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Felavatva a 2006. szeptember 23-án tartott Árvaházi Találkozón 

Határkőnél hittel megállni, 
határköveknél visszanézni, 
hálás szívvel múltat idézni: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Meglátni, hogy minden utunkat 
hű és hatalmas kéz vezette, 
javunkra szolgált minden tette: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Látni, hogy át viharon, vészen 
hű Mesterünk hogyan segített, 
éjekre fényt hogyan derített: 
csodákra emlékezni jó! 
 

Határköveknél hálát adni, 
és hallelujás köszönetben 
méregetni, mi mérhetetlen: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Messzi évekre visszanézni, 
és számba venni ezer áldást, 
erőt, kegyelmet, megbocsátást: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Hallelujás hálaadással 
leborulni egy határkőre, 
s elindulni hittel előre, 
amerre hív az égi szó. 

Túrmezei Erzsébet 

 

Nem csüggedünk! 
Olvasandó: 2korinthus 4,1–18 

 

Nem csüggedünk, pedig erre emberileg minden okunk 
megvolna. A magyar társadalom – amelynek mi, Isten 
gyermekei is tagjai vagyunk – válságos időszakot él át. A 
politikai vezetők iránti bizalom megrendült. Emberek tí-
zezrei vonulnak ki újra és újra a Parlament előtti Kossuth 
térre, hogy újfajta megoldást kényszerítsenek ki a hatalom 
részéről. Szélsőséges csoportok a békés tüntetők hátán za-
vargásokat robbantottak ki, éjszakánként ostromállapot 
uralkodott Budapesten. Bizonytalanság, félelem, zavaro-
dottság jellemzi mindennapjainkat. Gyakorlatilag tizenhat 
év eredményei vesztek oda néhány nap alatt. Gazdasági-
pénzügyi téren kelet-európai éllovasból sereghajtóvá vál-
tunk, s hazánkról ráadásul az a kép alakult ki a nemzetközi 
sajtóban, hogy már a békés életet sem tudjuk garantálni…  

Egyszóval, bőven lenne okunk a csüggedésre! 
De nem csüggedünk! Pál apostol a mottóul választott 

igerészben több fontos bátorító tényt felsorol, amelyeket 
ha végiggondolunk, szívünkben nem nyerhet teret a csüg-
gedés. Vegyük sorra ezeket: 

1. Mert a Lélek és az igazság szolgálatában állunk. 
2. Mert irgalmat nyertünk Jézus Krisztus vére által. 
3. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, 

az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani, és 
maga elé állít. 

4. Mert minden értünk van (még a jelenlegi zűrzavaros 
helyzet is!), hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre 
többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. 

Az igerészben ugyanakkor felfedezhetünk egy olyan gon- 

dolatsort, amely a passzivitásra kárhoztató csüggedés he-
lyett az aktív szolgálatra buzdít bennünket. Nézzünk meg 
ezek közül néhányat: 

1. Elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. 
2. Nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg 

az Isten Igéjét – az igazságot nyíltan hirdetjük! 
3. Nem önmagunkat hirdetjük, hanem a Krisztus Jé-

zust, az Urat. 
4. Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, 

hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó tes-
tünkben. 

Ezért tehát nem csüggedünk! Sőt ha a külső embe-
rünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul nap-
ról napra. Ahogy öregszünk, lelki szempontból úgy fiata-
lodunk. Mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk 
– ezt persze csak akkor tudjuk hittel elfogadni, ha nem az 
ideig való láthatókra, hanem az örökkévaló láthatatlanokra 
nézünk.  

Kedves Testvérem! Ha most éppen a csüggedés mo-
csarában vesztegelsz, ne nyugodj bele! Nézz fel Jézusra, s 
vedd számba mindazt, amit Ő végzett szabadításod és 
megtartásod érdekében. Ennek értéke és ereje felmérhetet-
lenül nagyobb, mint a szemed által befogadott lehangoló 
képek sokasága. Nézz a láthatatlan, de valóságos dolgokra 
és tényekre, mert egyedül azok adhatnak bizonyosságot 
örök üdvösséged felől és reménységet a hétköznapok pró-
bái között! 

Kolozs Nagy János 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
 

Mosolyogva, kedvesen köszöntve a testvéreket – így ismertem meg tizenöt évvel ezelőtt, amikor a gyülekezetbe kerültem 
Kőszegi József presbiter testvéremet –, és ezt a jó szokását a mai napig megtartotta. Őt, eddigi életútját ismerhetjük meg 
kicsit részletesebben az alábbiakban. 
 

– Kérlek beszélj arról, hogy mi-
lyen családba születtél, kik voltak 
szüleid, hol teltek gyermekéveid? 

Római katolikus családba szü-
lettem, a Pest megyei Hernád köz-
ségben, 1940-ben. Édesapám hentes 
és mészáros mester, édesanyám pe-
dig háztartásbeli volt. Ketten voltunk 

testvérek a nővéremmel. Emlékezetem és az elbeszélé-
sek szerint egy csintalan, izgő-mozgó gyerek voltam. 

Édesapám 1948-ban halt meg Asztrahányban, egy 
szovjet munkatáborban. Nehéz időszak következett 
családunk életében. 

Édesanyám megtérése után házába fogadta a hívő 
testvéreket. Ezeken a gyülekezeti alkalmakon mi, gye-
rekek is részt vettünk. 

Az általános iskola elvégzése után, 1954 nyarán 
költöztünk Budapestre. 

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen 
volt az ifjúsági élet? 

Az Őskeresztyén Gyülekezet, ahol felnőttem, pün-
kösdi jellegű volt, de liturgiájában hasonlított egy bap-
tista gyülekezethez. Az ifjúsági élet jónak volt mond-
ható, kirándultunk, vidéki gyülekezeteket látogattunk 
és szolgáltunk. 

– Milyen út vezetett a Megváltóval való találkozá-
sodhoz? Hogyan történt bemerítésed? 

18 éves koromban tértem meg, sok vívódás után. 
Előtte úgy gondoltam, én is vagyok olyan „jó" mint a 
gyülekezeti tagok. De az Úr nem hagyott ebben az ál-
ságos helyzetben, hanem rámutatott az Ige olvasása és 
az igehirdetés által arra, hogy nagyon is bűnös vagyok, 
és ha ebben az állapotomban maradok, elkárhozok. 
Nekem Jézus Krisztus áldozatára volt szükségem, hogy 
megtisztuljon és meggyógyuljon az életem. Összetör-
tem és megvallottam bűneimet. Ekkor megtörtént a 
csoda, Isten megbocsátott, és Szentlelke által szívembe 
költözött, megváltoztatta érzéseimet és gondolataimat, 
örömmel és békességgel ajándékozott meg. 

1958. szeptember első vasárnapján, Sárkány Mi-
hály lelkipásztor testvér merített be a budapesti gyüle-
kezetben. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a 
gyülekezet tagja lettél? 

Miután a gyülekezet tagja lettem az énekkarban 
énekeltem és a pengetős zenekarban játszottam. Ké-
sőbb imaóra vezetőként is szolgáltam. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? 

1954-ben jelentkeztem, és sikeresen felvételiztem 
a Közlekedésgépészeti Technikumba. Majd később ar-
ról értesítettek, hogy osztályidegen vagyok, és ezért 
nem tanulhatok ebben az iskolában. Emiatt egy évet 
veszítettem. 1955-ben a Katona József Szakiskolában 
kezdhettem meg a tanévet szerszámkészítő szakon. 
1958-ban végeztem. 

– Hol dolgoztál? A világi munkahelyeiden hogy 
érezted magad? 

29 évig dolgoztam a Híradótechnikai Vállalat szer-
számüzemében. Vállalatunk fuzionált, így két évig a 
BHG dolgozója voltam. 1990-ben megalakult Budafo-
kon a Dexter Szerszámgyártó Rt, ahol üzemvezető vol-
tam nyugdíjazásomig. 

Munkahelyeimen jól éreztem magam, igyekeztem 
hívő emberhez méltóan élni, és becsülettel helyt állni. 

– Mikor és hogyan találtál párodra, Jutkára? Ho-
gyan vezetett Isten titeket a párválasztásban? 

Jutka is ugyanabba a gyülekezetbe járt ahova én is, 
de még nagyon fiatal volt. Az én figyelmemet egy idő-
sebb lány kötötte le, akiről azt gondoltam, hogy ő az 
igazi. De később be kellett látnom, hogy ez nem az Úr-
tól volt. Ezután magamba zárkóztam, és néhány évig 
nem foglalkoztam a házasság gondolatával. Aztán rá-
jöttem, hogy nem jó az embernek egyedül élni. Isten 
felé fordultam, és kértem az Ő vezetését. Ekkor szíve-
met Jutka felé irányította. Jutka 18. születésnapján kez-
dődött a kapcsolatunk. Az Úr formálta szívünket és töl-
tötte be szeretettel egymás iránt. Még abban az évben, 
1964. október 18-án volt a menyegzőnk. 

– Hogyan indult közös életetek? 
Közös életünk Jutka özvegy édesanyjának XI. ke-

rületi két szobás lakásában indult. 1966. januárjában 
megszületett első gyermekünk, kis Jutka, majd 1968. 
októberében kisebbik lányunk, Mariann. 1973-ban Jut-
ka édesanyja az Úrhoz költözött. Három év múlva új, 
saját lakást vásároltunk Kelenföldön, ahol jelenleg is 
élünk. 

– Már említetted is következő kérdésem szereplőit, 
gyermekeidet. Kérlek mesélj róluk, milyen volt abban 
az időben a kisgyermekes szülők élete, hogyan tértek 
meg Ők, hogy alakult életük? 

Úgy gondolok vissza arra az időre, hogy a min-
dennapi élet akkor is nehéz volt. Szombatonként még 
dolgoztunk, és minden igyekezetünkre szükség volt, 
hogy az istentiszteleteken ott legyünk, és gyermekeink 
se hiányozzanak a bibliaköri órákról. Ez a kis áldozat 
sok örömöt és áldást hozott. Később megláthattuk 
gyermekeink Ige szerinti fejlődését, amikor megtértek, 
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bizonyságot tettek és bemerítkeztek 1981-ben. Bekap-
csolódtak az ifjúsági szolgálatokba, és az énekkarban is 
énekeltek. Később Jutka bibliaköri tanító lett. Jelenleg 
tanárként dolgozik egy gimnáziumban, és Gazdagréten 
él. Már 7 éve az Autonóm keresztény gyülekezetben 
szolgál. Mariann és Laci 1990-ben házasodtak össze, 
két unokánk született, Kinga 15 éves, Bence 13 éves.  

– Mikor és hogyan kerültetek ide Budára? Hogyan 
fogadtak Titeket a gyülekezetben? 

Amikor eljöttünk az őskeresztyénektől, új gyüle-
kezetet kerestünk. 1967. december első vasárnapjának 
délelőttjén jártunk először a Budai Gyülekezetben. 
Megragadott minket az igehirdetés és az úrvacsorai kö-
zösség, éreztük Isten jelenlétét. Attól kezdve rendsze-
resen kezdtük látogatni az istentiszteleteket. 1968. ok-
tóber első vasárnapján lettünk hivatalosan is a gyüleke-
zet tagjai. 

