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Virágvasárnap 
Virágból terül útjára szőnyeg, 
Dús pálmaágak eléje dőlnek. 
Örömben úszik, ujjong a nép. 
Hozsannát kiált egyre, szüntelen, – 
S Ő szamárháton szomorún megyen… 

Hozsánna zúg fel újra és megint. 
S az Úr jós-szeme távolba tekint – 
Virágzuhatag ma csak reá hull, 
Holnap egyetlen fűszál sem borul 
Már lába elé. 
Megsápad, hervad holnapra minden, 
Gyűlölet forrong sok ezer szívben, 
Az öröm-mámor gonoszságba fúl: 
„Feszítsd meg!” – hallatszik a hozsannán túl. 

Gyötrelmek útja e diadalút. 
Egyenesen a Golgotára fut, 
Hol megácsolt keresztfa integet. 

De égbe csak ez az egy út vezet! 
K. Perecz Ilona 

Királyi látogatás 
 

Lázár feltámasztása után, és öt nappal a keresztre feszítés 
előtt, Jézus bevonult Jeruzsálembe. Virágvasárnap erre az 
eseményre emlékezünk minden évben. 

A bevonulás ünnepi. A tanítványok és a nép, érzékeli 
és ünnepli Jézus messiási nagyságát. Lázár feltámasztása 
messiási jel volt mindenki előtt. A tanítványok, a Jeruzsá-
lembe igyekező zarándokok éltették Jézust, mint Messiást, 
és mint Királyt. Az emberek éljeneztek, ruhájukat a földre 
terítették, a fákról zöld ágakat tördeltek, azzal integettek a 
győzelem reményében. „Áldott a király, aki az Úr nevében 
jön!” Hangzott a dicsőítés. A nép várta a szabadítót, aki a 
rómaiak elnyomásától, a nyomorúságtól, a betegségből 
hoz szabadulást. 

Az Urat azonban nem téveszti meg mindez, s miköz-
ben elfogadta az ünneplést, előre látta a keresztet, hallotta 
a dicsőítők szájából a „Feszítsd meg!” kiáltást, készült a 
szenvedésre – értünk. Amit Ő látott, az a tömeg előtt még 
titok volt, így hát a felhőtlen örömöt semmi sem árnyékol-
ta be akkor a nép előtt. 

Jézus nem ünnepel. Miután megérkeznek Jeruzsálem-
be, először sír Jeruzsálem felett, azután megtisztítja a 
templomot, majd betegeket gyógyít. Óriási az ellentét Jé-
zus magatartása és a dicsőítő nép között. Jézus kijózanító 
ténymegállapítása ez: „mert nem ismerted fel meglátoga-
tásod idejét.” 

Vajon felhangzik-e a ma élő emberekben a Jézust di-
csőítő, örömteli hozsánna? Vagy nem emlékezünk, nem 
ünnepelünk?  Ha mégis, a virágvasárnapi ünneplés csak 
emlékezés marad, öröm nélkül, hozsánna nélkül, Jézus 

nélkül? Betölt-e bennünket, hívőket az öröm azért, mert 
Jézus itt van, és élő valóság bennünk, mert ismerjük Őt, 
mert az Ő uralma alatt élünk? Vagy szól a hozsánna a 
pénznek, a karriernek, a hatalomnak, az érzékiségnek, a 
szenvedélyeknek? 

Ha hiányzik Jézus dicsőítése, ez azt jelenti, hogy nem 
ismertük fel a meglátogatás idejét. Pedig Ő ma is közel ha-
jol az elveszett emberhez, tévelygő gyermekeihez, hallható 
a lélek csendjében az Ő hívása. Kérdezed: mikor? 

Most, amikor olvassa valaki ezeket a sorokat, vagy hall-
gatja az istentiszteletet, kezébe veszi a Bibliát, amikor meg-
szólal a lelkiismeret, a próbatételek tüzében, a „csendes vi-
zek” mellett, a mindennapi örömökben, a „véletlenekben”, a 
meg nem érdemelt ajándékokban, a természet csodáiban, 
egy gyermek mosolyában, egy megbocsátó ölelésben… 

Mert meglátogat bennünket ma is a Királyok Királya, 
az Uraknak Ura. Felismerjük-e meglátogatásunk idejét? Ő 
be akar vonulni az életünkbe – királyként. Engedsz-e az Ő 
hívásának? Bűnnek tekinted-e azt, amit Ő annak tart az 
életedben, elfogadod-e az Ő helyreigazítását? Kész vagy-e 
először vagy ismét a követője is lenni? Vagy hagyod, és 
talán nem is érdekel, hogy Jézus sír feletted, amint sírt Je-
ruzsálem felett, mert Ő látja mi vár rád NÉLKÜLE földi 
életedben, az örökkévalóságban, – sírás és fogcsikorgatás 
az örök öröm helyett. 

Készülve nagypéntek és húsvét megünneplésére, Vi-
rágvasárnap üzenete ma ez hozzánk: felismered-e meglá-
togatásod idejét? 

Gulyás Jenő 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Átnézve gyülekezetünk névsorát, arra a megállapításra jutottam, hogy ha egy évben csak 12 interjú jelenik meg az 
újságban, akkor körülbelül 11 év alatt jutnánk a névsor végére. Úgy gondolom, hogy ez hosszú idő, így inkább azt 
választottam, hogy egyes lapszámokban egy, másokban két életút is bemutatásra kerül majd. Így a mostaniba két 
élettörténet került be. Igyekszem, hogy a továbbiakban is tudjam tartani magam ehhez az elvhez, bízva a leendő 

interjúalanyok segítőkészségében, amit előre is köszönök. 

Elsőként a Polányi házaspár eddigi élete tárul az olvasó elé, visszaadva szavakban mindazt a jót, amit Isten eddig vég-
zett életük során. Hűséges tagjai gyülekezetünknek, mindig örömmel hallgatom, ahogyan unokáikról beszélnek, öröm 
látni, hogy a nagyszülő-unoka kapcsolat hogyan teljesedik ki közöttük. Szeretettel ajánlom testvéreimnek az általuk el-
mondott élményeket, gondolatokat. 

 
– Kérlek, beszéljetek arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
születtetek, kik voltak a szüleitek, 
testvéreitek, hol és hogyan teltek 
gyermekéveitek? 
Karcsi: 1933. október 3-án születtem 
Orosházán, hívő családban. Egy 
testvérem van, István, aki családjával 
együtt jelenleg is a Pesterzsébeti 

Baptista Gyülekezet tagja. 
Édesapám szigorúan, de szeretettel nevelt bennünket. 

Édesanyám a háztartást vezette. 
Kati: 1942. július 2-án születtem Hajdúböszörményben, 
hívő családban. (Édesapám református, édesanyám baptis-
ta volt.) Egy lánytestvérem van, Anna. Édesapám a 
„málenkij robot” áldozata lett, így édesanyámra hárult a 
két gyermek felnevelése, akit Isten bölccsé tett, megerősí-
tett, vezetett ebben a viharos, nehéz időszakban. Megta-
pasztaltuk a Mt 6,8-at, hogy: Tudja az Úr minden szüksé-
geteket. Gyermek- és diákéveimet itt, Hajdúböszörmény-
ben töltöttem. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek, milyen volt az 
ifjúsági élet? 
Karcsi: Az orosházi gyülekezet mindig kis létszámú volt, 
többnyire idős testvérekből állt. Igehirdetőnk Kovács And-
rás testvér volt, aki összetartotta a gyülekezetet. Gyakran 
jártunk Kondorosra, ahol pezsgő gyülekezeti élet volt, 
énekkar, pengetős- és fúvószenekar. Itt végeztem el a kar-
vezetői tanfolyamot, Tóth Gábor és Beharka Pál testvérek 
vezetésével. 

Gyülekezetünket és otthonunkat, mint vendég lelki-
pásztorok gyakran meglátogatták: Kórodi Dániel, Hetényi 
Pál, Nagy János testvérek, akik mindig sok áldást jelentet-
tek életünkben.  
Kati: Szerettünk és rendszeresen jártunk imaházba. A va-
sárnapokat a gyülekezetben töltöttük. Nagy létszámú gyü-
lekezeti közösség volt, sok gyerek. A vasárnapi iskolában 
volt sok éneklés, játék, kiscsoportos foglalkozás, tanulás, 
történetek, aranymondás és a tanultak számonkérése. 
Egyik kedves tanítóm Nagy Jánosné Kolozs Ilonka néni 
volt. 

Mivel sokan voltunk fiatalok, az ifjúsági élet mozgal-
mas volt: énekkar, zenekar, leánykör, ifjúsági szolgálatok, 
egyéb szolgálatok: ünnepélyek, kapcsolat más gyülekeze-
tekkel, szeretetház. 

– Hogyan történt megtérésetek, 
milyen út vezetett a Megváltóval 
való találkozásotokhoz? Hol és ki 
által történt a bemerítésetek? 
Karcsi: 1953-56 között sorkatonai 
szolgálatot teljesítettem. 
Leszerelésem után több 
gyülekezetben is megfordultam, 
kerestem a helyemet. Isten a 
pesterzsébeti gyülekezetbe vezetett, 
ahová bátyám és felesége is járt. 

Rádöbbentem, hogy nem lehet kétfelé sántikálni. Hiába 
a hívő családi háttér, nagy űr van az életemben, amit csak 
Isten Szentlelke tölthet ki. A rendszeres igehallgatás, a Lé-
lek munkája elvégezte a döntést a szívemben. Kalkó Jó-
zsef lelkipásztor testvér valójában pásztorolt, segített az 
első lépések megtételében. 1959. július 5-én merítkeztem 
be, 13 fehérruhás társammal együtt. Köztük volt Rück 
Sándor testvérem is, aki gyülekezetünk tagja. 
Kati: A gyülekezetünk meghívását elfogadta Patkás Gábor 
lelkipásztor testvér és családja. Az ő szolgálatuk a Szentlé-
lek munkája által megújulást hozott a közösség életébe, 
több bemerítés is volt. Én 1957 pünkösdjén merítkeztem 
be, 15-en álltunk a bemerítő medence körül. Az én dönté-
semet az 1Pét 2,5 verse alapján hallott igehirdetés végezte 
el: „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki ház-
zá…”. 

Alámerítési igém: „Légy hű mindhalálig, és néked 
adom az életnek koronáját.” (Jel 2, 10/b) 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát tanul-
tatok? Hol dolgoztatok világi munkahelye(i)teken? 
Karcsi: 1951-ben jöttem fel Budapestre. Pályámat a Hír-
adástechnikai Gépgyárban kezdtem és ott is végeztem be. 
41 évet dolgoztam ennél a vállalatnál, különböző beosztá-
sokban, tanulótól – az osztályvezetői beosztásig. 
Kati: Hajdúböszörményben végeztem el az Óvónőképzőt. 
40 évet dolgoztam pedagógusként. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan éltétek 
meg Isten vezetését a párválasztásban? 
Kati: 1960 nyarán a Tahi táborban töltöttem pár napot. A 
pesterzsébeti gyülekezetből is voltak ott többen. Itt ismer-
kedtünk meg Karcsival. 
Karcsi: Isten megmutatta életem párját, és a találkozásból 
házasság lett. 
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Közösen: Az akkori társadalmi viszonyok között nagy 
nyereség, áldás volt, hogy van kiben bízni, hogy valóra 
váljon az Úr akarata közös életünkben. „De én az Istenhez 
fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat 
művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálha-
tatlanul.” (Jób 5,8-9) 
Kati: 1961. február 11-én kötöttünk házasságot. A me-
nyegzői istentiszteletet az újpesti gyülekezetben tartottuk, 
mivel dupla esküvő volt. Nővérem és párja, Kocsi József 
is akkor fogadtak hűséget egymásnak. (Ők ma is Újpesten 
szolgálnak.) 

Három gyülekezet volt együtt: a hajdúböszörményi, a 
pesterzsébeti és az újpesti. Három lelkipásztor vett részt az 
ünnepen: Patkás Gábor, Kalkó József és Kovács Géza 
testvérek. Az újpesti énekkar és ifjúság szolgált. 
– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 
Közösen: Mi a 
pesterzsébeti 
gyülekezetbe jártunk, 
ahol jól éreztük 
magunkat a befogadó, 
szerető testvérek 
között. Énekkari és 
egyéb szolgálatokban 
vettünk részt. 

Kedves, hívő 
testvéreknél, a 
Barbarics családnál 
kaptunk albérletet, a 
Népszínház utcában. 
1961. decemberében 
költöztünk a jelenlegi 
lakásunkba, ide a XI. kerületbe, a Muskotály utcába. Isteni 
csoda volt ez. Megtapasztaltuk az 1Pét 5,7 igét: „Minden 
gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.” 

Amikor épült a ház és jöttek a bizonytalanságok, a 
problémák, vigaszunk a Mt 6,26 ígérete volt: „Nézzétek 
meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe 
sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagy-
tok-e ti sokkal értékesebbek náluk?” 
– Gondolom, hogy a költözés után a környéketeken keres-
tetek lelki otthont. Hogyan kerültetek ide, a budai gyüleke-
zetbe, milyen volt akkor a gyülekezet élete, milyen emlékei-
tek vannak az itt eltöltött időből? 
Közösen: Közeli gyülekezetet kerestünk és találtunk. A 
romos épületben testvérekre leltünk. Igékben gazdag, sa-
játságos lelkületű, nehéz múltú gyülekezetbe kerültünk. 
Az első, aki kézen fogott bennünket és vitt az énekkarba, 
Kórodi Manci néni volt. Hamar megismerkedtünk az új 
gyülekezetünk problémáival, a sátán támadásaival. Meg-
kezdődött az új imaház építése. 
Karcsi: Édesapám mint kőműves kisiparos mindig szere-
tettel, örömmel ment az ország különböző részeibe imahá-
zat építeni. Itt is kivette a részét a falak építésében. Mi pe-
dig daru hiányában, kézzel hordtuk az építőanyagokat az 
emeletekre. 
Közösen: Megtapasztaltuk, hogy az igazak buzgó könyör-
gése nem volt hiábavaló; hogy a szilárd hit „hegyeket” 

mozdít; hogy ajándék ez a ház az Úrtól; hogy Isten az, aki 
felépítette ezt a házat, mi csak haszontalan szolgák vol-
tunk, eszközök; hogy Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak 
mindenek! 

A csoda bekövetkezett, a ház felépült. A Gyülekezet az 
Úré! A dicsőség Istené! Igazak lettek az Ézs 25 igéi: 
„Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, 
mert csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, való igazsá-
got…. Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a 
szegénynek a nyomorúságban…. Itt van az Úr, benne re-
ménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!” 

