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PÜNKÖSDI LÉLEK 
 

Szárnyaljon bennem ének: 
Legyek pünkösdi lélek. 
A nemesben, a jóban 
örömmel munkálkodjam. 
S a célom itt a földön 
az Isten felé törjön. 
Mértéken túli mérték, 
szépségen túli szépség: 
a szeretet csodája 
üssön át, mint a dárda 
s hevítsen, lelkesítsen. 
Éljek ,reményben s hitben, 
s a fénylő igazságnak 
igaz ösvényén járjak 
s mindig ihletben égjek. 
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek. 

Ölbey Irén 

 

 

„A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem 
tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, 

aki a Lélektől született.” (Jn 3,8) 
 

Krisztus Lelke – Jézus jelleme 
 

„Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! Tehát nem vagy 
többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.” (Gal 4,6-7) 

 

Az apai szerepkör (vagy annak betöltetlensége) elméleti 
síkon és gyakorlati tapasztalatok szerint is meghatározó 
a gyermek fejlődése szempontjából. Nem csak a nemi 
identitás kialakulásában betöltött szerepe miatt, hanem 
befolyással van többek között az egész énképre, az ön-
bizalomra és nem utolsó sorban a jellemre. A gyermek 
az apa szerepet betöltő személytől vesz bizonyos min-
tákat, hogyan reagáljon egyes élethelyzetekre. Ha pedig 
nincs egy apakép előtte, vagy könnyen elakad az új 
akadályokkal találkozva, vagy a nulláról kell kialakíta-
nia a megküzdési stratégiákat, a semmiből kell kialakí-
tania a jellemét. Az utóbbi hetekben éppen Jézus jelle-
méről tanulunk mind az igehirdetések, mind a 
házicsoportok beszélgetésein keresztül. 

De mi is az a jellem? Először is nem összekeverendő 
a személyiséggel. Közelítsük meg gyakorlati oldalról: a 
személyiség olyasvalami, ami egyedileg jellemző az 
egyes emberekre, nagyrészt velünk született sajátossá-
gok, kisebb részben a szocializáció során szerzett sze-
mélyiségjegyek összessége. Szakemberek szerint a 
személyiség 90%-a kb. tíz éves korra kialakul, és kész-

nek tekinthető. Nem megváltoztatható (esetleg komoly 
traumák tudnak rajta minimálisan alakítani). Magában 
foglalja a biológiai és pszichikai jellemzőinket, kezdve 
a hormonok termelődésétől (ami mindenkinél eltérő 
mértékű), egészen a társas kapcsolódás iránti igényün-
kig. Ilyen tekintetben is egyediek vagyunk mind. A 
személyiségen belül megkülönböztethetünk személyi-
ségjegyeket, mint pl. az érzelmi vagy értelmi beállított-
ság, társas kapcsolatok igényének megléte vagy hiánya, 
„vérmérséklet”, stb. 

De a jellem valami más. Inkább egy mérlegelési fo-
lyamatot követő döntés, hogy a saját normáimhoz képest 
mit kezdek az adott pillanatban aktiválódó személyiség-
jegyeimmel. Például lehetek hirtelen haragú (személyi-
ségjegy), mert a szervezetem az átlagnál gyorsabban 
termel adrenalint, de az a meggyőződésem, hogy nem 
érdemes indulatból döntéseket hozni („soha többé nem 
akarlak látni!”), így megálljt parancsolok a haragomnak, 
és higgadt maradok (jellemvonás). A normámhoz való 
igazodás nem környezeti hatás függvénye, így normális, 
ha olyankor is így döntök, amikor külön érdekem nem 
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fűződik hozzá (nem látja senki), sőt, ellenérdekeltségem 
merül fel (kinevetnek, hogy hűséges vagyok a párom-
hoz). Eszembe jut egy anekdota a testvérről, aki a villa-
moson az ellenőrnek két kilukasztott jegyet mutatott be, 
mondván, hogy a múltkor nem fért hozzá a lukasztóhoz, 
úgy kellett leszállnia, így most bepótolta. Az ő normája 
az volt, hogy a szolgáltatást meg kell fizetni, ez a becsü-
letes hozzáállás. Akkor is eszerint cselekedett, amikor 
nem volt elvárt (sőt, talán akadt, aki ki is nevette?). Jel-
lemvonások például a becsületesség, a bátorság, a hűség, 
a mértékletesség (vagy a hátrányos jellemvonások: meg-
bízhatatlanság, kétszínűség, önzés). Ezek mind-mind 
döntések eredményei. (Igen, a bátorság is az! „…A bá-
torság nem a félelem hiánya, sokkal inkább egy döntés, 
hogy van, ami a félelemnél fontosabb.” – idézet a Neve-
letlen hercegnő c. filmből) 

Ha úgy tetszik, illusztráljuk ezt egy hétköznapi jele-
nettel. Tegyük fel, hogy váratlan vendégek toppannak 
be hozzád, és szeretnéd megkínálni őket némi harapni-
valóval. Vásárolni már nincs lehetőséged, csak abból 
dolgozhatsz, amit a hűtőben találsz. Azaz arra már 
nincs ráhatásod, hogy mi az alapanyag (romlott felvá-
gott, penészes sajtmaradék? vagy friss kenyér, illatos té-
liszalámi?), de arra igenis van, hogy mit dobsz a sze-
métbe, és mit teszel a vendégek elé, illetve azt mennyire 
ízlésesen teszed (tálalás). Ugye érted, miről beszélek 
itt? Lehetnek a személyiségemnek vonzóbb és kevésbé 
kívánatos részei, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy 
ebből mennyit engedek rá a külvilágra? És hogyan tála-
lom? Lehetek hirtelen haragú és hajlamos a gyors rea-
gálásra, de ez nem igazolása annak, hogy másokat 
megbántsak („hát Istenem, én ilyen vagyok, ami a szí-
vemen, az a számon”). Ez önmagában nem őszinteség, 
hanem önkontrollhiány, azaz jellemhiba. A jó hír ugya-
nakkor az, hogy a jellem döntés kérdése, van ráhatá-
sunk. Tudjuk fejleszteni, módosítani, csiszolni. Ám így 
a felelősségünk is nagyobb! 

A jellem az a gát, amely kordában tartja személyisé-
günk dübörgő folyamát. A jellem az a szűrő, amely 
megválogatja, hogy személyiségünkből mit és mennyit 
engedünk rá a külvilágra. Szeressük annyira a környe-
zetünket, hogy folyamatosan használjuk ezt a szűrőt! 

Ezekből kiindulva adja magát néhány következtetés. 
Ezek egyike az, hogy a személyiségünk teremtettségünk 
része, és kár időt, energiát pocsékolni annak megváltoz-
tatására. Könnyen beláthatjuk, hogy emberi konfliktusa-
ink jó része is annak köszönhető, hogy egymás szá-
munkra elviselhetetlen személyiségjegyeit akarjuk erő-
vel megváltoztatni. Illetve hajlamosak vagyunk kilátás-
talan küzdelmeket vívni számunkra előnytelennek, szé-
gyellnivalónak érzett személyiségjegyeinkkel.  

Egy másik következtetés, hogy minden ember hozott 
anyagból dolgozik, és egyedi személyiséggel bír. Neked 
máshogy termelődik szervezetedben az adrenalin, mint 
nekem, sőt, máshogy termelődött az adrenalin a Názáreti 
Jézus testében is. Neki is volt egy csak rá jellemző sze-
mélyisége. A tanítványainak is volt. Ennek tükrében még 

fényesebben látszik, hogy milyen volt az Ő jelleme. Kö-
rülményektől és érdekektől függetlenül kontrollálta sze-
mélyiségét, szilárd jellemmel élte életét. Tudott haragud-
ni (vagy inkább kiengedte a haragját?), amikor úgy dön-
tött, annak ott a helye (ld. templomi árusok, farizeusok, 
tanítványok hitetlensége), de legtöbbször nem tette (a 
bűnös nő, a samáriai asszony, vagy sokszor én ma-
gam…). Önkontrollt gyakorolt. Az apostoloktól pedig 
nem azt látjuk, hogy Jézussal való találkozás után egy-
formákká váltak volna. Sokkal inkább mondható, hogy 
személyiségük megmaradt, de jellemük annál inkább vál-
tozott, és erősebbé válva kontroll alatt tartották személyi-
ségjegyeiket. Péter heves vérmérsékletű volt, és míg ko-
rábban ellenőrizetlenül engedte ki érzelmeit a környeze-
tébe, addig később egy higgadt Péterrel találkozunk, aki 
szorongatott helyzetben sem tagadta meg Urát. 

És adódik még egy kérdés. Azt mondtuk a jellem 
segít abban, hogy az értékrendünkhöz, a normáinkhoz 
igazodva megszűrjük, mit engedünk ki a környezetünk-
be. A jellemhibák két okból eredhetnek: 1. Fegyelme-
zetlenség (pl. tudom, hogy becsületesnek kellene len-
nem, de mégsem lukasztok jegyet a villamoson, és úgy-
sem derül ki), 2. Normahiba (nem gondolom, hogy be-
csületesnek kell lennem, úgy kell érvényesülnöm, 
ahogy csak tudok). Az első hibán tudunk magunk is 
dolgozni, és önmagunkban, vagy emberi segítséggel is 
érzékelhető eredményeket tudunk elérni, ezért semmi-
képp ne adjuk fel a küzdelmeinket. Annál is inkább, 
mert tudjuk, hogy Mesterünk mennyi támogatást ad ne-
künk ehhez és hogy „nem olyan főpapunk van, aki ne 
tudna megindulni erőtlenségeinken” (Zsid 4:15). A má-
sodik hiány kezelésénél pedig elérkezünk Pünkösd 
eseményéhez. 

Szükség volt ugyanis arra, hogy a tanítványok leg-
belsőbb értékrendjét, normarendszerét gyökeresen 
megváltoztassa valami. Hiába voltak Jézus odaadó kö-
vetői, ha az első aggasztó jelre szétszaladtak, még az 
ismeretséget is letagadták. Szükség volt a szívük meg-
változtatására, hiszen „abból indul ki az élet”, abból ki-
indulva ölt alakot a jellem! 

Nekünk is szükségünk van a szívünk megváltoztatá-
sára! Szükségünk van a helyes identitásra (hogy Isten 
gyermekei vagyunk), az új normarendszerre („ne iga-
zodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten aka-
rata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” Rm 
12,2) Szükségünk van a Szentlélekre, aki ezt létrehozza, 
kiformálja bennünk, hogy Isten gyermekei, örökösei 
vagyunk. Az, hogy ehhez illeszkedően (kompatibili-
sen), ehhez méltón éljünk, nem elsődlegesen tevékeny-
ségünk eredménye, hanem azon múlik, ki lakik a szí-
vünkben. 

Neked már Krisztus Lelkének normarendszere ala-
kítja a jellemedet? 
 

Nagy Péter 
 

 



M A N N A   2022. május–június 

 3

 

ISMERJÜK EGYMÁST? 

Isten útjai kifürkészhetetlenek – tartja a közmondás. Hívő emberek millióinak élete cáfol rá erre, de tény, 
hogy az sokszor nem látható előre, merre kanyarítja életünket a jó Atya. Az viszont sokszor előre boríté-
kolható, hogy aki távolabbra költözik az anyagyülekezetétől, előbb-utóbb közelebbit keres majd. Így történt 
mostani interjúalanyainkkal – Szabó Leventével és Petrával – is, akik nálunk leltek új otthonra. Hogy mi-
ként kanyarodott az a bizonyos isteni út, arról olvashatunk az alábbiakban. 
 

 

 
 

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és 
milyen családba születtetek, kik a szüleitek, testvérei-
tek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Petra: 1989. június 19-én születtem Miskolcon egy 
többgenerációs baptista családba. Egy bátyám és egy 
öcsém van. Szüleimmel, testvéreimmel, nagymamám-
mal és az ő testvérével éltünk Miskolcon. Gyermekéve-
im nyugodtan és békességben teltek. 
Levente: 1987 májusában születtem Budapesten egy 
többgenerációs baptista családba. Szüleimmel és apai 
nagymamámmal Zuglóban éltünk. Édesapám születé-
sem előtt egy hónappal szívinfarktust kapott, ami miatt 
úgy alakult az élethelyzete, hogy gyermekéveim alatt 
sok időt tudtam vele eltölteni. Tíz éves koromra nagy-
mamám és édesapám is az Úrhoz költözött és ketten 
maradtunk édesanyámmal. Ekkor költöztünk Rákospa-
lotára, ahol egészen a Petrával való házasságkötésünkig 
éltem. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy 
éreztétek gyerekként majd ifjúként magatokat a gyüle-
kezetben, milyen meghatározó élmények értek benne-
teket ebben az időszakban? 
Petra: A Miskolci Belvárosi Baptista Gyülekezetben 
nőttem fel. Kiskorom óta jártam bibliakörre és gyüleke-
zet által szervezett nyári táborokba. 
Levente: Az egész család a Rákospalotai Baptista Gyü-
lekezetbe járt. Sokan voltunk egykorú gyerekek, akik-
kel egészen a fiatal felnőtt korig összefonódott a sor-
sunk. Együtt voltunk vasárnapi iskolában, majd az ifjú-
sági alkalmakon, nyári táborokban. Mivel az akkori if-
júság nagy részét fiúk alkották, így a foci nagy népsze-
rűségnek örvendett a körünkben, így az imaházi alkal-

