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Feltámadott! 
 

Zeng-bong a húsvéti harang, 
s mint millió fehér galamb, 
ujjongva röppen szét a hang 
elűzni gondot, bánatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Tavaszi szél repes, dalol, 
fű kacag az avar alól, 
fa a fának, hegy a völgynek 
adja tovább a szózatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Feslő levél erről susog, 
kicsiny és nagy legátusok 
viszik a nagy hírt szerteszét: 
nem maradt a sírban a Halott, 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Ne sírj özvegy, ne sírj árva, 
nincs a sír örökre zárva, 
ölelheted még boldogan, 
ki egy időre elhagyott... 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Ne sírjatok édesanyák, 
a síron túl egy új világ, 
tökéletes öröm árad, 
és semmi meg nem rothad ott... 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Ujjongj béna, szegény beteg, 
virulni fog még életed, 
gazdag leszel, ép és erős, 
jövőd Krisztusra bízhatod: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Halld meg te is, küzdő magyar: 
bús sorsod éje nem takar, 
higgy annak, ki örökre él, 
s felkél, majd fényes, szép napod! 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Húsvéti hit lobogj, lobogj, 
s minden szívet egy hitbe fogj, 
ez a szegény, beteg világ 
higgye a boldog szózatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 

Ujjongj szívem, dalolj remény! 
Él Krisztus, s Benne élek én, 
nem ijeszt halál, sem pokol: 
porrá lesz bár szívünk, agyunk, 
feltámadunk! Feltámadunk! 

Bódás János 

 
 

Krisztus bizonnyal feltámadt! 
Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Azt a halált győzte le, amely a bűn 
zsoldja. Ezzel a megállapítással feltárul előttünk húsvét előzménye: a bűneset, 
az ember lázadása Isten ellen, a prófétai ígéretek hosszú sora, amelyek a Mes-
siás eljöveteléről szólnak. Húsvét felől kap értelmet Jézus testet öltése, igehir-
detése, az Isten országának jelei, Jézus szenvedése és kereszthalála. Így értjük 
meg, hogy az üdvtörténet már kezdettől fogva a feltámadás felé haladt. A bűn 
és halál által megrontott világ kellős közepébe nyúl bele Isten a feltámasztás 
erejével. Húsvétkor lett nyilvánvalóvá, hogy a halál, az eddig leghatalmasabb-
nak tartott erő – csak szolga. És az Uraknak Ura: az élő Isten. Krisztus feltá-
madása által Ő „megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatat-
lan életet” (2Tim 1,10).  

Húsvétkor tűnik ki az a nagy különbség, hogy mit tehetünk mi a halállal 
szemben, és mit tesz Isten. Mi csak annyit tehetünk, amennyit húsvét hajnalán 
a szent asszonyok tettek: elsiratjuk a halottat, tartósítani igyekszünk a múltat. 
Isten azonban mást tett: feltámasztotta a halálból Jézust. Nekünk nem az a fel-
adatunk, hogy megfejtsük az üres sír titkát, hanem az, hogy hirdessük az evan-
géliumot: „Nincsen itt, mert feltámadt!” Csak innen, a feltámadott Krisztus 
mellől mondhatjuk – de innen bátran elmondhatjuk – Pállal: „Halál, hol a te 
fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?” (1Kor 15,55)  

„Az ő ereje most minket is új életre támaszt fel.” A Feltámadott útja nem 
kifelé vezet a világból, hanem befelé. Feltámadása után is közeledik, tanít, 
szolgál, megbocsát, küldetést ad. Krisztus feltámadása olyan győzelem, amely 
a benne hívőket kimozdítja félelmekből, csüggedésből. „Amiképpen Krisztus 
feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk!” 
(Rm 6,4)  

A feltámadásban nyilvánvalóvá tette Isten, hogy nem a kereszt körül tom-
boló erőké az utolsó szó, nem a vallási fanatizmusé, nem a cinizmusé, nem a 
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testi erőszaké – hanem a mindezekből Fiát a halálon át 
is kivezető Istené! Azt, aki a húsvéti evangéliumot érti 
és a feltámadott Úr oldalán áll, nem babonázza meg 
többé a bűnnek és halálnak ereje. Ellenkezőleg: Urától 
kapott hatalommal harcban áll ezekkel az erőkkel. 

Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadá-
sunknak is bizonyos záloga. A feltámadásba vetett hi-
tünk csak Krisztus-középpontú lehet. Azért remélhetjük 
a mi feltámadásunkat, mert Krisztus feltámadott (2Tim 
1,10). Itt tehát az egyetlen analógia és biztosíték: Krisz-
tus feltámadása. Nincs más analógia. Sem a természet 
ébredése, sem a generációk egymást követő sora, sem 
az egymással összefűző szeretet. Minden ember és 
minden természeti erő véges – de Isten végtelen erejű. 