Az Úr gyülekezete létszámban is gyarapodott. Egymás-
ra találtunk új testvérekkel, családokkal. Közös kirándulá-
sok is színesítették közösségi életünket. Áldott alkalmak 
voltak a házasok imaórái, a női imakör, az elöljáró felesé-
gek imaalkalmai. 

1966-ban született meg Tünde 
lányunk. Az ő érkezését sok 
ima előzte meg a családban és 
az imaközösségben is. 
Beteljesedve, hogy a mi örö-
münk teljes legyen. 
– Tünde most újra a 
gyülekezetben szolgál. Mint 
ahogy másoknak is a 
gyermekük élete, nektek az övé 
a legfontosabb. Kérem, hogy 
pár mondatban beszéljetek 
erről. 
Közösen: Tünde élete 
születésétől kezdve összenőtt a 
gyülekezettel, itt tért meg és 
merítkezett be. Az Úrtól kapott 

ének-zenei tehetségét a gyülekezetben is kamatoztatta. 
Éneket tanított a bibliakörben, hegedült, mandolinozott a 
zenekarban, majd beépült az énekkarba. Főiskolai tanul-
mányai alatt karvezetést is tanult, amit később Lukács Edit 
testvérünk bíztatására a gyülekezetben is hasznosított. Ve-
jünkkel, Bodó Attilával kötött házasságuk után nemcsak 
lelki, hanem testi házuk is lett a gyülekezet, mert Attila, 
mint gondnok dolgozott itt. 

Ide születtek, és itt nevelkedtek unokáink. Itt kaptak 
lelki alapot. Hála és köszönet az Úrnak és a tanítóknak, ál-
dás követte munkájukat. Két unokám, Anilla és Dani itt 
merítkeztek be, és reménységünk van a folytatásra. 

Anilla az ELTE bölcsész karán, germanisztika-
skandinavisztika szakon első éves hallgató, Jonatán most 
fog érettségizni, Dani 10. évfolyamos és angol tagozaton 
tanul egy gimnáziumban. Tordason építkeztek és ott élnek. 
Tünde a másoddiploma megszerzése óta énektanárként 
dolgozik egy általános iskolában, és vezetője az ottani 
gyermekkórusnak. Tavaly novembertől, felkérésre újból 
elvállalta a gyülekezetünk énekkarának vezetését. 
– Karcsi, tudjuk, hogy a gyülekezet elöljárója voltál. Kér-
lek, hogy beszélj erről, hogyan élted meg ezt a feladatot, 
mit változtatott ez az életeden? 
Karcsi: 1972-től végeztem elöljárói szolgálatot a gyüleke-
zetben, majd 1974-ben avattak diakónussá. Ezen kívül 
énekeltem az énekkarban, imaórát vezettem, a karzaton 
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voltam ajtónálló, úrvacsorát osztottam, és Kmety Ottó 
testvérrel pénztárosi szolgálatot is végeztem. A 80-as 
években én is részt vettem a gyülekezet missziós szolgála-
tában: Adonyban, Lajoskomáromban, Dunaújvárosban. 
Együtt mentem Gál Sándor, Fejős Gábor és Gál Dezső 
testvérekkel. 

Kedves emlékem ebből az időből, amikor Adonyban 
egy 83 éves beteg testvérnő látogatása előtt arról beszél-
gettünk, hogy milyen vigasztaló igéket vigyünk. Az ajtón 
belépve a testvérnő arról tett bizonyságot, hogy őt hordoz-
za az Úr, így ágyhoz kötötten is. Éneket kért, majd hitetlen 
családtagjai is résztvevői lettek a találkozásnak. Az egyik 
ének ez volt: „Az út véget ér, ki tudja tán már holnap…”. 
A vigaszt, az erőt, az élményt mi kaptuk tőle. 

Hálás vagyok a szolgálat lehetőségéért, sok áldásban 
volt részem. Erősítette Isten iránti elkötelezettségemet. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Is-
ten titeket eddigi hívő életetekben? 
Közösen: Életünk folyamán éreztük Isten szeretetét, ke-
gyelmét, hogy az Övéi lehetünk, mert megmentett. Vezé-
relt minket az egymásra találásban, kirendelte otthonunkat, 
gyermekkel, unokákkal ajándékozott meg minket. Hívő 
gyülekezetből – hívő gyülekezetbe vezérelt, ahol gazda-
gon terített az Ige asztala. Erőt adott a munkához, a folya-
matos tanuláshoz. 

Mindig annyit kaptunk, amennyire szükségünk volt. 
Nem volt hiányunk és nem volt feleslegünk. A próbák, ha 
fájtak is, ha csak később értettük meg a céljukat – köze-
lebb vittek Istenhez. Ezeken az élethelyzeteken az ima, a 
hit segített át minket. 

47 évi házasság után két igét tartunk szem előtt: „Mert 
kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek 
van; Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8) és „…úgy elmúlnak esz-
tendeink, mint egy sóhajtás….olyan gyorsan eltűnik, mint-
ha repülnénk.” (Zsolt 90, 9,10) 

Az aktív szolgálat után a háttérszolgálat sokrétű felada-
taiban munkálkodunk a családban és a gyülekezetben egy-
aránt. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Közösen: Gyakran idézett igéink: „Úgyhogy az sem szá-
mít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a 
növekedést adja.” (1Kor 3,7) – a kertészkedés miatt. 
„minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, 
a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1,17) – a sok áldás 
miatt, amit életünk során kaptunk. 

Énekeink közül: 
Kati: „Azon épül szilárd hitem, amit értem tett Istenem.” 
(első ének, amit énekkarban tanultam), „Nagy Istenem, ha 
nézem…”. 
Karcsi: „Legyen szívünk vidámsággal és hálával folyton 
telt…”, „Dicsérd az Urat, én lelkem…” – ifjúságom ked-
velt énekei. 
– Köszönöm, hogy megismertettétek velünk életetek eddigi 
fontos eseményeit. Ezzel az igeverssel kívánok a további 
úthoz sok erőt és sok örömöt: „Hogy erősekké tegye a ti 
szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk 
és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus 
minden ő szentjeivel egyetemben.” (1Thessz 3,13). 

Ádány Judit 

 
 

Másodikként a Baranyai házaspárt kértem meg, hogy valljanak eddigi megtapasztalásaikról. Sajnos János bácsi gyen-
gélkedik, így Ági néni írta meg kettejük történetét. Úgy éreztem, hogy nem kell beleillesztenem az írásba a kérdéseket, 
mert annyira egységes így, és élvezhetően lehet olvasni. Az ő életútjukat is szeretettel ajánlom minden kedves olvasó test-
vérem figyelmébe. 
 

Szigetszentmiklóson születtem 
1933-ban, és ott is nőttem fel két 
fiatalabb testvéremmel együtt. 
Szüleim és nagyszüleim is hívők 
voltak, hálával köszönöm ezt jó 
Atyámnak, mert így gyermekként 
megismertem Megváltómat és ha-
mar döntöttem, hogy Őt követem. 

A szigetszentmiklósi gyü-
lekezetben sokan voltunk fiatalok, jó volt a vasárnapi isko-
la, és a hittanórák is sok hasznos ismeretet nyújtottak szá-
momra. Emlékezetes volt Kürthy Sándor festőművész 
testvér rajzos evangélizálása, és a nyaranta „Biblia-iskola” 
néven tartott többhetes játékos csoportos Biblia-
tanulmányozások. 

Bemerítésem 1944 júliusában történt, Bretz Vilmos 
testvér által. Ő volt a szigetszentmiklósi gyülekezet 
lelkipásztora. 

Később vasárnapi iskolai-tanító tanfolyamot tartott 
gyülekezetünkben Tresánszky Vilmos testvér, amit én is 
elvégeztem, és a kicsik csoportját tanítottam. Az énekkar-

ban is örömmel énekeltük a sok 
szép éneket, Demjanics Pál 
testvér vezetésével. 

1955-ben Szigetszentmik-
lóson kötöttünk házasságot 
férjemmel, Baranyai Jánossal. 
Őt 1947-ben ismertem meg 
Szigetszentmiklóson, Patai 
József lelkipásztor testvér 
menyegzőjén. Több év után az Úr egymáshoz vezetett 
minket. 

Férjem Kiskőrösön született 1928-ban. Hívő család-
ban nőtt fel öt testvérével együtt. Ő is fiatalon tért meg és 
1946 pünkösdjén merítkezett be Kiskőrösön, Barkóczi Pál 
testvér által. Szüleivel együtt a tabdi gyülekezet tagjai vol-
tak. Abban az időben a fiatalok szép számmal voltak 
Tabdiban, és közösen tevékenykedtek a gyülekezetben, 
más községekben is misszióztak. 

Közös életünket Kiskőrösön kezdtük és 12 évig éltünk 
ott. Mindketten dolgoztunk, férjem a kereskedelemben, én 
számviteli-pénzügyi területen. 1957-58-ban OTP kölcsön-
nel felépült szép, új otthonunk. Két fiúgyermeket kaptunk 
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ajándékba: 1958-ban Zoltánt és 1961-ben Tibort. Mindket-
ten családosak. 

Később, több szempontot mérlegelve úgy döntöttünk, 
hogy közelebb jövünk Budapesthez. Ez jó Atyánk csodála-
tos vezetése által 1967-ben valóra is vált. Csepelen talál-
tunk megfelelő családi házat a kiskőrösi helyett. A mun-
kahelyek is megoldódtak, a vezetést végig éreztük. A cse-
peli gyülekezet tagjai lettünk, de csak rövid ideig, mert ál-
lami kisajátítás miatt a szép otthonunkat 1972-ben el kel-
lett hagynunk. Ekkor költöztünk a XII. kerületbe, majd 
1991-ben a XI.-be. 

Így 1972-től vagyunk a budai gyülekezet tagjai. A kis 
gyülekezetek után, egy nagy gyülekezetbe kerülve, nem 
kerestük a látványos szolgálatokat, de igyekeztünk figyel-
ni a belső hangra, amely hol egyikünk, hol másikunk lel-
kében szólalt meg, hogy mit kell tennünk. 

Hosszú életünk alatt voltak betegségek, próbák, ame-
lyekben megtapasztaltuk azt, hogy jó Atyánk ígérete sze-
rint soha nem hagyott el minket, minden körülményben 
velünk volt, tanácsolt, vezetett, átsegített a nehéz időkön 
is. Áldásaiban bővölködünk a mai napig is. Elmondhatjuk, 
hogy jobban megáldott, minthogy kérni tudtuk volna. 

Gyermekeinkért, unokáinkért továbbra is könyörgünk, 
hogy megtalálják a Megváltót, lelkük üdvösségét. Hisz-

szük, hogy jó Atyánk továbbra is vezet földi utunkon, 
amíg megérkezünk az örök hazába. 

Egyik nagyon kedves énekünk azt mondja, hogy „Az 
Úr csodásan működik…”. Ezt megtapasztaltuk sokszoro-
san fiatalon, házasságunk alatt, és családunkban is. 

Nagyon sok kedves énekünk és sok igénk van, ame-
lyeken keresztül irányítást kapunk az adott körülmények-
ben. 

Életünkkel kapcsolatban: „Bizodalmad legyen az Úr-
ban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne 
támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő 
igazgatja a te útaidat.” (Péld 3,5-6), „Szüntelen 
imádkozzatok.” (1Thesz 5,17), „Jobb az Úrban bízni, mint 
emberekben reménykedni.” (Zsolt 118, 9). 

Baranyai Jánosné, Ági néni 

– Köszönöm, hogy a testi gyengeség mellett is volt idő és 
erő, arra, hogy az eddig megtett utat megosztották velünk. 
Ezzel az igével kívánom Isten áldását és erősítő kegyelmét 
a hétköznapok békességes megéléséhez: „Mert az Úr sze-
mei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa 
azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak.” (2Krón 
16,9). 

Ádány Judit 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

„Egyre hangosabban dicsérték az Urat!” 
 

Megbeszélést tartott 
gyülekezetünk énekkara 
február 10-én, vasárnap. 
Több szempontból is 
időszerűvé vált a fehér 
asztal melletti 
beszélgetés, hisz 
egyrészt az utolsó ilyen 
alkalom talán másfél 
évvel ezelőtt volt, 
másrészt az elmúlt 

hónapok vezetésben történt változásai is indokolták az 
eszmecserét. Almási Kornél testvér az október 28-ai rend-
kívüli tanácskozási órán – négy és fél év után – letette 
karvezetői szolgálatát. Ekkor megköszöntük magas szak-
mai színvonalú munkáját (ezt 2008. február 10-én egy 
ajándék átadásakor megismételtük), ugyanakkor sürgető 
feladattá vált egy új karvezetőről való gondoskodás. Az 
elöljárókban ekkor vetődött fel Bodóné Polányi Tünde 
testvér neve, aki korábban – 1995 és 2001 között – már 
irányította az énekkart, de 2001 ősze óta családjával együtt 
Tordason él. Felkérésünkre Tünde 3 hónapi „próbaidőre” 
vállalta a vezénylést. Ez az időszak éppen a napokban járt 
le, és ezen a február 10-i vasárnapon, a délelőtti istentisz-
telet után megtartott tanácskozási órán hangzott el a beje-
lentés, hogy Tünde készséggel vállalja hosszabb távon is a 
budai gyülekezet énekkarának vezetését.  

Örömünket beárnyékolta dr. Almási Tibor testvérnek 
ugyanekkor elhangzó bejelentése, miszerint február 29-i 
hatállyal leteszi lelkipásztori szolgálatát a budai gyüleke-

zetben. Ezért az énekkari megbeszélésen nem ő, hanem 
Ádány Mihály gyülekezetvezető presbiter testvér képvisel-
te az Elöljáróságot. A tanácskozást követően az énekkar 
tagjai együttmaradtak, és a kisteremben először is elfo-
gyasztották a Sztasák Mihályné Erzsike által főzött finom 
ebédet. Az étkezés alatt vidám hangulatú, testvéri beszél-
getések alakultak ki, amelyek érezhetően erősítették az Úr-
ral és egymással való közösségünket – a közös szolgálat-
ban. A csúcspontot a hatalmas torta jelentette, amelyet 
Tünde vágott fel és osztott szét az énekesek között.  

Megbeszélésünk érdemi részét Ádány Mihály testvér 
vezette be, majd a 2Krónikák 20. részében található törté-
net alapján adta át Isten üzenetét. Itt arról van szó, hogy 
amikor Jósafát király idejében Júda népe ellenségei miatt 
szorongatott helyzetbe jutott, Isten Lelke indítására előáll-
tak az énekes léviták. Egyrészt megnyugtatták a zsidó se-
reget, mondván: „Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy 
tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.” „Ek-
kor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem 
lakói mindnyájan leborultak az ÚR színe előtt, és imádták 
az Urat.” Másrészt „A keháti és kóráhi léviták pedig feláll-
tak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izráel Iste-
nét.”  „Az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: ’Adjatok 
hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!’ Amikor el-
kezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat tá-
masztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Szeír-
hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek.” – 
Követendő példaként tekinthetünk az énekes lévitákra! A 
mi énekkarunknak is bátran az arcvonal előtt kell vonul-
nia, és énekeivel lelkesíteni, buzdítania kell a gyülekezet 
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tagjait a lelki harc győzelmes megvívására. Minél nagyobb 
a Sátán fenyegetése, annál hangosabban dicsérjük és ma-
gasztaljuk az Urat! 