makon kívül sok időt töltöttünk focival játszótereken 
vagy a Városligetben. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 
Petra: Mivel gyülekezetben nőttem föl, természetes volt 
számomra, hogy Jézus meghalt a kereszten. Jó gyerek-
nek tartottam magamat, és nem gondoltam, hogy nekem 
ennél többre van szükségem. Tizenhét évesen egy nyári 
táborban egy esti tanítás után leültem az akkori cso-
portvezetőmmel beszélni, és akkor jött a felismerés 
bennem, hogy én is bűnös ember vagyok. Azon az estén 
átadtam az életemet Istennek. 2008 márciusában 
merítkeztem be a Miskolci gyülekezetben. Bemerítő 
lelkipásztorom Vadon Sándor volt. 
Levente: A vasárnapi iskolai alkalmakon és a nyári gye-
rektáborokban folyamatosan hallottam Istenről és a 
Bibliáról. Lényegében természetes volt számomra az, 
hogy létezik Isten, aki elküldte Jézust a földre, hogy ne-
kem örök életem legyen. De ennél tovább sohasem ju-
tottam. Nyári táborokban evangélizációs alkalmakkor 
egy kis szikra mindig fellángolt, de amilyen gyorsan 
jött, olyan gyorsan el is múlt. A fordulópont egy min-
denki számára ismert napon történt, és ez a nap 2001. 
szeptember 11-e volt. Akkor kezdtem a középiskolát, és 
amikor hazaértem kora délután az iskolából bekapcsol-
tam a TV-t és egyből láttam a híreket. Abban az idő-
pontban a nagynénémék kint voltak az unokatestvérem-
nél New Yorkban és így egyből életközeli lett ez az 
esemény. Belém hasított, hogy akár én is ott lehettem 
volna, és ha velem történik ez és nekem kell megállni 
az Isten ítélőszéke előtt, akkor mi lesz velem. Ekkor 
döntöttem az Úr mellett és még 2001 novemberében 
merített be a gyülekezet akkori lelkipásztora, Győri 
Kornél. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 
Petra: Miskolcon énekkarban és a dicsőítő csoportban 
énekeltem, és bekapcsolódtam a bibliaköri szolgálatok-
ba. Az egyetemi évek alatt Kaposvárra kerültem, csak 
ritkán tudtam hazajárni. Az egyetemen csoportomban 
volt két hívő baptista lány, akikért nagyon hálás vagyok 
Istennek. Az egyikőjük a kaposvári gyülekezetbe járt, 
így amikor nem tudtam hazamenni Miskolcra, az ő csa-
ládjával mentem el a gyülekezetbe. Munkám miatt Bu-
dapestre kerültem, ahol a rákospalotai gyülekezetbe 
kezdtem el járni. Itt részt vettem az énekkarban, a bib-
liaköri szolgálatban valamint a nyári napközis táborok 
szervezésében. 
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Levente: Az éneklés központi szerepet játszott az éle-
temben, így bekerültem az énekkarba. Az ifjúsággal 
még egy-két havonta jártunk egy Veresegyházán lévő 
idősek otthonába, ahol egy a gyülekezetben lévő házas-
pár élt, és ott szolgáltunk énekléssel, versekkel, bizony-
ságtételekkel. Az ifjúsági alkalmakon imádságra buzdí-
tottam a többieket, ami remek gyakorlati terepe volt an-
nak, hogy később imaórát vezessek a gyülekezetben. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok-tanultok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi 
munkahelyeiteken? 
Petra: Miskolcon jártam általános iskolába, majd egy-
házi gimnáziumban tanultam. Öcsémet sokszor kísér-
tem el logopédushoz, ahol nagyon megtetszett ez a 
szakma. Így jelentkeztem a Kaposvári Egyetemre 
gyógypedagógia szakra. Első év végén sikeres alkal-
massági vizsgát tettem, így logopédia szakirányon foly-
tattam tanulmányaimat. 2012-ben végeztem Kaposvá-
ron, majd a Kodolányi János Egyetemen elvégeztem a 
mesterképzést inkluzív nevelés tanári szakon. Egy év 
múlva jelentkeztem újra a Kodolányira és még a közok-
tatás vezetői pedagógus szakvizsgát is sikeresen elvé-
geztem. Az egyetem elvégzése után Budapesten a XV. 
kerületben kezdtem el dolgozni utazó gyógypedagógus-
ként. Átszervezés miatt a XIV. kerületbe kerültem, ahol 
jelenleg is dolgozom. Sajátos nevelési igényű gyerme-
kek logopédiai fejlesztését végzem. 
Levente: A 8. osztályt már úgy kezdtem, hogy tudtam, 
hogy az informatikával szeretnék foglalkozni, így kö-
zépiskolába is a Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskolába jelentkeztem, ahova fel is vettek. 
Érettségi után még maradtam két évet OKJ-s képzésen, 
majd ezután az Óbudai Egyetemre jelentkeztem mérnök 
informatikus szakra. Az egyetemi évek alatt kerültem 
diákként a Telekomhoz, ahol a tanulmányaimhoz szoro-
san köthető feladatokkal foglalkozhattam. Itt hat évet 
dolgoztam, majd egy másfél éves államigazgatásban el-
töltött időszak után 2018 óta dolgozom a repülőtéren 
rendszermérnökként. A munkahelyi elfoglaltságok mi-
att az egyetemet levelező tagozaton fejeztem be Duna-
újvárosban. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan veze-
tett Titeket Isten a párválasztásban? Hol és hogyan 
indult közös életetek? 
Együtt: 2013-ban találkoztunk először, amikor Petra el-
jött a Rákospalotai gyülekezetbe. Vasárnaponként és az 
ifjúsági alkalmakon bár találkoztunk, de a köszönésen 
és a kötelező beszélgetéseken kívül nem sok kommuni-
káció történt közöttünk. 2014 tavaszán a gyülekezet egy 
kis csoportja az ifjúsággal (és így velünk) együtt Szek-
szárdra ment szolgálni az ottani gyülekezetbe. Az alka-
lom utáni közös ebédnél és az azt követő városnéző sé-
tán kezdtünk el először beszélgetni és megismerni egy-
mást. Ezután egyre több alkalommal találkoztunk, ahol 
a közös beszélgetések során hamar egyértelművé vált 
számunkra, hogy Isten egymásnak szánt bennünket. 
2014 augusztusában volt az eljegyzésünk, és 2015. júli-

us 11-én házasodtunk össze. Közös életünket Zuglóban 
kezdtük és továbbra is a Rákospalotai gyülekezetben 
folytattuk a korábbi szolgálatainkat. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben? 
Együtt: 2019 őszére megfogalmazódott bennünk az a 
gondolat, hogy azt a lakást, ahol élünk, adjuk el, és egy 
nagyobba költözzünk. Sokat keresgéltünk és sokat be-
szélgettünk arról, hogy mégis hol lesz az a hely, amit 
majd az új otthonunknak nevezhetünk. De nemcsak mi 
ketten tanakodtunk ezen, hanem ezt a kérdést az Úr elé 
vittük, és Tőle is vártuk a választ, hogy merre akar ve-
zetni minket. Az Úr pedig egyértelműen vezetett Min-
ket. Több olyan esemény is történt, amiben egyértelmű-
en látszott az, hogy az Úr van mögötte:  

Hirdettük a régi lakásunkat, de nem érkezett rá meg-
felelő ajánlat. Úgy voltunk vele, hogy ha lejár a hirde-
tés, akkor már nem hirdetjük meg újra, de az utolsó nap 
jött egy vevő, aki pont annyit ajánlott, amennyit mi sze-
rettünk volna. 

Az új ház még építés alatt állt, és nem tudtunk egy-
ből költözni. A közelben találtunk egy albérletet, ahova 
ideiglenesen tudtunk menni, ráadásul az építkezés több-
szöri csúszása miatt is probléma nélkül tudtuk a kiköl-
tözési határidőt tolni. 

Eredetileg Budapesten belül néztünk ki egy lakást, de 
arra még nem tudtunk ajánlatot tenni, mert még nekünk 
se volt ajánlatunk. Az ajánlat beérkezésére való várako-
zás során, volt időnk gondolkodni, hogy vajon tényleg jó 
lesz-e az a lakás, amit kinéztünk. Ez idő alatt találtuk 
meg Pátyot és ott ugyanannyiért egy jobbat és nagyobbat 
kaptunk. Azt már csak utólagosan láthattuk, hogy az ere-
detileg kinézett lakás még a mai napig nem készült el. 

Ahogyan az utolsó nap jött a vevő, mi is az utolsó 
pillanatban kaptuk meg a jelzett áron az új házat. Ha 
már másnap történt volna minden, akkor már nem tud-
tuk volna megvenni a házat, mert annyira felemelték az 
árát, hogy az már nem fért volna bele nekünk. Azóta 
pedig már teljesen elszálltak az ingatlanárak. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Petra: Jakab 1:12: „Boldog ember az, aki a kísértés 
idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az 
élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretők-
nek.” Ez volt a bemerítési igém, ami végigkísérte az 
eddigi életemet és sokszor bátorított, erősített.  
Levente: Nekem nincs kimondottan kedves igeversem, 
viszont van két ének, ami közel áll hozzám: Az Úr ir-
galma végtelen és a Rejts most el. Azért szeretem eze-
ket, mert mindkettő arról szól, hogy Isten mennyire ha-
talmas és az emberi problémák és nehézségek felett áll, 
így bármikor tudok Hozzá fordulni. 
– Hogyan kerültetek ide hozzánk, hogy érzitek, sike-
rült megtalálni a helyeteket, szolgálatotokat Budán? 
Együtt: Egy évvel ezelőtt költöztünk Pátyra. A kiköltö-
zéskor még tartottak a COVID miatt bevezetett korláto-
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zások, ezért még csak online alkalmak voltak. A korlá-
tozások feloldása után még visszajártunk Rákospalotá-
ra, de hamar kiderült, hogy ez hosszútávon nem fog 
működni a távolság miatt. Elkezdtük nézni, hogy mi-
lyen gyülekezetek vannak a környékünkön. Így találtuk 
meg a Budai Gyülekezetet. Elkezdtünk hétről-hétre jár-
ni a vasárnapi alkalmakra. Jól éreztük itt magunkat, de 
még nem voltunk 100 százalékosan biztosak abban, 
hogy valóban ide akar vezetni bennünket Isten. Az 
egyik vasárnapi alkalom után Kotán Béla lelkipásztor 
testvér megkeresett bennünket, hogy szeretne velünk 
beszélgetni. A beszélgetésünk után vált biztossá ben-
nünk az, hogy Isten ide helyez minket. Úgy érezzük, 
hogy megtaláltuk a szolgálatainkat is, hiszen Petra csat-
lakozott a Felfedezők csapatához, Levi pedig az ének-
szolgálatba és az induló házicsoportok szervezésébe 
kapcsolódott be. 
– Milyen terveitek vannak? 
Együtt: Szeretnénk jobban megismerni a gyülekezetet. 
Ezen felül pedig vannak még kérdéseink a további éle-
tünkről, amire még várjuk Isten vezetését. 

– Mivel ez az interjú Pünkösdkor fog megjelenni, ezért 
kérdésem a következő: írjatok olyan élethelyzetet az 
eddigi életetekből, amikor egyértelműen éreztétek a 
Szentlélek munkáját.  
Együtt: Általánosságban el tudjuk mondani azt, hogy 
életünk minden lépésénél (pályaválasztás, párválasztás, 
munkakeresés, otthonkeresés) jelen volt Isten Szentlel-
ke. Minden apró (már-már természetes) és nagyobb 
döntésünket vezette. Nem mindig azonnal vettük ezt 
észre, de ha visszagondolunk az elmúlt időszakra, akkor 
egyértelműen látjuk. 
– Köszönöm válaszaitokat, és ezzel az igével kívánom 
Isten áldását a további életetekre: „Bízzál az Úrban és 
jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyö-
nyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő 
teljesíti.” (Zsolt 37,3-5) 

Ádány Judit 

 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Húsvét a gyülekezetben 
 

 
 

„…és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, 
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,15) 
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Anyák napja 
 

Május első vasárnapján a gyülekezet gyermekei kö-
szöntötték az édesanyákat. Üdítő volt hallgatni az el-
hangzó igeverseket, de azt is, amikor a gyerekek egy 
video-bejátszásban elmondták, hogy ki mit szeret az 
édesanyjában.  
 

„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen 
meg téged! Ragyogtassa rád orcáját 
az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa 
feléd orcáját az ÚR, és adjon neked 
békességet!” (4Móz 6,22) 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

„Elhívás által vezérelt élet” 
A Budai Elöljáróság csendes hétvégén volt együtt 

 

A történet több mint két évvel ezelőtt 
kezdődött, még a koronavírus-járvány 
kitörése előtt… 

Akkoriban egyre több hírt kaptunk 
egy egyházon belül megalakult csoport-
ról, a Barnabás Csoport Alapítványról, 
amelynek deklarált célja, hogy „szolgál-

ja és erősítse a gyülekezeteket a jelenlegi és a leendő 
vezetők támogatása és képzése által. Az a vágyunk, 
hogy munkánk gyümölcse gyülekezetek növekedése, 
megújulása és új gyülekezetek születése legyen. … Szol-
gálatunk fontos része, hogy gyülekezeti vezetők mellé 
állva segítsük őket abban, hogy elhívásukat betöltsék Is-
ten dicsőségére. A bibliai Barnabás példája és nevének 
jelentése ihlette a „Barnabás Csoport” nevet.” Nagyon 
pozitív beszámolókat hallottunk szomszédos gyülekeze-
tek részéről, ahol a Barnabás Csoport munkatársai 
imádságos elvonulást tartottak az elöljárók számára. A 
2020 tavaszára megbeszélt időpontunk a pandémia első 
hulláma miatt meghiúsult, és aztán a meg-megújuló 
hullámok miatt két évig szóba sem jöhetett a találkozó.  

Idén tavasszal – látva a COVID-járvány szelidülését 
–, az Elöljáróság csendes hétvégén vett részt Balaton-
szárszón, a Soli Deo Gloria református konferenciaköz-
pontban. A május 13–15-ig tartó imádságos elvonulá-
sunkat a Barnabás Csoport két munkatársa, Heizer Ta-
más lelkipásztor és Szabados Zoltán testvérek vezették. 
A képzés legfőbb célja az volt, hogy életiránytűt adja-
nak a vezetőknek, s hogy felismerve elhívásunkat, ez 
elhívás által vezérelt legyen az életünk és szolgálatunk. 
Igei mottónk ez volt: „Az embernek az értelme terveli ki 
útját, de az ÚR irányítja járását.” (Péld 16,9). – A két 
„Barnabással” együtt 12-en voltunk a „felházban”! 