A Szentírás hangsúlyozza, hogy „Isten ad testet... 
feltámasztatik” (1Kor 15). Isten teremtői hatalma lesz 
itt nyilvánvaló. 

A Krisztusban hívőknek a test feltámadására nézve 
záloguk a Szentlélek (Rm 8,11; 2Kor 5,5). A Szentlélek 
hatalma támasztotta fel Jézust is (Rm 1,4). A Szentlélek 
munkája ma is visszaszorítja a halál hatalmát, és bi-
zonyságot tesz a feltámadásról (Rm 8,11). Ezért csak a 
Szentlélek jelenlétében és a Szentlélek által lehetséges 
hitelesen bizonyságot tenni a feltámadásról! Tegyük ezt 
bátran, kitartóan ebben a reményvesztett, zűrzavaros vi-
lágban! 

Kolozs Nagy János 

 
MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

 

Tudatosan döntve 
 

Így, sok év távlatából nehéz 
leírnom egyszerűen, hogyan 
tértem meg. Épp ezért hamar 
feltettem magamban a kérdést, 
hogy mi is a megtérés? 

A kérdés feltevését annál is 
inkább helyénvalónak tartom, mert 
a hit dolgairól kiskorom óta 
hallottam. A családban, a 

vasárnapi iskolában és az istentiszteleti alkalmakon 
egyaránt. 

Talán felső tagozatos koromban tudatosodott ben-
nem, hogy van olyan, hogy megtérés. És ez valami több 
mint az imaházba járás, meg imádkozás a családi áhí-
tatnál, esetleg bibliaköri foglalkozáson. Akkor úgy gon-
doltam, hogy a megtéréssel, azaz a bűneimért való bo-
csánatkéréssel és annak az eldöntésével, hogy Jézust 
követem, majd valami hatalmas örömben, élményben 
lesz részem. És nem is tudtam én ezt rosszul. Bár nem a 
Tahiban történteket követte a megbocsátás öröme, ha-
nem egy érdekes telefonbeszélgetés édesapámmal. Ek-
kor hit által átélhettem a bűnökre kapott bocsánat pilla-
natában érezhető hatalmas felszabadulást. Noha azt ír-
tam, hogy hit által, gyorsan mégis hozzáteszem, hogy 
ez számomra bizonyító erejű élmény volt. Valóságos 
„meggyőződés”, pedig „nem látott dolog” egy ilyen 
esemény. 

Megtérésemet mégis más időponthoz kötöm. 14 éve-
sen az „embert” sok élmény éri. Rám elsősorban az osz-
tálytársaimhoz fűződő kapcsolatom és az ebből eredő 
magány, bizonytalanság és egyedüllét vitt közelebb Is-
tenhez. Kerestem a biztos pontot, a csalhatatlan irány-
tűt, a választ nyugtalanító miértjeimre. És ezek közepet-
te nem maradt választásom, minthogy belekapaszkod-
jak Istenbe és az Ő szárnyai alá meneküljek. Nyugalmat 

találtam. Dicsőség ezért Neki! Én ekkor léptem rá a hit 
útjára, tudatos döntéssel, nem érzelmi felindultságból. 
Megtértem. 1992. november 22-én merítkeztem be itt, 
Budán, Kulcsár Tibor lelkipásztor által. 

Azóta igyekszem hitben élni az életemet. Keresni Is-
tent és rendezni a bűneimet, amint tudom. A folytatás 
sem akkor, sem most nem könnyű. A hitharc kemény és 
nehéz harc. Hiszen, bár néha valóságos, de leggyakrab-
ban a „nem látott dolgok felől való meggyőződés” útján 
kell járni. 

Gulyás Csaba 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
Március 29-én, vasárnap délután rendeztük meg 
imaházunkban a Gyerekklub idei első alkalmát. 
Sajnos, szervezési hibák miatt fénykép nem ké-
szült az összejövetelről, mégis néhány mondat-
ban felidézzük, hogy mi is történt ezen a délutá-
non. 

Ötven gyermek jött el szüleikkel együtt erre 
az alkalomra. Az énektanulás Gulyásné Timi 
irányításával, és a gyermekek aktív részvételé-
vel zajlott. Ezután következett a rajzos történet, 
amelyben a jó pásztorról beszélt Kiss Laci bácsi. 
Az alkalmat a szokásos ajándékozás és szere-
tetvendégség zárta. Ezenkívül ruha- és élelmi-
szer adományokkal készültek testvéreink a rá-
szoruló családok számára. 

Isten áldását kívánjuk minden segítő kéz tu-
lajdonosának életére, és azt, hogy ne legyen hi-
ábavaló a munkájuk! 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Évek óta nem tud már eljönni a gyülekezetbe, mégsem szakadt meg a kapcsolat közte és a testvériség között. Erről, 
és még hosszú élete több fontos eseményéről vall Orbán Kálmánné, Marika néni a most következő interjúban. 
 