Az első, aki felfigyelt ránk, a lelkipásztor, Szakács 
bácsi volt. Meglátogatott, erősített és bátorított minket. 
Majd a fiatal házaspárok közül, Nagy Rezső testvér és 
felesége, Nóra látogatott el hozzánk. Egyre közelebb 
kerültünk a gyülekezet fiatalabb tagjaihoz. Később szo-
rosabb barátság alakult ki a Polányi házaspárral is, és 
gyermekeink is összebarátkoztak. 

– Gondolom Szakács bácsi nem hagyta, hogy fel-
adat nélkül maradjál. Hogyan kezdődtek szolgálataid 
az új gyülekezetben? 

Első szolgálatom a hangosító kezelése volt. Ezután 
feleségemmel együtt megszerveztük a hívő könyvek 
gyülekezetbe szállítását (még autó nélkül), és árusítá-
sát, amit hosszú éveken át (legalább 15 évig) végez-
tünk, majd átadtuk Ádány Béla és Vilma testvéreknek. 
1974-ben lettem elöljáró, és Czifranics bácsi átadta ne-
kem az ajtónálló szolgálatot és a misszió bevételezését. 
Imaóravezetőként is szolgáltam. 1976-ban avattak dia-
kónussá. Újabb megbízást kaptam a gyülekezettől: az 
érdi és a solymári gyülekezetben alkalmanként hirdet-
tem az Igét. Gyülekezetünk vállalta a székesfehérvári 
körzetben a szórványgyülekezetek látogatását. Több 
testvéremmel együtt bekapcsolódtunk az igei szolgá-
latba. 1984. március 18-án presbiterré avattak. 

– Következő kérdésem pont erről szól. Mit jelent 
számodra, hogy presbiter vagy? Hogyan emlékszel 
vissza arra az időre, amikor Te voltál a gyülekezetveze-
tő? 

Számomra ez megerősítését jelenti annak, hogy Is-
ten hívott el a gyülekezeti szolgálatra. Ez most magá-
ban foglalja az igeszolgálatot az idősebb testvérek 
imaóráján, a gyülekezetben az imaóra vezetését, és fe-
leségemmel együtt készítjük elő minden hónapban a 
kenyeret és a bort az úrvacsorára. Valamint beteget lá-
togatunk, és Magyar Sándor testvérrel visszük az úrva-
csorát azoknak a testvéreknek, akik hosszabb ideje nem 
tudnak eljönni a gyülekezetbe betegségük miatt. 

Arra az időszakra, amikor gyülekezetvezető vol-
tam, úgy emlékszem, hogy akkor gyülekezetünk nehéz 

időszakon ment át. Úgy érzem, gyülekezetvezetői szol-
gálatomat nem tudtam teljesen betölteni, mivel nagy 
feladatot kaptam az új munkahelyemen, és ez fizikailag 
leterhelt, lelkileg pedig nem éreztem az akkori elöljáró 
testvéreim egyöntetű támogatását, ezért lemondtam. 

– Tudom, hogy életed során Te is átéltél próbákat. 
Hogyan vezetett Isten ezekben, milyen élethelyzetek ál-
tal tanított hívő életedben? 

„Áldjad lelkem az Urat és ne feledd el, mennyi jót 
tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet és meggyó-
gyítja minden betegségedet.” (Zsolt 103:2,3). 

Amikor végignézek az életemen, megállapíthatom, 
hogy van okom a hálaadásra. Annyi jót adott testileg, 
lelkileg számomra, mindig is éreztem vezetését, gond-
viselését és azt, hogy nagyon szeret. Az a történet is, 
amit most elmondok, az Ő kegyelméről szól. 

Amikor 13 éves voltam, 1953. karácsonyán édes-
anyám hirtelen rosszul lett és kórházba kellett szállíta-
ni. Az István Kórház belgyógyászatán megállapították, 
hogy az egész bélrendszere leállt, és válságos a helyzet, 
sürgősen meg kell műteni. Még aznap átvitték a sebé-
szetre és másnap megműtötték. Élet-halál között volt. 
A nővérem bement meglátogatni és beszélt a profesz-
szorral, majd táviratozott nekem Hernádra, hogy ha 
anyut élve akarom látni, akkor azonnal utazzak Buda-
pestre. Ekkor fogtam fel igazán, hogy nagy a baj. Átfu-
tott az agyamon, hogy anya nélkül maradhatunk. A nő-
véremmel Istenhez fordultunk gyógyulásért. Eltelt egy 
kis idő, és nem változott semmi. Újabb műtét követke-
zett. A professzor azt mondta, hogy ők mindent meg-
tettek, de már csak Isten segíthet. Újból és újból kértük 
a gyógyulását, a gyülekezet is könyörgött érte, majd 
két hét elteltével állapotában javulás történt. Rendsze-
resen ingáztam Budapest és Hernád között. Ez idő alatt 
átéltem, mi az, amikor egy gyerek egyedül marad, a 
nővérem ugyanis Budapesten tanult. A házunk elég 
nagy volt, én pedig képzelődni kezdtem és féltem. Ál-
landóan azt mondtam, főleg sötétben: „Segíts, Iste-
nem!” A közvetlen szomszédok gondoskodtak rólam. 
Édesapám halála után az édesanyám kisegített a helyi 
iskolában, az igazgatónő pedig megengedte, hogy én 
végezzem el ezt a munkát. Voltak olyan osztálytársaim 
is, akik segítettek. Hálás vagyok mindazokért, akik 
mellettem álltak ebben a nehéz helyzetben. Közben 
édesanyám javulgatott, és Húsvét utáni héten a mentő 
hazahozta. Én szolgáltam ki őt: főztem, takarítottam és 
gondoskodtam róla. Lassan erősödött, és nyáron felköl-
töztünk Budapestre. 

Nagyon nehéz volt az élete úgy, hogy a műtét so-
rán a bélrendszert át kellett alakítani, és egy vastagbél-
szakaszt helyezték ki a hasfalára. Abban az időben nem 
létezett semmilyen segédeszköz, csak lepedőt használ-
hattunk. Súlyos betegsége miatt munkaképtelenné vált. 
Évekbe telt, míg saját magát el tudta látni. Isten ke-
gyelmét abban látom, hogy megerősítette őt, 82 évvel, 
három unokával és három dédunokával ajándékozta 
meg. 



M A N N A   2006. október 

 4 

– Van-e kedves igéd, és miért az? 
Róma 8:14,15:„Mert akiket Isten Lelke vezérel, 

azok Isten fia. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, 
hogy ismét féljetek, hanem a fiúságnak Lelkét kaptá-
tok, aki által kiáltjuk: Abba, Atya!". 

Azért ez a kedves igém, mert valóban Atyám lett 
az Isten! 
– Hosszú ideje imádkozik a gyülekezet Mariannért. Tu-
dom, fájdalmas, de szeretném megkérdezni, hogyan 
éled meg az Ő betegségét, hogy alakult át életed ennek 
következtében? 

Mariann betegsége nagy próba a család számára, 
de imádságainkban Isten elé járulunk és hozzá kiáltunk 
gyógyulásért. Tudjuk, hogy aki Isten elé járul, annak 
hinnie kell, és Isten megjutalmazza azokat, akik Őt ke-
resik. 

– E nehéz próba mellett mivel foglalkozol még 
nyugdíjasként, mit szeretnél még elérni, mivel telnek 
mostanában hétköznapjaid? 

Most már ténylegesen nyugdíjas vagyok, nem já-
rok el dolgozni. Több az időm, és ez jó. Többet tehetek 
másokért, még inkább mások szolgálatára lehetek. Fe-
leségemmel együtt igyekszünk úgy élni, hogy a 
cselekedeteink gyermekeink, és gyülekezetünk javát 
szolgálja. Vágyom, hogy Isten betöltsön azzal a 
békességgel, amit csak Ő adhat. Öt évvel ezelőtt történt 
autóbalesetünk óta még jobban érezzük, hogy minden 
nap kegyelem számunkra, és várván várjuk az Urat! 

– Köszönöm, hogy megtiszteltél válaszaiddal, és 
egy jeremiási igével szeretnék áldást kívánni további 
életedre, szolgálatodra: „Jó az Úr a benne reményke-
dőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az 
Úr szabadítására.”(Jer. 3:25-26). 

Ádány Judit 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt…” 
 

 

Visszatekintve az elmúlt hetek ezzel 
kapcsolatos munkálataira, mennyei 
Atyám iránti hálával a szívemben bi-
zonyságtételként mondhatom el, hogy 
szeptember 23-át valóban Isten készí-
tette el számunkra az Árvaházi talál-
kozó napjául. Ő járt előttünk, hogy 
nyíljanak az ércajtók, és Lelke vezetése 

által tudtuk véghezvinni, ami történt.  
Az Ő áldása volt az is, hogy napsütéses, kellemes időt 

kaptunk. Már reggel 9 órakor vidám arcú testvérekkel telt 
meg az imaházunk, és izgatottan vártuk, hogy a számos 
nyugdíjas korú és idős meghívott közül vajon kinek engedi 
meg az egészsége, hogy eljöjjön, és együtt adjon hálát 
ezen az alkalmon a gyermeksége idején kapott oltalomért. 

Az elkövetke-
ző egy órában 45 
vendég érkezett a 
városból és az or-
szág különböző 
helységeiből, így 
Gyuláról, Szeged-
ről, Soltvadkertről, 
Hajdúböször-
ményből, Pécsről, 
Paksról, Kiskőrös-
ről, Tápiószeléről, 
Budakesziről, 
Egerből, Jobbá-
gyiból és Bicskéről. 

Nem lehet igazán hűen visszaadni azokat a pillanato-
kat, ahogy egymást üdvözölték ezek a rég nem látott, egy-
kori játszópajtások! Az arcokon öröm, csodálkozás, köny-
nyek, meghatódottság, meglepődés! És mosoly, nevetés, 
ahogy egymást átölelték azok, akik 10, 20, 30, sőt 60 éve 

(!) nem látták egymást. Külső szemlélőként mi sem tehet-
tünk mást, mint önkéntelenül is együtt örültünk velük. 

A korábban meghirdetett emléktábla-elhelyezésnek 
ünneplésére végül itt, az imaházunkban került sor. A jelen-
legi feszült belpolitikai helyzetre való tekintettel született 
az a döntés, hogy mellőzzük az utcai gyülekezést, ezzel is 
elejét véve egy esetleges rendbontásnak. A táblát felszerel-
tettük, azt bárki megtekintheti, ahogyan tették azt aznap 
többen is. 