A péntek reggeltől vasárnap délutánig tartó rendez-
vényen (amely a tréning, a műhely és a lelkigyakorlat 
ötvözeteként jellemezhető) első lépésként azt tisztáztuk 
magunkban és egymás előtt is, hogy Honnan jöttünk? A 
bibliai József életének áttekintése után önismeretünk 

javítása érdekében mindenki elkészítette a Személyes 
térképét életének idővonala segítségével, amely a leg-
fontosabb eseményeket és dátumokat tartalmazta, va-
lamint Istennel való kapcsolatunk hullámvonalát. Nagy 
utazásunk pozitív és negatív állomásait őszintén el-
mondtuk egymásnak, s ezek a vallomások szinte min-
den esetben megrendítőek voltak, s elmondhatom, hogy 
ez alatt a néhány óra alatt jobban megismertem elöljáró 
társaimat (és ők is engem), mint az elmúlt sok év alatt! 
Ugyanakkor a nagyon különböző életútakon keresztül 
rácsodálkozhattunk Mennyei Atyánk kegyelmére és 
gondviselő szeretetére. 

 
A második lépés annak megállapítása volt, hogy Hol 

vagyok most? Kivé formálódtam? Ehhez nagy segítsé-
get nyújtott az MBTI személyiségmodell tesztjének ki-
töltése, amelynek nyomán képet kaptunk preferenciá-
inkról az energia, az észlelés, a megítélés és az életstílus 
vonatkozásában. A Gardner-féle teszt arra világított rá, 
hogy Miben vagyok jó? Vagyis milyen tálentumokat 
kaptam? A kérdésekre adott válaszok alapján leszűrt 
százalékos értékek megmutatják, hogy a hétféle intelli-
gencia (Nyelvi/verbális, Logikai/matematikai, Ze-
nei/ritmusos, Mozgásos/kinesztétikus, Térbeli/vizuális, 
Interperszonális (társas) és Intraperszonális (személyen 
belüli) közül melyekben vagyunk erősebbek, mert eze-
ket érdemes fejleszteni. Végül azt a kérdést tettük fel 
magunknak, hogy Milyen kegyelmi ajándékot (kariz-
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mát) kaptam a szolgálathoz? Megvizsgáltuk lelki aján-
dékainkat és elhívásunkat. Ismét bebizonyosodott, hogy 
sokfélék vagyunk, de a Szentlélek Isten mégis egy test 
tagjaivá tett minket, hogy a mi fejünk, Krisztus tervét 
valósítsuk meg a gyülekezetben. Ezt a Belbin-féle teszt 
kitöltésével is felmérhettük, amely arra a kérdésre adott 
választ, hogy Mit tudok hozzátenni egy csapat eredmé-
nyességéhez? Preferenciáink eldöntik, hogy a team-ben 
betöltött szerepünkkel hogyan járulunk hozzá a csapat 
(az Elöljáróság) sikeres működéséhez. Akkor működhet 
egészségesen egy csapat, ha abban nemcsak Vezetői 
szerepet betöltők, hanem Problémamegoldó és Támoga-
tó szerepet betöltő emberek is vannak, és jól kiegészítik 
egymást. 

 
 

Életünk során a társadalomban betöltött státuszunk 
szerint különböző szerepeket töltünk be (a családban 
gyermek, férj, édesapa és testvér vagyok, a munkahe-
lyen főnök vagy beosztott, a beosztottak között kolléga, 
a gyülekezetben Krisztus testének tagja, esetleg avatott 
elöljáró, egy szolgáló csoport vezetője, és valaki számá-
ra lehetek barát). Ezzel kapcsolatban úgy tettük fel a 
kérdést, hogy „Miben kell helytállnom?” A számbavétel 
után pontozással fejeztük ki, hogy mennyire vagyunk 
elégedettek a szerepeinkkel.  

A következőkben azt vizsgáltuk meg, hogy „Milyen 
értékrendet követek?” A személyes, a kapcsolati és 
munka/szolgálati alapértékek határozzák meg a jelle-
met, amelyet elhívásunk szilárdít meg. Idevonatkozó 
mottó: „Az életben a legfontosabb eldönteni azt, hogy 
mi a legfontosabb.” (Ken Blanchard). A nemes jellem 
önmagában még nem elég a sikerhez: szükség van a vi-
lágos cél meghatározására, a megfelelő eszköz kiválasz-
tására és a kitartó munkára. Értékrendünk életünk során 
változhat, mégpedig úgy, hogy vannak állandó értéke-
ink, és vannak csereszabatos értékeink körülményeink 
változásának megfelelően. Egy ember életét általában 
3–5 érték befolyásolja egy adott időszakban. Figyel-
nünk kell arra, hogy az idealizált énkép részeként szá-
mon tartott értékek nem valósak. Ezeken a nem valós 
értékeken azért érdemes elgondolkodnunk, mert köny-
nyen csúszhatunk képmutatásba ezen a területen. 

Végül a „Hová tartok?” kérdésre kerestük a választ. 
A korábbi kérdésekre adott válaszok segítettek nekünk 
személyes küldetésünk megfogalmazásában. Egy vilá-
gosan megfogalmazott személyes küldetésnyilatkozat 
vezetőként segít átlátni a „nagy képet”. Ez legalább 

négy olyan tényezőre van hatással, amelyek az életünk 
szinte minden területét meghatározzák: iránymutatás, 
bölcsesség, biztonság és erő. Mindezek alapján kirajzo-
lódik Istentől kapott rendeltetésünk. Nem szabad elfe-
lejtkeznünk arról, hogy elhívásunknak és küldetésünk-
nek két síkja van. A Márk 3,13–15 szerint Jézus ezt a 
két szintet tartotta szem előtt, amikor elhívta a 12 tanít-
ványt: kiválasztotta őket arra, hogy… 

1) Vele legyenek = közösség – személyes 
formálódás Jézus jelenlétében; 

2) Elküldje őket = szolgálat – részvétel 
Jézus munkájában. 
Személyes küldetésnyilatkozatunkat ennek tudatá-

ban igyekeztünk megfogalmazni, álmainkat és vágyain-
kat ennek rendeljük alá. Ismét megfogalmaztuk azt a 
vágyunkat, hogy szeretnénk az élettel betelve jól befe-
jezni az életünket, mint pl. Izsák (1Móz 35,29). A 90. 
zsoltár szerint „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha 
több, nyolcvan esztendő…” Ebből a tényből kiindulva – 
és a 70-es vagy 80-as határkövet választva – időutazás-
ra indultunk az udvaron. A 2022-es táblácskát kétéven-
ként követték újabb táblák. Mindegyiknél megálltunk és 
elcsendesedve, imádkozva gondoltuk végig, hogy mi-
lyen események (jók és rosszak) következhetnek egyé-
ni, családi és gyülekezeti életünkben.  

Különös érzés fogott el mindannyiunkat, amikor e 
földi létből való távozásunk (vélt) dátumánál álltunk 
meg. Végül bevárva egymást, beszámoltunk azokról a 
gondolatokról és érzésekről, amelyek az egyes stációk-
nál eltöltöttek minket. Közülünk sokan most szembesül-
tek igazán a halál gondolatával, és megindultan, köny-
nyes szemmel beszéltek közeli szeretteik várható halá-
láról. Saját halálunkat illetően egyetértettünk abban, 
hogy nem az a fontos, hogy minél hosszabb ideig él-
jünk, hanem hogy a kiszabott időnket tartalmasan, az 
Úr Jézust követve, Őt szolgálva éljük le. 

„Hogyan érem el?” – Végiggondoljuk, hogy mire 
lesz szükségünk ahhoz, hogy az életünkkel kapcsolatos 
látásunk valóra váljon. Erre a lépésre egy külön elöljá-
rósági alkalmat szánunk, a tervek szerint június 10-én.  

A három nap során sokat tanultunk, rengeteg áldást 
nyertünk a Barnabás Csoport vezetése alatt. S hogy el 
ne felejtsük, hogy a magyar tenger mellett vagyunk, 
szombat este vacsora után lesétáltunk a Balaton partjára 
s a lemenő nap fényében készítettünk néhány csoport-
képet… 

Kolozs Nagy János 
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BIZONYSÁGTÉTEL
 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs tör-
vény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették indulataival és 
kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek sze-
rint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” 

(Gal 5,22-26) 
 

Pünkösd lévén a Szentlélek munkájáról kértünk bizonyságtételt testvéreinktől. 
Azaz, írj arról, amikor megteremted a Lélek gyümölcsét: legyőzted a kívánságo-
dat, az indulatodat, nem voltál becsvágyó, nem ingereltél másokat, nem irigyked-
tél, hanem szerettél (tettel), örömöd volt, békesség töltött el, türelmes voltál, szí-
vességet tettél valakinek, jó, hű, szelíd voltál, és meg tudtad tartóztatni magad 
akár bűntől, akár más Istennek nem tetsző dologtól. És írj arról is, amikor veled 
szemben teremte meg valaki a Lélek gyümölcsét, a fentiek szerint. 

 

 

Milyen gyümölcsökkel szolgálok 
a környezetemben élőknek? 

 

Amikor elolvasom bármikor a Galácia 
5,22. verset, és őszintén megvizsgá-
lom, hogy állok a gyümölcsökkel, 
meg kell állapítanom, hogy gyümölcs-
deficitem van. Részleges a termés, va-
lamiből kevés látszik, más gyümölcs 
említésre sem méltó. Nem szívesen 
nézek körül, hogy mivel rendelkezem, 

mert szégyenkeznem kell, és ez nem esik jól. Amikor 
újjászületünk, a bennünk lévő Szent Szellem munkája 
láthatóvá válik gyümölcseinken keresztül. Tényleg? 

Most, amikor befogadunk menekülteket és segítünk, 
be kellett látnom, hogy ha nem szeretettel végzem a 
munkát, hanem panaszkodva, sőt néha morogva, az a 
Bíró előtt nem számít, azt nem becsüli meg az Atya. 
Most ezt nagyon világosan megláttatta velem az Úr. 
Nem kell néznem, hogy ki csinálja, vagy nem csinálja, 
az nem az én dolgom. Ugyanakkor van egy másik terü-
let, ahol segítek, méghozzá nagyon szívesen és szeretet-
tel, egy kerekesszékes testvérnőnek, amikor megkér va-
lamire. Lehet, hogy azért van különbség a hozzáállá-
somban a két helyzet között, mert az egyik személy a 
szívemhez közelálló, a menekülteket pedig nem isme-
rem, és így nem a szívemből fakad a szolgálat, de nem 
akarom ezzel magamat védeni. Most érzem, hogy ebben 
változnom kell, ezért is fontos most ez a helyzet. Az 
egyik születésnapi köszöntő kapcsán más is előjött a 
gyümölcsterméssel kapcsolatban. A görögök egy cso-
portja látni akarta Jézust, és Fülöpöt kérték, hogy segít-
sen nekik a találkozás létrejöttében. Az Úr Jézus min-
den átmenet nélkül arról kezdett beszélni, aminek meg 
kell történni. Eljött az idő, hogy az Emberfia megdicső-
üljön. Az Ő haláláról kezdett beszélni. „Igazán mon-
dom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott 
elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha 
viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad.” (Jn 
12,24). 

Gondolom, hogy ebből a hallgatóság nem sokat ér-
tett. Ennek a szegény világnak joga van arra, hogy ben-
nünk meglássák Krisztust. Mi Jézus halálának a gyü-
mölcsei vagyunk. „Járuljunk bizalommal a kegyelem 
királyi székéhez.” (Zsid 4,16). Akkor leszek hiteles az 
emberek előtt, ha keresem a közösséget az Úr Jézussal a 
királyi széknél, ha Vele élek és Benne élek. A sátán 
nem akarja, hogy Isten közelébe kerüljünk, mert akkor 
megváltozik az életünk, a gondolkodásunk, és már nem 
tud befolyásolni. Az elvetett magról szeretnék valamit 
mondani. Számunkra a körülmények, a család, a mun-
kahely az a föld, amibe Isten vetett. Nem véletlenül va-
gyunk ott, ahol vagyunk. Beleestem már abba a földbe, 
ahová Isten akart vetni? A földben sötét van, nem kel-
lemes hely, azután amikor megöntözik az elvetett ma-
got, talán meg is trágyázzák, ott tudunk maradni abban 
a sáros földben? Vagy nem bírom és feladom, és kimá-
szom ebből a kellemetlen helyzetből, vagy Isten kezé-
ből tudom fogadni ezt a földet? Ha a nehéz körülmé-
nyek között azt tudom mondani, hogy jöjjön, amit az Úr 
nekem szánt, akkor hamarabb jön a megoldás. Hogy az 
Úr Jézus látható legyen rajtam keresztül, ebben akadály 
lehet az én külső és belső emberem, hogy a gabona-
magból élet jöjjön elő, a mag burkának el kell pusztul-
nia. Semmisüljön meg minden, ami akadályozza Jézus 
láthatóvá tételét. Lehessen látni Jézus szentségét, szere-
tetét. Nem akarok ellenállni, hogy a földbe kerüljek. 
Amikor földbe kerül a mag, akkor kezdődik a munka. A 
föld és annak nedvessége támadja a magot, talán ilyen-
kor azt mondjuk, hogy mindenki engem támad. 

Mire nézve kellene kimondani a halált? Jogaimra, 
igényeimre, hiúságomra, önelégültségemre, stb. Ezek 
óemberünkből fakadó megnyilvánulások. Erre egy 
megoldás van, az óember kivégzése. Amikor a földbe 
vetett mag elhal, pusztulásra van ítélve, azután lesz nö-
vekedés és gazdag termés. Isten minden ember számára 
megtervezte, hogy kik lesznek körülöttük. Mondjuk, 
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„Mily drága kincs, 
mit Krisztusban megnyertem, 
Nincs Nála szebb, mindennél többet ér, 
Csak Benne van örömöm, szabadságom, 
Szerelme mély, békéje végtelen. 
Ebben bízom, minden reményem Jézus, 
Éltem már őbenne rejtve van, 
Titkát nem érthetem, megvan már mindenem, 
Ó, nem én, Krisztus él bennem. 
 