 

– Kérem Marika nénit, beszéljen 
arról, hogy mikor, hol és milyen 
családba született, kik voltak a 
szülei, testvérei, hogyan és hol 
teltek gyermekévei? 

1923. február 1-jén születtem 
Pilisvörösváron – innen nem 
maradt emlékem, mert nem 
sokáig laktunk itt. Újpestre 
költöztünk, ami akkor egy kicsi, 

barátságos település volt. Itt telt el gyermekkorom első 
tizenhárom éve. 

Az első világháborúig szüleim Szabadkán éltek. 
Édesapám hivatásos katonaként, törzsőrmesterként 
szolgált a honvédségnél, és mint élelmezésvezető dol-
gozott ott. A trianoni békeszerződést követően, a szerb 
megszálló hatalom döntése következtében sok ezer hon-
fitársukkal együtt kitelepített menekültek lettek. Min-
denüket hátrahagyva jöttek el az otthonukból. A meg-
csonkított, kicsire zsugorodott anyaország nagy nehéz-
ségekkel küzdött, és ráadásul még a sok ezernyi, a kör-
nyező országokból idemenekültet is fogadnia kellett. 

A különböző evangéliumi gyülekezetek, így a bap-
tisták is nagy misszióba kezdtek a menekültek között. 
Segítettek és hívogatták őket a gyülekezetekbe. Szüleim 
is egy ilyen hívogatást követően mentek el az Újpesti 
Baptista Gyülekezetbe. Édesanyámat megragadta, meg-
érintette az Úr, odavonzotta Hozzá a gyülekezet szerető 
melegsége, és egy idő után megtért. A nálam tizenhá-
rom évvel idősebb bátyám és a tíz évvel idősebb nővé-
rem is megtértek. Ők hárman aztán együtt merítkeztek 
alá. Nagy öröm volt a gyülekezetben. Egyébként hatan 
voltunk testvérek. Édesapám nem tért meg, de édes-
anyám mind a hatunkkal együtt beépült a gyülekezetbe. 

– Milyen volt az újpesti gyülekezet akkoriban, milyen 
volt az ifjúsági élet? 

Nagyon komoly és szeretetteljes volt a gyülekezet. 
Kicsi gyermekként már itt megalapozódott Istenhez, az 
Igéhez való szeretetem, ragaszkodásom. A lelkipászto-
runk Pannonhalmi (Piszman) Béla volt. Nagy hatással 
volt ránk az ő melegszívű, összetett személyisége. Iga-
zi, a közösséget eggyé formáló pásztor volt. Tizenhá-
rom esztendővel ajándékozott meg az Úr, hogy ebben a 
gyülekezetben nevelkedhettem. Hívő életem meghatá-
rozója lett ez a tizenhárom év. 

Hogy milyen volt az ifjúsági élet? Ez akkoriban 
másképpen volt. Volt egy nagy vasárnapi iskola nagyon 
sok gyerekkel. Ezen a gyülekezet csaknem minden tag-
ja részt vett. Sok lány volt, és kortól függetlenül minden 
lány beletartozott a Leánykörbe. Az asszonyok pedig 
szintén kortól függetlenül az Asszonykörbe tartoztak. A 
fiúk, amíg házasságba nem léptek, ők voltak az Ifjak, 

ők hasonló módon tartoztak a Fiúkörbe. A férfiak pe-
dig, akik igazán meghatározói voltak a gyülekezeti 
életnek, ők a Férfikörbe jártak. A gyülekezet egységes 
volt, mindenki a maga helyén. Volt fúvós-, vonós-, pen-
getős zenekar, ezek minden vasárnap szolgáltak. Ezek-
ben bárki részt vehetett. Az istentiszteletek csaknem 
egész vasárnap tartottak. A prédikációk hosszabbak vol-
tak, és a délutáni alkalom is teljes létszámú volt. Ezután 
került sor az ifjúságira, ami másfél-két órát is eltartott. 
Mi gyerekek, fiatalok a hét minden napján készültünk: 
tanultuk a verseket és mindent, amivel szolgálni akar-
tunk. Mindig ott sürögtünk-forogtunk a gyülekezetben 
éneket, csoportjelenetet betanulni, gyakorolni. Az ifjú-
sági alkalom mindenkié volt, felnőttek is szolgáltak. Én 
is sok örömmel vettem részt minden szolgálatban. 

– Hogyan történt megtérése, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásához? Hol és ki által történt 
a bemerítése? 