Az alkalmat a kápolnánkban Ádány Mihály testvér 
bevezető tájékoztatójával kezdtük meg, majd Dr. Almási 
Tibor tv., gyülekezetünk lelkipásztora nyitotta meg az ün-
nepet. Igét a Jakab levelének 2. részéből olvasott fel: „Mi 
a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, 
cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a 

hit? Ha pedig 
az atyafiak, fér-
fiak vagy nők 
(vagy gyerme-
kek – Dr.A.T.), 
mezítelenek, és 

szűkölködnek 
mindennapi 

eledel nélkül, és 
azt mondja né-
kik valaki ti kö-
zületek: Menje-
tek el békesség-
gel, melegedje-

tek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre 
szüksége van a testnek; mi annak a haszna? Azonképpen a 
hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.” 

Almási testvér példaként hozta fel a volt árvaházi ne-
velőket, akik ezt az igét a gyakorlatban is megélték. 
Mindannyiunkban ott kell, hogy legyen a hála azért, hogy 
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akár az elődeink életében, akár a miénkben, a nehéz idő-
szakokban is Isten gondviselése révén került kenyér az 
asztalra, akár édes szülő tette azt oda, akár nevelő. 

Ezután Pintér Tibor testvér emlékezett vissza gyer-
mekkori éveire, amit ebben az intézményben töltött. Kö-
szönetet mondott az otthonért, a gondoskodásért, a szívébe 
csepegtetett hitért. Felidézte azokat a névtelen adakozókat, 
akik tiszta szívből, szeretettel osztották meg az árva gye-
rekekkel azt, amijük volt, akár egy zsák krumpli, vagy egy 
frissen kisütött kenyérről is legyen szó. Közben kivetített 
képen láthattuk az emléktáblát is, melynek szövegét Pintér 
testvér fogalmazta meg. 

Ezután Bódi Lászlóné szavalta el mély átéléssel, Túr-
mezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó című versét. 

Az ünnepnek a megemlékezés részét lelkipásztorunk 
imája, és a közösen elmondott úri imádság zárta. 

Ezt követően a szót és a mikrofont Beharka Pál test-
vér kapta meg, és az ő vezetésével kezdetét vette a szinte 
véget érni nem akaró élménybeszámoló, visszaemlékezés, 
miközben a kivetítőn az árvaházi élet korabeli eseményeit 
rögzítő fényképeket nézegethettük. Különös és lenyűgöző 
hangulata volt ennek a közel két órának, amikor is egymás 
után szólaltak meg a vendégek, a mi „időseink”, és akár a 
bizonyságtételeikben, akár a bemutatkozásukban, vagy az 
emlékképeik felidézésében felfedezhettük, belepillanthat-
tunk az életüknek abba a titkos részébe, ami számunkra 
pusztán történelem, de nekik a 60 évvel ezelőtti hol édes, 
hol keserű életük mindennapja. 

A vendégeink között voltak olyanok is, akik nem ár-
vaként, hanem az Árvaház melletti lakóépületekben élő 
családok gyermekeiként játszótárssá váltak az árvaházi 
gyerekeknek, vagy a budai gyülekezet megalakulásának 
korai éveiben léptek kapcsolatba velük, így egész életük-
ben barátként, ismerősként tartoztak egymáshoz. Eljöttek a 
találkozóra olyanok is (12-en), akik felnőttként már nem 
kötődnek baptista gyülekezethez, de most fontosnak érez-
ték, hogy itt legyenek. Ezen a napon elmosódtak a külön-
féle határok, együtt énekelték mindannyian a gyermekkor-
ban tanult énekeket, felidézve a hajdani istentiszteletek 
hangulatát. 

Ebéd előtt mindenki kapott lehetőséget néhány perces 
bemutatkozásra. Erről, illetve a találkozón átélt és leírt él-
ményeikről terveink szerint a Manna jövő havi számában 
adunk hírt. 

Mialatt a kápolnában mindenki megismerhetett min-
denkit, az imaház alagsorában és az udvaron szorgos kezek 
készítették a finom gulyáslevest, terítették az asztalt, és vár-
ták a vendégeinket szeretettel, szolgálatra készen. Összesen 
80-an ebédeltünk (részünkről 35-en voltunk jelen). Ezúton 
is köszönjük a testvérek, testvérnők által készített finom sü-
teményeket, amit elhoztak, elküldtek erre a napra. 

Itt említem meg azt a pozitív megtapasztalásomat, 
ami az elmúlt hetekben ért a gyülekezetünk tagjai részéről, 
a szolgálatra való készség tekintetében. Összeszámoltam, 
hogy több mint harmincan vállaltak különféle, kisebb-
nagyobb feladatot, ami ehhez az ünnephez kapcsolódott. 
Tudom, hogy mindenkinek megvan az otthoni elfoglaltsá-
ga, a munkahelyi kötelezettségei, az egyéb, folyamatosan 
végzett gyülekezeti szolgálata, ennek ellenére mindenki az 

első szóra elvállalta a tőle kért munkát, lett légyen az pár 
órás, vagy több napos időveszteséggel járó. Újból megbi-
zonyosodtam arról, hogy ebben a gyülekezetben sok erő-
tartalék van, és ha nem is kürtöli maga előtt senki, de kész 
áldozatot hozni a közösségért, odaszánva az idejét, pénzét, 
tehetségét. Nem tudom, mások hogyan élték meg ezt a na-
pot, de számomra építő volt látni a testvéri egységet, eb-
ben szervesen részt venni, közösen tenni valami olyat, 
amit másokért, a Krisztus testéért végzünk. 

Hogy vendégeink is jól érezték magukat, talán az mu-
tatja a legjobban, hogy nemigen siettek felállni a fehér asz-
tal mellől, kb. 3 óra körül kezdtek el búcsúzkodni, de az 
utolsó vendégek 4 órakor mentek el. 

Minden résztvevőnek egy apró ajándékkal kedves-
kedtünk, az ifjaink által kifényesített almával együtt a cikk 
végén olvasható igeverssel ellátott, erre a találkozóra em-
lékeztető kis kártyát adtunk. 

Hiszem, hogy nemcsak egy jó program volt, hanem 
egy Isten által is megáldott nap, melyen hálát adhattunk 
elődeink példaértékű áldozatkészségért, és nem utolsó 
sorban a több mint 60 évvel ezelőtt elvetett lelki magokra 
kérhettünk áldást. Imádkozzunk, hogy a kegyelem ideje 
alatt még felnövekedhessenek ezek. 

Végezetül a testvérek mindennemű szolgálatra való 
buzdítására és egymás épülésére szeretném leírni azoknak 
a neveit, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a napon 
minden ékesen és jó rendben történjen: 

Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány Béla, Ádány Mihály, 
Ádány Judit, Boda Gábriel, Bódi Lászlóné, Czifranics 
Győző, Gulyás Csaba, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, ifj. 
Gulyás Józsefné, Jenei Péter, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Kiss 
Zoltán, Lukács Edit, Mikes Benjáminné, Nagy János, 
Nagy Jánosné, Nagy Lajos, dr. Novák Péterné, Pethő 
László, Pintér Tibor, Sonkoly Eszter, Sonkoly Tamás, 
Sztasák Mihály, Sztasák Mihályné, Uri Erika, Uri Ildikó, 
Vadas Márta, Zákány Csaba, Zákány Zoltán, Zsigovics 
Géza, Zsigovics Virág, valamint a korabeli fényképeket 
közreadó, a süteményeket elkészítő testvérek, és azok, 
akik az aznap szolgálatot vállalók otthoni hátterét biztosí-
tották. 

„Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem 
sok gyümölcsöt!” (János 15,5.) 

Zsigovicsné Éva 
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BÚCSÚZUNK…  

(egy megkésett „ISMERJÜK EGYMÁST?”...) 
 

 

Ádány Mihály diakónusÁdány Mihály diakónusÁdány Mihály diakónusÁdány Mihály diakónus    

1936193619361936––––2006200620062006    
 

... Szeptember 6-án, azon a bizonyos reggelen fél hét-
kor csöngött a telefon, néhány perccel hamarabb, mint az 
ébresztőóra. Néhány másodperc leforgása alatt kellett fel-
ébrednem. Mire felvettem a kagylót, már biztos voltam ab-
ban, hogy ez az a telefon, amiről tudtam, hogy egyszer 
majd ezért fog megszólalni. És valóban: édesanyám hívott. 
Bár, hogy tényleg milyen nagy volt a baj, azzal csak 
2 órával később szembesültünk… 

Azóta sokszor, aprólékosan végiggondoltam annak a 
reggelnek minden percét: alakulhatott-e volna másképp, 
ha mást teszünk, ha máskor tesszük. Az azt követő napok-
ban, gondolatban újra és újra előjöttek a szavak, a képek, 
élesen elém rajzolódtak az egyes pillanatok történései. Az 
utolsó párbeszéd (miközben a mentőorvos az infúziót kö-
tötte be), amelynél nem értettem, hogy mit mond. Először-
re sem, másodszorra, sőt harmadszorra sem, de akkor már 
nem kérdeztem vissza, hanem azzal zártam le, hogy majd 
később megbeszéljük. Nem volt később… Az utolsó mozdu-
latom irányába a mentőautóban, amikor megigazítottam 
rajta a takarót, hogy ne fázzon. Többé már nem lehet iga-
zítani… A vezetés közbeni telefonálások a reggeli csúcs-
forgalomban a család többi tagjának, majd a pillanat, 
amikor közölték a hírt, az újbóli telefonok, és a találkozás, 
amikor már csak a teste volt jelen… 

Nem tudok másban megnyugodni, mint abban a mon-
datban, amit a Manna előző számában olvas-
tam:”Tudod,… Én nem a betegségben halok meg, hanem 
Isten akaratából!” – Lehet keresni okokat, diagnosztizálni, 
értékelni a pillanatok hozta döntések helyességét – ezek 
mind fontos részletek az események megértéséhez. De vég-
ső soron mégsem ez dönt. Hanem a mindenható Isten aka-
rata. És tudom, hogy ő most is jól döntött. Kegyelmesen. 

Délután, a kocsiban hazafelé menet hallgattam a ka-
zettáról az éneket: „Ha a halál majd rám talál, Véle az is 
nyereség…”. Akkor, az események hatása alatt nem tud-
tam elfogadni ennek a mondatnak az igazságát. Tudom, 
hogy számára már valóban nyereség mindaz, ami történt. 
De nekem, más nézőpontból veszteség. Mert felnőtt lettem 
ugyan, de fiúként még mindig attól félek, hogy egyszer 
majd meg szeretnék kérdezni tőle valamit, amit elfelejtet-
tem, vagy ami csak most lett aktuális – de már nem lesz rá 
lehetőség… 

* 

Ki is volt ő, milyen emlékeim maradtak az életéről az 
ő elmondása, és a vele töltött idő alapján? 

