek nem arra 
van szüksége, amit teszünk, és nem azt szereti, amilye-
nek vagyunk, hanem minket szeret. Nagy különbség, az 
ember a szeretet ezen feltétlenségét nem igazán tudja 
elérni. Szokták mondani, hogy a szülői szeretet hasonlít 
a leginkább ehhez, de az is „csak” hasonlít. 

Szóval, mi is a helyzet a gyengeségekkel? 
Időnként bizony térdre kényszerít minket egy-egy 

helyzet, elérünk emberi kapacitásaink végére, vagy épp 
elemi erővel csap le ránk az emberi ítélkezés. Ezek lel-

kileg nehéz helyzetek. Térdre rogyva tulajdonképpen a 
testhelyzet adja magát, hogy imára kulcsoljuk kezein-
ket. Az elesések életünk útján újra és újra emlékeztet-
nek minket, hogy „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 
15, 5). Bizony, hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, néha 
még akkor is, amikor azt hisszük, hogy az Ő dolgaiban 
járunk. Gondoljunk csak Krisztus keresztútjára, három-
szor is elesett a kereszt súlya alatt, és minden esetben 
felállt és továbbment. Nekünk, embereknek is nagyon 
hasznos lehet egy-egy elesés, határozottan tanulságos és 
kijózanító, ha idővel megértjük botladozásaink hátteré-
ben Isten kegyelmét. 

Egészen biztos, hogy Ő előbb vagy utóbb felemel 
minket a porból, de nem feltétlenül azonnal. A mélysé-
get is meg kell élni, hogy utána értékelni tudjuk a ma-
gasságot. A lelki sötétség, a reménytelennek tűnő idő-
szak, amikor úgy tűnik, Isten elhagyott minket, a hitünk 
próbája. Láthatjuk nagy szentjeink életéből, hogy hosz-
szabb-rövidebb ideig ők is megélték a lelki sötétséget. 
Viszont épp azért lettek ők szentek, példaként járva 
előttünk, mert rendületlen hittel kiállták a próbát. Akkor 
is hinni kell, ha ostobaságnak tűnik, azért is hinni kell, 
ha reménytelennek tűnik. 

Ami a világ szemében gyöngeség, az egy keresztény 
ember számára érték. Bizony, a világi szemmel nézve 
gyengébb, elesettebb ember nagy érték. Alkalom az ir-
galmas szeretet gyakorlására. És amikor én magam va-
gyok elesett, akkor is értékes vagyok. Isten szemében 
mindenképpen. Varga László püspök atya írta október 
18-i Facebook-bejegyzésében: „Ha Istenben gazda-
godsz, az élet élvezeteit felváltja az Isten országának él-
vezete. Abban már helye lesz a keresztnek is.” A ke-
resztnek is van értelme, sőt, annak van csak igazán. 

Kissné Berta Rita 

Forrás: https://777blog.hu/2022/10/27/isten-elobb-
vagy-utobb-felemel-minket-a-porbol/ 



M A N N A   2022. november 

 10

Alapos megtisztulás 
 

„Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztít-
lak benneteket.” (Ez 36,25) 
 

Micsoda nagy öröm ez! Isten, aki megváltott minket Jé-
zus Krisztus vérével, meg akar szentelni Szent Szelle-
mének vizével. Isten megígérte ezt, és így is lesz, „hogy 
megtisztuljatok”. - Urunk, érezzük és bánjuk tisztáta-
lanságunkat, ezért most örvendezünk ígéretednek, 
amelyben kijelentetted, hogy megtisztítasz minket. Bár-
csak hamarosan beteljesítenéd ígéretedet! 
Meg akarsz szabadítani bennünket még leggonoszabb 
bűneinktől is. Hitetlenségünk lázadásától, a szellem el-
len harcoló testi vágyainktól, büszkeségünk utálatos 
gondolataitól és a Sátán ösztönzésére elkövetett istenká-
romlásunktól. - Mindezektől megtisztíthatsz, hogy soha 
többé vissza ne térjenek. 

Isten meg akar tisztítani minden bálványunktól is, akár 
aranyból, akár agyagból készültek azok, tisztátalan sze-
retetünktől vagy túlzott szeretetünktől valami iránt, ami 
önmagában véve tiszta. Mindentől meg akar szabadíta-
ni, amit istenítünk, és így bálvány lett a számunkra. 
Nemcsak el akarja venni bálványainkat, hanem teljesen 
szabaddá akar tenni tőlük. 
Isten maga mondja itt, hogy ezt meg fogja cselekedni. 
Ezért ez az ígéret megalapozott és biztos. Bátran elkér-
hetjük Istentől azt, amit így megígért nekünk. A meg-
tisztítás a szövetségi áldások közé tartozik, és amit Isten 
a szövetségben megígért, az mind tökéletes és biztos. 
 

Spurgeron: Isten ígéreteinek tárháza okt. 30. 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

„Jézus bement az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kicsit 
beljebb a földtől, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte a beszédet, 
mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat!” (Lk 5,3-4) 
 

Péter a sikertelen halfogás után talán úgy érezte, hogy semmi nem sikerül, és 
akkor jött Jézus, és megszólította Pétert: „Evezz a mélyre”, Péter meglepődött, 
de engedelmeskedett. Csoda történt, két hajó megtelt halakkal. Amikor enge-
delmeskedünk az Úrnak, nagy fordulat következhet be életünkben. Már belefá-
radtunk a hosszan tartó erőlködésbe. Ha a mélyre evezünk, megnézzük, hogy 
mik jönnek elő, olyan dolgok is, amiket talán régen eltemettünk. De legjobb, 
ha Jézussal együtt járjuk be a múltunkat, lehet, hogy pironkodnunk kell a régi 
életünk miatt, de a megbocsátó Jézussal elrendeződik minden, amik eddig rejt-
ve voltak. Az Úr Jézus soha nem akar titeket megszégyeníteni, csak azt akarja, 
hogy ne legyen titkolni valótok se Isten, se emberek előtt. Legyetek biztosak 
abban, hogy a ti megvallott bűneitek terhe már nem nehezíti életeteket, szaba-
dok vagytok a megbocsátás által. 

Lukács Edit 

 

Szeretettel köszöntjük novem-
berben született testvéreinket! 
 
Rück Sándorné (nov. 1.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Trethon Gergely (nov. 29.) 

 
 

Gyülekezeti alkalmak 

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

 Csütörtök: 

18,30 óra: Bibliaóra 

 Péntek: 18 óra IFI-alkalom 
 

 

 

Betegeink 

Ádány Mihályné 

Czifranics Győző 

Kálmán Imréné 

Pintér Tibor 

Simon Lászlóné 

Sztasák Mihályné 

Tokaji Istvánné 

Vétek Ferencné 
 
 

„Uram, szolgáltass nekem igazsá-
got, mert feddhetetlenül éltem, az 
Úrban bíztam ingadozás nélkül! 
Vizsgálj meg, Uram, és próbálj 
meg, kutasd át szívemet-lelkemet! 
Mert hűséged szemem előtt van, 
igazságod szerint járok-kelek. Nem 
ülök hitvány emberek közé, alatto-
mosakkal nem járok együtt. Gyűlö-
löm a gonoszok társaságát, nem 
ülök le a bűnösök közé. Ártatlan 
vagyok, megmosom kezemet, úgy 
járom körül oltárodat, Uram, han-
gos hálaéneket zengve, felsorolva 
sok csodatettedet. (Zsolt 26,1-7) 
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