Igazából, már amikor nyiladozni kezdett az értel-
mem, tudtam, hogy az Úré vagyok, és mást nem is aka-
rok. Örökké az Övé akarok lenni. Amikor a 15. évemet 
betöltöttem, akkor engedelmesen megpecsételtem a 
döntésemet. A Nap utcában merítkeztem be 1938. októ-
ber 31-én, dr. Somogyi Imre lelkipásztor testvér által. 
Ennek a gyülekezetnek voltam a tagja a II. világháború 
végéig. Tudom, hogy az Úré vagyok, aki végig vezetett, 
el nem eresztve a kezemet a már 86. éve tartó úton. 

– Mikor és hogyan találtak egymásra férjével? Ho-
gyan élték meg Isten vezetését a párválasztásban? 

1944-ben mentem férjhez Orbán Kálmánhoz, aki hí-
vő szülők gyermeke volt, alámerítkezett, aktívan szol-
gáló gyülekezeti tag. Az éveken át tartó világháború le-
bénította az életünket. Hosszú éveken át félelemben él-
ve leállt az életünk. Tízévnyi boldog házasság után ő el-
fordult az Úrtól. Mindennel szembe fordult, és kiment a 
világba. Így elszakadtunk és eltávolodtunk egymástól. 
Egyedül neveltem fel két fiúnkat. Ők az Úr útján van-
nak. Férjem már nem él. 

– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát 
tanult? Hol dolgozott világi munkahelyein? 

Tanulmányaim az első tanítóképző után megakad-
tak, és nem folyatathattam tovább őket. Az egyházi is-
kolák megszűntek, és az akkori rendszer ezek tanulóit 
nem engedte tovább. Közben a háború miatt az évek is 
elszaladtak. Tanultam egy szakmát, ami ma már nincs: 
a díszítőiparban a paszományos szakma. A házasságkö-
tésünk után mivel a férjem a Hangya szövetkezetben 
üzletvezető volt, átkerültem a kereskedelembe, férjem 
mellé. A szövetkezet államosítása után én ottmaradtam, 
és amíg nyugdíjba nem mentem, folyamatosan ott dol-
goztam. Voltam pénztáros, üzletvezető, üzleti könyvelő. 
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– Egyedülállóként, a két fiút nevelve hogyan alakult 
az élete? 

Lakásomat úgy tudtam kialakítani, hogy a szüleim-
nek tudtam egy külön lakrészt biztosítani. Így nyugod-
tan tudtam dolgozni, gyermekeim biztonságban voltak 
édesanyám mellett. Ő nagyon sokat segített nekem. 

– Hogyan került ide a budai gyülekezetbe? Hogyan 
igazgatta az Úr Marika néni útját ezután? 

A Budai Gyülekezetbe 1969 óta, tehát 40 éve tarto-
zom. Az ide való tartozásom megosztott volt. Egy kicsi 
pont voltam. Az Úr azonban látta a hiányérzetet, a kis 
fájdalmat a szívemben. Bár minden munkámat örömmel 
végeztem, fájt egy kicsit, hogy az a vágyam nem telje-
sült, hogy tanítónő legyek. 

1968-ban történt a boldog csoda. A református gyü-
lekezet mellett laktam, és én ugyan nem voltam abban a 
közösségben, de a lelkésszel ismertük egymást. Ő tudta, 
hogy hívő baptista vagyok. Miután ő két hét szabadság-
ra ment, átjött hozzám és megkért, hogy két vasárnapra 
vállaljam el a gyülekezetben lévő néhány gyermekkel 
való foglalkozást. Mikor visszajött a szabadságról, 
megkérdezte, hogy nem vállalnám-e el ezt a szolgála-
tot? Én boldogan vállaltam. Ekkor éreztem, hogy a he-
lyemre kerültem. A gyermekek közé. Ebből pontosan 
25 év lett. És ahogy a munkahelyem is pontosan terv-
szerű volt, naponta sok gyermek fordult meg ott, és én 
beszerethettem őket a templomba. Rövid időn belül 
megtelt a templom gyerekekkel. 

Közben 1971-ben meghalt édesapám, majd 1977-
ben édesanyám is. Mindketten az Úrban haltak meg, és 
mindketten 90 évesen. Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
végig segíthettem őket és szebbé tehettem az életüket, 
támaszuk lehettem. 

Ugyanebben az időben Kálmán fiam elvégezte a re-
formátus teológiát, és Hatvanban egy nagy gyülekezet 
lelkipásztora lett. Felesége még ekkor tanulmányait vé-
gezte a teológián, így meghívtak engem a gyermekszol-
gálatba. Gyülekezetükhöz sok szórvány, meg tanya tar-
tozott. Ott is szolgálhattam az Úrnak 10 éven keresztül. 
Nagyon boldog voltam. Beteljesítette a vágyamat, bol-
dogítóbban, mint azt én elképzelhettem volna. Sokkal 
többet adott, és ezt mind Tőle vettem ajándékként. 