Az éj sötét, de nem hagyott magamra, 
Erős jobbja lesz lelkem támasza, 
Futok-küzdök, mindent örömnek tartva, 
Míg célba érek egykor általa. 
Ebben bízom, jó pásztorom lesz pajzsom, 
Ő vezet halálnak völgyén át, 
Tudom jól, Mesterem tartja meg életem, 
Ó, nem én, Krisztus él bennem. 
 

Nem félek már, vétkem el lett törölve, 
Elmúlt a vád, fizetve minden kár, 
Mert értem halt, Ő hordta büntetésem, 
S föltámadott a sírból győztesen. 
Bízom Benne, minden bűnöm legyőzte, 
Jézus most, s örökké védelmem, 
Győzelmét éneklem, szabaddá lett lelkem, 
Ó, nem én, Krisztus él bennem. 
 

Míg lélegzek, Jézussal járok híven, 
Megígérte, hogy értem visszatér, 
És nap mint nap megújít nagy kegyelme, 
Így állhatok majd szent trónja elé. 
Ebben bízom, minden reményem Jézus, 
Övé minden áldás, tisztesség, 
Ha véget ért életem, ajkam zeng szüntelen: 
Ó, nem én, Krisztus élt bennem.” 

hogy senki más nem tud úgy bosszantani, csak pont az, 
aki mellettem él. A mag, ami a földben van, kicsirázik 
és kikel. A mag, ami kívül maradt, abból nem lesz 
semmi, az önző élet gyümölcstelen marad. Kérdés, 
hogy mi lesz a családunkkal, szomszédainkkal, akiket 
az Úr a szívünkre helyezett. Hajlandó vagyok valamit 
feláldozni, hogy mások éljenek? Ezt a fajta életet nem 
tudom előhozni, vagy átadni embereknek. 

Gyümölcshozó szőlővessző csak a szőlőtőkén képes 
teremni. A szőlősgazda megtisztítja és megmetszi a 

vesszőket, hogy több gyümölcs teremjen. Maradjunk az 
Úr Jézusban, ahogy a szőlővessző a szőlő tövén. A 
gyümölcstermés feltétele, hogy maradjunk Jézus Krisz-
tusban. „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim 
bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és 
meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az Atya, hogy 
sok gyümölcsöt teremjetek.” (Jn 15, 7-8). 

Lukács Edit 

 

 

A maradandó gyümölcs 
 

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyü-
mölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától, az én nevemben, megadja 
néktek.” (Jn 15,16) 
 

Amint ez az igevers is mondja, az újjászületés egy nagyon fontos mérföldkő az életünkben, 
hisz ezzel egy új, gyümölcstermő élet veszi kezdetét, de Jézus nem félt kimondani azt sem: 
„aki énbennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek” (Jn 15, 5). Ez azt jelenti, hogy gyümölcstermésünk feltételhez van kötve. 
Ezt én is így tapasztaltam az életem során. 
Csak akkor tudtam „teremni”, a Szent Szel-
lem gyümölcsét, ha Jézusban maradtam. A 
fa ága, vagy a szőlő vesszője sem tud gyü-

mölcsöt teremni, csak akkor, ha a fatörzsön vagy a szőlőtőn 
marad, ellenkező esetben nemcsak gyümölcstermésre alkalmat-
lan, hanem halálra is van ítélve. Ugyanúgy mi is, ha függetlení-
teni akarjuk magunkat Jézustól, nemcsak a Szent Szellem 
gyümölcsét nem fogjuk teremni, hanem szellemileg is halottá 
válunk.  

Sokszor meglepődőm magamon, hisz valamilyen szinten el-
jutottam az önismeretig, és tudom azt, hogy saját erőm kevés 
ahhoz, hogy legyőzzem önző vágyaimat, depresszióra hajla-
mos, lobbanékony természetemet, lustaságomat, az irigység 
burjánzásait bennem, egyik végletből a másikba átcsapó hangu-
latingadozásaimat, hűtlenségre hajlamos indulataimat. Azt vi-
szont tudom mondani, hogy Jézussal sikerül. Van egy kedves 
énekem, mostanában sokszor dúdolom. Ennek szeretném meg-
osztani a szövegét. (keretben) 

Szeretném néhány példával is alátámasztani, hogy Isten Szel-
leme által milyen győzelmeket élek meg a mindennapokban. 

Alapjában véve lobbanékony természetű vagyok. Jézus vi-
szont megtanított arra, hogy vállaljam, ha valaki, vagy Ő maga 
rávilágít valamilyen bűnre az életemben és kérjem szabadítását. 
A bűntől való szabadulás első lépése a bűn beismerése. Ezt is 
csak Szelleme tudja bennem is és bárki másban is elvégezni.  
Mint minden emberben, bennem is jelen van az önzés – minden 
megjelenési formájával együtt. Jézus viszont megtanított arra, 
hogy ne csak a saját érdekemet, hasznomat nézzem, hanem ha 
másnak segítségre van szüksége, akkor legyen az is fontos. Az 
Ő Szelleme abban is vezet, hogy felismerjem azt, hogy kinek 
milyen típusú segítségre van szüksége. A felismerést viszont 
minden esetben megelőzi mások meghallgatása, ehhez pedig 
türelemre van szükségem, amit ugyancsak Tőle kapok. 
Lustaságomat és testi gyengeségeimet is le kell győznöm ah-
hoz, hogy szívesen tudjak másokon segíteni. Lehet, hogy néha 
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csak egy kérésnek kell eleget tennem, amihez semmi kedvem sincs, vagy alkalmatlannak érzem magam a feladatra, 
erőm és bátorságom sincs hozzá, anyagi lehetőségeim sem engedik meg; az évek során viszont ráébredtem arra, hogy 
abban a pillanatban, amikor igent mondok embertársam megkeresésére, ezzel egy időben Jézus szeretet-parancsát is 
teljesítem. Azt tapasztalom, hogy Isten ezt követően megadja hozzá mindazt, amire szükségem van. Alkalmassá is 
tesz, mert „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél 
nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” (Jk 1,17). 

Sokszor nehéz örülnöm, a körülöttem zajló események lehangolnak, elveszik a békességemet. Ilyenkor a leg-
jobb, ha Jézusnak elmondom mindazt, ami terhel. Ő felhatalmaz erre: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11,28). Ő ezt nem csak mondja, tényleg meg tud 
nyugtatni, fel tud oldozni. 

Hűség szempontjából ugyancsak az segített, ha hűtlen gondolataimmal Jézus elé álltam, vagy akár férjem elé, 
vagy valamelyik lelki testvéremnek mondtam el azt, hogy kísértésben vagyok a hűség területén, és kértem Isten bo-
csánatát, segítségét, valamint testvérem imatámogatását. Ha már a párkapcsolatnál tartok, szeretném ennek kapcsán 
megemlíteni férjem türelmét, amit irántam tanúsít. Sajnos már mindenki ismeri a leggyengébb oldalamat: nagy 
csoda, ha valahova időben oda tudok érni. Imre viszont utál elkésni. Szeretném most megköszönni neki is, és Isten-
nek is, hogy hűségét ez nem befolyásolta. Hiszem, hogy Isten Szelleme adta neki is ehhez az erőt! 

Hiszem, és vallom, hogy Isten minden újjászületett gyermeke megteremheti a Szent Szellem gyümölcsét. Vá-
gyunk rá? 

Uri Melinda 
 

 

Célra tartva 
 

„Testvéreim, én nem gondolom 
magamról, hogy már elértem, de 
egyet teszek: ami mögöttem van, 
azt elfelejtve, ami pedig előttem 
van, annak nekifeszülve futok 
egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának a Krisztus Jézusban 
adott jutalmáért.” (Fil 3,13-14) 

Ez az ige jutott eszembe azon töprengve, hogy én, 
éppen én mégis mit tudnék mesélni türelemről, kitartás-
ról, szelídségről. Merthogy nem, nem értem még célba. 
Rendszeresen tapasztalom, hogy elfogy a türelmem, és 
indulatosabban szólok a családtagjaimhoz a kelleténél. 
Legtöbbször akkor történik ilyen, ha leesik a vércuk-
rom, vagy amikor a lassan dackorszakba lépő (egyéb-
ként jó természetű) kislányommal kerülök konfliktusba. 
Így aztán nem érzem magam éppenséggel a Lélek gyü-
mölcsei bajnokának, de azt elmondhatom, hogy amikor 
Istenhez fohászkodom segítségért, türelemért, erőért, 
szavakért, vezetésért, kitartásért, ő mindig megadja azt. 
A probléma ilyenkor nem Istennél van, amiért ilyen 
esendő követői vannak, hanem az én szívemmel, még-
pedig azért, mert én vagyok az, aki előbb inkább meg-
oldja maga a dolgokat, minthogy segítséget kérjen már 
az elején. Pedig Isten ott van ezekben a helyzetekben, 
és ha kérem, valóban segít. Ő nem csak a fizikai, de a 
lelki szükségleteinket is képes betölteni. 
„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha 
leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szán-
dékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, 
gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a 
szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról kö-
rülfogtál, kezedet rajtam tartod.” (Zsolt 139,1-5) 

Megfigyeltem, hogy könnyebbek azok a napok, 
amik nehéznek tűnnek a naptárat nézve, így már jó elő-

re imádkozom azért, hogy Isten adjon majd erőt, kísér-
jen át rajta minket. Bezzeg, amikor ezt nem teszem, 
könnyen találom magam olyan helyzetben, amikor pél-
dául a reggelit éhesen, éhességtől idegesen sütve a ha-
sonló állapotban lévő gyermekemet kell nyugtatnom 
egy előre könnyűnek ítélt napon. Az ilyenkor elhangzó 
„Atyám, légyszi adj türelmet...” fohászt is meghallgatja 
az Úr, de az imáig eltelt időszak bizony rá tudja nyomni 
a bélyegét a napra. 

Így aztán, mivel a jelenben a gyakornok helyzetében 
érzem magam, úgy döntöttem, hogy nem a mindennapi 
harcaimról, bukdácsolásomról fogok mesélni, hanem 
egy olyan fejezetét mesélem el az életemnek, ahol olyan 
nehézséggel néztem szembe, hogy eleve esélytelennek 
ítéltem a „majd én megoldom egyedül is” hozzáállást, 
és az Urat hívtam segítségül rendszeresen, éveken át ki-
tartó imával. Mert olyan szuper hívő lennék? Nem. 
Mert muszáj volt. 
„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj 
meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem já-
rok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” 
(Zsolt 139, 23-24) 

Ha ismertek, beszélgettünk már, hallottad a bizony-
ságtételemet (és értetted is, hiszen a Gyülekezet elé ki-
állva mindig nagyon hadarok izgalmamban), akkor bi-
zonyára tudod már, hogy nem volt egy könnyűnek 
mondható gyermek- és fiatalkorom, és ebben nagy sze-
repe volt az Édesapámmal való kapcsolatomnak. Ez az 
az út, amelynek során mind a sebek, mind az azok men-
tén Isten által véghezvitt gyógyító munka a leglátvá-
nyosabb változásokat hozta az életembe. 

Amióta emlékeim vannak róla, Édesapám mindig 
függő volt. Cigaretta, majd alkohol, szerencsejáték... És 
bár az élet bizonyos területein kiemelkedő tehetséget 
kapott, az empátiás készség területén sajnos nem, ami 
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az ő számára legalább akkora szomorúságok forrása 
lett, mint a családtagjai számára. Miután 8 éves korom-
ban a szüleim elváltak, kevés kapcsolat maradt fenn 
Apukámmal, talán félévente, ha felhívtam. Engem na-
gyon bántott az ő hiánya, amely néhány korábbi, őhoz-
zá kapcsolódó trauma emlékével karöltve az értéktelen-
ség érzetének hazugságát csempészte a szívembe. Utó-
lag már látom, hogy Édesapám az ő régmúlt gyermek-
kora nyomán pontosan ugyanilyen sebeket hordozott, 
ezért nem tudott többet/mást adni. Ez volt az az állapot, 
amelyben Isten engem 17 éves koromban, 2010-ben 
megszólított, és elkezdte átformálni az életemet. Kezd-
ve talán ezzel a kapcsolattal. Amikor megértettem 
ugyanis, hogy milyen áron, mekkora kegyelemmel tö-
rölte el Jézus a bűneimet, hirtelen nagyobb súlya lett 
annak a mondatnak a Miatyánkban, hogy „Bocsásd 
meg vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek”. Elkezdtem tehát azért imádkozni, hogy 
meg tudjak bocsátani Apukámnak. Azt hiszem a szelíd-
ség és a szeretet indulata volt ez az életemben, amit Is-
ten munkált ki bennem a sebzettség dühe és fájdalma 
nyomán. Így gyógyítja Ő a sebeket. Szép lassan meg-
bocsátottam, és így formálta ki Isten a békességet is a 
szívemben. Ehhez kisebb csoda 
kellett. Tényleg az volt... Már sok-
szor meséltem, így nem mesélem 
el, hogy zajlott ez a megbocsátási 
csoda, de ha kíváncsi vagy, kér-
dezz: szívesen elmesélem. 

Az Úr tehát lerakta az alapokat 
a kapcsolat újjáépítéséhez. Ezután 
jött a neheze. Tudjátok, ha egy 
csont rosszul forr össze, előfordul, 
hogy újra el kell törni ahhoz, hogy 
igazán meggyógyuljon. Valami ilyesmi volt nekem, 
amikor apukám lebénult 2012-ben, és újra át kellett él-
nem azt a tehetetlenséget, amit gyermekként oly sok-
szor: segíteni kellene rajta, de nem tudok. 19 éves vol-
tam, egyetemre jártam. Lehetetlen volt, hogy Apukám 
gondozását elvállaljam. Más pedig nemigen volt akkor 
mellette, akivel jóban lett volna. Így hát látogattam a 
kórházban, akkor is, amikor már nem volt erre lelki 
erőm. Isten adott. Türelmet, békességet, jóindulatot, ki-
tartást, gyomrot a tevékeny szeretethez... Amire szük-
ség volt. Nem az én érdemem, halvány fogalmam sincs, 
hogy honnan, de jöttek lehetőségek, hogy ne kerüljön 
lebénultan utcára, aminek a valószínűsége addig szinte 
biztos volt. 