1936. január 26-án Hencidán, ebben a határszéli biha-
ri faluban született hívő család harmadik gyermekeként. 
Bármit is mesélt gyerekkoráról, mindig a nagy szegénysé-
get említette. A tanyán, ahol éltek, nem volt sem víz, sem 
áram. Sokszor alig volt mit enniük, voltak időszakok, 
amikor csak kevéske tej jutott az asztalra, kenyér nemigen. 
Egy szobában élt a nagy család. Az iskolába járást télen a 
cipőhiány akadályozta. Sokszor beszélt róla, hogy nehe-
zebb éjszakákon álmában újra és újra megelevenedett 
benne a háború. A bombázások, a front át– majd vissza– 
majd újra átvonulása rajtuk. Mutatta a házon a belövések 
helyét, amelyekbe a benntartózkodó kutya beleőrült, de a 
percekkel hamarabb a krumpliverembe húzódott család 
megmenekült – igaz ott meg majdnem rájuk ment a tank. 
Magam elé képzelhettem a belvizes mezőn keresztüli me-
nekülés éjszakáját a néhány faluval odébb élő rokonokhoz, 
miközben folytonosan lőttek az akkor még csak nyolctagú 
családra. De mindebben megtartotta őket Isten. Ugyanezt 
a megtartást élték át később, az ötvenes években a padlás-
söprések időszakában is. Sokszor emlegette hívő édesany-
ja minden nyomorúságban is töretlen hitét, példát hagyva 
a szülők iránti szeretetben és tiszteletben számomra is. A 
reggeli és esti családi áhítatok fontosságát és azt a mélyen 
a magáévá tett életszemléletet otthonról hozta, hogy min-
den nyomorúságban Istenhez kell fordulni. 

A hitéletben jó iskola volt számára a napjainkra már 
három tagúvá fogyott, de akkor még száz fölötti tagot 
számláló helyi gyülekezet lelkisége is. Sokszor emlegette 
Tarcsi bácsit, aki bár tanulatlan, egyszerű hívő ember volt, 
de néhány mondatos bizonyságtételei gyermekként, fiatal-
ként megragadták. Kitörölhetetlen volt az az élmény is, 
hogy ez az egyszerű parasztember a napszám ebédszüne-
tében – nem mintha nagyon lett volna mit enni – mindig 
elővette a Bibliáját és a pihenőidő észrevétlenül is átala-
kult bibliaórává. Gyermekként mély hatást tett rá mindez, 
mely elég útravalóul szolgált a középiskolai évekre is. Be-
rettyóújfaluba került, a következő években – spórolva 
minden fillérrel – számtalanszor tette meg hazáig gyalog a 
16 km-t. Sokszor emlegette a hívő konyhás nénit, aki, ha 
tehette, repetát adott, tudván, hogy otthonról nem várhat 
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pótlást, meg a kollégium igazgatóját, akinek embersége az 
50-es években sokat ért. Amikor tehette, az ottani gyüle-
kezetet is felkereste. Így történhetett az, hogy nemhogy 
nem kallódott el a középiskolában, mint kortársai közül 
sokan, hanem hite erősödött, majd átadta életét az Úr Jé-
zusnak, és 1954. pünkösdjén hitét bemerítkezéssel meg is 
pecsételte. 

Érettségi után szeretett volna továbbtanulni, az orvosi 
hivatás ragadta meg. Sokszor emlegette azt, amit Haraszti 
bácsitól látott, aki az ő körzetükben is többször megfor-
dult, és az istentiszteleti prédikálást, mint lelki gyógyítást 
követően, orvosként is rendelést tartott a gyülekezet erre 
rászoruló tagjainak. Ez a vágya azonban nem válhatott va-
lóra (ismerve lelki alkatát, talán nem véletlenül), még ha 
ennek konkrét akadálya az volt, hogy érettségire és felvé-
telire készülve jött a szülői kérés: haza kell menni és dol-
gozni, mert nem lesz ennivalója a családnak. Így a tanulás 
helyett kénytelen volt otthon helytállni. 

Kemény lecke volt a katonaság is. Az 56-os esemé-
nyek után néhány hónappal hívták be, amikor a régi-új 
rendszer bizonyítani akart: az istentelenség tombolt lakta-
nyán belül is. A kiképzés keménysége, kegyetlensége nem 
ismert mértéket. Mintha egy börtönben élt volna, hiszen 
bevonulását követően először hét hónap után mehetett ha-
za… 

Amikor a fővárosba került, az ideiglenes szállásához 
legközelebbi, Alsóhegy u.-i gyülekezetet választotta. 
Egész életében hálásan emlékezett gyülekezetünk néhai 
diakónusára, Kocsis bácsira, aki segített neki elhelyezked-
ni. Egész életében hűséges volt első munkahelyéhez, bár 
mindig fájlalta, hogy a 24-48 órás szolgálati rend akadálya 
volt annak, hogy minden gyülekezeti alkalmon részt ve-
gyen, de a beosztásból adódóan felgyülemlett többlet-órák 
lecsúsztatásánál mindig legfőbb szempont volt, hogy va-
sárnap a gyülekezetben lehessen. (A beosztás persze min-
dig úgy hozta, hogy a gyermekek születésekor mindig ép-
pen munkában volt…) 

Tárnokra, a munkahelyére kerülve és az ottani szolgá-
lati lakásba költözve, megint ez a gyülekezet volt „legkö-
zelebb”, hiszen a Déli pu.-hoz már csak néhány villamos-
megállóra van az imaház. Igaz, hogy hazafelé a vasútállo-
mástól egy kilométert kellett gyalogolni – néha a másiktól 
még többet, esetleg alvó gyerekkel a kézben –, de a gyüle-
kezeti alkalmon való részvétel minden áldozatot megért… 
Később, Rózsavölgybe költözve emlegette, hogy a buda-
foki imaház (amely időközben „lejött a hegyről”) közelebb 
van; szerette ezt a gyülekezetet is, de én úgy látom, komo-
lyan sohasem gondolkozott el a gyülekezet-váltáson. 

A feleségválasztásnál is alapvető szempont volt, hogy 
hívő legyen. A nagy találkozásra egyetlen alkalom adó-
dott, amikor barátjának búcsúztatására Szegedre ment és 
az imaházban látott egy lányt, aki főiskolás évei végezté-
vel szintén búcsúzott a szegedi gyülekezettől. Egy-két ta-
lálkozást és néhány levélváltást követően 1961. április 3-
án tartották a menyegzőt Kétegyházán. Majd a tanév végé-
ig tartó kényszerű különélés után összeköltözhettek. Ekkor 
jött az újabb próba, a történelem (megint) közbeszólt: a 
berlini fal megépülte utáni feszült nemzetközi helyzet mi-

att tartalékosként behívták és útra készen állt Berlin felé. 
Aztán, hála Istennek, nem lett a háborúskodásból semmi. 

Keveset pihent életében. Az egy nap munkát követő 
két nap pihenő a külső szemlélő számára szabadnapnak 
tűnt, ami nem a henyélésre való. Csodáltam állóképessé-
gét, hogy éjszakázást követően másnap sokszor úgy foly-
tatta a munkát, mint azok, akik úgy kezdték a napot, hogy 
végigaludták az éjszakát. Mert tennivaló volt bőven. Az 
imaház-építés, majd a házépítés ezernyi intéznivalója és 
kétkezi teendője között nagy értéket jelentett egy „szabad-
napos” munkaerő. Mi, gyermekek legfőképpen a „madár-
látta kenyérre” való várakozásban éltük meg ezt a beosz-
tást, meg abban, hogy a karácsony-ünneplés nem mindig 
szentestére esett. 

Amikor kellett, felnőttként is hazajárt segíteni a szü-
lőkhöz, a többi testvérével együtt. Emlékszem, egy alka-
lommal – lehetett közel negyven fok, de akkor még ebből 
senki nem csinált akkora ügyet, mint manapság – szalmát 
kellett szekérrel hazahozni a mezőről. Kegyetlen dolog 
volt a vasvillával történő felpakolás, hiszen szállt a pelyva, 
ami ráadásul kegyetlenül csípte is a melegtől felhevült tes-
tet. Én kamaszként hamar kidőltem, még az árnyékban is 
nehezen bírtam, ő pedig végigcsinálta. Kitartó és szívós 
volt. 

Egész életében kötődött a földhöz. Először kényszer-
ből, hiszen – úgy, ahogy többször utalt arra, látva a mi pu-
hányságunkat – már 8 éves korában ment ő is napszámba a 
többiekkel együtt a hajnaltól naplementéig tartó műszakra. 
(Ezek voltak azok a bibliázgatós ebédszünetek…) Később 
megint kényszerből, már felnőttként vállalta a napszámot, 
mert az építkezéshez minden fillérre szükség volt. Utána 
pedig a konyhakertben talán már a maga örömére is. Az 
élet úgy hozta, hogy sokat kertészkedtünk együtt. Először 
én segítettem neki (persze, tudom, hogy közös volt akkor 
is a feladat, de egy gyereknek vagy fiatalnak nem a leg-
főbb vágya a kapálás, később ő segített nekem (úgy, hogy 
sokszor ő csinálta meg helyettem is). A szomszédok min-
denhol Mihály gazdaként emlegették, tanácsot, segítséget 
kértek tőle – máig jóleső érzéssel tölt el, amikor erre gon-
dolok. A szakértelem mellett a szépre is törekedett: a ve-
teményes sorok legyenek egyenesek, a metszés eredmé-
nyeként a fa formás is legyen – tanította és mutatta. És a 
növények és gyümölcsök meghálálták a szeretetet. Moso-
lyogva mesélte, hogy nem egyszer előfordult, hogy tö-
megközlekedési eszközön szállítva a szinte mosolygóan 
szép őszibarackot, ott helyben meg akarták venni tőle. – 
Amikor megadatik, hogy az én kezem munkája nyomán is 
szép lesz a termés, abban egy kicsit ő is benne van. 

Másban is az alaposság volt rá jellemző. Nekem gyer-
mekként és fiatalként ugyan túl lassúnak tűnt a munka-
tempója, de nem tudott elnagyolva dolgozni. Nemcsak jó-
nak, szépnek is kellett lennie annak, amihez hozzáfogott. 
Szinte mindenhez értett, igazi ezermester volt. 

De a kétkezi munka mellett szellemiekben is volt mit 
tanulni tőle. Ötévesen megtanított olvasni, később sakkoz-
ni. Az utolsó játszmánkat jó régen vívhattuk – nem tudom, 
ki volt a jobb… Amikor középiskolás voltam és elakadtam 
valamiben, a legnehezebb példákat is segített megoldani, 
volt hozzá türelme, logikája. 