Mikor 1983-ban ideköltöztem a XVIII. kerületbe, 
nem tudtam, hogy miért ennyire messzire a gyülekezet-
től? Fél év múlva a fiamat idehelyezték a kerületbe. 

Ugyanekkor megszületett az első unokám, és utána még 
kettő. Ez ráadás volt. Sok részt kaptam az ő nevelésük-
ben, és temérdek örömöt. 

Másik fiam, Béla és családja a messiási zsidó misz-
szióban dolgoznak, a zsidó emberek között szolgálnak 
az örömhírrel. 

– Van-e kedves igéje, éneke, és miért az? 
Kedves igém, ha félelem környékez: „Aki a Felsé-

gesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyéká-
ban nyugoszik ...” (Zsolt 91,1) Másik kedves igém még 
a 139. zsoltár. 

Kedves énekem: „Egyedüli reményem ó Isten, csak 
Te vagy”, „Ó, hála néked Bárány, hogy szenvedésed 
árán...” (régi HH 173), és a „Dicsérd az Urat én lel-
kem...”. 

– Mostanában hogy telnek a hétköznapok, mi foglal-
koztatja Marika nénit? 

Testi gyengeségem miatt már nem tudok eljárni a 
gyülekezetbe, de imádkozom minden tagjáért, és azo-
kért, akik építik a gyülekezetet. Az egyik testvérnő ré-
vén hozzájutottam egy baptifonos telefonhoz, így több-
ször is beszélünk egy hónapban, és meg is szokott láto-
gatni. Nagy áldása van egy ilyen telefonnak. Az elmúlt 
vasárnap is ez a kedves testvérem bekapcsolta a telefont 
az úrvacsorai istentisztelet alatt, így lélekben együtt le-
hettem a gyülekezettel, hallgattam a prédikációt, sőt itt-
hon megterítettem, előkészültem, és így együtt úrvacso-
ráztam a gyülekezettel. Nagyon örültem. 

Édesanyaként a mai napig Isten iránti hálával kö-
nyörgöm gyermekeimért és unokáimért, hogy az Úr út-
ján járjanak, úgy szolgáljanak Neki, ahogy azt Tőle 
kapták. Nagy felelősség így imádkozni gyermekeinkért. 
Úgy, hogy az Úr azt áldja meg bennük, amit Ő helye-
zett beléjük, és ne azt, amit mi beléjük képzelünk. Itt 
most befejezve elmondhatom, hogy nagyon hosszú, na-
gyon nehéz és nagyon szép volt az eddigi életem. 

– Köszönöm Marika néni válaszait, és ezzel az igével 
kívánom Isten áldását további életére: „Ti, akik szereti-
tek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő hí-
veinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fény-
özön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örülje-
tek, ti igazak, az Úrban, magasztaljátok szent nevét!” 
(Zsolt 97:10-12) 

Ádány Judit

 
 

„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára...” (1Pt 2,24) 
Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti. Semmiképpen ne tűrd meg Krisztus kereszt-
jével kapcsolatban a vértanúság gondolatát. A kereszt nagyszerű győzelem volt, amely a poklot alapjá-
ig rendítette meg. Nincs semmi biztosabb sem az időben, sem az örökkévalóságban, mint amit Jézus 
Krisztus véghez vitt a kereszten: helyes kapcsolatba hozta az emberi nemzetséget Istennel. Az emberi 
élet alapjává a megváltást tette, vagyis minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az Istennel való 
közösségbe. 

Oswald Chambers
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Adósság és elengedés 
 

Néhány hete neves 
közgazdászunktól olvastam egy 
cikket, amelyben közérthetően 
elemzi a gazdasági világválság 
okait és ezzel kapcsolatosan a 
világgazdaságot leuraló, 
könyörtelen globális pénzoligarchia 
szerepét. Rávilágít arra, ahogyan ez 
a háttérhatalom parazitaként 

hazánkat is végzetes adósságcsapdába döntötte. Egysze-
rű példákkal szemlélteti a neoliberális hatalom elké-
pesztő, mára az egész globalizált világot veszélyeztető 
politikáját. Gondolatait folytatva megpróbálom én is 
szemléltetni a korlátlan pénzuralom rendellenes mivol-
tát, majd az egyszerű ember szintjén, anyagi dolgaink 
és azok lelki vetületének párhuzamára terelem a fi-
gyelmet. A probléma gyökerének megértéséhez ugor-
junk vissza mintegy 2600 évet. 