Énekkarunk régi-új vezetője, Tünde az Efezus 5,15–20  
versei alapján szólt a négy szólam jelen levő tagjaihoz. 
Hangsúlyozta, hogy bölcsen ki kell használnunk az alkal-
mas időt, megértve az Úr akaratát. S ezt úgy tehetjük a 
legjobban, ha Szentlélekkel megtelve zsoltárokat, dicsére-
teket és lelki énekeket mondunk egymásnak és az Úrnak – 
hálás szívvel.  

Az ezt követő beszélgetés során aktuális kérdések ke-
rültek terítékre: így például a karvezető- és orgonista-
utánpótlás kérdése, amelynek érdekében a zongorázni ta-
nuló, zeneszerető fiatalokat bevonjuk a szolgálatba, és el-
küldjük őket továbbképzésre az évenkénti Egyházzenei 
tanfolyamra. De szóba került a csütörtök esti énekórák 
szorgalmas látogatása, az azokon való fegyelmezett rész-
vétel, és az énekesek utánpótlása minden szólamban, de 
különösen a tenorban (sajnos, egy éven belül veszítettük el 
két nagyszerű tenorénekesünket: Fejős Gábor és Barabás 
László testvéreket). Véleményeket ütköztettünk énekanya- 

 
gunk összetételével kapcsolatban, végül arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy továbbra is arra van szükség, hogy 
„ót és újat hozzunk elő a mi tárházunkból”! 

Már késő délutánba hajlott az idő, amikor búcsút vet-
tünk egymástól, és hazaindultunk. Jó volt a közösség által 
megerősödni szolgálatunkban, „tudván, hogy a mi mun-
kánk nem hiábavaló az Úrban”. 

Kolozs Nagy János 
 

ÜNNEP 
 

JONATÁN TOJÁSA 
 

Jonatán meggörbült testtel és gyenge felfogóképességgel 
született. Mégis lehetővé tették számára, hogy „rendes” 
iskolába járjon. Tanítónője, Doris Müller kisasszony hús-
vét előtt érdekes feladatot adott a gyerekeknek: egy nagy 
műanyagtojásba otthon olyasmit kellett belerakniuk, ami a 
feltámadást, az új életet jelzi. 

Másnap reggel tizenkilenc gyerek jött az iskolába. 
Nevetgéltek és beszélgettek, miközben elhelyezték a tojá-
sokat a Doris kisasszony asztalán lévő hatalmas fonott ko-
sárba. A számtanóra végeztével jött el a tojások felnyitá-
sának ideje. 

Az első tojásban Doris egy virágot talált.– Ó igen, a 
virág bizonyára az új élet jele.– mondta – Amikor a növé-
nyek kibújnak a földből, tudjuk, hogy itt a tavasz. 

Egy kislány integetett a kezével az első sorban. – 
Müller kisasszony, ez az én tojásom! – jelentette ki. 

A következő tojás egy műanyag lepkét tartalmazott, 
amely nagyon hasonlított az igazira. Doris magasra emel-

te: – Mindannyian tudjuk, hogy a hernyó átalakul, és gyö-
nyörű lepke lesz belőle. Igen, ez is egy új élet. 

A kis Judit büszkén mosolyogva mondta: – Müller 
kisasszony, ez az enyém! 

A következőben Doris egy mohás követ talált. Elma-
gyarázta, hogy a moha is az életet mutatja. Vili szólalt 
meg a tanterem végében: – Az apukám segített! – mondta 
büszkén. 

Doris felnyitotta a negyedik tojást. Levegő után ka-
pott! A tojás üres volt! Gondolta, hogy ez biztosan Jonatá-
né, aki természetesen nem értette meg a feladatot. Bárcsak 
ne felejtette volna el felhívni a fiú szüleit! Nem akarta za-
varba hozni a gyereket, ezért csendben félretette a tojást, 
és egy másikért nyúlt. 

Ekkor hirtelen megszólalt Jonatán: – Müller kisasz-
szony, nem fog beszélni a tojásomról? 

Doris zavartan válaszolt: – De Jonatán, a te tojásod 
üres! A fiú a tanítónő szemébe nézett és halkan ezt mond-
ta: – Igen, de Jézus sírja is üres volt! 

Megállt az idő. Amikor Doris ismét meg tudott szólal-
ni, megkérdezte a fiútól: 

– Tudod, hogy miért volt üres a sír? 
– Ó igen! – felelte Jonatán. – Jézust megölték, és oda 

helyezték. Ezután az Atya feltámasztotta Őt! 
Kicsengettek az óráról. Miközben a gyerekek izgatot-

tan kiszaladtak az iskolaudvarra, Doris sírt. A benne levő 
hidegség teljesen felengedett. 

Jonatán három hónap múlva meghalt. Akik tiszteletü-
ket tették a ravatalozóban, meglepetten láttak tizennyolc 
tojást a koporsója tetején – és mindegyik üres volt. 

Ida Kempel (Forrás: Internet) 
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Húsvét. Számomra a legfontosabb ke-
resztyén ünnep. De miért is van szük-
ségünk az ünnepekre? 

Isten már a Biblia első lapjain szót 
ejt erről: „Azután ezt mondta Isten: Le-
gyenek világító testek az égbolton, hogy 
elválasszák a nappalt az éjszakától, és 
meghatározó jelei legyenek az ünne-
peknek, a napoknak és az esztendők-
nek.” (1Móz 1,14). Tudta Isten, hogy az 
embernek szüksége lesz az ünnepekre, 
hogy megállhasson, emlékezzen, hálát 
adjon. Kiszakadjon az egész éves ro-
botból, hogy fellélegezhessen és új erő-
re kapva, folytassa a mindennapok ta-
posómalmát. 

Érdekes, hogy Isten már a zsidó 
népnek is három főünnepet határozott 
meg: „Háromszor szentelj nekem ünne-
pet évenként! Tartsd meg a kovásztalan 
kenyerek ünnepét! …. Azután az aratás 
ünnepét, amikor meződ vetésének első 
termését takarítod be. És a betakarítás 
ünnepét az esztendő végén, amikor a 
termést betakarítod a mezőről.” (2Móz 

23,14, 16-17). A keresztyénségnek is 
három főünnepe alakult ki: Karácsony, 
Húsvét és Pünkösd. Mindegyik nagy 
formátumú, az üdvtörténet meghatározó 
ünnepe, amelyek nélkül nem is lenne 
keresztyénség a világon. 

Mégis miért Húsvét a legfontosabb 
számomra? Mert a feltámadás örömét 
én mindig úgy élem meg, ahogy annak 
idején Péter is megélhette. A tagadás 
bűne nyomasztja, aztán lélekszakadva 
fut az üres sírhoz, félelme egyre nő, 
hogy már nem tudja személyesen ren-
dezni ezt az ügyet az Úr Jézussal, az-
tán a félelem tovább fokozódik, hiszen 
rettegtek a zsidóktól. És akkor, a bezárt 
ajtók dacára megjelenik az Úr, és azt 
mondja, amire a legnagyobb szükségük 
van: „BÉKESSÉG NEKTEK!” (Jn 20, 
19). És örültek! De Péternek még töb-
bet is tartogat az Úr. A nagy halfogás a 
Tibériás-tengernél. Amikor János szá-
jából elhangzik az a három csodálatos 
szó, hogy „Az Úr az!”, Péter semmivel 
sem törődve, a tengeren át siet az Úr 

Jézushoz. Majd a beszélgetés végén: 
„TE kövess engem!” (Jn 21,22). 

A feltámadás öröme, a felszaba-
dultság, az hogy most rendezni lehet a 
bűneimet, és ezt már minden nap meg-
tehetem, és a szívből megbántakra bo-
csánatot kapok, és az Úr győzött a sá-
tán felett, ez számomra Húsvét leglé-
nyegesebb üzenete. Ezt átélve lehet 
erőt meríteni a követéshez. 

Most ennek fényében ajánlom az 
alábbi írásokat, amelyeknek a megbo-
csátás, mint Húsvét egyik üzenete lett a 
központi gondolata. Ebben a témakör-
ben kértem meg testvéreimet, hogy tisz-
teljenek meg minket gondolataikkal, bi-
zonyságtételeikkel. Nem volt hiábavaló 
a munkájuk, sok lelki-szellemi élmény-
nyel lesz gazdagabb az, aki elolvassa 
ezeket. 

A Húsvét megünnepléséhez ezzel 
az összeállítással kívánom minden 
kedves testvéremnek Istenünk áldását! 

Á.J. 

 

Megvallottam neked vétkemet, Te megbocsátottad, és 
körülvettél a szabadulás örömével 

(A Budai Gyülekezetben 2007. augusztus 23-án elhangzott prédikáció rövidített változata) 
 

Szeretek szolgálatra készülni, 
mert akkor legalább az aktuális 
témában önvizsgálatra, jó esetben 
rendrakásra kényszerülök Isten 
előtt. Ma pedig a 
MEGBOCSÁTÁS témájában 
készültem elétek. Nehéz téma, 
legalábbis, ha értelmesen mélyre 
megyünk benne. Nézzük meg 

először, hogyan boldogul ezzel a világ, aztán pedig azt, 
hogy a Biblia merre vezet bennünket. 

Megbocsátás Krisztus nélkül: ZSÁKUTCA 

Legutóbbi szolgálatomat az ismert magyar költő szavaival 
kezdtem, hogy a múltat be kell vallani. Ugyanennek a köl-
tőnek más szavaival szeretném most kezdeni. Ezekkel: 

„Tudod, hogy nincs bocsánat, 
hiába hát a bánat. 
Légy ami lennél: férfi. 
A fű kinő utánad. 

A bűn az nem lesz könnyebb, 
hiába hull a könnyed. 
Hogy bizonyság vagy erre, 
legalább azt köszönjed.” 

Ahol nincs hit, vagy nincs annyi, hogy az összes sötét 
foltomra elégnek higgyem, és ezért lehetetlennek látom a 
bűnbocsánatot, ott valóban felesleges az önemésztő bűn-
bánat. József Attila javaslata erre, hogy keményítsd meg a 

szíved (légy férfi), és indulj előre érzéketlenül. Ez egyben 
mentséget is szolgáltat majd a múltadat ismerő tekintetek-
kel szemben. És ha elég hihetően adod elő, még akár 
gyümölcsöt is teremhetsz, a fű is kinőhet utánad. Persze, 
amikor magadra maradsz, amikor lejössz a színpadról, az 
egy kicsit más lesz. „A bűn az nem lesz könnyebb, hiába 
hull a könnyed.” Vagyis a töretlen csillogás ára zokogás a 
színfalak mögött. Zokogás, megkönnyebbülés nélkül. Ez 
nem igazán a megbánás helye. 

Rakjuk csak össze: A múltat be kell vallani. – Tudod, 
hogy nincs bocsánat. Hová vezet a kötelező bevallás, ha 
úgy tudom, hogy nincs bocsánat? Hová vezet a felismert er-
kölcsi igény a kegyelem ismerete nélkül? Sehova. Ennek az 
egyenletnek sehol a világon nincs megoldása. József Attila 
sem tudott ilyet találni. Fel is adta. 

A zsidókhoz írt levél azt mondja, figyeljük meg előde-
ink életének végét, figyeljük meg, hogy a hitük milyen 
célhoz vezette őket. Ha mi is oda akarunk menni, ahová ők 
jutottak, akkor kövessük a hitüket. Ha viszont máshová 
akarunk menni, akkor más hitet kövessünk. Tudjuk, ho-
gyan ért véget József Attila élete. És most már azt is tud-
juk, milyen hit vezette őt oda. Az életnek az a vége kell 
nekünk? Ezt a hitet akarjuk követni? Sokan tették. A tör-
ténelem tud öngyilkossági hullámról József Attila halála 
után. 
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Mi haszna? 
 
Megsértett a másik. 
Levegőnek nézed. 
Mi közöd van vele? 
S elburjánzott benned 
a keserűségnek 
gyilkoló gyökere. 
 
Az is lehet talán, 
hogy te csak úgy véled, 
ő mit se tud róla. 
De te nem tévedhetsz, 
és sérelmeidet 
gyűjtöd évek óta. 
 
Nincs öröm, nincs béke, 
és az áldásokból  
már a sok is kevés: 
rengeteg szellemi 
energiát fogyaszt 
a bús neheztelés. 
 
Nem vitatom, talán 
jogosan haragszol. 
Annak is mi haszna? 
Haragtartó ember 
akkor sem boldog, ha 
neki van igaza!  
 

Balog Miklós 

Megbocsátás Krisztus útján 

Mert van bocsánat. Bár a megbocsátás nagyon kemény do-
log. Nagyon sok lemondással jár. Le kell mondani a jo-
gunkról, hogy haragudjunk. Le kell mondani a jogunkról, 
hogy bosszút álljunk. Sőt megszabadítjuk a bűnöst a bűn-
tudatától is, lehetőséget adunk neki arra, hogy mosolyogva 
elsétáljon. Pedig azért szenvedhetne kicsit! Legalább ta-
nulna belőle! Így meg, ha büntetlenül elsétál, holnap újra 
elköveti majd! Ráadásul úgy engedjem el a tartozást, hogy 
vigyázzak, azzal se bántsam meg? Ő a vétkes, én a meg-
bántott, és még én legyek tekintettel az ő lelkére? Bizony! 
Mondhatjuk, hogy a második mérföldnek az alkalmazása a 
megbocsátás. A megbocsátás nem kevesebb, mint annak 
az alkalmazása, hogy ha valaki bántott, tégy vele jót, azaz 
ha csak egy mérföldet is kért, menj el vele kettőre! Ha va-
laki ennél kevesebbnek gondolta eddig a megbocsátást, jól 
teszi, ha ma visszamenőleg is leltározik, valóban rendezet-
tek-e a rendezettnek könyvelt dolgai. 

Ilyen nagy dolog ez a megbocsátás. Nem is történhet 
akárhogyan. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél: VÉR 
KIONTÁSA NÉLKÜL NINCS BŰNBOCSÁNAT. (Zsid 
9,22b) 

Fel tudjuk ezt fogni? A Szent Istent nem sértheti meg 
senki következmény nélkül! Minden bűnünk Isten bosszú-
jáért kiált! De a mi kegyelmes Istenünk kitalálta a féltve 

szeretett embernek a 
helyettesítő áldozatot, és 
kijelentette, hogy 
elfogadja az állat vérét 
az ember vére helyett. 