M A N N A   2006. október 

 8 

Persze néha fenyített is. Ritkán tette, de akkor alapo-
san. Csak remélem, hogy az ember-faragásnak lett valami 
eredménye… 

A gyülekezetben imaóra-vezető volt, néhány évig tag-
ja volt az énekkarnak is, majd a fúvószenekarnak is; a fú-
vószenét gyermekkora óta nagyon szerette A gyülekezet 
1976-ban választotta meg elöljárónak, majd két évvel ké-
sőbb diakónussá avatta. Hűséges volt ebben a szolgálatban 
is, felelősséget érzett a gyülekezetért. Talán a kollégiumi 
évek hatására, meg azoknak a testvéreknek a példája nyo-
mán is, akik fiatal házas korukban velü(n)k tettek jót, ami-
kor megosztották vasárnapi ebédjüket, szüleim mindig 
örömmel hívták meg otthonunkba egy-egy vasárnapra a 
gyülekezetünkbe került kollégistákat, teológusokat. De 
legfőképpen az ajtónállói szolgálatot szerette. Amikor 
csak lehetett, jött, mert őrhelyének tartotta. Fontos volt, 
hogy hamarabb legyen ott, mint a gyülekezet, hogy fogad-
ja a testvéreket, de felelősségének érezte azt is, hogy le-
gyen kinek körbehordania a perselyt. Annál az ajtónál állt 
annak idején Czifranics bácsi, majd Bódi testvér – úgy 
gondolom, méltó folytatója volt az ő szolgálatuknak. Ket-
ten is mondták a részvétnyilvánítások során, hogy milyen 
sokat jelentett nekik – egyik családnak az idejövetelében is 
döntő hatás volt ez –, ahogy ő fogadta őket, amikor ide-
gennek érezve magukat először jöttek a gyülekezetbe. 

Hiányzik és hiányozni is fog. Apaként is, meg olyan 
igazi, – a szó nemes értelmében vett – régivágású hívőként 
is, aki számára a gyülekezet, az alkalmakon való részvétel, 
a szolgálathoz való hűség, élete értékrendjében a megfele-
lő helyen volt – példát adva ezzel nekem is. 

Isten kegyelmes volt hozzá. Életében először a 70. 
születésnapja előtt kellett kórházba vonulnia, másodszor 
már csak néhány percre… Láthatta gyermekei felnöveke-
dését, előmenetelét, és hitre jutását – ráadásként kilenc 
unokáját is. Megadatott neki, hogy a bibliai hetven vagy 
ha feljebb nyolcvan esztendő időszakába lépjen – még ha 
ennek alsó határát lépte is csak át. 

Előző délután feleségem és nagyobb gyermekeim ott 
jártak szüleimnél. Az előző hetek gyengélkedéseihez ké-
pest kissé erőre kapott. Jólesően nyugtázta, amikor fiam 
újságolta neki, hogy most tudta meg, hogy a lépcsőfeljáró-
nak a kőfalát, amin az imént fölmászott, annak idején 

nagyapja építette saját kezűleg. De ahogy ott nézte maga 
körül a sürgést-forgást, mintha már egy más világba ké-
szült volna… 

Bizonyos vagyok benne, hogy találkozni fogunk vele 
és nem csodálkoznék, ha a mennyország kapujánál ő fo-
gadna majd bennünket mosolygósan, szeretettel… 

 

A család nevében köszönöm mindazoknak, akik gyá-
szunkban osztoztak velünk, akik elkísérték utolsó földi út-
jára édesapámat, és azoknak az általunk ismeretlen testvé-
reknek is, akik a szeretetvendégség asztalait megrakták sü-
teményekkel. Mindebben megtapasztalhattuk a közösség, 
az egymáshoz tartozás nagyszerű érzését, úgy ahogy egy-
más kezét megfogva énekelhettük is a temetés végén: „Ha 
testben válni kell, Az mélyen fáj nekünk, De egyesít min-
ket a hit, És menny felé megyünk”. 

Ádány Mihály 
 

Utószó 

Isten útjai néha különösek, kifürkészhetetlenek. Éppen 
a temetés részleteit beszéltük meg nagycsaládi körben, 
amikor csöngött a telefon: a Budafoki Gyülekezetből Gaál 
László testvér ajánlotta föl, hogy a gyülekezet 
fúvósegyüttese kész szolgálni a temetésen. Örömmel fo-
gadtuk el a kedves baráti, testvéri gesztust. A terv szerint a 
gyászistentisztelet kezdete előtt 10 perccel kellett a fúvó-
soknak kezdeni a szolgálatot. Kellett volna… Gaál László 
testvér szíve a temetőbe jövet megállt… Így számunkra 
édesapánk temetése elválaszthatatlanul egybekötődött en-
nek a sokak számára ismert, mindig szolgálatkész és segí-
tőkész zenész testvérnek az elköltözésével Ott nyugszanak 
egymástól nem messze, a budafoki temetőben... 

Hiszem, hogy most a mennyben fújja azokat az éneke-
ket – Isten dicsőségére és édesapám örömére is – amelye-
ket a temetésen már nem tudott eljátszani, és többé e föl-
dön sem hallhatunk már tőle. A technika azonban meg-
őrizte a kürtszót: a Jó Pásztor CD-n ill. kazettán ő játssza 
a „Jó Pásztorom terelgesd bárányod...” kezdetű éneket. 

Isten vigasztalja a gyászoló családot és gyülekezetet! 
 

 

 

A törött edény 

Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában 
hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pa-
taktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ment ez így, minden 
nap, a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a 
teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte 
magát, hogy csak félannyit tudott teljesíteni.. A két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál. 
– Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordozó így válaszolt a cserépnek: – Észrevetted, 
hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig 
tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap te locsoltad őket, amíg visszasétál-
tunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen 
vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a házamat. 

Talán néha úgy érzed, értelmetlen az a munka, erőfeszítés, amit Istenért teszel. Hidd el, Ő erről egész másként gon-
dolkodik, a lényeg, hogy légy engedelmes és tedd meg az akaratát... 

Forrás: Internet 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Isten Napsugara 
Múlt év végén új unokát kaptunk 

Istentől. Gabika – legfiatalabb 
kislányunk – egy csodálatos kis 
porcelánbabát szült, amilyet még nem 
hordott a hátán ez a kerek nagyvilág. 
Ezért aztán három hónap alatt 
háromszor utaztunk ki hozzájuk. 
Megszületett a Baba, őt meg kell nézni. 

Aztán januárban gyermekbemutatást tartottak, az nem tör-
ténhet meg a nagyszülők jelenléte nélkül. (Ilyen gyermek-
bemutatást még életemben nem láttam. Pompásabb volt, 
mint egy menyegző. Kiscsoportosok éneke, csoportjelenet, 
és az egész istentisztelet arra volt felépítve, hogy áldást 
kérünk a kisbaba életére.) Hanem a megnövekedett család 
számára szűkösnek bizonyult a másfél szobás lakás, ami-
ben eddig laktak, s Gabikáéknak lehetőségük nyílt átköl-
tözni egy nagyobb lakásba. Márciusban megint kiutaztunk, 
mert a kisbaba mellett Gabika nem nagyon tudott a cso-
magolásban részt venni. Kimentünk hát, hogy segítsünk 
nekik, meg egyébként is, a „pici lány" közelében lenni 
mindig felüdülés volt számunkra. 

Saját gyermekeinket is nagy szeretettel, örömmel vár-
tuk, de az unoka, az valami más! Glóriát alig hallottuk sír-
ni. Mindig mosolygott. Igaz, hogy az anyukája is ilyen 
volt, azért neveztük Napsugárkának. (az óvodában is na-
pocska volt a jele) Most pedig megjött Napsugárka II.! 
Boldogan figyeltük, hogy milyen hangokat ad ki? Kezdet-
ben a „gőgicsélés" helyett olyan hangokat adott, mintha 
varjú károgna, de nekünk az is mennyei muzsika volt. Ke-
ze-lába állandóan járt. Szemüvegben életveszélyes (illetve 
„szemüvegveszélyes") volt megközelíteni, a lába pedig ál-
landóan tekert, mintha kerékpárosnak készülne. Még nem 
jött a foga, de amit kezébe kaparintott, azt azonnal rágni 
kezdte. 

Talán a nagyszülő jobban rá tud koncentrálni a kicsi-
re, vagy az idősebb embernek lenyugodottabb az életszem-
lélete, Isten nagy ajándékának vettük Glóriát. (Az apuka 
angol, az anyuka magyar, és Németországban élnek. Ezért 
a szülők olyan nevet szerettek volna választani a Kicsinek, 
ami mindhárom nyelvben ismert. A második keresztneve: 
Celine.) 

Ha egy új könyvet kapok ajándékba, mikor kibontom, 
beleszimatolok, és érzem benne a nyomda illatát. Így va-
gyok Glóriával is. Még csak éppen, hogy kijött, mint Is-
tennek egy kedves gondolata, és az ártatlanságán még 
érezni lehet Isten illatát. Mintha kaptunk volna a 
Mennyországból egy darabot. Amikor már megvoltunk a 
költözködés nagyjával, akkor jött az ötlet, amit meg is 
valósítottunk, hogy a babát, és anyukáját három hétre 
magunkkal hozzuk Magyarországra. Apuka addig 
zavartalanul el tudja végezni a falfúrásokkal, meg ko-
pácsolásokkal járó átalakításokat, amit egy baba élete 
megkíván. Amikor Apuka értük jött, és vasárnap hajnal-
ban útnak indultak, fájó szívvel vettünk búcsút egymástól, 
különösen abban a tudatban, hogy én utána nem sokára 
megyek be a kórházba, és másnap már kés alá fekszem. 
Utolsó reggel arra ébredek, hogy álmomban egy éneket 
énekelek, Glóriának. Gyorsan papírt, ceruzát vettem és le-
írtam a szövegét, de mire kész lettem vele, a dallamát elfe-
lejtettem. Mikor elolvastam úgy tűnt, hogy a versnek egy 
kicsit kriptaszaga van. Kimondatlanul is benne van, hogy 
nagyapó a halál mezsgyéje felé tart, s most elbúcsúzik, és 
az életre vonatkozó jó tanácsokkal látja el még kicsi uno-
káját. Hitem és régi megtapasztalásom, hogy a pozitív 
megvallás, az Istenbe vetett bizalom segít a nehézségek 
leküzdésében, ezért nem hagyhattam annyiban a dolgot, és 
írtam még hozzá hat versszakot. Ez már elvette a vers 
kriptaszagát. – Kezelőorvosom tudott Glória születéséről, 
s arról is, hogy én még szeretném megtanítani vitorlázni, 
amit nem nagyon lehet elkezdeni 5-6 éves kora előtt. 
Amikor eljöttem a kórházból, így adta a kezembe a záróje-
lentést: „megtanítjuk azt a kislányt vitorlázni, még ha új-
ból meg is kell műtenem." 

Gabikával mostanában így SMS-ezünk: „Kapitány 
keresi Matrózt! Ma megdicsért Anyukám, mert egyfolytá-
ban 3 órát aludtam. Matróz! Egyél sokat, hogy megerő-
södj. Vége". Vagy: „Matróz keresi Kapitányt! Örülök, 
hogy már főzeléket is eszel. Én is szeretem a főzeléket. Vé-
ge" 

Itt tartunk most. Isten adott egy új Napsugárkát, egy 
újabb életcélt, amiért még itt kell maradnom egy ideig. 

Nagy Rezső 

 

„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jakab 4,17). 
 

A múltkor kissé megharagudtam a 
szobatársamra, mivel egész héten nem 
mosogatott, csak telerakta a mosoga-
tót, aztán mindig lelépett. Gondoltam, 
egy kicsit megleckéztetem azzal, hogy 
én sem mosogatok, csak éppen annyit, 
amennyire nekem lesz szükségem. 