A föníciaiak találmánya – a pénz – gyorsan elterjedt. 
A cserekereskedelem nehézségeit egyszeribe megoldot-
ta az aranyból, ezüstből vert érme. A megtermelt javak 
és az elvégzett munka értéke könnyen tárolhatóvá, kon-
vertálhatóvá vált. Mindaddig áldásos eszköz lehetett, 
míg a Sátán fel nem ismerte a benne rejlő lehetőséget. 
Ne gondoljunk most valami XXI. századi csodára, 
ugyanis a recept a pénzzel majdnem egyidős. Igen, az a 
bizonyos segítő kéz, amely a pénzt nyújtja feléd. Egy 
igazi figyelmes barát. Pont akkor, amikor a legnagyobb 
szükséged van rá. „Fogd és vidd, váltsd valóra álmai-
dat! Ja, és itt írd alá! Nagyon kedvező a kamat, ne félj 
tőle, elég egy év múlva elkezdeni a törlesztést”. Ilyen és 
ehhez hasonló módon kialakult az a csoport, amelynek 
már nem a munkavégzésen járt az esze, hanem a „pénz-
ből pénzt csinálni” elvet használták ki. Míg a korai tár-
sadalmakban szükségképpen mégiscsak a termelés volt 
a meghatározó, mára a modern társadalmunkban min-
dent áthat a „pénz az úr” elv. A következőkben szemlél-
tetem, mi a különbség a fizikai törvények korlátai kö-
zött folytatható termelés és a számok törvényeinek hűen 
engedelmeskedő pénz természete között. Ehhez a köz-
gazdász egy példáját átírva, a bibliai korra visszanyúló 
tanmesét mondok el. 

Vegyük példának Máté evangélistát. Még vámsze-
dőként előfordulhatott vele, hogy valakinek kölcsön-
adott egy összeget, amelynek mai értéke 1 dollár lenne. 
Ő egy megértő, jószívű, segítőkész ember lehetett, így 
csak egy jelentéktelen kamatot, évi 4%-ot kért. Később 
találkozott adósával, akinek bizonyságot tett megtérésé-
ről és elengedte annak adósságát. (Az még meg is mo-
solyoghatta magában gondolván, no, milyen nagylelkű 
volt azzal a 240 forintnyi összeggel.) Máté elfeledkezett 
az erről írt adóslevélről. Nem semmisítette meg, ott la-

pult régi iratai között. Eltelt kétezer év, mire Mátéka, az 
igazolhatóan egyenes ági leszármazott rábukkant az ős-
atyai hagyatékra. Gyorsan megállapítja, hogy a papírra 
egykor leírt összeg ma pont 1 dollár lenne. A szája le-
görbül. A következő sorban viszont ez áll: 4% éves ka-
mat, a tartozás idejéig kamattal tőkésítve. Eeeeez az! – 
Kiált fel a fiú, és laptopján már dolgozik is az Excel … 

Hogy a kíváncsiságot ne csigázzam tovább, az adós-
levél tulajdonosa mára jogosan követelhet 11,2 
kvintrilliárd dollárt, ami jelenlegi árfolyamon 393,369 
kvadrillió tonna 24 karátos aranynak felel meg. Ez a 
Jupiter bolygó tömegének 207-szerese, de térfogatát te-
kintve is 14,5-szer nagyobb annál. Fogalmazhatnánk 
úgy is, ha Naprendszerünk összes bolygója színarany-
ból volna, azzal lehetne kiegyenlíteni a tartozást. Vajon 
melyik munkahelyen lehet ezt kitermelni az adós örö-
kösének? (Várom az ötleteket!) 

Komolyra fordítva a szót, szerintem ez a történet jól 
mutatja, mennyire nem egy síkon futnak az anyagban 
rejlő lehetőségek és a számok világa. Átláthatjuk azt a 
bűntettet, mellyel hazánkat is végzetes kamatrabszolga-
ságra juttatták. Az egész világgazdaságot felelőtlen 
számháború köti gúzsba. Míg a pénz kamatos kamattal 
exponenciálisan gyarapszik, addig termelékenységben 
még a sztahanovisták sem voltak képesek ehhez mérhe-
tő eredményt felmutatni. Látható tehát, hogy a pénz 
szerepe nem nyúlhatna túl a termelési eredmények rea-
lizálásán, amit a régmúlt arany és ezüst érméi megvaló-
síthattak mindaddig, míg azokat nem hamisították. Má-
ra a legtöbb fizetőeszköz aranyfedezete eltűnt, értékük 
csak látszólagos, melyet a belévetett hit tart életben. 
Emberek millióinak megtakarított vagyona csupán né-
hány számkarakter valahol egy számítógépen. Hatalmas 
élet-halál harcban, két világháború után, győztesként te-
lepül rá a bankrendszer az egész világra. Naponta, egyre 
erőszakosabb ügynökök győzködnek bennünket is, mi-
lyen jó lesz nekünk, ha ezt vagy azt a hitelt igénybe 
vesszük. A minden szinten való eladósítás az új világ-
rend felépítésének eszköze! Mindenki érzékelheti, hogy 
az emberiség száguldó vonatát őrült masiniszta vezeti a 
szakadékba, de vajon lesz-e, aki a vészféket még időben 
meghúzza? 