Az Ószövetség 
áldozati báránya 
kapcsán, amelynek a 
vére a bűnös emberé 
helyett folyt ki, Ézsaiás – 
jóllehet, talán maga sem 
érti, mit mond – egy 
később élő izraeli férfiról 
beszél, aki mint 
vesszőszál sarjadt ki a 
szikkadt földből. Aki 
mások vétkei miatt 
kapott sebeket. Aki mint 
a bárány, ha vágóhídra 
viszik, nem nyitotta ki 
száját. Akinek a kortársai 
nem törődtek azzal, hogy 
népe vétke miatt ölik 
meg! Aki föláldozta 
magát jóvátételül... 

Aztán telnek-múlnak 
az évek Ézsaiás után, és 
a templomban 
rendszeresen felolvassák 
az Írást. Mintegy 750 
évvel később Pál is 
kiteríti maga előtt az 
Ézsaiás tekercset, és 
sokáig csak hümmög, 

csóválja a fejét: Nézzük csak, bűn... A Szent Isten bosszú-
ja az ember helyett a bárányon... De hisz ez a bárány... a 
sarjadék... a Krisztus a kereszten, és éppen a páska ünne-
pén... Hiszen a mi húsvéti bárányunk...! 

A Krisztus a bárány! Ő áldoztatott meg, mint helyette-
sítő áldozat a mi vétkünk helyett! – hasít belé a felismerés. 
Ő az az áldozati bárány, akinek a vére nélkül nincs bocsá-
nat! És ahogy Pál megérti ezt, szinte kirózsáll a homlokán 
a felismerés és az elhatározás is: „Nem tudok közöttetek 
másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszített-
ről.” (1Kor 2,2) 

Mert minden más út, ami nem Krisztus vérével kezdő-
dik, a felismerés, hogy a múltat be kell vallani, és az a hit, 
az a tudat, hogy nincs bocsánat, az életnek ahhoz a végé-
hez vezet, ahova József Attila élete jutott! Ez az egyenlet 
Krisztus nélkül nem oldható meg! Mert vér kiontása nél-
kül nincs bűnbocsánat. A bűnbocsánat útja tehát csak 
Krisztus vérével kezdődhet! 

Hogyan kell megbocsátani? 

Sokszor csinálunk valamit alibiből, mert hát szentek len-
nénk vagy mi. Érthetetlen motyogás a bajuszunk alatt, 
vagy ráutaló magatartás, bármi, csak számonkérhető ne 
legyen. De Isten Szentlelke nem hitelesít akármit. Itt a kri-
térium az Írásban: „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan 
Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4.32) 
(Károli: megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a 
Krisztusban megengedett néktek.) Tehát nem akárhogyan 
kell megbocsátani. Képzeljünk el egy isteni pecsétet. A 
megbocsátásod csak akkor érvényes, ha úgy bocsátasz 
meg a felebarátodnak, ahogy Isten bocsátott meg neked. 

1995-ben ingatlanközvetítőt vezettem. Jól csináltuk, az 
első fél év alatt 36 eladás volt. Akkor derült ki, hogy az az 
ügyvéd, akihez minden vevővel mentünk, nem volt jogo-
sult adásvételi szerződések ellenjegyzésére, egyetlen adás-
vételt sem jegyzett be a földhivatal. Új iratot kellett 
aláiratni mindenkivel, hogy az ügyeik teljesedésbe menje-
nek. Nagy levegőt vettem... 36 vevőt felkeresni még csak-
csak, mert a vásárolt ingatlanban laktak. De 36 eladót fel-
keresni újra, akik azóta ismeretlen helyre költöztek..., szép 
menet volt. 

Nem mindegy tehát, hogyan bocsátunk meg. Ha Isten 
Szentlelke nem hitelesíti, csak magunkat csapjuk be. 

Akkor most már gondolom, mindenkit érdekel, hogy 
hogyan bocsát meg Isten, milyen az a megbocsátás, amit 
egymás iránt is gyakorolnunk kell: 

1. Nem kell kiérdemelni: „Hiszen kegyelemből van üd-
vösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se di-
csekedjék.” (Ef 2,8-9). 

2. Előre készen van: „Eltörölte a követelésével minket 
terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította 
az útból, odaszegezve a keresztfára.” (Kol 2,14). 

3. Amit Ő megbocsátott, nem emlegeti többé: „Én, én 
vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és 
vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézs 43,25). 

Így bocsát meg Isten. Embernek egy további parancs:  
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Tanács 
 

Kiket szeretsz, s akik szeretnek, 
Ha bántanak, ha sebeznek, 
Ne haragudj rájuk sokáig! 
De öntsd ki szíved, s ha letörléd 
A fájdalom kicsordult könnyét 
Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik! 
 
Oh, egymást hányszor félreértjük, 
Szeretteinket hányszor sértjük, 
Bár szívünk éppen nem akarja. 
Mi is talán vérzünk a sebben, 
Nekünk is fáj még élesebben, 
De büszkeségünk be nem vallja. 
 
Ne légy hát büszke, légy őszinte, 
Híved legott azzá lesz szinte. 
Oszlik gyanú, megenyhül bánat! 
Oly váratlan jöhet halálunk, 
S ha egymástól haraggal válunk, 
A sírnál késő a bocsánat. 

Gyulai Pál 

4. Azonnal, amint a Lélek megmutatja! „Ha tehát áldo-
zati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, 
hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd 
ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb 
atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel aján-
dékodat.” (Mt 5,23-25) 

Jézus itt azt mondja, jó, hogy itt vagy. Jó, hogy adako-
zol. Jó, hogy benne vagy a szolgálatban. De ha valakivel 
ki kellene békülnöd, és még nem intézted el, akkor mit ke-
resel itt? Nem kéne valamit elintézned? Ez komoly dolog! 
Jézus azt mondja, nekem is ezt mondja: örülök neked, de 
az, hogy kibékülj a többiekkel, az fontosabb, mint hogy itt 
üldögélj. Úgyhogy tedd le szépen az ajándékot, amit hoz-
tál, tedd le, hagyd ott a nagyon fontos szolgálatodat, sza-
ladj és békülj ki. Mert nekem az a fontosabb. 

Mert különösen Isten közelében jutnak eszünkbe bizo-
nyos dolgok. Megtörténhet, hogy eszedbe jut olyan dolog 
is, amit már elintézettnek tekintettél. Amire azt gondolod, 
az idő biztosan begyógyította.  

De nézz magadba, a saját sérelmeidre, és az alapján 
ítéld meg: Valóban begyógyít minden 
sebet az idő? Vagy van bennünk egy-két 
dolog, amire még várjuk a gyógyítást? 
Várom, hogy az a valaki odajöjjön hoz-
zám, és 5-10-20 év után azt mondja: 
Bocs. Nem akartam. Ne haragudj, 
végülis igazad volt. A legtöbbünkben 
van ilyen, és olyan jól esne az a félmon-
dat. 

És lehet, hogy rád is vár valaki, hogy 
ezt mond neki. Valaki vár egy fél mon-
datodra, egy bocsánatkérésedre, vagy 
egy magyarázatra, hogy miért úgy csi-
náltad, amit csináltál. Döntsd most el a 
szívedben, hogy megkeresed. De lehet, 
hogy nem minden eset ilyen egyszerű. 
Nem akarom lenézni a tiedet, lehet, 
hogy többször nekifutottál, és... nem si-
került a rendezés. Van ilyen is. Akkor 
imádkozz. Vidd Isten elé. Kérd, hogy 
tanácsoljon a szemeivel, és kérj érzé-
kenységet, hogy megértsd, amit taná-
csol. 

Vannak olyan sérelmeink, amiről a 
másik nem is tud. Nem azért, mert olyan 
figyelmetlen, hogy nem figyelt, mikor megbántott, hanem 
azért, mert... sosem bántott meg. Hanem te bántódtál meg. 
Ami nagy különbség. És ráterheled, hogy ez az ő hibája, 
pedig igazából a te hibád. És ha van benned ilyen, és tu-
dod, hogy mi ez, akkor... tedd le! Mert ez egy felesleges 
teher. 

És megint lehet, hogy olyan dologról van szó, amit ne-
kem most könnyű volt kimondani, de az idők folyamán sú-
lyos büszkeségi kérdéssé tokosodott benned. Vidd Isten 
elé! Leveszi rólad, és szabad leszel! 

Az is lehet, hogy majd, ennek az írásnak az elolvasása 
után odamegy hozzád valaki, és bocsánatot kér egy olyan 
dolog miatt, amit te fel sem vettél. Nem jó, ha legyintesz, 

hogy hagyjuk, ez semmiség. Tudd, hogy neki, aki hozzád 
ment, fontos az a dolog! Ne mond, hogy semmiség, vedd 
komolyan. Lehet, hogy amin te nem akadsz el, ő megbot-
ránkozik, és napokra elmegy az étvágya, összeszorul a 
gyomra, mikor rágondol. Ha vette a bátorságot, és vállalta 
az önfeltárás kockázatát, azt, hogy odamenjen hozzád, 
vedd komolyan, hogy neki ez egy probléma, és akarja ren-
dezni! És imádkozzatok együtt minden ilyen után! Ott, az 
Úr előtt oldódnak fel az ilyen görcsök. 

Végül pedig röviden a bizalom helyreállásáról 

A megbocsátás után ne várd azonnal, hogy minden 
olyan lesz, mint régen. Sajnos a lélek nem csettintésre 
gyógyul meg. A bizalom a másik iránt nem áll helyre 
azonnal. Istennel a kapcsolatunk azonnal helyreáll, olyan 
lesz, mint azelőtt. De emberektől ezt nem szabad várnunk. 
És azt látom, hogy többen itt buknak el a kapcsolat rende-
zésben. Hogy én megvallottam, ő megbocsátotta, és akkor 
azt várom, hogy minden ugyanolyan legyen, mint régen. 
És amikor azt látom, hogy nem úgy viszonyul a másik, 
mint a vétek előtt, akkor azt gondolom, biztos nem bocsá-

tott meg. Nem így van. Nem 
várhatom valakitől, hogy ha 
kihasználtam, becsaptam, elárultam 
őt, akkor a bűnvallásom után 
azonnal úgy építsen rám, mint 
azelőtt. A kitartás időben, ez 
izmosodik hűséggé, amivel együtt a 
bizalom is felépül. Mondjuk, van 
egy házasságtörés. És megtér a 
házasságtörő, bűnt vall, és a 
megbocsátás is megszületik. És 
kétségbe vannak esve, hogy a há-
zaséletük nem olyan, mint volt! Hát 
persze, hogy nem olyan! El kell telni 
időnek, míg az a bizalom helyreáll! 
Vagy anyagi dolgokban valaki 
megcsalta a másikat. Hát lehet, hogy 
nem bízza rá azonnal újra a bank-
számláját. 

És nem kell ettől megijedni. A 
gyülekezetben is így van. Valaki 
megtér egy bűnből, látható az 
életében, hogy rendeződnek a 
dolgok. De kell egy idő, míg a 
hitelessége terhelhetővé izmosodik. 

Én voltam már áruló. Elárultam egy rám bízott titkot, 
ez még a világi életemben volt. Évekig tartott, mire a kö-
vetkező, nem is túl érzékeny információt megkaptam az il-
letőtől. 

Krisztus testében talán rövidebb idő kell ehhez, vagy 
talán éppen hogy nem – nem tudom. De ne kérd számon 
azonnal a bizalom helyreállását irányodba, egy megtérésed 
után. 

Ennyi volt a tanítás. De ma elsősorban ne ismeretet vi-
gyünk magunkkal, hanem bátorságot és eltökéltséget a 
bűnvallásokhoz, a bocsánatkérésekhez és a megbocsátá-
sokhoz. 

Tóth Péter 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Istennel lehetséges 
 

A megbocsátás – szerintem – az 
egyik azon dolgok közül, 
amelyekről nem beszélni kell, 
hanem megcselekedni. 

Úgy olvasom a Bibliában, hogy 
meg kell bocsátani! Jézus is 
megbocsátott a parázna nőnek, a 
gonosz szolga példázata is a 
könyörületességről szól, Péter is 

világos tanítást kapott a megbocsátásról, és Pál is azt írja a 
Kolossébeliekhez írt levelében, hogy „viseljétek el egy-
mást, és bocsássatok meg egymásnak”. Nincs mese. Meg 
kell bocsátanunk! 

Nekem is meg kell bocsátanom mindazoknak, akik 
szándékosan vagy épp akaratlanul, de megbántottak. 
Azoknak is, akik megszégyenítettek, s azoknak is, akik 
közömbösek irántam. Azoknak is, akik keresztbe tettek 
nekem, s azoknak is, akiktől segítséget vártam, de nem 
kaptam. A legjobb barátaimnak is, akik megfeledkeztek 
rólam, s elfelejtettek felköszönteni a születésnapomon. És 
még számos olyan eset lehet az életben, amelyben meg-
bántottnak érezzük magunkat, és másokat okolunk rossz 
érzésünkért. Akkor is meg kell bocsátani! 

Mindenkinek mindent mindig? Úgy hiszem: igen. Mert 
az életünk nem rólunk kell, hogy szóljon. Nem mi va-
gyunk az Élet főszereplői, csak mellékszereplők vagyunk. 
Ezt hittel el kell fogadnunk, másképp nem megy. E hit 
nélkül nagyon nehéz megbocsátani. Valakinek többször 
sikerül, valakinek kevesebbszer, de mindig, újra meg újra 
csak Krisztussal együtt lehetséges. Így a megbocsátásra is 
igaz: „A mi embereknél lehetetlen, lehetséges az Isten-
nél.” (Luk 18,27). 

Jenei Péter 
 
„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi 
jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, 
meggyógyítja minden betegségedet.” (Zsolt 103,2-3) 

Hétköznapi megbocsátás 
 

Reggel 6 óra 30 perc. Az ébresztőóra 
már harmadszorra is megszólal, mire 
észbe kapok, hogy „segítség, 
elaludtam!”. Ez nem az én napom. 
Kapkodok. Semmi sem sikerül: az 
autó lerobban, a busz nem jön, és az 
idő szalad. 

8 óra, már bent kéne lennem a 
munkahelyemen. Imádkozom, és 

kérdezem Istent, hogy „Miért?”. Minden perc számít, hi-
szen nálam vannak a kulcsok, mert én nyitok. Mire oda-
érek, a rám várakozó munkatársak feszült haragja kitör be-
lőlük, valahogy így: 

Én: Bocsássatok meg, ne haragudjatok a késésért! 
Szívből sajnálom. 