Először egy kórház fogadta be fél évre, ahol olyan 
szinten rehabilitálták, hogy akkoriban még lépcsőzni is 
tudott. Majd 2014-ben egy idősotthonban kapott helyet, 
holott erre semmilyen szempontból nem lett volna jogo-
sult. Innentől kezdve távol került, olyannyira, hogy nem 
tudtam látogatni. Nagyjából fél évente sikerült fuvart 
szervezni, hogy láthassuk egymást. Maradt a telefonos 
kapcsolat. Az pedig nem volt egyszerű, hiszen Apukám 
beszéde alig-alig volt érthető már ekkor is, és szellemi 
képességei is hanyatlottak. Minden mondatára ötször, 

hatszor vissza kellett kérdeznem. Így a legalapvetőbb 
információk cseréje is fél-háromnegyed órára nyúlt, 
majd legalább ennyi időbe tellett a telefon letétele után 
rendeznem a soraimat. Elfáradtam. Egyre ritkábban hív-
tam, végül már egy-két hónap is kimaradt. Bűntudat 
gyötört, de úgy éreztem, nincs erőm szeretni őt. Újra és 
újra Istenhez kiáltottam, és ő meghallgatott engem. 
Adott egy ötletet. Megrendeltem Apukámnak a Mai Ige 
újságot, amiben minden napra volt egy áhítat. Bár ő 
nemigen tudta a két szemét megfelelően koordinálni 
ahhoz, hogy elolvassa, amikor beszéltünk, mindig fel-
olvastam neki az aznapi igerészt és tanítást, majd arról 
beszélgettünk. Na, nem volt nagy beszélgetés, de ha 
nem volt front, pár mondatot így is el tudott mondani. 
Nagyon megszerette ezeket a beszélgetéseket, és ezt a 
szokást nem is hagytuk el, amíg még beszélni tudtunk. 
Így könnyített Isten a terhen, de tőle kaptam erőt, kitar-
tást, újabb és újabb adag türelmet, szeretetet. Nélküle 
nem ment volna. Annyiszor mondtam, hogy „Bocsi, 
most nem tudok beszélni!” Majd ahogy az Úr formálta 
a szívemet, vettem fel a telefont, és tárcsáztam a számát 
újra. Egy idő után, amikor mentem látogatóba, láttam, 
hogy Apukám a Mai Igéből kitépett oldalt tett ki az 

idősotthon hirdetőfalára, hogy más-
sal is megossza azokat a részeket, 
amik megérintették a szívét. Ugya-
nakkor sokáig nem hitte, hogy Isten 
neki is megbocsátja mindazokat a 
dolgokat, amiket ő nem tudott ma-
gának megbocsátani. Mióta megta-
láltam az Urat, imádkoztam a meg-
téréséért, ugyanakkor a demencia 
és a testi hanyatlás egyre nehezeb-
bé tette, hogy mély beszélgetéseket 

folytassunk. Az évek alatt már kismertem a mások szá-
mára szinte érthetetlen beszédét, már nyögésekből rá-
ismertem a mondanivalóra. Az utolsó időkben, mikor 
fekvőbeteg lett, már én sem tudtam vele igazán beszél-
ni. Lassú leépülés után a Covid miatti látogatási tila-
lomban egyszer lehetőséget kaptam arra, hogy találkoz-
zak vele – elbúcsúzni. Az utolsó szavával, amit velem 
váltott, a betegek kenetét kérte. Csodával határos mó-
don, de az Úr elintézte, hogy egy papot beengedjenek 
hozzá az akkori Covid-protokoll ellenére is. 

Apukám az utolsó időben mindent megtett azért, 
hogy kibéküljön Istennel, és emberekkel is. Ő úgy érez-
te, sikerült. Hiszem, hogy valóban megbékélt az Isten-
nel. Így a gyászba, mely 2020-as halálát követte, némi 
öröm is vegyült: Úrtól jövő öröm. Apa jól van. VELE 
van. Hát történhetett volna vele bármi, ami ennél jobb? 
Együtt leszünk a Mennyben! Így adta meg az Úr a mi 
kapcsolatunkban az örömöt is. Isten végig velem volt, a 
kezében tartott, és formált engem. Nem azt ígérte, hogy 
könnyű életem lesz. De azt igen, hogy: 
„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” 
(Józs 1,5) 

Simonné Viola 
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Szentlélek általi nyugalom 
 

Tavaly november közepén le kellett 
mennem Székesfehérvárra, egy elinté-
zendő dolog miatt, amihez nagyon nem 
volt kedvem. Azt gondoltam, hogy elha-
lasztom a dolgot, de mivel már így is 
többször későbbre halasztottam, ezért 
bennem volt, hogy csak le kellene utaz-
nom elintézni. Előző este nagyon ideges 

lettem, miközben gondolkodtam rajta, hogy mi lenne a 
jó megoldás, utazni, vagy itthon maradni megint vala-
milyen ürüggyel. Anyukám bátorított, hogy menjek, de 
ez sem segített dönteni, sőt valahogy még jobban erő-
södött bennem az, hogy nem akarok menni. 

Este, miután lefeküdt, gondoltam, nem megyek, és 
ha esetleg rákérdez, akkor majd valami magyarázatot 
adok neki. Amikor így vívódtam magamban, akkor pont 
az az idő volt, amikor Bibliát szoktam olvasni. Pont a 

Titusz 3. részét olvastam, és azt az igerészt kaptam be-
lőle, hogy kerüljük a civódásokat. Ez nagyon megfo-
gott, és imádkoztam nyugalomért, és azonnal megnyu-
godtam, ahogy kértem ezt Istentől. Este nyugodtan fe-
küdtem le, arra készülve, hogy másnap menni fogok 
Székesfehérvárra. Reggel még egy kicsit ideges voltam, 
de nem kerestem magyarázatot, hanem elmentem, és el-
intéztem a dolgomat. Nagyon hálás voltam Istennek, 
hogy Ő megnyugtatott, végre sikerült elintéznem azt, 
amit kellett, és így már az nem nyomasztott. 

Körülbelül ebben az időben volt, hogy nagyon nehe-
zen mentek a dolgok, és sokszor voltam felháborodva 
több minden miatt. Nővérem mindig szívesen végig-
hallgatott, és így egy kicsit könnyebben el tudtam visel-
ni. 

Simon Erika 
 

ISTEN VELED!
 

Isten hűséges 
 

Pár hete elköszöntem a gyülekezettől, 
április elején a Rózsakerti Baptista 
Közösséghez csatlakoztam. Már jó 
ideje, hogy számvetést tartok magam-
ban, ennek egy részletét szeretném 
most a gyülekezettel is megosztani. 
Huszonnégy év. Majdnem egy ne-
gyedszázad. Ennyi évvel ezelőtt érke-

zett meg kis családunk Budapestre, az akkor még három 
éves Virággal. Az ideiglenes otthonunk a Sas-hegy lá-
bánál volt, ezért térképen megkerestük a legközelebbi 
baptista gyülekezetet, és 1998. június közepén belép-
tünk az Alsóhegy utcai imaházba.  

Átmeneti időszaknak véltem az akkori 
munkaerőpiaci helyzetünket, és a szívemben, fejemben 
még sok-sok évig nem engedtem el a szülőfalunkat, a 
családunkat, az ott hagyott életünket. A múlthoz való 
görcsös ragaszkodásom ellenére Isten jó volt hozzám és 
türelmes volt velem. Hagyta, hogy kikínlódjam az elen-
gedés éveit, és végre felnyíljon a szemem az Ő áldásai-
ra, amit itt, Budán akart nekem adni. Ezek közül a leg-
fontosabb Ő maga volt, a Vele való kapcsolatom igazi 
életre kelése, amivel a legnehezebb években ajándéko-
zott meg. Az, hogy a bajok, keservek, bukások között és 
után is tiszta szívvel tudok vallást tenni arról a szilárd 
meggyőződésemről, hogy Isten hűséges, az abból a ta-
pasztalatból származik, amit megéltem az elmúlt több 
mint két évtized alatt.  

Kb. hat évvel ezelőtt egy fiatal munkatársamtól kap-
tam egy ajándékot, női konferenciáról hozott nekem 
egy lepkét ábrázoló hűtőmágnest „God is faithful” fel-
irattal. Isten hűséges, ez a bibliavers állt rajta. A kollé-
ganőm ismerte az akkori élethelyzetemet, hogy éppen a 

válás utáni, fáj-
dalmasan zavaros 
családi állapot 
romjai közt bo-
torkálok. Vigasz-
talni akart vele. 
Nem sokkal ezu-
tán a kis ajándék 
a földön landolt, 
és a pillangó két 
szárnya letört. Leguggolva, a szétesett darabokat szede-
getve fel a padlóról hirtelen rájöttem, hogy pontosan ez 
a helyzet velem is. Az életem – és a családunké – darab-
jaira hullott, de ez nem módosít Isten felénk tanúsított 
hozzáállásán: Ő hűséges! Akkor is az volt, amikor jól 
ment a sorom, és kevésbé figyeltem Rá, és akkor is, 
amikor értetlenül álltam a mindennapok kuszasága 
előtt. Az Ő hűsége töretlen. Időtálló. Az embereknél 
megtörténhet ugyan, de Benne nem kell csalódnom. 
Lehet, hogy voltak és vannak anyagi, lelki, érzelmi, fi-
zikai, egészségügyi problémáim, de ez nem változtat 
azon a tényen, hogy Isten hűséges. Akkor is, ha bűnt 
követek el. Akkor is, ha kudarcot vallok. Akkor is, ha 
hibázok, legyen az kis vagy nagy hiba. Akkor is, ha fá-
radt és beteg vagyok és csökken a teljesítőképességem. 
Az Ő hűsége nem emberi léptékű, hanem mennyei. 
Örökkévaló! 

Van egy kedves énekem, amit mostanában egyre 
többször hallgatok meg és énekelek, mert minden sorát 
a magaménak érzem. Őróla szól 😊 (keretben) 

Bármennyire is ellentmondásnak tűnik, Isten hűségét 
akkor kezdtem el kézzel foghatóan megélni, amikor a 
házasságom zátonyra futott, és a mindennapjaimban va-



M A N N A   2022. május–június 

 13

„Úgy szeretlek, mert kegyelmed sose csal meg!  
Minden nap tenyeredben tartasz. 
Reggel ébredéstől lefekvésemig éneklem 
a Te jóságodat. 
Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, 
minden erőmmel, míg élek, éneklem a Te jóságodat. 
 

Szelíd hangon sok-sok tűzön átvezettél,  
s a sötétségben nincsen más ilyen közel. 
Fiaddá fogadtál, barátként kísérsz, úgy élvezem 
a Te jóságodat! 
Minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, 
minden erőmmel, míg élek, éneklem a Te jóságodat. 
 

Jóságod fut utánam, s utolér engem.  
Hűséged megölel, s az egekig emel. 
Leteszek mindent a Te lábadhoz, átadom Neked. 
Jóságod nem hagy el, nem hagy el sosem.” 

(Éneklem a TE jóságodat – Nyári Dicsőítő Iskola, 2020.) 

lósággá vált a társas magány. A családi életünk egyre 
szomorúbb és kilátástalanabb lett, az Úrral való kapcso-
latom viszont napról napra élőbbé vált. Sok időt töltöt-
tem bibliaolvasással, imádkozással. Ahogyan az elmúlt 
7 évben, úgy most sem fogok okokat felsorakoztatni, 
amiért mégis úgy döntöttem akkor, hogy hivatalosan is 
megszakítom az életközösséget a gyermekeim édesap-
jával. Rosszat bárki és bármikor tud mondani, ahhoz 
nem kell nagy erőkifejtés. Most inkább arra szeretnék 
összpontosítani, ami miatt hálás vagyok Istennek, mert 
érdem nélkül, ajándékba kaptam Tőle! 

A mennyei Atya jóságát, áldásait sokszor emberek 
közvetítik. Mivel a munkám sok évig az imaházhoz kö-
tődött, ezért a gyülekezethez tartozó emberektől szám-
talan helyzetben tapasztaltam meg az Úr jóságát, hűsé-
gét, mellyel felém, felénk fordult. Hadd kezdjem az első 
kedves emlékkel: ismeretlen volt számunkra mindenki, 
amikor először bejöttünk az imaházkapun, kicsi lá-
nyunk is ugyanolyan megszeppent volt, mint mi. Máig 
sem tudom elképzelni, mi játszódhatott le az akkor más-
fél éves Bazsóban, de ahogy meglátta Virágot az udva-
ron, odament hozzá, és megölelte… Ez a szorongó 
gyermeki lélek számára (is) felbecsülhetetlen kedvesség 
volt, amit hiszem, hogy a Szentlélek sugallt egy másik 
gyermeki léleknek.😊  

Judittal a kezdetektől fogva szoros barátság alakult 
ki, ami a mai napig tart. Példaértékű a kitartása, pedig 
nem volt mindig egyszerű mellettem kiállnia! Ajándék-
nak éltem meg a Mamakörös éveket, az Ágival való 
együtt gondolkodást, örömöt, bánatot, a sok-sok bi-
zonyságtételt, az anyák, nagymamák élettörténeteit. Há-
lás vagyok a házicsoportért, amelybe járhattam, és mert 
akkor sem határolódtak el tőlem, amikor megtehették 
volna. 