Minden földi nyomorúságért valaki kezéhez bűn ta-
pad. Hívő emberként, Istenre figyelve, ma is világos 
vezetést kaphatunk pénzügyi, gazdasági ügyeinkben. 
Már a Biblia elején, a Mózes 5. könyve 15. részében ezt 
olvassuk: 

1. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az 
adósságot. 

2. Az adósság elengedés módja pedig ez: egy hitele-
ző se követelje felebarátjától, testvérétől azt a kölcsönt, 
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amit embertársának kölcsönadott, mert adósság elen-
gedést hirdettek az ÚRért. 

Ez az ószövetségi ige is mutatja, hogy abban az idő-
ben is voltak, akik saját hibájukból vagy önhibájukon 
kívül, de eladósodtak, egész a rabszolgaságig. Isten ezt 
nem nézhette jó szemmel. A kilátástalan helyzetbe ke-
rült embereknek új esélyt ad, ezért rendeli úgy, hogy a 
hetedik év legyen az elengedés éve. Ez a tökéletes meg-
oldás. Akár referenciaként is állhatna az Esélyegyenlő-
ségi Minisztérium előtt. A következő versben viszont 
hogyan is folytatódik? 

3. Az idegentől követelheted, de amivel testvéred tar-
tozik neked, azt engedd el! 

Miről is van szó? Nagy hiba, ha ez az ige egy újszö-
vetségi hívő számára könnyen emészthető, lelkében pe-
dig nem vált ki tiltako-
zást! Sok igemagyará-
zó vért izzad, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló 
igéket lelkiismeretünk 
számára „fogyasztha-
tóvá” tegye. Képmuta-
tás! Ez az ige nem tük-
rözi Isten igazságos 
voltát. Ez igenis kettős 
mérce, még ha azt ma 
pozitív diszkrimináci-
ónak nevezzük is. Az 
idegen számára nem 
hirdet irgalmat. Ha 
adósságcsapdába esett, 
őt végleges szolgaság-
ba süllyesztheti! Mi-
közben tehát Isten ren-
det teremt a választott 
nép életében, addig a 
környező népek leura-
lását abban a korban 
megengedi. Hogy miként lesz ez az igevers mégis a tel-
jes Szentírás harmonikus részévé a továbbiakban, majd 
ezt is meglátjuk.  

Néhány gondolat erejéig világítsuk most át szemé-
lyes pénzügyeinket. Lehet-e ez tiszta a mi életünkben, 
vagy csak piszkos anyagiakról beszélhetünk? Orszá-
gunkban olyan következetlen és átláthatatlan adórend-
szer működik, amelynek még maguk a törvényalkotók 
sem képesek megfelelni. Míg a régebbi korokban 10–
20%-os adó volt, ma a többszörös adóztatások révén az 
a 90%-ot is meghaladhatja! Láthatjuk tehát, hogy nem 
azáltal leszünk szentek, ha ennek a lyukas kalapnak a 
tömögetésére koncentrálunk, miközben utcáinkon ezrek 
nyomorognak. A pénz nem eredendően szennyes. Ha 
Istennel járunk, kezünkben tiszta eszközzé lehet az. Épp 
ezért tehetjük azt perselybe, melyet régebben elöljáró-
ink még az Úr asztalára is odahelyeztek a gyűjtést köve-
tően. Éljünk úgy, hogy minden megszerzett javunk ol-
tárra illő legyen! Megélhetésünk alapját pedig ne az 

ügyeskedés és spekuláció, hanem az értékteremtő mun-
kavégzés képezze.  

„Arcod verejtékével egyed kenyered” (1Móz 3,19) 
Ha csak a „pénzem dolgozik”, de saját magam soha 

nem hoztam létre értéket, akkor tudnom kell, hogy 
élősködő vagyok. A működő tőke gyarapodásáért min-
dig mások verejtékeznek. Még Pál apostol is szolgálatai 
mellett önfenntartó volt, ezzel is példát mutatva mások-
nak. 

„Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük nék-
tek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” 
(2Thessz 3,10 ) 

Javainkkal ne kérkedjünk. Mindent az Úrtól kap-
tunk, mégpedig nem önzésre, hanem sáfárságra. Ne 
nézzünk fel a gazdagra annak vagyonáért, és ne vessük 

meg a sze-
gényt nincste-
lenségéért. Ha 
adunk vagy 
veszünk, az 

tisztességben 
mindkét fél 
örömére le-
gyen, senki ne 

káromolja 
miattunk az 
Úr nevét. 

Amennyire 
rajtunk áll, tö-
rekedjünk ta-
karékosságra.   