Ők: Mi az, hogy késtél?! Ezt nem teheted meg! És ha 
mínusz 10 fok lett volna, és megfagyunk? 

Én: Sajnálom, ne haragudjatok, bocsánatot kérek, nem 
direkt csináltam. 

Ők: Ez hihetetlen! Mi az, hogy „ne haragudjatok”? 
Nincs bocsánat, nem bocsátok meg, és addig mondom ezt 
neked, amíg meg nem érted. – És ez még így folyt perce-
ken keresztül. 

Hú, hát ez mi volt? Mi az, ami zavar engem? „Nem 
bocsátok meg, nincs bocsánat” – ezek a szavak visszhan-
goztak bennem. Az lehetetlen, hogy ne bocsásson meg, 
muszáj megbocsátania, meg kell a saját érdekében is… 
Ezeken gondolkodva azt vettem észre, hogy kicsit még 
mérges is lettem ezekért a szavakért. 

De abban a pillanatban egy gondolat hasított belém: 
„Uram, te tudod az én dolgaimat, tudod, hogy sokat vétke-
zem ellened! Mi lenne velem, ha Nálad sem lenne bocsá-
nat? Köszönöm, hogy Nálad van! Ha nem lenne, abba be-
lehalnék.” Az pedig már csak hab a tortán, hogy később 
munkatársaim is megenyhültek, és megbocsátottak nekem. 
Sőt: még ők kértek bocsánatot a viselkedésükért. 

Isten az, aki mindannyiunkban munkálja a megbocsá-
tást. 

Nagyné Kalán Éva 
 

A megbocsátás szabaddá tesz 
 

„Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek panasza volna; miképpen a Krisz-
tus is megbocsátott néktek, akképpen ti is.” (Kol 3,13) 
 

Egyik vasárnap Judit 
testvéremmel beszélgettünk, és el-
mondta, hogy a Manna következő 
száma a megbocsátásról fog 
szólni. Kérte, hogy írjam le, hogy 
az életem folyamán egy-egy 
megbocsátást hogyan harcoltam 
meg. Én naivan azt válaszoltam, 
hogy nem emlékszem rá, hogy 
bárkire is haragudnék, vagy 

haragudtam volna. Férjem mögöttem állt és közbeszólt: 
Rám sem? 

Megszégyenültem az előbbi mondatom miatt. Csak a 
családon kívüli haragra gondoltam, holott a legtöbb meg-
bocsátásra éppen a családban van szükség. Sokszor napon-
ta kell azt gyakorolnunk. Gyermekeink, házastársunk igaz-
ságtalanul is bánthatnak bennünket, és gyakran mi magunk 
is ezt tesszük velük, és ez haragot, neheztelést vált ki belő-
lünk. Ez pedig megmérgezi lelkünket és gondolatainkat. 
Az ördög ezt alaposan ki is használja, mert rögtön ott te-
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rem és bíztat bennünket, hogy ezt ne hagyd szó nélkül, ezt 
te nem érdemelted meg. Egyre csak fokozódik bennünk a 
sértődöttség és a harag. Ha ezt a haragot magunkban tart-
juk, nekünk is ártani fog. Rabságban fog tartani bennün-
ket. Ezért a legjobb, ha elengedjük a keserűséget és a ha-
ragot, s a szeretetet engedjük a helyére. Így teljesen meg-
könnyebbülünk. 

Nagyon közeli eseményt osztok meg a testvérekkel az 
én megbocsátási harcomról. A tavalyi év végén, szilvesz-
terkor történt. 

Este imaházban voltunk, utána vacsorameghívásunk 
volt egy testvérünkhöz. Ott nagyon kedves együttlétben 
töltöttünk néhány órát. Férjemet nagy szeretettel köszön-
tötték 70. születésnapján. Később hazamentünk és vártuk a 
lányunk és az unokánk telefonhívását külföldről. 11 órakor 
(férjem születésének órája) meg is érkezett a hívás, na-
gyon örültünk. Még többen is telefonáltak. Majd elérkezett 
az éjfél és szeretettel kívántunk egymásnak Istentől meg-
áldott új évet. 

Még éjfél után is csengett a telefon, és én valahogy 
rossz helyen nyomtam le. Erre a férjem ingerülten rám 
szólt: Mit rontottál már megint el?! (mintha folyamatosan 
elrontanék mindent) 

Olyan harag és keserűség ragadott el, hogy zokogni 
kezdtem, és nem bírtam abbahagyni. Lelkemben tombolt a 
harag. Azt gondoltam, hogy – milyen ember az, aki a szü-
letése napján, az év kezdetének óráiban így meg tudja bán-
tani a társát?! Gyűltek az elmarasztaló gondolatok a lel-
kemben, és előző sérelmeim is eszembe jutottak. 

Lefeküdtünk, de a sírást nem tudtam abbahagyni. Fér-
jem kérte, hogy ne haragudjak. Én nem is bírtam válaszol-

ni rá, annyira mély volt bennem a harag. Ő hamar elaludt, 
én pedig végig sírtam az éjszakát. 

Reggelre duzzadt szemekkel és orrfújással ébredtem. 
Erre férjem megkérdezte: Megfáztál? No, ez olaj volt a 
tűzre. Mondtam, hogy igen. Imaházba se tudtam ilyen fel-
dúlt lélekkel elmenni. 

Férjem elment, és én otthon maradtam a haragommal 
és a megbántottságommal. Nagy szomorúság vett rajtam 
erőt. – Istenem! Így kezdjem az új évet? – 

Eszembe jutottak a Biblia szavai: ...bocsássatok meg 
egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. 
Letérdeltem és nagyon hosszan kértem Istent, hogy szaba-
dítsa meg szívemet a haragtól, hogy tudjak megbocsátani, 
hiszen még bocsánatot is kért tőlem. Imádkoztam 
férjemért is. Hosszú tusakodás után Isten megadta a 
kegyelmet és elvégezte bennem a megbocsátást. 

Mire hazaérkezett férjem az imaházból, a megterített 
asztalra egy színes képeslapot helyeztem, amire az volt ír-
va: BOCSÁNAT! Férjem furcsán nézett a lapra – gondol-
va, hogy ő sértett meg, miért kérek én bocsánatot. Majd 
szétnyitotta a lapot, amire belül ezt írtam: Bocsánat, hogy 
nem tudtam megbocsátani! Szeretlek! 

Mind a ketten aláírtuk. Megkönnyebbülve öleltük át 
egymást, és megfogadtuk, hogy eltesszük a lapot, és ha új-
ra előfordul ilyen eset velünk, akkor kitesszük az asztalra, 
hogy emlékezzünk. 

Megtapasztaltuk, hogy a megbocsátás mindkét felet 
megszabadítja a negatív köteléktől, ami köztünk keletke-
zett. Kérjük Istent, hogy minél kevesebbszer kelljen az 
asztalra helyeznünk az emlékeztetőt. 

Ökrös Sándorné, Margó 
 
 

Az elengedett adósság 
 

Keresztyén családban felnövők 
számára ismert és sokat emlegetett 
téma a megbocsátás, így volt ez 
nálunk is. Szüleimtől és a 
gyülekezetben is sokszor hallot-
tam, hogy mennyire fontos ez.  

Valahogy éreztem az 
életemben, hogy ezt elég nagy 
erőfeszítés árán tudom csak 

teljesíteni, és így sem teljes sikerrel. Rádöbbentem, hogy 
nem jól van ez így, és kértem Istent, hogy tanítson ezen a 
területen. 

Ő komolyan vette a kérésem. Az egyik gyerekklubos 
evangélizáción Kiss László a gonosz szolgáról tanított (Mt 
18, 21-35). Egy mondat nagyon megfogott. Ha nem tudok 
őszintén megbocsátani, akkor börtönbe zárom magam, és 
azt is, akinek nem bocsátok meg. Nekem Isten már elen-
gedte a kifizethetetlen tartozásomat! Nagy hatással volt 
rám, de szerettem volna még tovább menni, még jobban 
megérteni, hogy soha ne feledjem el. Isten végtelen ke-
gyelme ezt is megadta. 

Egyszer az egyik fiam elhívta hozzánk egy számára 
nagyon fontos barátját. Megkért, hogy készítsek ebédet. 

Örömmel tettem, és úgy intéztem, hogy ráérjek velük 
együtt ebédelni. Ez a kedves barát viszont számomra na-
gyon bántóan viselkedett. Összeszorult a gyomrom és 
kezdett elhatalmasodni rajtam a megbántottság, harag, sér-
tettség, sorolhatnám – ismerjük az érzést mindannyian. 
Legalább viselkedhetne, míg az asztalomnál eszik! 

Egyszer csak ránéztem a fiamra, és valami csoda tör-
tént! Rajta keresztül kezdtem látni a „kedves vendéget”. 

De Isten nem engedett itt megállni. Eszembe juttatta az 
én nagy adósságom, amit Fián keresztül elengedett! Már 
így lát engem, az Ő Fián keresztül. Megértettem és mind-
örökre megtanultam, hogy először ezt a bocsánatot kell át-
élni, elfogadni. Éreztem, hogy szabad vagyok. 

Csak így lehet őszintén, tiszta szívből megbocsátani. 
Akkor éreztem meg, hogy mi a különbség. Már nem én 
akarok megbocsátani, hanem nem tudok nem megbocsáta-
ni! 

Nem szeretnék soha börtönbe kerülni, és bárkit is bör-
tönbe zárni. 

Nagyné Zsuzsa 
 

„Boldogok az irgalmasok, 
 mert ők irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7)
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

Megkeresett és megtartott 
 

Isten kegyelméből hívő családba 
születtem. 

Először édesanyám jött fel 
Dabasról Budapestre és lett tagja a 
Budai Gyülekezetnek, később 
nagyszüleim is (Szilágyi bácsi és 
néni) csatlakoztak hozzá. 

Ebben a gyülekezetben volt a 
bemutatásom, és Istennek hála, azóta is ehhez a gyüleke-
zethez tartozom. Gyermekként természetessé vált, hogy 
imaházba járunk, bibliaórákon veszek részt, otthon áhítatot 
tartunk. Így alapvetően „jó” gyermeknek éreztem magam, 
aki úgy él, ahogy a Biblia tanítja. 

Drága tanítóm, Anci néni nagyon mély és alapos ige-
ismerettel rendelkezett, és ezt odaadóan, szeretettel be-
csomagolva továbbította számunkra. A mai napig emlék-
szem, hogyan tette világossá, a gyerekek számára érthető-
vé a Biblia üzenetét. Azt hiszem, hogy a rendszeres isten-
tiszteleti alkalmak látogatása mellett, az Ő áldozatos és 
hűséges tanítása volt az, ami elindította bennem azt, hogy 
nem elég az, ahogy élek. 

1984-ben, egy decemberi napon vendég lelkipásztor 
tartotta az igehirdetést. Zákeusról beszélt, arról, hogy vál-

tozott meg az élete az Úrral való személyes találkozása 
után. Az ige, amit oly sokszor hallottam, most villámcsa-
pásként ért, tudtam, hogy nekem szól Isten általa. Én va-
gyok az a bűnös, akiért eljött és megkeresett. „Mert az 
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elve-
szettet.” (Lk 19,10) 

A felismerés rögtön hozta magával a döntést is. Nem 
elég a gyülekezetbe járnom, hanem le kell tennem és el 
kell hagynom a bűneimet. Isten előtt térdet hajtva kértem 
az Ő bocsánatát, és köszöntem meg neki, hogy megkere-
sett és lehajolt hozzám, mint elveszetthez. Döntésemet a 
bemerítéssel akartam megpecsételni, így szóltam Szakács 
bácsinak, aki meghallgatott, majd a gyülekezet elé vitte a 
kérésemet. 

1985 Pünkösdjén volt a bemerítésem Papp József, cse-
peli lelkipásztor által. 13 éves voltam ekkor. 

Azóta már több mint 20 év telt el, sok örömben és bá-
natban. Hegytetőn és lent a völgyben, de visszatekintve 
elmondhatom, hogy mindeddig megsegített engem az Úr, 
és vallhatom a zsoltáríró szavaival: „Érezzétek és lássátok, 
hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” 
(Zsolt 34,9) 

Balázs Enikő 
 
 

Bűnbocsánat 
 

Baptista családba születve 
gyerekkoromban azt gondoltam, 
hogy a hívő fiataloknak sima, 
kikövezett út vezet a bemerítő 
medencéig. Elérve a tiné-
dzserkorukat szólnak a 
lelkipásztornak vagy a 
gyülekezetvezetőnek, és már fel is 
veszik őket a tagjaik sorába, majd a 

bemerítéssel ezt hivatalossá teszik. Hogy ezt az eseményt 
netán lelki tusakodás, bizonytalanság, sok megválaszolat-
lan kérdés is megelőzheti, arról nem nagyon volt fogal-
mam. Mivel a tagfelvételi tanácskozási órákon a gyerekek 
és meg nem tért fiatalok nem vehetnek részt, így én sem 
hallhattam azokat az első bizonyságtételeket, amelyek ar-
ról szóltak, hogy valaki hogyan jut el a döntésig. 

A gyülekezetünk fiataljai és a testvéreim már 11 éves 
koromtól magukkal vittek az országos ifjúsági találkozók-
ra, nyaranta pedig Tahiba és Balatonföldvárra, és itt min-
dig azt láttam, hallottam, hogy a bizonyságtevők boldog-
ságtól átszellemült arccal beszéltek az Úrral való járásuk-
ról, az életükben megélt lelki sikereikről. Ebből arra kö-
vetkeztettem, hogy a megtérés valami földöntúli nagy 
esemény és megdicsőült lelkiállapot lehet. A hétköznapi 
életben nem tapasztaltam ezt a fajta emelkedettséget, ezért 
kamaszkoromra az alakult ki bennem, hogy ha egyszer én 
is tagja leszek a gyülekezetnek, akkor csakis ilyen lelkes 
és boldogságtól sugárzó lelkülettel szeretnék élni. Úgy 

képzeltem el, hogy a megtérésem majd valami eget renge-
tő eseménnyel fog kezdődni, de legalább is hasonlítani fog 
egy kicsit Saulus villámlásokkal kísért történetéhez.  