Meleg szívvel gondolok arra a tucatnyi családra, 
akik meghívtak bennünket magukhoz vendégségbe, és 
szeretettel fogadtak. Isten felénk kinyújtott kezének si-
mogatását éreztem ilyenkor. A születési családomtól 
messze laktam, de a gyülekezeti család jelenléte, szere-
tete, bátorítása révén sokszor voltam kárpótolva. Hálás 
vagyok a sok finomságért, amit kaptunk a kerttel ren-
delkezőktől, és hálás vagyok a titokban kézbe nyomott 
kis csokikért, ajándékokért, amivel gyermekeink felé 
kedveskedtek testvérek. Az ő nagyszüleik messze lak-
tak, ritkán találkoztak velük, ezért egy-egy ilyen meg-
nyilvánulásnak nagyobb értéke volt, mint pusztán a 
pénz, amivel meg lehetett azt vásárolni. Az egész csalá-
dunk vidáman gondol vissza Jenei Petire, aki azonnal 
kész volt a gyerekeinkre vigyázni, ha szükség volt rá. 
Utólag már tudjuk, hogy ő is élvezte ezeket az együtt 
töltött időket 😊 Hálás vagyok azokért a testvérekért is, 
akik mindhárom gyerekemet szeretgették, sőt a mai na-
pig is teszik! Köszönöm, hogy lelkileg, fizikailag és 
anyagi támogatásukkal is segítik az életüket, még azok 
után is, hogy Beni és Dorina másik gyülekezethez csat-
lakoztak. 

Nemrég fókusztéma volt a szolgálat. Szeretnék eh-
hez kapcsolódni, és utólag most leírni azt, hogy a gyü-
lekezetből sokak hűséges szolgálata volt rám hatással, 
és segítette a munkámat azzal, hogy időről időre tovább 
lendített, ha holtponton voltam! Többek életét csak el-
mondásból, a történeti leírásokból ismerem, de hálás 
vagyok, hogy még láthattam Fábián Béla bácsi könnyes 
szemében és Takács néni elkötelezettségében a gyüle-
kezethez való ragaszkodást, Kóródi Manci néni min-

denki előtt való imaórára érkezését, Egyed néni bárhol 
és bárki felé való imádkozó készségét, Kovács néni tö-
retlen evangélizáló kedvét, Ádány Béla kedves szolgá-
lat-lemondását, amikor átadta nekem a könyvterjesztést, 
és itt nincs vége sornak, csak a papíron a helynek. 

A teljesség igénye nélkül hadd említsem meg azo-
kat, akiknek hűsége a gyülekezeti szolgálatban szá-
momra kitűnt az átlagból: Ádány Misi bácsi mindig 
mosolygós fogadása a jobb oldali ajtónál, és Novák Pé-
ter ki tudja, hány évtizede tartó őrállása a bal oldalon 
érkezők számára. Bartha Gábor testvér csendes nyug-
díjba vonulása a szolgálatból (nem mindenki képes ezt 
megtenni). Béci magnófelvételes munkája az öltözőben 
(és a még több időt igénylő otthoni folytatása). A Kiss 
család mindenkit befogadó vendégszeretete. A Polányi 
nagyszülők kitartása a vidékre költözött unokájuk va-
sárnapi iskolába hozatalával, amíg Dani fel nem nőtt az 
önálló utazáshoz. Zákány Gábor sokszor késő estébe 
nyúló pénztárosi teendőinek végzése. Kálmánné Erzsi-
ke alázattal végzett úrvacsora-készítése. Kiss Pali mo-
solygós türelme a századik kérdésem után is. Kati néni 
gyereknyaraltatási fáradhatatlansága. Zsuzsa szorgalma 
a Gyerekklub fennmaradásáért. Judit töretlen lelkesedé-
se a Manna szerkesztésében. A két presbiter, Misi és 
Jenő kitartása a gyülekezet mellett, azokban az években 
is, amikor nem volt lelkipásztor. Az úrvacsora és a sze-
retetvendégségek utáni mosogatást végző testvérnők, 
akiknek a munkáját már nem látja a gyülekezet. A va-
sárnapi iskolai tanítók odaszánása a gyerekeinkért. A 
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Kamaraerdőben szolgálók hűsége. És itt sincs vége a 
sornak… 

Hálás vagyok, hogy az eltelt huszonnégy évben 
együtt élhettem meg a budai gyülekezettel Isten hűségét, 
irgalmát, kegyelmét! Aminek még szintén nincs vége… 

Tartozom még azzal, hogy írjak csodákról is. Mert 
bőven volt ebben is részem, részünk! Olyan esemé-
nyekről, helyzetekről, ami előtt tehetetlenül, néha hitet-
lenkedve álltam, de mert mennyei Atyám úgy látta jó-
nak, hogy ezeket megtegye az életemben, megajándé-
kozzon vele, ezért csak ámulok és bámulok, hogy min-
dez velem történt meg. Ahogy Sonkoly Ági nevezte né-
ha így: páholyból nézzük, mit tesz az Úr. 😊 

Még csak másfél éve voltunk Budán, amikor a gyüle-
kezet többsége megszavazott minket a gondnoki felada-
tok elvégzésére. Alig ismertek még minket a testvérek, 
tényleg érthetetlen volt, miért ránk esett a választás?! 

A gondnokság évei alatt kezdtem el főiskolára járni. 
Nagy falat volt, a család sem örült a helyzetnek, a vizsgá-
im mégis folyamatosan eredményesek voltak. Egyfolytá-
ban az égi hátszelet éreztem, ami évről évre előre lökött!  

Ezekre az évekre esett, hogy megtudtam, hogy a ti-
zennyolc évesen kapott és gyógyíthatatlannak hitt He-
patitis C vírust a szervezetem valamikor legyőzte, va-
gyis kidolgozta az ellenanyagot. Volt rá orvosi magya-
rázat, de én csodaként éltem meg. 

2016. június 30-a. Jött a megmaradt holminkért a 
költöztető autó, és még valaki, aki a válás után sem ha-
gyott magamra. Elvitt az új lakásba, ahova ideiglenesen 
költöztem. Mielőtt kiszálltam, a kezembe adott egy bo-
rítékot, és azt mondta: menj el nyaralni oda, ahova min-
dig is szerettél volna. Ledöbbentett a pillanat, de le is 
nyűgözött az a mód, ahogyan Isten felhasználta valaki-
nek a jó szívét arra, hogy engem azon a fájdalmas na-
pon megszeretgessen. Amikor ezt elmondtam a munka-
társaimnak, az egyik fiatal kolléganőm – akitől később 
kaptam azt a bizonyos hűtőmágnest – csak ennyit mon-
dott: Isten jó! 

Igen, Isten jó, mégsem veszem természetesnek, hogy 
a családunk viharos évei ellenére mindhárom gyerekem 
az Úré lett! Isten megtartó kegyelme valóban egy csoda 
az ember életében! 

És az is egy csoda, hogy földi életem utolsó harmadá-
ban kapok még lehetőségeket több területén is az újrakez-
désre! Mert „…minden összedolgozik azoknak a javára, 
akik Istent szeretik…” (Rm 8,28/EFO). 

A sok áldás, amit magammal viszek Budáról, szólhat 
a gyülekezet tagjairól és a barátok szeretetéről, szólhat 
az itt megélt huszonnégy évemről, benne a tizenhat év-
nyi gondnoki szolgálatról, de szóljon leginkább Isten 
hűségéről! Legyen Övé a dicsőség! 

Kovács Éva 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Imakérés a Bubba Gyerekhétért 
 

 
 

Idén is tartunk Bubba Gyerekhetet, június 20-24-ig. Na-
gyon köszönjük mindenkinek, aki tud ezért imádkozni, 
előre is és akár a tábor minden napján is! Igazi lelki 
mérföldkő lehet ez a gyerekek számára, egy nagy ugrás 
az Istennel való barátkozásuk útján. 

A hét témája: Színmánia! Minden napnak lesz egy-
egy színe, ehhez kapcsolódó illusztrációkkal, történe-
tekkel, bibliai igazságokkal fogunk foglalkozni. Napon-

ta más-más izgalmas helyszínre megyünk, mint például 
az Állatkert vagy játszóház; illetve tervezünk egy mű-
vészeti-kreatív napot is. 

A gyülekezetünkből előreláthatólag legalább tizen-
három gyerek jön, és várhatóan még egyszer ennyien 
jönnek olyanok, akik más gyülekezetbe járnak, vagy 
nem járnak sehova – ők különösen is a szívemen van-
nak, szeretnénk bemutatni nekik Jézus szeretetét és a 
Biblia tanítását úgy, hogy arra később is emlékezzenek, 
hatással legyen rájuk. 

Köszönöm, ha imádkoztok a gyerekekért, a fel-
nőtt önkéntesekért, és hogy minden úgy alakuljon a 
program során, ahogy az Isten országa, akarata sze-
rint való. Ha valaki úgy érzi, hogy tudna segíteni egy 
vagy több napot háttérmunkában, autós szállításban, kí-
sérésben, keressen meg! 

Előre is köszönöm! 
Sonkoly Tamás 
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TALLÓZÓ
 

Töltsd be Szentlélekkel! 
 

Egyszer egy nagy-
számú közönség előtt 
D.L. Moody felemelt 
egy poharat, és meg-
kérdezte: „Hogyan 
tudnám kiszívni a le-
vegőt ebből a pohár-

ból?” Egy férfi felkiáltott: „Szívd ki egy pumpával!” 
Moody így válaszolt: „Az vákuumot hozna létre, és ösz-
szetörné az üveget.” Számos további javaslat után 
Moody elmosolyodott, felvett egy kancsó vizet, és meg-
töltötte a poharat. „Most – mondta –, az összes levegőt 
eltávolítottuk.” Majd kifejtette, hogy a keresztény élet-
ben a győzelmet nem úgy lehet elérni, ha „elszívunk itt-

ott egy bűnt”, hanem csak Szentlélekkel való betölteke-
zéssel. 
Talán téged is elgondolkodtat ez az anekdota. Mennyit 
küzdünk az életben, hogy eltávolítsuk a bűnöket, a jel-
lemhibákat az életünkből! És a szándék helyes, az irány 
jó. Ha bűn férkőzik az életünkbe, akkor annak mennie 
kell! De a bűn olyan, mint a gyom: minél jobban írtjuk, 
annál makacsabbul nő. Olyan, mint a mitológiai lény, a 
sokfejű hidra: ha levágjuk egy fejét, kettő nő helyette. 
Kudarcra vagyunk ítélve, ha magányosan harcolunk el-
lene. Isten azonban meg tudja tölteni életünk poharát 
Lelkével és minden áldásával. Így kiszorul onnan a bűn. 

 

Közreadta: Nagy Péter
 

 

Szavainkat tetteink hitelesítik 
 
Az elmúlt napokban rendezték meg hazánkban a LittWorld nemzetközi kiadói konferenciát, melynek idei témája az 
volt, hogyan lehet reményt adni a krízis közepette. A konferencia előadói közt volt a világhírű publicista, Philip 
Yancey is, akinek önéletrajzi könyve nemrég jelent meg a Harmat Kiadó gondozásában Ahová a fény vetült címmel. 
A szerzővel az olvasási szokások változásairól, saját élete fájdalmas és mások számára kincset rejtő tapasztalatai-
ról, és az emberrel egyre közelebbről kommunikáló Istenről beszélgettünk. 
 

– Napjainkban gyorsan változnak az olvasási szoká-
sok, legfőképp a közösségi médiának köszönhetően. 
Íróként és a világ legfontosabb üzenetének átadásá-
val megbízott keresztény emberként mennyire iga-
zodik ehhez? 
– Valaha úgy volt, hogy a kiadók voltak szerződésben a 
könyvesboltokkal. Nem tudom, Magyarországon mi a 
helyzet, de az Egyesült Államokban az elmúlt húsz év-
ben a könyvesboltok fele bezárt. Ma már nem szokása 
az embereknek csak úgy bemenni egy 
boltba, hogy, ó, csak megnézem, mik az 
újdonságok, vajon Philip Yancey kijött-e 
mostanában egy könyvvel. Szóval honnan 
lehet megtudni, ha írtam egy új könyvet? 
Egyetlen módja van: ha jelen vagyok a 
közösségi médiában. Ha ebből akarok 
megélni, egyenesen a fogyasztóhoz kell 
elérni, a könyvvásárlóhoz, nem lehet már 
a könyvesboltokra hagyatkozni. 

Ezzel együtt nem szeretem a közösségi 
médiát, elveszi az időmet. Megindul a 
kommentáradat, és sosincs vége. Persze, az az előnye is 
megvan, hogy azonnali visszajelzést kapsz az olvasóid-
tól, akiknek írsz. Másrészt mindez arra késztet, hogy 
egyre rövidebb terjedelemben írjak. Az én időmben 
még főként magazincikkeket írtunk, ezek három-ötezer 
szavasak voltak. Most, ha egy blogon ezer szónál többet 
írok, megjósolható az olvasottság csökkenése, pedig 
vannak dolgok, amelyeket nem lehet ezer szóban el-
mondani. Az írás minőségére tehát mindez nincs jó ha-

tással, a fennmaradásért mégis fontos valahogy moder-
nizálódni. 
– Mégis hogy lehet akkor mélységében tárgyalni egy 
témát? 
– Valószínűleg a közösségi média felületein sehogy. 
Ahogy én látom, az csak segít népszerűsíteni a könyve-
imet, de magukban a könyvekben tudok mélyebbre 
menni. Ám a könyvíráskor is figyelembe kell venni, 
hogy az olvasók türelmetlenebbek, mint régen. Tíz éve 

még annyi időt tölthettem egy téma ki-
bontásával, amennyit szükségesnek lát-
tam. Ma már koncentráltabbnak kell len-
nem. Ez nem segíti a minőségi írást, vi-
szont olyan kulturális adottság, amelyet 
érdemes tudomásul venni. Enélkül az 
emberek nem olvasnák el a mély monda-
nivalót. 
– Ezek szerint változott az írástechni-
kája? 
– Nem is olyan könnyű ezt megítélni! 
Tudatosan biztosan nem változott, eset-