Hátha észreveszi, hogy talán azért nincs rend, mert most ő 
következik. Teltek a napok, ő alig volt otthon, én egyre 
jobban mérgelődtem látva a nagy halom mosatlant, így – 

gondoltam – most már szóvá is fogom tenni, hogy legyen 
szíves, mosogasson el! Már vasárnap délután volt, de én 
csak vártam és vártam, hogy mikor jön haza, és mikor fog 
elmosogatni végre. Gondoltam, addig olvasok igét, az az-
nap délutánra kijelölt részt, hogy ne legyen harag a szí-
vemben, de mégis megmondjam neki kedvesen azt, hogy 
ez az ő feladata most. Az ige a Jakab teljes 4. része volt, és 
amint rápillantottam a legutolsó igeversre, amit alá is húz-
tam a Bibliámban, azonnal tudtam, mi a lényeg. Megszé-
gyenülve elmosogattam. 

Jenei Péter 
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NOVELLA 
 

Nem szántuk könnyű, vidám olvasmánynak a következő novellát, amelynek első két részlete előző számainkban volt ol-
vasható. Most a harmadik, és egyben utolsó részletet adjuk közre. Tolsztoj teológiailag sajnos nem írt „tökéletes” művet, 
ezt testvéreink is észre fogják venni. Amiért mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes elolvasni, az a figyelemfelhívás. Igen, 
ilyen gonosz a világ körülöttünk, ilyen sok mindenen keresztül tudja a sátán támadni, behálózni az emberiséget. Így ta-
nuljunk belőle: „de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” (1Thesz 
5,21). 
 

Lev Tolsztoj 
A pokol szétrombolása és visszaállítása 

(Eredeti címe: Legenda. Tolsztoj 1902 novemberében írta. Magyarul először 1965-ben jelent meg a Ma-
gyar Helikon Kiadónál) 

III. részlet 

 
– Nos hát, ez is jó! – mondta Belzebub. – De a 

gyilkosságok! Ki foglalkozik a gyilkosságokkal? 
– Én – felelte a tömegből előlépve egy vérvörös 

ördög, akinek szájából agyarak álltak ki, hegyes szarva 
és felfelé merevedő vastag farka volt. 

– Hát te hogyan kényszeríted rá a gyilkolásra annak 
a tanítványait, aki azt mondta, hogy ne torold meg rosz-
szal a rosszat, szeresd ellenségeidet? Hogy tudod te 
gyilkosokká tenni ezeket az embereket? 

– Csináljuk ezt mi a régi módszerrel is – felelte fül-
sértő, recsegő hangon a vörös ördög. – Vagyis úgy, 
hogy felkeltjük az emberekben a haszonhajhászást, az 
izgágaságot, a gyűlöletet, a bosszúszomjat, a büszkesé-
get. Ugyancsak a régi módszerrel azt sugalljuk az em-
berek tanítóinak, hogy azzal lehet az embereket legbiz-
tosabban leszoktatni a gyilkosságokról, hogy maguk a 
tanítómesterek megölik nyilvánosan azokat, akik gyil-
koltak. Ez a módszer nem igazán szolgáltat nekünk 
gyilkosokat, inkább csak előkészíti őket számunkra. 
Sokkal többet szolgáltatott és szolgáltat az egyház csal-
hatatlanságáról, a keresztény házasságról és a kereszté-
nyi egyenlőségről szóló új tanítás. Az első időkben az 
egyház csalhatatlanságáról szóló tanítás szolgáltatta ne-
künk a legtöbb gyilkost. Azok az emberek, akik a csal-
hatatlan egyház tagjainak nyilvánították magukat, azt 
hitték, bűn megengedni a tanítás félremagyarázóinak, 
hogy elrontsák az embereket, ezért az ilyen emberek 
megölése Istennek tetsző dolog. Így egész vidékek la-
kosságát lemészárolták és kivégezték, százezreket el-
égettek. Ebben az a nevetséges, hogy azok, akik kivé-
gezték és elégették azokat, akik kezdték az igaz tanítást 
megérteni, ezeket a számunkra legveszélyesebb embe-
reket a mi szolgáinknak, vagyis az ördögök szolgáinak 
tartották. Ők maguk pedig, akik kivégezték, máglyán 
elégették emezeket és ténylegesen a mi engedelmes 
szolgáink voltak, az Isten akarata szent végrehajtóinak 
tekintették magukat. Így volt ez hajdanában. A mai vi-
lágban pedig a keresztény házasságról és az egyenlő-
ségről szóló tanítás szolgáltatja nekünk a legtöbb gyil-
kost. A házasságról szóló tanítás elsősorban hitves gyil-
kosokat és gyermekgyilkos anyákat szolgáltat. Férjek és 

feleségek gyakran megölik egymást, amikor nyűgnek 
érzik a törvénynek és az egyházi házasság szokásának 
bizonyos követelményeit. Az anyák pedig többnyire 
akkor ölik meg gyermeküket, amikor azt az egyesülést, 
amelyből a gyermek származott, nem ismerik el házas-
ságnak. Ilyen gyilkosságokat állandóan, szinte egyenle-
tes ütemben követnek el. Az egyenlőségről szóló ke-
resztény tanítás okozta gyilkosságokat pedig időközön-
ként követik el, de olyankor aztán igen nagy mennyi-
ségben. E tanítás szerint el akarják hitetni az emberek-
kel, hogy ők a törvény előtt mind egyenlők. A megrab-
lott emberek viszont érzik, hogy ez nem igaz. Látják, 
hogy ez a törvény előtti egyenlőség nem egyéb, mint 
hogy a rablók kényelmesen tovább rabolhatnak, ők pe-
dig nem tehetik ezt olyan kényelmesen, így aztán felhá-
borodnak és megtámadják rablóikat. És ilyenkor kez-
dődnek azok a kölcsönös öldöklések, amelyek olykor 
egyszerre több tízezer gyilkost szolgáltatnak nekünk. 

– És a háborúban elkövetett gyilkosságok? Hogyan 
veszitek rá ezekre annak a tanítványait, aki minden em-
bert egy atyának fiává nyilvánított, és azt parancsolta, 
hogy ki-ki szeresse ellenségeit? 

A vörös ördög elvigyorodott, láng-és füstsugarak 
lövelltek ki szájából és vastag farkával boldogan csap-
kodta saját hátát. 

– Így csináljuk: minden néppel elhitetjük, hogy ők 
a legkülönb nép az egész világon, „Deutschland über 
alles”, Franciaország, Anglia, Oroszország „über alles”, 
és hogy az illető, népnek (a név mindig megemlítendő!) 
kell uralkodnia minden nép felett. És mivel minden 
népnek ugyanazt sugalljuk, ők állandó fenyegetést 
éreznek szomszédjaik részéről, szüntelenül készülnek a 
védelemre és acsarkodnak egymásra. De minél jobban 
készül védelemre az egyik fél és minél jobban acsarko-
dik ezért a szomszédjaira, annál jobban készülnek a vé-
delemre és annál jobban acsarkodnak egymásra a többi-
ek is valamennyien. Úgyhogy most mindazok, akik an-
nak a tanait vallják, aki minket nevezett gyilkosoknak, 
állandóan és elsősorban az öldöklésre való felkészülés-
sel és magával az öldökléssel vannak elfoglalva. 
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– Hát ez szellemes! – mondta rövid szünet után 
Belzebub. – De hát a csalástól mentes tudós emberek 
hogy nem vették észre, hogy az egyház elferdítette a ta-
nítást, és miért nem állították vissza? 

– Ezt nem tehetik meg – mondta előremászva ma-
gabiztos hangon egy fénytelen-fekete, laposan lejtős 
homlokú, előálló nagy fülű palástos ördög, amelynek a 
tagjain nem volt izom. 

– Miért nem? – kérdezte szigorúan Belzebub, akit 
bosszantott a palástos ördög pökhendi modora. 

A palástos ördög ügyet se vetett Belzebub dorgáló 
hangjára, nyugodtan, ráérősen leült, de nem guggra 
mint a többiek, hanem törökülésbe, keresztbe tette cson-
tos lábát, és halk, egyenletes hangon, folyékonyan be-
szélni kezdett: 

– Azért nem tehetik meg, mert én állandóan elvo-
nom a figyelmüket arról, amit megismerhetnének és 
meg is kellene ismerniük, és olyasmire irányítom, amit 
fölösleges tudniuk és soha nem is tudhatnak meg. 

– Hát ezt hogy csinálod? 
– Korszakonként más-másképpen csináltam és csi-

nálom – felelte a palástos ördög. – Hajdanában azt hi-
tettem el az emberekkel, hogy legfontosabb számukra 
minden részletet tudni a szentháromság személyeinek 
egymáshoz való viszonyáról, Krisztus származásáról, 
természetéről, az Isten tulajdonságairól stb. Sokat és 
hosszadalmasan okoskodtak, vitatkoztak, mérgelődtek, 
bizonygatták a maguk igazát. És ezek az okoskodások 
annyira lekötötték őket, hogy egyáltalában nem törőd-
tek azzal, hogyan kellene élniük. És mivel nem törődtek 
vele, hogyan kellene élniük, nem is volt szükségük rá, 
hogy tudják azt, amit tanítójuk az életről mondott. 

– Azután amikor már annyira belegabalyodtak 
ezekbe az okoskodásokba, hogy ők maguk sem értették 
azt, amiről vitatkoztak, némelyeknek azt sugalltam, 
hogy a legfontosabb számukra: tanulmányozni és meg-
magyarázni mindazt, amit egy Arisztotelész nevű ember 
írt, aki évezredekkel ezelőtt Görögországban élt, má-
sokkal pedig azt hitettem el, hogy a legfontosabb szá-
mukra: megtalálni azt a követ, amelynek segítségével 
aranyat lehetne csinálni, és azt az elixírt, amely kigyó-
gyítaná az embereket minden betegségből és halhatat-
lanná tenné őket. És a legokosabbak, a legtanultabbak 
erre irányították minden szellemi erejüket. 