A kijózanodás ideje akkor kezdődött el, amikor nyolca-
dikos korom környékén egyre-másra kezdtek nógatni a csa-
ládtagok és az ismerősök, hogy mikor merítkezek már be, 
és megtértem-e már? Azt persze láttam én, hogy általában a 
13-14 éves korúak szép lassan eldöntik, hogy a középiskola 
mellett az Isten népét is választják-e vagy sem, de magam-
ban kitartottam amellett, hogy nálam ez valami nagy él-
ménnyel fog párosulni, azt mindenki fogja látni, és egyér-
telmű lesz, hogy elérkezett a megtérésem és 
bemerítkezésem ideje. Világosan éreztem, hogy „csak úgy”, 
lelki változás nélkül nem társulok senki mellé egy ilyen ün-
nep közeledtével, még akkor sem, ha betöltöttem a 14. vagy 
15. évemet. (Újkígyóson, ahol felnőttem, akkor még nem 
volt bemerítő medence, ezért, ha valakit nálunk a gyüleke-
zet felvett a tagjai sorába, általában várnia kellett arra, hogy 
a körzet anyagyülekezetében is legyen bemerítés.) 

Az meg sem fordult a fejemben, hogy ne Isten népe 
között éljek! A családunk mindig aktív részt vállalt a szol-
gálatokból, édesapám gyülekezetvezető volt születésemtől 
kezdve évtizedekig, és ezzel együtt ránk több munka is há-
rult a közösségben. Mi nem ismertük azt, hogy bármi mi-
att is ne mentünk volna a heti négy istentiszteletre vagy 
imaórára, e köré épült az életünk. A testvéreimmel szor-
galmasan tanultuk a verseket, énekeket a vasárnap délutáni 
alkalmakra; amíg lehetett, jártam a vasárnapi iskolába, és 
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Kezek 
 

A nagymosás után – jelentve: kész – 
Letette jó anyánk elénk az ételt. 
Gyermekszemem egy síkba volt kezével, 
S döbbenten láttam: véres volt a kéz… 
S mit gyermekész fel nem foghat, 
Hogy ennyit ér ruháink tisztasága, 
Ma látom már, hogy lelki ruhánk tisztasága ára 
Egy szögekkel átvert, véres égi kéz… 
 
Ne tékozold el hát tisztaságod! 
Ne rendítsen meg percnyi kis magányod! 
Tiéd is Istentől a szent ígéret: 
Ha jó anyád el is feledne tán, 
Én markaimba metszettelek téged 
Rút vasszegekkel, fenn a Golgotán… 

Balog Miklós 
(Ezt a verset mondtam el 1990. Nagypéntekjén) 

amint lehetett, beültem az énekkarba. A hosszú igehirdeté-
seket nem, de egyébként élveztem a gyülekezeti élet min-
den részét. 

Már középiskolába jártam, amikor egyre inkább nyo-
masztott, hogy én miért nem tudok megtérni. Az otthoni 
szigorú és zárt világ után teljesen megváltoztatta az iskolás 
éveimet a városi élet forgataga, ami még inkább összeza-
vart, mert amiről addig úgy tudtam, hogy a hívő ember 
számára tiltott dolog, mert bűnös és a halálba visz, azokat 
mind ki akartam próbálni, és nem is tűnt akkor minden 
kárnak és szemétnek, inkább színessé tették a napokat. Az-
tán a gyülekezetben azt láttam magam körül, hogy mások 
nem is élnek olyan szorgos hívő 
életet, mint a mi családunk, mégis 
eljutnak a döntésig, a 
bemerítésig, én meg - mivel 
vártam a NAGY élményre, de az 
még nem érkezett meg – még 
sehol sem tartottam. 

Azokban az években 
napközben egyre intenzívebb di-
ákéletet éltem, esténként otthon 
pedig elkezdtem egyre 
komolyabban olvasni a Bibliát, 
bimbózó hittel kérni Isten 
segítségét a döntéshez, de csak 
halvány üzenetek értek el a 
lelkemhez. Meglehetősen lázadó 
kamasz voltam. Sajnos, ebben az 
időben nagyobb hatással volt rám 
egy-egy hívő felnőtt negatív 
viselkedése, mint a jóké, ezért 
folyton kudarcot vallott a helyes 
hitéletről való képalkotásom. Valahogy mindig megláttam, 
meghallottam, belebotlottam olyan emberekbe, akik in-
kább Isten gyalázatára voltak, mintsem dicsőségére, és azt 
hiszem, hogy ez is jócskán hátráltatott a megtérésben. 

16 éves koromtól kezdtem el dolgozni, hirtelen bele-
csöppentem a felnőtt társadalomba, így egyre inkább erő-
sebb lett a kontraszt a világi élet és a hívő élet között. Las-
san felfogtam, hogy előbb-utóbb választanom kell majd a 
hívő élet szentsége és a világi élet színes, de szennyes éle-
te között. Az otthonról hozott minta segített, hogy ne me-
rüljek el teljesen a bűnös szokások szövevényében, de in-
kább a bűntudattól való félelem tartott vissza dolgoktól, 
mintsem tudatos meggyőződés, hogy jó vagy rossz, amit 
teszek. 

Az első komoly isteni figyelmeztetést ennek az évnek 
a szilveszterén kaptam. Nálunk is szokás volt akkoriban 
ígét húzni, és nekem ez jutott: „Kelj fel, világosodjál, mert 
eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.” 
(Ézs 60,1.). A vers második részét nem nagyon értettem, 
de azt igen, hogy valamit tennem kell! 

A következő évem tusakodással telt. 17 éves voltam, 
már sem nem gyerek, de még nem is felnőtt. Elvárások 
voltak irántam, amelyeknek igyekeztem megfelelni, de 
közben kerestem a saját utamat is. Megpróbáltam jó hívő-
nek lenni, de továbbra sem ért semmilyen nagy esemény, 
ami átbillentett volna a holtponton. Arra a nyárra nagyon 
egyedül maradtam, úgy emlékszem, hogy még Tahiba is 

egyedül mentem el. A testvéreim mind kirepültek otthon-
ról, a többi fiatal is mindenfele élte a maga életét, és az 
amúgy sem túl nagy gyülekezetünkből egy konfliktus mi-
att a gyerekes családok nagy része egyszerre átment a vá-
rosi gyülekezetbe. Elkeserítően üres lett az imaház. 

Engem talán nem viselt meg annyira, mint a szüleim 
korosztályát, lekötötte a figyelmemet az egyik unokatest-
vérem nősülése, aki egy erdélyi lányt készült elvenni. 
Többször is invitáltak, hogy menjek velük látogatóba. 
Nem nagyon kellett nógatni, mindig szerettem menni más 
gyülekezetek ünnepére, így egy ködös novemberi vasár-
nap hajnalban elutaztam a családdal. Délután az ottani fia-

talok elhatározták, hogy bemu-
tatják nekünk a nagyváradi 
imaházat, elindultunk hát a 
vasútállomásra. Hamar sötétedett, 
a megálló a falun kívülre esett, 
fény pedig sehol, a Ceausescu-
rendszerben akkor nem volt utcai 
világítás. Koromsötét volt, fújt a 
szél, messziről ugattak a kutyák. 
Valójában ismeretlen emberek közt 
baktattam, a vonat meg sehol. 
Beálltunk a félig nyitott, szűk 
váróba, hogy ne érjen annyira a 
szél, de mivel az orrunkig sem 
láttunk, egy idő után még a 
beszélgetés is alább hagyott. 

Egyszer csak azt vettem észre, 
hogy már egy ideje csend van. 
Most sem tudom, hogy a szél állt-e 
el, és éppen mindenki elhallgatott, 
vagy számomra szűnt meg a külvi-

lág létezni, de arra ma is világosan emlékszem, hogy ott, 
az ismeretlen puszta közepén egyszerre csak elárasztott 
egy addig soha nem tapasztalt békesség. Azóta is úgy fo-
galmazom meg magamnak, hogy elfogott az Isten-tudat. 
Mintha abban a pillanatban lehajolt volna az égből a me-
leg, Atyai kéz, úgy, hogy szinte testközelből is megérint-
hettem volna, ha kinyúlok érte. Akkor, abban a percben 
megértettem Isten mindenütt való jelenlétét, a feltétel nél-
küli szeretetét. Éreztem a világ feletti hatalmát, mely nem-
csak a sötétségen hatol át, hanem a gondolataimon is. 
Minden világossá vált bennem, amiről addig tanultam és 
hallottam. 

Azon az estén Isten elküldte Szentlelkét, aki odaült 
mellém az útszéli bódé rozoga padjára, hogy megértesse 
velem, hogy Őt nem kerülgethetem tovább. Ő nem csak 
része akar lenni a mindennapjaimnak, hanem teljesen ura a 
szívemnek, a gondolataimnak, az egész életemnek. Egy-
szeriben semmit nem sajnáltam feladni ezért az Úrért! A 
magam csiholta kis örömszikrák mind nevetségessé váltak 
annak fényében, hogy Isten mekkora boldogságot akar ad-
ni számomra! Önmagát! A benne elrejtett élet igazságát és 
szabadságát! 

A következő hetekben szinte repültem! Volt egy ren-
dezetlen ügyem, ahol bocsánatot kértem, de utána nem 
sokkal – minden bátorságomat összeszedve – felálltam az 
istentisztelet végén, és elmondtam a gyülekezetnek, hogy 
döntést hoztam az életem további része felől, az elmém-



M A N N A   2008. március 

 14

mel és a szívemmel teljes egészében Isten felé fordulok, és 
szeretnék a gyülekezet tagjai közé tartozni, ilyen módon is 
bekerülni Isten családjába. 

A bemerítésemre a 18. születésnapom után nem sok-
kal, 1984. február 5-én, Sarkadon került sor. Az ünnepről 
sok emlékem nincs. Idegen helyen, ismeretlen emberek 
között zajlott le az istentisztelet, február lévén nagyon fáz-
tam, de két dolgot őrzök magamban, az egyik a bemerítési 
igém: „Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor 
majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.”(Kol 
3,4) Ez egy olyan ígéret számomra, amibe sokszor beleka-
paszkodom ma is, ha kétségekkel gyötör a sátán. A másik 
az a vers, amit aznap hitvallásként mondtam el, Sík Sán-
dor: A titok c. költeményét. Segít visszaemlékeznem arra 
az első, Istennel való találkozásomra. 

A megtérési történetemet itt le is zárhatnám. Enge-
delmes voltam a jézusi parancsnak, és a baptista vallás-
gyakorlatnak is eleget tettem. Útelágazáshoz értem, vá-
lasztanom kellett, és ma sem tennék másként, mint ahogy 
akkor döntöttem! Valami mégis hiányzott… 

Elkezdtem járni a hitélet útján, még jobban belevetet-
tem magam a gyülekezeti szolgálatokba, igyekeztem jót 
cselekedni, próbáltam helyesen viselkedni, és minden 
erőmmel, sőt, szívvel-lélekkel azon voltam, hogy a dicső-
ségére éljek az Úrnak, megfeleljek a gyülekezetnek, sőt, 
még magamnak is! Úgy gondoltam, hogy nagyon jól csi-
nálok mindent. Néha ugyan voltak félelmeim, hogyha 
rosszat gondoltam, vagy becsúszott ilyen-olyan bűn, hogy 
most akkor mi lesz, fogok-e üdvözülni, vagy ha hirtelen 
meghalnék, nem jutnék-e a pokolra, de nagyon imádkoz-
tam, hogy Isten bocsássa meg a szóban, gondolatban, tett-
ben elkövetett bűneimet, és segítsen az Ő útján maradni. 
Nagyon-nagyon akartam „jó hívő ember” lenni! Akkor 
még azt hittem, hogy ehhez elég az emberi akarat, és nem 
kalkuláltam bele Isten kegyelmének a hatalmát. Egyébként 
minden dolgomra Tőle kértem tanácsot, akár munkahely-
váltásról volt szó, vagy a tanulmányaimról, a párválasztás-
ról, és az élő kapcsolat mindig meghozta a gyümölcsét, 
megkaptam a válaszokat is. 

Amikor évekkel később hozzámentem Gézához fele-
ségül, aki akkor egyik felekezetnek sem volt aktív tagja, 
konkrét ígéretem volt arra, hogy ő az Úré lesz. Hittem Is-
ten embert formáló hatalmában, és vártam, hogy mikor 
történik meg benne is a nagy változás. Aztán eltelt egy év, 
két év, és elbizonytalanodtam. A reményem kezdett kopni, 
a hitem megingott. Imádkoztam, de egyre élettelenebbül 
és egyre inkább kételkedve. Az idő megpróbált. Kezdett 
lazulni a kapcsolatom az Úrral, a lelkesedésem alábbha-
gyott, szép lassan visszalopózott az életembe néhány bű-
nös szokás, kezdtem feladni az elveimet, és elvesztettem 
azt a hitemet is, hogy a házasságunk az Úrtól van. Mindent 
megkérdőjeleztem, amiben addig bizonyos voltam, és el-
lensúlyozásképpen kezdtem magamnak újra keresni az al-
ternatív örömforrásokat. A sátán persze alig várja az ilyen 
elgyengült hívőket, hogy aztán tálcán kínáljon mindenfé-
lét, ami egyre lejjebb húzná az ember lelkét a kárhozatba. 
Így alakult, hogy három évvel a házasságkötésünk után az 
emberi erőm a végére ért, és feladtam a küzdelmet önma-
gammal, átadtam magam a napok sodrásának, és feladtam 
a reményt, hogy a férjem valaha is meg fog térni… 

Milyen nagy kegyelem, hogy a mi mennyei Atyánk 
soha nem adja fel! Az ő időszámítása szerint ekkor érke-
zett el az ideje annak, hogy Géza lelkében elinduljon az 
Élet csírája. Lenyűgöző volt szemlélni azt, hogy hogyan 
dolgozik valaki másban is Isten Lelke. Láttam magam 
előtt megvalósulni azt az igét, hogy „… nem erővel és nem 
hatalommal, hanem az én lelkemmel…”. 

Felemelő volt, de ugyanakkor el kezdett mardosni a 
bűntudat, hogy hűtlenné váltam az Úrhoz, hogy nem tar-
tottam ki pár évig sem, hogy nem voltam elég erős a hit-
ben. Olyan szellemi harc kezdődött nálam, ami jobban le-
terhelt a korábbi éveknél is. Olvastam az Igét, ami hol 
megítélt, hol kínálta az irgalmat, de nem tudtam megnyu-
godni abban, hogy mi van az elkövetett bűneimmel. Foly-
ton kértem Isten bocsánatát, de minduntalan visszatértek a 
gondolataim arra, hogy mi van, ha mégsem bocsát meg, 
mi van, ha bizonyos tettekre, gondolatokra, szavakra még-
sem elég csak egy imádság. Egy-egy úrvacsora után felol-
dozást kaptam, de a hétköznapok újra lehúztak a mélybe. 
Gyötrődtem, de most már tudom, hogy az igazi harc a 
szellemvilágban dúlt értem. 