leg szándékolatlanul igen. Amikor írni kezdtem, a cél-
közönségem fiatal volt, hiszen egy tinédzsereknek szóló 
magazinnak dolgoztam. Ezért korán megtanultam, hogy 
mindenkihez tudjak szólni, az átlagember számára is 
követhetően írjak. Tudtam azt is, hogy fontosak a törté-
netek, nem lehetek túl elvont, szókimondóan kell be-
szélnem a témámról. 
– Nemrégiben jelent meg emlékirata Ahová a fény 
vetül címmel. Írásaiban megszokhattuk a személyes-
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séget, hiszen ahogy említette, szívesen oszt meg tör-
téneteket – ezúttal a saját élettörténetét. Miért írta 
meg ezt a könyvet? Mit akart vele elmondani? 
– Az Egyesült Államokban sokan elfordulnak az egy-
háztól, pontosabban az egyház miatt elfordulnak Isten-
től. Vagy azért, mert unalmasnak találják az egyházat, 
vagy olyannak, ami nem érinti őket, vagy az általában 
hallható egyházkritikák miatt. Én ráadásul olyan egy-
házban nőttem fel, amely sokkal szélsőségesebb néze-
teket vallott, mint általában azoké, akikkel beszélgetek. 
A célom tehát az, hogy megértessem ezekkel az embe-
rekkel: meg lehet ítélni az egyházat, de ne ez alapján 
ítéljék meg Istent, próbálják valahogy a kettőt szétvá-
lasztani. Ezt úgy próbálom elérni, hogy azt mondom: 
igazuk van, az egyháznak vannak hibái – hadd mond-
jam el az én történetemet! Az én gyülekezetemet való-
színűleg még több okod lenne elhagyni, mint a sajáto-
dat, de ez nem elég ok arra, hogy kihagyd a világmin-
denség Istenével való kapcsolat lehetőségét! 
– Azzal kezdtük a beszélgetést, 
hogy ma mekkora teret nyert a 
virtuális kapcsolódás, a közössé-
gi médiában bárki bármit 
kommunikálhat. A kapcsolódási 
igényünkre apellálva különböző 
ingerekkel folyton stimulálnak 
minket, ehhez képest Isten na-
gyon sok idő alatt fedi fel saját 
magát, kommunikációja pedig 
egyszerre személyes és konkrét, 
de rejtett is. Ott van például a 
kezünkben a Biblia, de a szö-
vegösszefüggéseket megérteni 
nem is olyan magától értetődő. 
Ön szerint Isten kommunikáció-
jában miért van meg ez a kettős-
ség? 
– Azt hiszem, azért, mert Isten Lé-
lek, mi pedig nem. Nekünk is van 
lelkünk, de elsősorban testben 
élünk, ezért ösztönösen is a saját feltételrendszerünk 
szerint akarunk Istennel interakcióba lépni. Szeretnénk, 
hogy közvetlenül elérhető legyen, látható, egyértelmű, 
csaknem fizikai. Az Ószövetséget fellapozva látszik, 
hogy Isten bizonyos értelemben így is tett, de érdekes 
módon ez mégsem eredményezett hitet. Néha mondom 
is, hogy amikor Izráel gyermekei a Sínai-pusztaságban 
vándoroltak, nem voltak köztük ateisták. Ha bármelyi-
kük kételkedett volna Isten létezésében, csak oda kellett 
volna mennie a Sínai-hegyhez és megérintenie – és 
mindjárt hitt volna Istenben. Persze, csak egy pillanatig, 
mielőtt aztán, huss, eltűnt volna az illető Isten szentsége 
miatt. 

Isten tehát szándékosan jött mind közelebb és köze-
lebb: mígnem emberré lett. Jézussal kezet lehetett fogni, 
lehetett beszélni vele, kérdezni Őt. A fenséges Istentől, 
aki a tíz csapást mérte Egyiptomra és visszahajtotta a 

Vörös-tenger vizét, eljutottunk egy emberi lényig, akit 
keresztre lehetett feszíteni. Ez hatalmas lépés. Aztán Jé-
zus azt mondta: én elmegyek, de el fogom küldeni a 
Szentlelket. Isten jelenléte a világban ezentúl elsősor-
ban ebből a lélekből lesz megismerhető, amely rajtatok 
keresztül munkálkodik. Rátok bízom az üzenetet. A 
testre – Krisztus testére, ahogy Pál mondja. És mi mégis 
mintha azt akarnánk, hogy Isten térjen vissza az ószö-
vetségi módszerekhez… „Légy egyértelmű, mutass ne-
künk csodát, bizonyítsd be a létezésed!” 

Valóban úgy tűnik, mintha az egyik irány az lenne, 
hogy Isten visszahúzódik, mert régebben nagyon látható 
volt, nagyon is bizonyítható. És ma, ha azt mondják, 
mutasd meg Istent, hát: tessék, íme, az egyház – és itt 
jönnek a problémák! Van ugyanakkor egy másik irány, 
mégpedig az, hogy Isten egyre közvetlenebb viszony-
ban van velünk, annyira, hogy a Lélek bennünk élhet. 
Azelőtt Mózes volt az egyetlen, aki valóban beszélgetni 
tudott Istennel, a nép nevében, míg ma bármelyünk 

tudhat. Jézus törte át ezeket a hatá-
rokat, Ő mondta, hogy hívjuk Is-
tent Abbának, míg a zsidók Isten 
nevét sem ejthették ki. Ő meg azt 
mondja, hogy hívd Apukának, te-
kintsd az édesapádnak! Egyszóval: 
bár látszólag Isten visszahúzódott, 
de valójában sokkal közelebb jött. 
Miközben mi mindig azt kívántuk 
tőle, hogy legyen olyan, mint mi. 
Azt hiszem, a lelkigyakorlatok ar-
ra valók, hogy megtanuljunk Is-
tennel az ő feltételei szerint kap-
csolódni, nem a mieink szerint. 
– Mi a legjobb módja annak, 
hogy az egyház megismerhetővé 
tegye Istent ezen a világon? 
– Azt gondolom, hogy nem a sza-
vak a legjobb módszer. A legjob-
bak a cselekedetek, az, ahogy 
élünk, ahogy törődünk azokkal az 

emberekkel, akikkel Isten is törődik. Ez a misszió. Az 
egyház elég jól csinálta ezt az elmúlt évszázadokban. 
Akármerre járok a világban, mindenütt, ahol voltak 
misszionáriusok, kinőttek a földből árvaházak, kórhá-
zak, oktatási intézmények is. Az evangélium jó hírt je-
lent. A világ sok részén, ha ezt a kifejezést vagy a misz-
szionárius szót hallják, felcsillan az emberek szeme, 
hogy ez jó dolgokat jelent. Mert tudják: az ilyenek 
hisznek az emberi jogokban, a nők tiszteletében, ellen-
zik a rabszolgaságot. Nekem ez erősebb üzenetnek tű-
nik, mint csak a beszéd. A kettőnek együtt kell járnia. 
Ha csak beszélsz, és nincsenek ott a tettek, az nem fogja 
meggyőzni az embereket. 
– Konferenciaelőadásában megosztotta, hogy egy 
ukrán nő megírta Önnek, hogy a bombázások elől az 
óvóhelyre húzódva az Ön könyvéből merített erőt. 
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Mi alapján dönti el, hogy miről fog írni, és mi az, 
ami kiadásra érdemes? 
A memoárom végén is leírom, hogy most, visszatekintve 
az életemre látom, hogy számomra íróként a két megha-
tározó téma a szenvedés és a kegyelem. Szinte minden 
könyvem így vagy úgy ehhez a két témához kanyarodik 
vissza. Részben azért, mert a saját élettörténetem is eb-
ben a két szóban foglalható össze. Elég sok szenvedés-
ben volt részem gyerekkoromban, és az egyház nem volt 
segítségemre, sőt, csak súlyosbította a dolgot. Az édes-
apám úgy halt meg, hogy emberek az hitték, Isten meg-
gyógyítja, és levették a vastüdőről. Gyermekbénulása 
volt, és meghalt, pedig azt hitték, Isten csodát fog tenni. 
Ez alapvető tévedés volt a teológiájukban: úgy vélték, Is-
tentől kaptak valami üzenetet, de nyilván nem így volt. 
Akkor megtanultam, hogy nem mindig szabad bízni olya-
nokban, akik azt mondják, Isten nevében beszélnek, mert 
nem mindig az Ő nevében szólnak. 

De a sok fájdalom és szenvedés mellett a kegyelem 
is része volt az életemnek. Igaz, bár az egyházban nőt-
tem fel, de nem a neveltetésem során tapasztaltam meg 
a kegyelmet. Amikor Krisztusról vagy az egyházról 
esik szó, sokan rögtön egy csomó szabályra asszociál-
nak, meg ítélkezésre, és olyanokra, akik bűntudatot éb-
resztenek az emberekben. Ezt társítják az egyház fo-
galmával. Jézus viszont a bűnösökhöz jött. Nagyon vilá-
gosan kijelentette: nem azokhoz jöttem, akik jól vannak, 
hanem akik betegek, nem az igazakhoz, hanem a bűnö-
sökhöz. A vallásosak el is ítélték Jézust, mert ezekkel a 
prostituáltakkal, a bűnösökkel volt együtt. A példázata-
iban is a rosszak a hősök. A tékozló fiú történetében 
nem az idősebb testvér a hős, aki mindent jól csinál, 
hanem a tékozló fiú, aki végül ráébred, hogy mindent 
elrontott. Abban a példázatban, amelyben ketten imád-
koznak a templomban, az egyik egy farizeus – ő azt 
mondja, örülök, hogy nem vagyok olyan, mint az a bű-
nös ott. A másik viszont egy bűnös ember, aki így kö-
nyörgött: kegyelmezz nekem, Isten, és Isten őt hallgatta 
meg. Jézus ebben nagyon egyértelmű volt: mindig ah-
hoz ment oda, aki beismerte a rászorultságát. 

Ezt én akkor még nem értettem. Ez a kegyelemnek 
olyan üzenete, amely teljesen kimaradt abból az idő-
szakból, amíg felnőttem. Amikor elkezdtem írni, rájöt-
tem, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek téves el-
képzelései voltak a hitről, ezért közvetlenül az ilyen 
emberekhez akartam szólni, őket akartam megtalálni. 
– Keresztény (újság)íróként messzebbről láthat rá az 
egyházra, mint mondjuk egy lelkész. Újságírók és 
lelkészek ugyanakkor egyaránt a szavak emberei, 
ügyelniük is kell a hitelességre. Hol látja az újság-
írók, blogszerzők szerepét az egyházon belül a lelki-
pásztorokéhoz képest? 
– Nemrégiben újraolvastam Henry Nouwen A sebzett 
gyógyító című könyvét. Ez rámutat, hogy ha például or-
voshoz megy valaki, akkor nem sebezhető embert ke-
res, hanem olyat, aki tudja a válaszokat. De a lélek kér-

déseinél igenis olyat keresünk, aki maga is sebezhető, 
aki megérti, milyen ez. A Zsidókhoz írt levél Jézusról is 
ezt mondja: mindenben hozzánk hasonló lett, átélte 
minden kísértésünket. Szerintem ez fontos egy olyan 
vezető személyiség esetében, mint amilyenek a lelké-
szek. Könnyen azt gondolhatják, hogy kifelé azt kell 
mutatniuk, minden rendben van. És persze tiszteljük is 
őket a lelkiségükért, de fontos, hogy a sebezhetőségüket 
is elismerjék: például azt, hogy lehet, hogy nem tudják 
mindenre a választ. 

Lehet, hogy nincs igazam. Kényes egyensúly ez, mert 
talán kell némi távolságtartás is ahhoz, hogy tisztelni tud-
juk a lelkipásztorainkat. De ne felejtsük el azt sem, hogy 
azért volt szükség a reformációra, mert az egyház – mint 
intézmény – két osztályba sorolta az embereket: itt, fönt 
a papság, ott, lent az átlagemberek! Luther Márton erre 
mondta: nem, rosszul gondoljátok, egyetemes papság 
van, amelybe minden hívő beletartozik. 

A különbségen újságíró és lelkész között én magam 
is sokat gondolkodom, hiszen én is újságíró vagyok, és 
nem vagyok sem felszentelt lelkész, sem professzor. Így 
szabad vagyok bármit kutatni, bármiről gondolkodni, a 
kiindulópontom pedig az átlag, templompadban ülő hí-
vőé. Nem a szakértőé, ezért nincs bennem az az elhatá-
rolódás vagy felsőbbrendűségtudat sem, hogy én tudok 
valamit, amit ti nem. Amerikában még a keresztyén 
könyvesboltokban is sok könyv sugallja: én, a szerző 
vagyok a szakértő, tudok valamit, amit ti nem, meg-
mondom, hogyan szervezd a családodat, hogyan neveld 
a gyerekedet stb. Az újságírók nem így írnak, nem 
szakértőként. Olyan emberek, akiknek kérdéseik van-
nak, akik nem értenek dolgokat. Ezért valami összetett 
kérdést meg akarnak vizsgálni, lebontani oly módon, 
hogy az a gyakorlati életben segítse őket – és az olva-
sókat. Ez az, amit az újságírók megtehetnek, sőt, ez a 
feladatunk. Megtehetjük, mert nem vagyunk részei a 
propagandagépezetnek. 

Természetesen én is fordulok teológusokhoz – az 
ember megkeresi a szakértőket, hiszen mi, újságírók is 
bonyolult témákkal foglalkozunk, egyik nap még a há-
borúról, a másikon már lehet, hogy valamilyen termé-
szettudományos témáról kell közérthetően írnunk. A te-
ológusok a teológián mindennap mély teológiai kérdé-
sekről beszélgetnek, ez a dolguk. De könnyen elveszítik 
így a kapcsolatot az átlagemberrel, akit az foglalkoztat, 
hogy mindez hogyan hat az életére, miközben épp gye-
reket próbál nevelni. Nem gondolkodom Istenről álló 
nap – mondaná az átlagember –, de tudnom kell, ho-
gyan viszonyul mindez az életemhez és hozzám. Az új-
ságírók képezhetik a hidat, azt hiszem, a szakértők és 
azok között az emberek között, akiknek kérdéseik, 
szükségleteik és igényeik vannak. 