– Azokkal pedig, akiket ez nem érdekelt, elhitet-
tem, hogy a legfontosabb: tudni, vajon a föld kering-e a 
nap körül vagy a nap a föld körül. És amikor kiderítet-
ték, hogy a föld kering és nem a nap, és megállapították 
hány millió kilométerre van a hold a naptól, nagyon 
örültek, és attól fogva mindmáig még szorgalmasabban 
tanulmányozzák, milyen távol vannak a csillagok, ho-
lott tudják, hogy ezeknek a távolságoknak nincs és nem 
is lehet végük, hogy maguknak a csillagoknak a száma 
is végtelen, és hogy teljesen fölösleges is volna ezt tud-
niuk. Ezenkívül még azt is elhitettem velük, hogy na-
gyon fontos és szükséges tudniuk, hogyan jöttek létre az 
állatok, a férgek, a növények és a végtelenül kicsiny 
élőlények. És bár ezt szintúgy egyáltalában nem szük-

séges tudniuk, bár egészen világos, hogy lehetetlen is, 
megtudniuk, mert élőlény épp úgy végtelenül sok van, 
mint csillag. Ők minden szellemi erejüket az anyagi vi-
lág jelenségeinek effajta kutatására fordítják, és nagyon 
csodálkoznak azon, hogy minél több olyat ismernek 
meg, amit fölösleges megismerniük, annál több olyasmi 
marad, amit nem sikerült megismerniük. És bár nyil-
vánvaló, hogy kutatásaikkal egyenes arányban egyre 
szélesedik annak a területe, amit még meg kellene is-
merniük, egyre bonyolultabbá válnak a kutatás tárgyai 
és egyre kevésbé hasznosíthatóak az életben a kutatá-
sokkal szerzett ismeretek, ez egy cseppet sem zavarja 
őket, így hát foglalatosságuk fontosságáról teljes mér-
tékben meggyőződve folytatják kutatásaikat, terjesztik, 
írják, kinyomtatják, egyik nyelvről másikra fordítják ja-
varészt teljesen haszontalan kutatási eredményeiket és 
értekezéseiket, amelyek ha nagy ritkán alkalmasak is 
valamire, ez a valami nem több, mint a gazdag kisebb-
ség szórakoztatása és a szegény többség helyzetének 
rontása. Hogy pedig sohase ébredjenek rá, hogy csakis 
egy dolog, az élet, Krisztus tanításában megmutatott 
törvényeinek megalkotása volna szükséges számukra, 
azért elhitetem velük, hogy a lelki élet törvényeit úgy-
sem ismerhetik meg, hogy minden vallási tanítás, közte 
Krisztusé is csak tévedés és babona, hogy azt, hogy mi-
képpen kell élniük, abból a tudományból tudhatják meg, 
amelyet én agyaltam ki a számukra (szociológiának hív-
ják), amely annak tanulmányozásából áll, hogy milyen, 
a maitól eltérő módon éltek rosszul azelőtt az emberek. 
Ilyenformán ahelyett, hogy Krisztus tanítása alapján ők 
maguk igyekeznének jobban élni, azt hiszik, hogy csu-
pán a régebbi emberek életét kell tanulmányozniuk, és 
ebből a tanulmányozásbó1 kikövetkeztethetik az élet ál-
talános törvényeit, és ahhoz, hogy jól éljenek, ezekhez a 
kitalált törvényekhez kell csak igazítaniuk az életüket. 

– És hogy még jobban megerősítsem őket tévedé-
sükben, az egyház tanításához hasonló valamit csöpög-
tetek beléjük: azt, hogy van az ismereteknek bizonyos 
folytonossága, amelyet tudománynak nevezünk, és 
hogy ennek a tudománynak az állításai éppoly csalha-
tatlanok, mint az egyház állításai. Mihelyt pedig azok, 
akiket a tudomány művelőinek tartanak, hisznek csalha-
tatlanságukban, természetesen kétségtelen igazságok-
ként kiáltják ki a legfölöslegesebb, sőt nem ritkán a 
legbárgyúbb ostobaságokat is, amelyeket, ha már egy-
szer kimondták őket, többé nem vonhatnak vissza. 

– Ezért mondom én azt, hogy mindaddig, amíg 
tiszteletet, sőt szolgai alázatot tudok kelteni bennük az 
iránt a tudomány iránt, amelyet én agyaltam ki a szá-
mukra, sohase fogják megérteni azt a tanítást, amely kis 
híján pusztulásunkat okozta. 

– Nagyon jó! Köszönöm – mondta Belzebub és fel-
ragyogott az arca. – Jutalmat érdemeltek, és én méltó-
képpen meg is jutalmazlak benneteket. 

– De mirólunk megfeledkezett! – kiáltozta zagyván 
a többi, különböző színű, kisebb-nagyobb, görbe lábú, 
kövér és sovány ördög. 

– Hát ti mit csináltatok? – kérdezte Belzebub. 
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– Én a technikai fejlődés ördöge vagyok. 
– Én a munkamegosztásé. 
– Én a közlekedésé. 
– Én a könyvnyomtatásé. 
– Én a művészeté. 
– Én az orvostudományé. 
– Én a kultúráé. 
– Én a nevelésé. 
– Én az emberek megjavításáé. 
– Én a kábításé. 
– Én a jótékonyságé. 
– Én a szocializmusé. 
– Én a feminizmusé – kiabálták mind egyszerre és 

Belzebub színe elé tolakodtak. 
– Beszéljen mindegyikőtök külön és röviden – ri-

vallt rájuk. – Nos, te mit csinálsz? – fordult a technikai 
fejlődés ördögéhez. 

– Én elhitetem az emberekkel, hogy minél több 
használati tárgyat gyártanak, és minél gyorsabban 
gyártják őket, annál jobb lesz nekik. És az emberek, 
életüket tárgyak termelésére fecsérelve, egyre többet és 
többet gyártanak, noha azoknak, akik gyártják, nincs 
szükségük rá, akik meg nem gyártják, azok számára 
hozzáférhetetlenek. 

– Jó. No és te? – fordult Belzebub a munkamegosz-
tás ördögéhez. 

– Én elhitettem az emberekkel, hogy mivel sokkal 
gyorsabban lehet a tárgyakat gépekkel gyártani, mint 
kézzel, gépekké kell változtatni az embereket, és ők ezt 
meg is teszik, a gépekké változtatott emberek pedig 
gyűlölik azokat, akik ezt tették velük. 

– Ez is jó. És te? – fordult Belzebub a közlekedés 
ördögéhez. 

– Én azt hitetem el az emberekkel, hogy igen üdvös 
és szükséges is számukra, hogy minél gyorsabban tud-
janak egyik helyről a másikra utazni. És az emberek, 
ahelyett, hogy ki-ki a maga helyén igyekeznék az életén 
javítani, az élet nagy részét egyik helyről a másikra való 
utazgatással töltik el, és nagyon büszkék arra, hogy egy 
óra alatt ötven kilométert, vagy még többet is meg tud-
nak tenni. 

Belzebub ezt is megdicsérte. 
Előlépett a könyvnyomtatás ördöge, hogy elmagya-

rázza: az ő dolga közölni minél több emberrel mind-
azokat a galádságokat és ostobaságokat, amiket csinál-
nak és írnak a világon. 

A művészet ördöge elmagyarázta: ő, azon a címen, 
hogy vigaszt nyújt az embereknek, magasztos érzéseket 
kelt bennük, vonzó formában ábrázolván, ösztönzést ad 
bűneiknek. 

Az orvostudomány ördöge elmagyarázta: az ő dol-
ga elhitetni az emberekkel, hogy a testükkel való törő-
dés a legfontosabb számukra. És mivel a testükkel való 
törődésnek se vége, se hossza, azért azok, akik az or-
vostudomány segítségével a testükről gondoskodnak, 
nemcsak a mások életéről feledkeznek meg, hanem a 
sajátjukról is. 

A kultúra ördöge elmagyarázta: ő azt hiteti el az 
emberekkel, hogy amolyan eredményféle mindazon 
dolgok használata, amelyek a technikai fejlődés, a 
munkamegosztás, a közlekedés, a könyvnyomtatás, a 
művészet, az orvostudomány hatáskörébe tartoznak, 
ilyenformán az, aki él is mindezekkel, teljesen elégedett 
lehet önmagával, és nem kell arra törekednie, hogy tö-
kéletesedjék. 

A nevelés ördöge elmagyarázta: ő azt hiteti el az 
emberekkel, hogy, bár ők maguk helytelenül élnek és 
fogalmuk sincs arról, hogy mi a helyes élet, gyermekei-
ket megtaníthatják rá. 

Az emberek megjavításának ördöge elmagyarázta: 
ő arra tanítja az embereket, hogy, bár maguk is gyarlók, 
mégis megjavíthatják a gyarló embereket. 

A kábítás ördöge elmondta: ő arra tanítja az embe-
reket, hogy ahelyett hogy a helytelen élet okozta szen-
vedésektől megszabadulni, és helyesebben élni igye-
keznének, jobb, ha az ital, a dohány, az ópium, a morfi-
um hatására bódulatba merülnek. 

A jótékonyság ördöge elmondta: ő azt hiteti el az 
emberekkel, hogy ha visszajuttatnak egy-egy latnyit* 
azoknak, akiktől vékaszámra** raboltak, akkor erénye-
sek, és nem szorulnak tökéletesedésre, és ezzel meg-
akadályozza, hogy eljussanak a jósághoz. 

A szocializmus ördöge azzal kérkedett, hogy ő az 
emberek legmagasabb fokú közösségi életének megte-
remtése céljából ellenségeskedést szít a társadalmi osz-
tályok között. 

A feminizmus ördöge azzal hencegett, hogy ő az 
élet még tökéletesebb berendezése érdekében – az osz-
tályok közötti ellenségeskedésen túl – ellenségeskedést 
szít a nemek között is. 

– Én a komfort ördöge vagyok!  
– Én a divaté! - kiáltották vigyorogva Belzebub elé 

mászva újabb ördögök. 
– Hát azt hiszitek, olyan öreg és ostoba vagyok én, 

hogy nem értem mihelyt az életrő1 szóló tanítás hamis, 
azonnal hasznunkra válik minden, ami különben ártana 
nekünk?! – kiáltotta Belzebub, harsány hahotára fakadt 
és talpra ugrott. Az ördögök körülvették őt. Az egy-
másba kapaszkodó ördögök láncának egyik végén a 
körgalléros, az egyház feltalálója állt, a másik végén 
pedig a palástos, a tudomány feltalálója. Ez a kettő is 
egymásnak nyújtotta mancsát, és ezzel a kör bezárult. 

És röhögve, sikongatva, fütyülve, hujjogva, körbe-
forogva, farkaikba kapaszkodva valamennyien táncra 
perdültek Belzebub körül. Belzebub meg kiterjesztett 
szárnyával csapkodva, magasra fel-felugorva táncolt 
középen. Odafentről pedig jajgatás, sírás, nyögés hallat-
szott és fogcsikorgatás. 

Vége

                                                 
* lat = 234 gramm 
** véka = régi gabonaűrmérték; kb. 12–25 liter 
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Még jó, hogy csak a novellának van így vége. 
Tolsztoj sajnos lehagyta a végéről Isten örömüzenetét, 

amely nélkül még úgy gondolhatná valaki, hogy ezek ellen 
nincs orvosság. Márpedig van, hiszen tudjuk, hogy amikor 
Urunk Krisztus meghalt a kereszten, majd harmadnapra 
feltámadt, akkor ténylegesen győzött a halál, és a Sátán fe-
lett. Azóta sem élnek az emberek burokban itt a földön, de 
megvan a lehetőségük arra, hogy a jót válasszák, hogy Is-
ten szerinti életet éljenek. Tegyük ezt, legyen Isten uralma 
alatt az életünk! 

Bíztatom testvéreimet, hogy vegyék elő az előző két 
lapszámot is, és olvassák el egyben ezt a novellát. Legyen 
szemünk előtt, hogy az itt felsorolt „ördögi kategóriákat” 
minél többször elkerüljük, ne ezek uralkodjanak életünkön, 
ne essünk bele ezekbe a csapdákba. 