A következő évben, 1990. márciusában egy 
evangélizációs napon vettem részt, ahol lehetőség volt 
minden résztvevőnek egy igés lapot kérni. Mielőtt kiosz-
tották, kértek bennünket, hogy legyen egy konkrét dolog, 
amihez kötjük majd ezt az igét, írjuk rá a dátumot, hogy 
emlékeztessen bennünket erre a napra. Imádkoztam. 
Könnyek közt könyörögtem Istenhez, hogy küldjön üzene-
tet, ne vergődjek tovább kétségek között! Amikor odaért 
hozzám a kosár, egy kereszt formájú lap került elém. Ez 
állt rajta: „… megbocsáttattak a ti bűneitek az ő (Jézus) 
nevéért.” (1Jn 2,12) 

Arra már nem emlékszem, hogy mi történt utána, de 
akkor is, és most is, amikor írom ezeket a sorokat, hallom, 
hogy trombitálnak az angyalok: egy bűnös lélek üdvösség-
re jutott! Vízumot kaptam a mennybe, Jézus a saját vérén 
váltotta meg azt, halleluja! Bűnbocsánatot nyertem, újjá-
születtem, kitárult számomra az Atyai ház! Soha többet 
nem kell félnem a bűn okozta haláltól, mert a pokol kul-
csai Jézusnál vannak, és én már az Övé vagyok! Isten 
gyermeke a Jézus érdeméért! Nincs rajtam többé a sátán-
nak hatalma! 

Ez az ige lett az én legmagasabb Jordán-beli emlék-
kövem. Bőségben is, ínségben is arra emlékeztet, hogy a 
világ akárhány csodája között számomra a legelső az Is-
tentől kapott bűnbocsánat, de egyben figyelmeztet is arra, 
hogy amikor az Ő ítélőszéke előtt meg kell majd állnom, 
és felelnem minden tettemért, nem az érdemeim fognak 
számítani, hanem csakis az, hogy elfogadtam-e a felkínált 
kegyelmet bűneim büntetéséért cserébe.  

Az életem ma is küzdelmekkel teli, de tudom, hogy a 
legnagyobb harcot Jézus már megvívta értem, ezért a 
győztes oldalán állok. Szeretnék úgy élni, hogy minden 
körülmény között tiszta szívvel mondhassam el ennek az 
éneknek a sorait: 

„Sohase foglak Téged megtagadni,  
bármilyen nehéz lesz is megmaradni. 
Mindig csak arról fogok énekelni,  
hogy megszabadítottál!” 

Zsigovicsné Éva 
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EMLÉKKÖVEK 

Némaságom tanulságai 
 

Furcsa élethelyzetbe kerültem az elmúlt őszön, aztán 
majd télen is: egy-egy hétig némaságra voltam kárhoztat-
va. Hadd osszak meg néhány felfedezést, amelyekre soha 
nem tettem volna szert e nélkül az állapot nélkül! 

Nem elviselhetetlen, de szokatlan volt az étkezéssel 
kapcsolatos előírások betartása: sem hideget, sem forrót, 
sem csípőset, sem szénsavast nem volt szabad ennem és 
innom – sőt azóta sem. Írásomat nem a Manna gasztronó-
miai mellékletének szánom, de talán érthetőbb lesz mindez 
a példák által: meg kellett várni, hogy a forró húsleves ki-
hűljön és frissítő hideg víz helyett langyos vízzel próbál-
tam oltani szomjúságomat… De sokszor a fülembe csen-
gett Jézus laodíceaiakhoz intézett szava: „… vajha hideg 
volnál vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem 
hév, kivetlek téged az én számból!” (Jel 3,15-16) Milyen 
fájdalmas is lehet Mesterünknek a mi sokszor langymeleg 
életünk!... 

Átéltem azt is – hiszen átmenetileg fogyatékos voltam 
–, hogy milyen nagy erőfeszítés akármilyen fogyatékkal 
élő embertársamnak a nekünk, egészségeseknek hétköz-
napinak tűnő tevékenység elvégzése. Szorgalmasan írogat-
tam papírlapokra a mondandómat, amely sokszor olvasha-
tatlan volt a türelmetlen sietség miatt, és bár sokszorta 
több ideig tartott, mintha élőszóval ki tudtam volna fejezni 
magam, mégis jóval kevesebb mondandót tudott csak hor-
dozni. Addig, amíg mindezt „activity”-nek nevezik, addig 
csak játék, de aki egész életében kénytelen így kommuni-
kálni másokkal, annak korántsem az. Nem tudtam telefo-
nálni, mutogattam a benzinkútnál, hogy számlát kérek, és 
sok, kellemetlenségként megélt példát lehetne felhozni a 
mindennapi életből. Persze a Teremtő művét nem lehet 
eléggé csodálni, hogy az emberi test milyen finom mű-
szerként működik: a hozzáértők azt mondják, hogy a 
hangnélküli kommunikáció során is rezegnek a hangszálak 
– ezért is éreztem azt, hogy kifáradtak, miközben egy szót 
nem szóltam… 

Hálás vagyok Istennek, hogy feltalálták az SMS-t. So-
kat segített, bár nem kötöttem barátságot a kommunikáci-
ónak ezzel a formájával… 

A műtétemet követő két hétben itthon voltam. Sokat 
pihenhettem, könyvet olvastam sok-sok év után először – 
így is épülhettem lelkileg. De be kell vallanom, néha hi-
ányzott az, hogy valakihez hangosan is szóljak. Még éne-
kelni sem tudtam… Megértettem, milyen rossz lehet idős 
szüleinknek, magányos embertársainknak, hogy sokszor 
nincs kihez szólniuk… Kérem, hogy hívjátok föl még ma 
mindazokat, akik emberi, testvéri, baráti hangot szeretné-
nek hallani! 

Ha már az éneklésnél tartunk… Milyen nagy áldás, ha 
valakinek van hallása! És elképzelni sem tudom, hogy egy 
közösségben hogyan bírja ki valaki – legyen szó szinte 
bármilyen stílusú énekről – hogy ne énekeljen a többiekkel 
együtt! Pedig, úgy hírlik, vannak ilyenek gyülekezetünk-
ben is… Hadd rázzam meg jelképesen a vállukat: nem is 
tudjátok milyen nagy ajándékkal nem éltek, ha nem éne-

keltek! Visszatekintve az elmúlt fél évre, ez (volt?) az 
egyik legnehezebben viselhető része az életemnek! Isten 
csodálatos ajándéka az ének, az ő dicséretének a lehetősé-
ge – minden elvesztegetett alkalomért kár! Bárcsak cserél-
hettem volna veletek, amikor a gyülekezetben hallottam az 
éneklést! 

Azt mondják, ha valakinek valamelyik érzékszerve 
nem, vagy nem megfelelően működik, a többi, mintegy 
kompenzálva a kieső érzékelést, sokkal érzékenyebb. Va-
lamilyen formában ezt én is átéltem, érzékenyebb lett a 
hallásom. Rádöbbentem, hogy a családban egymással való 
kommunikációnk mennyire egysíkú is tud lenni. Hála Is-
tennek nagyon szeretjük egymást, de kívülállóként hall-
gatva a családi beszélgetéseket, meg kellett állapítanom, 
hogy keveset beszélgetünk gyermekeinkkel. Az élet, mint 
mindenkinél, nálunk is pörög, mindenkinek el kell végez-
nie a mindennapi teendőjét, ezt elérni pedig rövid, célratö-
rő utasításokkal tűnik a leghatékonyabbnak. „Mutasd meg! 
(a leckét), gyakorold! (a darabot), menj! (zuhanyozni)” – 
és így tovább… Fordítva pedig a kérdések a leggyakorib-
bak: „Mi lesz a vacsora?, számítógépezhetek–e?”, miért 
kell ilyen korán lefeküdni? – aztán ha mindent sikerült 
időre elvégezni, akkor már csak annyi erő és figyelem ma-
rad, hogy a szülők egy rövid családi áhítat után fáradtan 
belezuhannak az ágyba…. (A gyerekek még bírnák…) De 
meg kell próbálni ezen változtatni, akkor is, ha a gyerme-
kek – főleg, ahogy kamaszodnak – nem vágynak túlságo-
san sok beszélgetésre… 

A legnagyobb tanulsággal mégis az első „néma” hét-
köznap reggel szolgált. Zsófi lányomat vittem az óvodába. 
Akik szoktak volt járni ilyen helyre, azok tudják, hogy a 
csoportszoba előtt van egy öltözőhelyiség. Van, amikor 
egy-két anyuka vagy apuka van csak ott, de ezen a regge-
len, amikor beléptem, akkor többen is voltak, utána pedig 
érkeztek is még néhányan. Belépve, magától értetődő, 
hogy köszönni illik ill. fogadni a mások köszönését. Érde-
kes volt azonban ráébrednem, hogy ilyen szituációban a 
köszönés nem személyes, hanem mindazoknak szól, akik 
ott vannak és éppen gyermekük öltöztetésével vannak el-
foglalva; a köszönésre fel sem néznek foglalatoskodásuk-
ból. (Ha valaki ugyanis konkrétan egy másik személynek 
köszön, akkor a két ember egymásra néz. Amikor ilyen 
volt a helyzet, mutogatni kezdtem, és a szemkontaktus 
alapján bíztam benne, hogy megérti a másik, hogy miért 
nem köszönök neki szavakkal is.) Itt azonban esélyem sem 
volt a félreértés elkerülésére. Néma maradtam, amikor be-
léptem a helyiségbe, és nem viszonoztam másnak a kö-
szönését, amikor ő lépett be az öltözőbe. Mi mindent gon-
dolhattak rólam...! De szívesen odamentem volna minden-
kihez, hogy megértessem: nem neveletlen és illetlen va-
gyok, csak beszélnem nem szabad…! 

De nekem tanulság volt mindez. Ismét megfogadtam 
magamban, hogy az élet bármilyen helyzetében, mielőtt 
elítélem a másik viselkedését, megpróbálom megérteni az 
ő helyzetét is. Ha nem tudom, mert nem ismerem, akkor is 
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hagyni kell neki esélyt arra, hogy hátha félreértem, amit 
kifogásolhatónak érzek a viselkedésében. Hátha van vala-
milyen olyan körülmény, amit ha ismernék, mindjárt 
megmagyarázna mindent és eloszlatna minden félreértést. 
Nem könnyű a másik ügyvédjévé lenni gondolatban és 
mentséget keresni a számára, amikor egyértelműnek tűnik 
a helyzet, és minden amellett szól, hogy bűnös! 

Eszembe jutott egy történet. Sok jó hívő könyvet olvas-
tam életemben, sok mindent el is felejtettem az olvasot-
takból, ez a történet azonban örökre belém vésődött. Egy-
házunk nagyformátumú elnöke, Dr. Somogyi Imre tv. 
(Emericus) vall magáról. A történet megértéséhez tudni 
kell róla, hogy a Tanácsköztársaság ideje alatt, még meg-
téretlenként, Gyula város rendőrkapitánya volt, akit ezért a 
Tanácsköztársaság bukása után letartóztattak. (Itt volt egy 
cellában egy ideig Manci néni édesapjával, Kórodi Dániel 
lelkipásztorral, akinek a bizonyságtétele nyomán megtért, 
lelkipásztor lett belőle, majd később egyházelnök.) Így 
vall magáról: 

„Többször észrevettem evangéliumi szolgálatom ideje 
alatt, hogy némelyek – noha erélyes és vérmes emberként 
ismertek meg – gyengének és elnézőnek tartanak a szemé-
lyi kérdések megítélésében. Meg is kérdezték tőlem néhá-
nyan, hogy miért vagyok az ítélettételben óvatos és tartóz-
kodó? 

Az ok egyszerű. Én a Megváltó és a magam életéből 
tudom, hogy vádolni könnyű. Azt is, hogy igazságosan 
ítélni: nehéz. Mint rendőri büntetőbíró, már ifjúságomban 
átéreztem a bírói felelősség súlyát. Ösztönöm irtózott az 
igazságtalan ítélettől. Azóta pedig életelvvé kristályosodott 
bennem az a törekvés, hogy a jog írott szabályait a lelki-
ismeret szemén át vizsgáljam. 

Döntő jelentőségű tapasztalatomat e tekintetben letar-
tóztatásom idején szereztem. 

Egyik határszéli város fogházában kerültem össze hu-
szonnégy órára egy politikai fogollyal. Halálra ítélték és 
tudta, hogy az ítéletet rövidesen végrehajtják rajta. Más-
nap el is vitték. Fél éjszakán át beszélgettünk egymással. 
Szakállas, csendes, kissé zárkózott, harminc év körüli mű-
velt férfi volt, meggyőződéses szocialistának vallotta ma-
gát. Megtudtam, hogy felesége és két leánykája van. Tár-
salgásunk végén ezeket mondotta: 

– Én önt soha nem ismertem, s engem ön soha többé 
nem fog látni. Nincs tehát semmi célja annak, hogy hazug-
ságot mondjak. Elbeszélésemből nagyjából ismeri az elle-
nem emelt vádat és kijelentem önnek, hogy a vád hamis. A 
bűncselekményt, amiért elítéltek, nem követtem el. Erdély 
azonban el van zárva, és a hamis tanúkkal szembeni ellen-
bizonyításra nincs mód. Legalább egy ember legyen – s ez 
ön –, aki tudomásul veszi, hogy ártatlanul fogok meghalni. 

Reggelre kelve búcsúztunk. Lelki szemeimmel láttam 
egy asszonyt a messzeségben, karján két kisgyermekkel s 
előttem állott egy halálba menő ember, annak az asszony-
nak a férje és két kisgyermek apja. A búcsúzó embert: sző-
ke szakállas halvány orcáját és kék szemeit soha nem felej-
tem. 

Ne csodálkozzon senki azon, ha én a vádlottakat szen-
vedélyesen védtem, vagy ha az ítéletet – megnyugtató bi-
zonyítékok hiányában ki nem mondtam. Isten tudja, hogy 
miért választom szívesebben az ügyvédi talárt, mint a bírói 
széket…”(Részlet a Csontokba zárt tűz c. könyvből) 

Az óvodai esemény óta még jobban magaménak érzem 
ezt a történetet. 

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik imádkoz-
tak és imádkoznak érettem. Bízom benne, hogy van még 
terve Istennek a hangommal és hamarosan hangosan is di-
csérhetem majd őt a szentek közösségében! 

Ádány Mihály
 

TÖRTÉNET 

A szeretet nagymestere 
 

Úgy nőttem fel, hogy tudtam, más vagyok, mint a többiek, 
és ezt gyűlöltem. 

Nyúlszájjal születtem, és amikor iskolába mentem, az 
osztálytársaim – akik állandóan gúnyoltak – nem hagytak 
bennem kétséget a felől, milyennek látnak mások, egy fel-
hasított ajkú kislány, görbe orral, egyenetlen fogsorral, 
mélyről jövő, némileg artikulálatlan beszéddel. Még egy 
léggömböt sem tudtam felfújni anélkül, hogy be nem fog-
nám az orromat, és ha lehajoltam a kút fölé, hogy igyak, a 
víz az orromon csurgott kifelé. 