Jakus Ágnes 

Forrás: https://www.parokia.hu/v/szavainkat-tetteink-
hitelesitik/?fbclid=IwAR10SXHul-
JNedsvsBowzWKLRKOtbn3F_5t5MR-9psP728QNjyasOKqtCb0 
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Floridában petíciót adtak be, 
hogy tiltsák be a Bibliát az iskolákban 

 

Egy floridai férfi be szeretné tiltatni a Bibliát az isko-
lákban, mondván, az nem gyerekeknek való. Emellett 
minden olyan könyvet is kitiltatna az intézményekből, 
amelyek a Bibliát idézik. 

Chaz Stevens floridai aktivista petíciót nyújtott be az 
állam összes iskolakerülete számára, melyben azt kéri, 
hogy tiltsák ki a Bibliát az iskolákban a tantermekből, a 
tananyagokból és a könyvtárakból is, mivel szerinte az 
nem gyermekeknek való tartalom. 

Emellett minden olyan könyvet is kitiltatna az in-
tézményekből, amelyek a Bibliát idézik. A férfi indok-
lásában azt a törvényt hozta fel, melyet márciusban fo-
gadtak el Florida államban, és lehetővé teszi, hogy a 
szülők megvétózzanak bizonyos oktatási segédanyago-
kat. A törvény előzménye, hogy több szülő tiltakozott a 
szexuális nevelésre használt, LMBTQ-témákat is tár-
gyaló könyvek ellen. 

Stevens az akciójával – mint fogalmazott – a képmu-
tatásra akarja felhívni a figyelmet. Szerinte ugyanis 
ezen az alapon a Biblia sem való kiskorúaknak, hiszen 
„teljesen hétköznapi módon” számol be gyilkosságok-
ról, házasságtörésről, szexuális erkölcstelenségről és 
közösülésről, de nemi erőszak, csecsemőgyilkosság, 
bestialitás és kannibalizmus is előfordul benne. „Tény-

leg azt akarjuk, hogy a gyerekek részeg orgiákról tanul-
janak?” – írta a petícióban. 

Egy másik hasonlóan szürreális esemény nemrég 
történt – a helyszín szintén Amerika. Mark Dice, ame-
rikai jobboldali riporter You Tube csatornáján legutóbbi 
műsorában arra kérte a járókelőket, írjanak alá egy petí-
ciót a Biblia forgalmazásának betiltására. A műsorveze-
tő arra volt kíváncsi, vajon meddig mennének el az em-
berek, ha egy ilyen jellegű kérdésről lenne szó. A petí-
ció létjogosultságát szándékosan felszínes, 
kézzelfoghatatlan bizonyítékokkal indokolja: a Szent-
írás miatt sokan kényelmetlenül érezhetik magukat, tele 
van gyűlöletbeszéddel, rasszista és homofób. Azt állítja, 
a mai világban nincs szükség ilyen gyűlöletkönyvekre, 
csak szeretetre. 

Nézőként Dice retorikája és érvei egyáltalán nem 
állják meg a helyüket, meglepő módon azonban sok 
ember vonakodás nélkül aláírja a petíciót. A megkérde-
zetteknek nincs szükségük komolyabb indoklásra. Elég, 
ha a riporter kimondja a „homofób” és „rasszista” sza-
vakat, máris gondolkodás nélkül írják nevüket és szüle-
tési dátumukat a papírra. 
 

Forrás: https://777blog.hu/2022/04/28/floridaban-peticiot-
adtak-be-hogy-tiltsak-be-a-bibliat-az-iskolakban/ 

 

 

A lelkipásztor-központúság felszámolása? 
 

Korábban már említettem Klaus Douglass remek könyvét, melyben megkísérelte összegyűjteni egy 12 szakaszból és 
96 tételből álló gyűjteményben azokat a teendőket, melyek véleménye szerint megalapozhatják az egyház jövőjét. 
Douglass írásáról éveken át lehet jóízű beszélgetéseket és vitákat folytatni, mert számos problémás pontra mutat rá 
az egyház jelenleg működő struktúrájában. Ezek közül az egyiken régóta rágódom - és azt hiszem nem egyedül én. 
 

Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a katolikus 
egyháztól a Hit Gyülekezetéig, a reformátusoktól a 
pünkösdiekig az egész egyházi struktúra pap vagy lel-
kipásztor-centrikus alapon van felépítve. Gyakorlatilag 
minden közösség élén egy pap vagy lelkipásztor áll, és 
ami a kívülállók többségében kialakul az egyházról, az 
is többnyire egy pappal vagy lelkésszel való találkozás-
ból fakad. Sokak számára ezek a találkozások ráadásul 
az élet kulcseseményei környékén történnek, például 
esküvő, keresztség vagy temetés kapcsán, így még in-
kább elmélyülnek az ekkor begyűjtött impulzusok. Ha a 
pap a találkozás pillanatában „jó fej” volt, akkor onnan 
kezdve az egyház is az lesz, ha a pap éppen nem visel-
kedett szimpatikusan, akkor „a kereszténység” is elve-
tendő. 

Mindez persze egy primitív képlet, ami ráadásul iga-
zságtalan terhet akaszt a papok és lelkészek nyakába - 
mintha nekik kellene az egész kereszténységet az adott 
pillanatban egyedül reprezentálniuk. Mégis így műkö-
dik a dolog, és ráadásul nemcsak kívül, de még a gyüle-
kezeteken belül is ez az alapvető attitűd. Mintha sza-

bályt kreálhatnánk belőle, ha valaki kíváncsi egy gyüle-
kezet milyenségére, akkor nézze meg a lelkészt vagy 
papot – noha egy gyülekezetről így nem lehet igazán 
reális képet kapni. 

De honnan jön ez az irtózatos pap- és lelkészköz-
pontúság? Az biztosnak tűnik, hogy nem a Szentírás-
ból! Douglass félig viccelődve jegyzi meg: „Akár hi-
szik, akár nem: már majdnem tizenöt éve voltam lelki-
pásztor, amikor rájöttem, hogy ez a foglalkozási ág a 
Bibliában egyáltalán elő se fordul.” 

A leginkább idézgetett igevers ebben a tekintetben 
az Efézusi levél 4,11-12, amely ötféle tisztséget nevez 
meg, vagyis az apostolokat, prófétákat, evangélistákat, 
pásztorokat és tanítókat. A tanítások jó része aztán el-
kezdi ezeket a feladatköröket elemezgetni, hogyan kel-
lene jól csinálni őket, melyek a buktatóik, milyen lehe-
tőségeket kínálnak... De az igevers végével már nem 
sokan törődnek, ami meglehetős egyértelműséggel leír-
ja, mi szüksége van az egyháznak ezekre a funkciókra: 
„...hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a 
Krisztus testének építésére.” Vagyis nem arról van szó, 
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hogy a felsorolt öt fontos pozícióban álló emberek szol-
gálnak látástól-vakulásig, és vállaikon cipelik a teljes 
egyház súlyát, hanem a szentek, vagyis a gyülekezet 
tagjai végzik a tulajdonképpeni szolgálatot. A lelké-
szeknek, papoknak, tanítóknak az a feladatuk, hogy erre 
felkészítsék az embereket, mintegy munkacsoportot 
szervezve. 

Ma ezt pont fordítva látni: megvannak a dedikált 
emberek, a klerikális réteg, ha úgy tetszik, akik meg-
próbálnak mindent csinálni, mindenbe beleszólni, min-
denhol ott lenni és mindent kézben tartani. Ez persze ál-
talában nem sikerül, mert nem is sikerülhet, hiszen a 
koncepció eleve rossz. És ezt mintha még akkor sem 
vennénk észre, amikor már körmünkre ég a probléma. 
Miközben például a katolikus egyházról hosszú ideje 
tudható, hogy paphiánnyal küzd, és lassan azon gondol-
kozik, melyik templomot kellene bezárnia, akár motori-
zálhatná is a padban ülő hívőket, akiknek igazán dolguk 
volna a szolgálatok végzése. Ehelyett arról megy a vita, 
vajon hogyan lehetne többek számára vonzóbbá tenni a 
papi hivatást, esetleg nőket is beemelni ebbe a szerepbe. 
A protestáns egyházak egy részében – főleg az evangé-

liumi kisegyházakban – a lelkész pedig már-már az 
orákulum szerepébe került, aki az ószövetségi főpaphoz 
hasonlóan kivételes figura, és Isten szinte csak rajta ke-
resztül kommunikál a gyülekezettel. 

Bármi is áll a túlzott pap-lelkész centrikusság hátte-
rében, fontos észrevenni – amit egyébként Douglass is 
megemlít –, hogy egyetlen olyan feladatkör sincs az Új-
szövetségben, ami csakis egy lelkipásztor kizárólagos 
előjoga volna, és amit másnak nem szabadna helyette 
megtennie. Hitoktatás, keresztelés, temetés, prédikálás, 
tanítás, családlátogatás, lelkigondozás, szervezési fela-
datok, karitatív-szociális munkák – ezeket igazából bár-
ki végezheti, nem kell hozzá feltétlenül lelkésznek len-
nie. A sok esetben mindennel foglalkozó lelkészeket ta-
lán fel kellene váltania az aktív gyülekezeteknek – mert 
a kiégett lelkészek éppen annak a közösségnek ártanak 
a legjobban, melynek a támogatására éreznek elhiva-
tottságot magukban. 
 

Forrás: https://megmondoka.blogspot.com/2019/02/a-lelkipasztor-
kozpontusag-felszamolasa.html?fbclid=IwAR1aJxgSmYq8N_OfJ_ 

 

GYEREKSAROK
 
 

 
Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a májusi és júniusi születésnaposokat! 
 

Kusztor Maja (máj. 5.), Ádány Barnabás (máj. 11.), Sonkoly Dávid (máj. 18.), 
Hunyady Bálint (máj. 24.), Seprődi Júlia (máj. 29.), Somló-Benkő Iván (jún. 
15.), Kotán Zente (jún. 23.) 

 
 

 

 
 
Május 8-án, a délelőtti istentiszteleten együtt örvende-
zett a gyülekezet Kotán Péter és Melitta testvéreinkkel, 
akik gyermekbemutatásra hozták március 11-én szüle-
tett másodszülött kislányukat, Pollit. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
 

 

 

Gyerekszáj 
 

Áron rendetlenkedik, Ági rászól: 
 

– Mit csinálsz már megint? Miért rosszalkodsz? 
– Anya én jó vagyok, csak te nem látsz annak. 
 

Közreadta: Kissné Kati
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

májusban született 
testvéreinket! 

„A páska ünnepére sokan jöttek Jeruzsálembe imádkozni, köztük néhány 
görög is. Odamentek Fülöphöz, és kérték őt, hogy, - uram, látni szeretnénk 
Jézust.” (Jn 12,21) 
 

A görögök a hitetlen világ jelképei. A hitetlenek azért keresik a tanítványo-
kat, mert látni akarják Jézust. Sokszor mondjuk a keresőknek, hogy ne min-
ket nézzenek, mert csalódást okozhatunk. De hol láthatnák Jézust, ha nem a 
Krisztus testén keresztül. Azt kellene mondanunk, hogy nézzetek minket, 
bennünk él Krisztus. Láthatóvá kell lenni a bennünk lévő életnek. A világ 
jogosan keresi bennünk Jézus életét. Mindenki vizsgálja meg saját magát, 
hogyan is működik ez. Az Úr Jézus arról beszélt, hogy az elvetett magnak 
meg kell halni, hogy élet legyen belőle. Ő volt az első elhalt mag. Engedjé-
tek, hogy elpusztuljon bennetek mindaz, ami akadályozza, hogy Krisztus 
látható legyen bennetek. Teremjetek sok gyümölcsöt! 

Lukács Edit

Szabó Levente (máj. 6.) 
Bencsik István (máj. 13.) 
Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Kotán Melitta (máj. 28.) 
Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 
Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

júniusban született 
testvéreinket! 

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától..., hogy az Ábrahám áldása 
Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük 
hit által.” (Gal 3,13-14) 
 

Erről az áldásról már Mózes könyvében is olvashatunk: „Az Úr minden-
ben megáldotta Ábrahámot.” De itt nem állt meg az áldásfolyam. Micsoda 
csodálatos, örömteli értesülés számunkra, hogy ránk, pogányokra is kiter-
jed Ábrahám áldása. Amikor az Úr Jézust felvitték a szülei Jeruzsálembe, 
ott volt Simeon, aki elmondta próféciáját, ami nekünk is szól, „Látták az 
én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népnek szeme 
láttára, Világosságot a pogányok megvilágosítására, és a te népednek di-
csőségére.” (Lk 2,30-32). Ábrahám annyira megáldatott mindenben, hogy 
minden nép részesülhetett ebből az áldásból, és hit által elnyerhettük az 
ígéretet. A Szellem ígérete a Szent Szellem elfogadásán keresztül lesz a 
mienk. Kívánom, hogy hittel vegyétek Ábrahám áldását életetek minden 
területén, hogy beléphessetek áldott örökségetekbe! 

Lukács Edit 

 

ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Szabóné Maczkó Petra (jún. 19.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

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

– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 

– Péntek: IFI- alkalom Budaörsön 
 

 
 

Betegeink 
 

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

„És látá, hogy nincsen senki, és 
álmélkodott, hogy nincsen köz-
benjáró; ezért karja segít néki, 
és igazsága gyámolítja őt. És 
felölté az igazságot, mint 
pánczélt, és a szabadítás sisakja 
van fején; … 

És félik napnyugattól fogva az 
Úrnak nevét, és naptámadattól 
az ő dicsőségét, mikor eljő, 
mint egy sebes folyóvíz, a me-
lyet az Úr szele hajt. És eljő 
Sionnak a megváltó, és azok-
nak, a kik Jákóbban megtérnek 
hamisságokból, szól az Úr. És 
én ő velük ily szövetséget 
szerzek, szól az Úr: lelkem, a 
mely rajtad nyugoszik, és be-
szédeim,a melyeket szádba 
adtam, el nem távoznak szád-
ból, és magodnak szájából, és 
magod magvának szájából, így 
szól az Úr, mostantól mind 
örökké!” (Ézs 59, 16-17/a; 19-21) 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Ádány Mihály, Nagyné Évi, Nagy János, Sonkoly Tamás, Zsigovics Géza 

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