Abban a reményben adtuk közre ezt az írást, hogy 
mindenki számára egyértelműen kitűnjék, nem pótszereket 

kell keresnünk, hanem a keskeny úton való járást kell 
megoldásként elfogadnunk minden élethelyzetünkben. 

Sokszor nehéz? Igen. Sokszor nagyon nehéz túllépni 
óemberi érzelmeinken, korlátoltságunkon, tehetetlensé-
günkön, önérzetünkön, önigazságainkon és még sorolhat-
nám gyenge pontjainkat. De Istennel, és csakis Ővele sike-
rülhet! 

Vegyük magunkra nézve is, egyrészt érvényesnek, 
másrészt kötelezőnek Pál apostol szavait: „Mert megjelent 
az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra ne-
vel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi 
kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a 
világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi 
nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének 
megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson 
minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a 
maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik.” (Titusz 
2:11-14). 

(Á.J.) 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Szeptember 16-án újra sportnapos Gyerekklubra vártuk a kerületi gyermekeket a Szent Imre Gimnázium udvarára. Ké-
pes beszámolónk az ottani jókedvből próbál – reményeink szerint – valamennyit visszaadni 

 

 

Az ovisok vidám ügyességi játékokat próbáltak ki. 
 

A nagyobbak két csoportja 
sorversenyen mérte össze gyorsaságát 

 

A fiúk között természetesen 
a focinak volt a legnagyobb sikere 

 

A mozgás után a 
Vészbejárat együttes 
(Nagy Péter és Gergő) 
hirdette zeneszámaival 
az örömüzenetet a 
gyermekek számára. 

Az alkalom végén 
minden résztvevő egy 
kis ajándékcsomagot és 
egy-egy labdát kapott 
ajándékba. 

Úgy éreztük, hogy 
Isten igazán megáldotta 
ezt a délutánt! Övé le-
gyen a dicsőség! 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Úgy látszik, az imaházi „tanévkezdés” is kicsit 
olyan, mint az iskolai. Idő kell ahhoz, hogy újra belerá-
zódjon mindenki a megszokott rendbe. Hogy miért írjuk 
ezt? Azért, mert nagyon döcögősen érkeztek be az előző 
lapszám rejtvényeinek megfejtései. Reméljük, hogy ez 
csak „véletlenül” alakult így, és most már töretlen jó-
kedvvel láttok neki az új rejtvényeknek. 

Szeretnénk, hogy ha a gyülekezetünkhöz tartozó 
gyermekek közül, azok, akik meg is tudják fejteni ezeket 
a feladványokat, minél többen megtennék, hiszen, ahogy 
a múlt hónapban írtuk: ez az oldal értetek készül, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy ilyen formában is foglalkoz-
zatok a Bibliával, Isten Igéjével. 

Kívánjuk, hogy a rejtvények megoldásával telt idő, 
ne csak szórakoztató, hanem annál inkább hasznos legyen 
számotokra  

A szülőket pedig kérjük, hogy pontosan az előbb le-
írtak miatt, támogassák és bíztassák a gyermekeiket ebben 
a lehetőségben is. 

Az előző számban megjelent rejtvények helyes meg-
oldásai a következők: 

Óvodások: színezés. 

Kisiskolások: foglalkozások gyűjtése a Bibliából. 

Nagy iskolások: a betűrejtvény megoldása: 
BETLEHEM. 

A helyes megfejtők a következők: 
Almási Rubina 
Ádány Balázs 
Ádány Szilvia 
Boda Gábriel 
Boda Péter 
Uri Imre 
Zsigovics Benjámin 
Zsigovics Virág 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. 

Megfejtéseiteket október 22-ig dobjátok be a szoká-
sos piros dobozba. Mindenki, aki helyesen oldja meg a 
feladványokat, jutalomban részesül. Sőt! Aki egész évben 
szorgalmasan írta a megfejtéseket, az karácsonykor külön 
ajándékot is kap. 

 
 

 
 
 

Kisiskolások (7-11 év) 
 

 
Az alábbiakban egy betűrejtvényt láthattok, amelynek a megoldása egy bibliai sze-
mély. A rejtvényt kivágva és a nevetekkel ellátva kell bedobni a piros dobozba. 
 
 

 

A sorok meghatározásai 
fentről lefelé haladva a 
következők: 
1. Az Ő leveleiből találha-

tó a legtöbb az Újszö-
vetségben 

2. Nem sokat tudunk róla, 
de Ő is a 12 tanítvány 
egyike volt 

3. Őt szólította ki az Úr 
Jézus a sírból 

4. Anániás felesége 
5. Ennyi nap alatt tere-

mette Isten a világot 
6. Ő csak egy fára fel-

mászva láthatta az Úr 
Jézust 

7. Erről mondja az Úr Jé-
zus, hogy amikor elve-
tik, kisebb minden 
magnál, de felnőve, 
mégis nagy fává lesz 
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Óvodások: 

Ha emlékeztek, ezzel a történettel kezdődött az első őszi bibliakör. Beszéljétek 
meg anyuval és apuval, hogy mi is történik a képen, majd ügyesen színezzétek 
ki. A kész műveket a szokásos piros dobozba kell bedobni. 

 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Jól összekeveredett két igevers. A feladat, hogy mind a kettőt pontosan írjátok 
le, az igehely kikeresésével együtt. Egy tiszta lapra lemásolva dobjátok be a pi-
ros dobozba, és a neveteket se felejtsétek le! 
 
ÁLTAL    BOLDOGOK    VAN    A    MERT    KRISZTUS    A 
FÖLDET    A    ŐK    BESZÉDE    TEHÁT    A    PEDIG 
ÖRÖKLIK    HALLÁSBÓL    HIT    A    SZELÍDEK    HALLÁS 
 

Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük az októ-
berben születetteket! 

 
Gila Natália (okt. 10.) 
Kiss Anna (okt. 12.) 
Zákány László (okt. 12.) 
Nagy Máté (okt. 15) 
Kiss Máté (okt. 29.) 

 
 

GYEREKSZÁJ 
 

Esténként, mielőtt imádkozunk, 
megszoktuk kérdezni a gyereke-
ket, hogy miért imádkozzunk. 
Egyik alkalommal Zolika nagy 
lelkesen rávágja: "Azért imád-
kozzunk, hogy legyen pénzünk és 
vegyünk biciklit! Jó?" (Ezt meg-
előzően már pár napja napközben 
többször mondogatta, hogy ő is 
szeretne biciklit, hogy ő is bicik-
lizhessen, mint Máté.) 

(Kiss Zoltán és Andrea) 
 
Az egyik úrvacsorán, miután ma-
gamhoz vettem a kenyeret, kissé 
hosszabb idő telt el (biztos többen 
voltunk), míg a borral is elindul-
tak az elöljáró testvérek. Zsófi ült 
az ölemben és egyszer csak el-
kezdett mocorogni, majd csodál-
kozva, majdhogynem megbotrán-
kozva odasúgta nekem: „A sört 
már nem is hozzák?”. 

(Ádány Judit) 
 
Ezt a két kis történetet szántuk 
most kedvcsinálónak a Gyerek-
száj rovathoz. Ahogy előző szá-
munkban is megjelent, várjuk a 
testvérek történeteit is, vagy a 
lépcsőházban lévő dobozba be-
dobni, vagy az 
adanyjudit@freemail.hu e-mail 
címre elküldeni. Előre is köszön-
jük! 

Az oldalt szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel 

köszöntjük 

októberben 

született 

testvéreinket! 

 

Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Lászlóné (okt. 1.) 
Gulyás Józsefné (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Kádárné Kőszegi Mariann (okt. 13.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Sztasák Ferenc (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
özv. Gulyás Józsefné (okt. 23.) 
Zákányné Megyeri Eszter (okt. 23.) 
Gál Dezső (okt. 24.) 
Kádár László (okt. 25.) 
Sztasákné Gulyás Boglárka (okt. 26.) 

„Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban va-
lósággal teljessé lett az Isten szeretete.”1Ján 2,5. 

Isten szeretetének teljessége bennünk lehet, de 
ez nem magától értetődő csak azért, mert megtér-
tünk. Az Ige megtartása ennek feltétele. 

A szeretet tovább épülhet, ismeretben és értel-
mességben bővülhet. (Fil 1,9) 

Így működőképes szeretet alakulhat ki benne-
tek. 

Lépjetek arra a kiváltképpen való, mindent fe-
lülmúló útra, amit az Úr kínál nektek. Kívánjuk, 
hogy jussatok el Isten szeretetének teljességéig, 
elkerülve minden akadályozó tényezőt! 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 9,15 óra: imaóra, 
gyerekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: ifjúsági alka-

lom 
 
Különleges alkalmaink: 

Október 29-én tartjuk ez évi 
hálaadó napunkat, amelyen sor 
kerül az újonnan vásárolt or-
gona felavatására is. 

 
Programajánló 

 
Rádió- és TV-műsor 
− Október 9. hétfő 19 óra: 

PAX Tv 
Békesség Hírnöke 
Baptista Magazinműsor 
(ismétlés: másnap, de. 9 óra) 

− Október 27. péntek 13,30: 
Kossuth rádió 
Az Úr közel! 
 
 

Betegeink 

Bányai Jozefina 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Maga pedig a békesség Istene 
szenteljen meg titeket teljesen, és 
őrizze meg a ti lelketeket, elméteket 
és testeket teljes épségben, feddhe-
tetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” (1Thessz 5,23). 

Imádkozzunk kedves testvérein-
kért! Kérjük mennyei Atyánkat, 
hogy Ő legyen velük testi-lelki 
szenvedéseikben! 

 
 
 
 

Szeptemberi alkonyat 

Sötét felhő csüngött az égen 
Ott, hol nyugvóra állt a nap. 
Ily szépet már régen nem láttam, 
E csodakép szárnyára kap. 

Vastag, fodros, sötét felhőtömb, 
De mögötte a nap ragyog, 
Hevétől a felhő-szív reped, 
S résein szól a Nap: Vagyok! 

Megszületik a csodalátvány: 
Arannyal hímzett fény-homály… 
Oly festőien bájos minden, 
Oly csodás ez az égi táj. 

E zord felhő mindent széppé tett, 
Mert hátán a nap tüze ég, 
Fényárja átfonja a felhőt, 
Azért oly csodás itt az ég. 

Bámulva néztem és csodáltam, 
S lelkemből feltört az öröm: 
- Atyám, most már értem, mi okból 
Van lét-poharamban üröm… 

A felhő szépíti világom, 
Benne hitem értelmet kap, 
Nem szabad soha elcsüggednem, 
Ha nem ragyogna rám a nap. 

De ha elindul sugarával, 
A felhő szép lesz egemen, 
Bearanyozza életemet 
Az örök, égi kegyelem. 

Dénes Ferenc 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Kolozs Nagy János, Zsigovics Géza. Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. 
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