Ha az osztálytársaim megkérdezték, „Mi történt a szád-
dal?”, azt mondtam nekik, hogy kisbaba koromba elvágta 
egy törött üveg. Valahogy elfogadhatóbbnak tűnt balesetre 
hivatkozni, mint bevallani, hogy másnak születtem. Hét 
éves koromra szilárd meggyőződésemmé vált, hogy a csa-
ládomon kívül soha senki nem lesz képes szeretni, vagy 
akár csak kedvelni. 

Második osztályban Mrs. Leonard lett az osztályfőnö-
köm. Azóta sem tudom, hogy mi volt a keresztneve – csak 
Mrs. Leonardnak ismertem. Töltött galamb típusú, csinos 

asszony volt, mindig jó illatú, párnás karokkal, csillogó, 
barna hajjal és meleg, sötét szemekkel, melyek még azon 
ritka alkalmakkor is mosolyogtak, amikor a szája nem. 
Mindenki rajongott érte. Egyszer azonban történt valami, 
és attól fogva én a többieknél is sokkal jobban szerettem. 

Elérkezett a rendes évi „hallásvizsgálat” ideje az isko-
lában. Az egyik fülemre alig hallottam, de ezt gondosan 
titkoltam, nehogy kiderüljön, hogy még ebben is különbö-
zöm másoktól. Ezért aztán csaltam. 

Megtanultam, hogy a csoportos teszteléseken akkor te-
gyem fel a kezemet, amikor a többiek. A „suttogó-teszten” 
azonban más módszert kellett bevetnem. A feladat az volt, 
hogy a gyerekek egyenként az ajtóhoz mentek, oldalra 
fordultak és befogták az egyik fülüket. A tanárnő a tanári 
asztaltól suttogva mondott nekik valamit, amit meg kellett 
ismételniük. Azután a másik füllel is végigjátszották 
ugyanezt. Már az óvodában felfigyeltem rá, hogy senki 
sem ellenőrzi, mennyire erősen fogja be a vizsgálati sze-
mély a távolabbi fülét, ezért színleltem. 
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Mint általában, most is utolsóként kerültem sorra, de a 
vizsgálat alatt végig azon gondolkodtam, vajon mit fog 
nekem súgni Mrs. Leonard. Az előző évből emlékeztem 
rá, hogy a tanárnő olyasmiket mondott, mint „Kék az ég.” 
vagy „Van-e új cipőd?”. 

Én következtem. A rossz fülemet fordítottam felé. A 
másikat először erősen befogtam az ujjammal, azután fi-
nomítottam a szorításon, hogy halljak. Vártam, és egyszer-

re csak meghallottam azt az öt szót, amelyet bizonyára Is-
ten adott Mrs. Leonard szájába, és amely mindörökre 
megváltoztatta az életemet. 

Mrs. Leonard, ez a csinos, jó illatú tanárnő, akit szeret-
tem, lágyan azt suttogta: „Bárcsak az én kislányom len-
nél!”. 

Mary Ann Bird 
(Forrás: Erőleves a léleknek 5. c. könyv)

 
Vajon miért kerülhet egy ilyen írás 
egy gyülekezeti újságba, ami ugyan 
szép és megható, de nem egyértelmű 
az üzenete? Jogos kérdés. A válasz 
lehet, hogy kicsit faramuci, megma-
gyarázós, de így húsvétkor, talán nem 
kérges annyira a szívünk, hogy ne 
érthetnénk meg. (és ne néznék el a 
testvérek, hogy közreadom) 

Megtérésem óta mindenben Istent 
keresem. Legyen az egy dal, egy 
könyv, egy újságcikk, egy film, vagy 
bármi más. Szeretek hétköznapi dol-
gokat is szellemi szinten vizsgálni és 
kezelni is. Szeretem a velem, a csalá-
dommal, a barátaimmal, a gyüleke-
zettel kapcsolatos történésekben Is-
tent keresni és megtalálni. 

Így volt ez 2002. júniusában is, 
amikor Szilvi lányom bizonyítvány-
osztása után, ezt a kis történetet ol-
vasta fel az osztályfőnökük, mintegy 
búcsúzóul. Ő a másságra, és arra hív-

ta fel a gyerekek figyelmét, hogy ne 
fogadják el mindig azt, hogyha valaki 
rosszul ítéli meg őket. 

Az én szívem viszont már akkor is 
az utolsó mondatra dobbant nagyot. 

Nem csak az melengette meg a 
szívemet, hogy milyen jó, hogy van-
nak ilyen emberek, pedagógusok a vi-
lágon, akik így gondolkoznak, és egy 
ilyen mondatukkal megváltoztathatják 
egy fogyatékkal élő gyermek életét, 
önbecsülését. (Ez a kislány megérez-
hette, hogy valaki így is el tudná fo-
gadni őt a gyerekének.) 

Én másra is gondoltam akkor; 
arra, hogy mi emberek is így élünk a 
világban. Mindegyikünknek van va-
lami hibája. Valakié látványosabb, 
önmagáért beszél, de sokunké csak 
akkor derül ki, amikor megszólalunk. 
„Mert a szívnek teljességéből szól a 
száj.” Isten nélkül mindannyian „lelki 

fogyatékosok” vagyunk, akár hívő, 
akár hitetlen családban növünk fel. 

De Ő nem hagyta ezt annyiban. 
Karácsonykor, Jézus Krisztus születé-
sekor, úgy érzem még csak suttogva 
szólt. Ahogy az Úr Jézus elkezdte 30 
évesen földi szolgálatát, úgy erősö-
dött egyre ez a hang. És Nagypénte-
ken már olyan erős volt, hogy a Nap 
elsötétült, a föld megmozdult, a kárpit 
pedig kettéhasadt. 

Végtelen szeretetéből így üzent 
nekünk Isten: Nézzétek emberek, én 
az egyszülött és tökéletesen tiszta, 
bűnnélküli Fiamat adom értetek, 
azért, mert azt szeretném, hogy bár-
csak az én (kis)fiaim és (kis)lányaim 
lennétek! 
Engem ez a történet most már mindig 
erre fog emlékeztetni. Mert nekem Ő 
a szeretet nagymestere! 

Á. J. 

 

A Boldogmondások margójára 
(Mt 5,1-12 versekhez) 

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is 
megtudják majd, hogyan éljenek. 

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, 
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki 
tesz. 

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások 
közömbösek, mert örömes lesz az életük. 

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet 
igaza, mert békesség lesz körülöttük. 

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert 
nem lesz vége szórakozásuknak. 

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet 
a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg ma-
gukat. 

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, 
az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, 
mert nemcsak néznek, hanem látnak is. 

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, 
mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá vál-
nak. Leborulók és nem kiborulók többé. 

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak 
pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel  és 

örömmel indulnak útjukra. 
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgat-

ni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesz-
nek magányosak. 

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, 
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők 
az öröm magvetői. 

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dol-
gokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire 
jutnak az életben. 

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik 
a fintort, mert útjuk napfényes lesz. 

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások bot-
lásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a sze-
retet ára. 

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba 
vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, 
mert Jézus nyomában járnak. 

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósíta-
ni valamit, mert életesebb lesz az életük. 

Dr. Gyökössy Endre (Forrás: internet) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A január-februári rejtvények helyes megoldásait és a 
színezéseket a lépcsőházban található táblán láthatjátok. 
Örült a szívem, hogy szép számban érkeztek jó megfej-
tések, színezések hozzám. Reménykedtem, hogy egy 
ilyen vidámabb rejtvény jobban felkelti a figyelmeteket. 
Akik jó megfejtéseket adtak le: 

Almási Rubina, Ádány Anna, Ádány Balázs, Szilvia 
és Zsófia, Boda Péter, Kiss Máté és Zoltán, Sonkoly 
Anna, Sztasák Ábel és Zsófia, Zsigovics Benjámin, 
Dorina és Virág. 

Most következzenek az új feladatok, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel old-
jatok meg. 

Megfejtéseiteket március 30-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.      Á.J. 

 
Február 10-én, a délelőtti istentiszteleten együtt örült a 

testvériség a Sztasák családdal, akik legkisebb gyermekü-
ket, Jankát először hozták az imaházba. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

 

Ezen a képen két 
kisgyermeket láthat-
tok, akik pálmaággal 
üdvözlik az Úr Jé-
zust virágvasárnap, 
amikor szamárháton 
vonult be Jeruzsá-
lembe. 

Ha van kedvetek, 
akkor ügyeskedje-
tek, és rajzoljátok rá 
a képre az Úr Jézust, 
amint a szamárcsi-
kón ülve jön, vagy 
rajzolhattok még 
embereket, akik Ho-
zsannát kiáltozva di-
csőítik az Úr Jézust. 

Színezzétek ki a raj-
zot, anyuékkal íras-
sátok rá a neveteket, 
vágjátok ki, majd 
dobjátok be az ima-
házban lévő szoká-
sos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani betűrejtvényetek meghatározásai mind-mind a húsvéttal kapcsolatosak. Írjátok be soronként a helyes vála-
szokat, így megfejtésként megkapjátok az Úr Jézus egyik bibliai megszólítását. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejt-
vényt, írjátok rá a neveteket, majd dobjátok be a szokásos dobozba. 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1. Ő segített vinni az Úr Jézus ke-
resztjét (cirénei) 

2. Ebben a kertben fogták el az Úr 
Jézust 

3. Ő tagadta meg háromszor az Úr 
Jézust 

4. Ő is kihallgatta az Úr Jézust 
5. Ezen a helyen ment fel a mennybe 

az Úr Jézus 
6. Őt bocsátották szabadon az Úr Jé-

zus helyett 
7. Ószövetségi próféta, aki az Úr 

szenvedő Szolgájáról ír 
8. Ilyen volt az úr Jézus sírja, húsvét 

vasárnap reggel 
9. Ő feszíttette meg az Úr Jézust 
10. Ez a tanítvány futott a leggyorsab-

ban a sírhoz 
11. „A zsidók ………..” – így nevez-

ték a rómaiak az Úr Jézust 
12. Abban az időben ő volt a főpap a 

templomban 

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Mostani rejtvényetekben a megkezdett igeverseket kell jól befejezni. Aki az igehelyeket is leírja, az külön jutalom-
ban is részesül. Miután elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos do-
bozba. 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, …………………………………; ………………………….....” (…………) 

„Ne félj, mert megváltottalak, ……………………………………………………………………...!” (…………) 

„Én vagyok az Alfa és az Ómega, ……………………………, ...………………………………….” (………....) 

„Ti azért legyetek tökéletesek, ………………………………………………………………………” (…………) 

„Atyám, bocsáss meg nekik, ………………………………………………………………………...” (…………) 

„De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, …………………………………………………………….” (…………) 

„Uram, kihez mennék? ………………………………………………………………………………” (…………) 

„Ébredj fel, aki alszol, ……………………………………………………………………………….” (…………) 

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, ……………………………………., …………………..…” (…………) 

„Boldogok a tiszta szívűek, ……………………………………………………………………….....” (…………) 

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, …………………………………………….., …..….” (…………) 



M A N N A   2008. március 

 20

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

  

 
Szeretettel 
köszöntjük 

márciusban 
született 

testvéreinket! 

Baranyai Jánosné (márc. 1.) 
Illés Károlyné (márc. 10.) 
Kőszegi Józsefné (márc. 10.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné (márc. 15.) 
Pomázi Lászlóné (márc. 20.) 
Simon Ildikó (márc. 25.) 
 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szívei-
teket… .” (Zsid 3,15) 

Jó meghallani kétszer Isten szavát. Lehet, hogy először 
csak a fülünkig jut el az Ige, de az Úr a szívünket akarja meg-
mozdítani, azt akarja, hogy legyen belső hallásunk. Értelmünk-
kel azt fogjuk fel az Igéből, ami logikus, de úgy kell meghalla-
nunk, hogy meg is cselekedhessük azt. 

A mi Istenünk szava sokszor nem érthető, lehet, hogy ke-
ménynek tűnik, de ott van mögötte az Ő atyai szíve. 

Legyetek készek arra, hogy az Úr munkálkodhasson ben-
netek. Engedjétek, hogy beleszólhasson mindennapjaitokba. 
Járjatok engedelmességben az Ő dicsőségének magasztalására! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők al-
kalma, gyerekeknek 
bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

Ünnepi programok: 
– Március 16. vasárnap 10 óra 

Virágvasárnapi istentisztelet 
– Március 21. péntek 18,30 óra 

Nagypénteki istentisztelet 
– Március 23. vasárnap 

Húsvéti istentiszteletek  
10 és 17 óra 
 

Különleges alkalmunk: 
– Gyerekklub: március 16. vasárnap 

16 óra 
 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: március 28. pén-
tek, 13,30 óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 
PAX TV: március 31. hétfő, 19 
óra: Békesség Hírnöke 
MTV1: március 30. vasárnap, 
9,55 óra: Örömhír 

ism.: MTV2, 12,55 óra 

Ifjúsági istentiszteletek a Nap utcai 
imaházban: 

– Március 11. kedd 18 óra  
Mennyei GSP/III: Más-ság – 
Szenczy Sándor 

– Március 18. kedd 18 óra 
Kommunikáció Istennel – Ré-
vész Lajos 

– Április 1. kedd 18 óra 
Hierarchia-Anarchia – Dr. Mé-
száros Kálmán 

A Baptista Központi Énekkar kon-
certjei: 
– Március 8. szombat 17 óra 
Bach: János passió 
Kispest-Wekerle-telepi Református 
templom (Bp. XIX. Hungária u. 37.) 
– Március 15. szombat 17 óra 
Bach: János passió 
Kelenföldi Református templom 
(Bp. XI. Október 23.-a u. 5.) 
– Március 22. szombat 18 óra 
Bach: János passió 
Szigetszentmiklósi Baptista Imaház 
(Szszmiklós, Kinizsi u. 43.) 
 

Betegeink 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 

özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
„…azt az életet pedig, amit most e 
testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem.” (Gal 2,20/b) 

  

 Mi történt? 
 
 …mire a kő 
 végül elhengerült, 
 a sötétség a sírban 
 kimerült. 
 Harc volt, 
 és győzött 
 a Fény 
 a feltámadás reggelén! 
 Robajjal történt-e, 
 vagy nesztelen: 
 a végest 
 áttörte a végtelen. 
 Új törvényt szült 
 új dimenzióval 
 az első húsvét reggelen! 
 Pontokká válnak 
 a kérdőjelek: 
 miért és hogyan? 
 – Ezt nem érti meg 
 csak az, 
 akit elöntött a Fény 
 saját húsvétja reggelén! 

Lukátsi Vilma 
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