Ne legyen 
megszokott az 
állandó tarto-
zás. Próbál-
junk a mon-
dás szerint él-
ni: „Addig 

nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!” Költekezésünk 
hosszú távon legyen összhangban a jövedelmünkkel, ha 
módunkban áll, legyen megtakarításunk, szűkösebb 
időkre. Csak azt vásároljunk, amire valóban szükségünk 
van. Ha mégis kölcsönre szorulunk, legyünk tisztában 
azzal, hogy hitelezőnk atyjafiának tekint-e minket? (Ez 
a szerződés apró betűs részéből kiderül.). Legyünk jó-
szívűek, de ne hiszékenyek, hogy be ne csapjanak. Gyü-
lekezetünkben, testvéri közösségben különösképp fi-
gyeljünk egymásra, hogy senki meg ne keseredjen. Ne 
éljünk szétszéledt nyájként. Legyünk másokkal hosszú-
tűrők, igazságosak és irgalmasak, hogy Krisztus is az 
lehessen velünk. Legyünk neki engedelmes eszközei, 
hogy rajtunk keresztül másokra is áradhasson az áldás! 

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, 
bűne az annak” (Jak 4,17). 

Kedves testvérem, barátom! Most visszatérek arra a 
bizonyos harmadik versre, amely Jézusra nézve, általa 

KEZESSÉGVÁLLALÁSI LEVÉL 
 

 
Kezes aláírása 

Alulírott Jézus Krisztus, a minden-
ható Atya Isten Fia nyilatkozom, 
hogy XY-ért kezességet vállalok. 
Amennyiben nevezett személy fi-
zetési kötelezettségének bármi 
okból, határidőre nem tud eleget 
tenni, érte a felelősséget válla-
lom, tartozását annak mértékétől 
és természetétől függetlenül ki-
egyenlítem. 
 
........................................................... 

Adós aláírása 
(Nem te vagy ma még XY?) 
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és Őbenne válik igazsággá, ez pedig így kezdődik: „Az 
idegenen hajtsd be!” Mit is kell behajtani? Hát az adós-
ságot, mégpedig kamatostól! Lehet, hogy úgy érzed, 
nem tartozol senkinek. Alapjába véve jó ember vagy, 
még talán évek óta jársz is templomba, imaházba. Hívő 
családban nőttél fel. Gondolkozol, de semmi nem jut 
eszedbe, mivel is lennél te bárkinek adósa? Tudod, 
minden ember életében akadnak egészen kis hiányossá-
gok, mulasztások, bűnök. Csak amolyan jelentéktelen, a 
példában említett egy dollárosak. És tudod mi ezzel a 
baj? Az, hogy nem tartozol Isten népéhez! Itt vagy, de 
mint idegen, elfeledett tartozásod pedig évről évre nö-
vekszik. 

Egykor a zsidó nép életében a bűnökre az áldozás, 
az adósságból az elengedés éve hozhatott szabadulást. 
Ma minden ember számára Jézus a megoldás! Ezen a 
héten az Ő halálára emlékezünk. Tudod miért az Ő 
szenvedése legnagyobb az egész világon? Mert Ő tiszta 
és tökéletes Isten, mégis meghalt értünk, a bűneink mi-

att. Minden emberért vállalta a kezességet, amelyet ki-
folyt vérével írt alá. Tudod mit jelent kezesnek lenni? A 
hitelező előtt harmadik személyként feltétel nélküli fi-
zetési garanciát vállalni, ha az adós azt nem tudja telje-
síteni. Amikor megszületik egy kölcsönszerződés, 
gyakran azt mondják: „Írd alá! Ó, csak formaság az 
egész!” Jobb, ha egy életre megjegyzed! Az ilyen szer-
ződésen ez a szignó a legsúlyosabb nyilatkozat, mely az 
adós felelősségének átvállalását jelenti. Ne gondold, 
hogy az Úr Jézus nem tudta, mit ír alá! Ő pontosan fel-
mérte cselekedetének súlyát, azért tette rá vérével a pe-
csétjét. Érted? Hát te érted, mert szeret! Már csak egy 
név hiányzik, hogy ez az okmány érvényes legyen. Te 
csak arról nyilatkozol, hogy adós vagy. Ne tétovázz hát! 
Ne várd meg, hogy elkallódott adósleveled tartozása 
csillagászati méretekre növekedvén rád száradjon! Most 
még tart a kegyelmi idő, de mi lesz, ha egyszer lejár? A 
behajtó érted jön, a vádló pedig ellened tesz tanúbi-
zonyságot! Ki fog téged akkor megmenteni? 

Zákány Zoltán 
 
 

Mongóliai töredékek 
 

Amikor karácsony előtt kiderült, 
hogy a mongóliai munkára 
benyújtott pályázatot Cégünk 
megnyerte, az én szívem is 
megdobbant: vajon kié lesz a 
feladat? Nem a munka szépsége 
vagy különlegessége ragadott meg, 
hanem az, hogy tudtam, a 

témavezetőnek szerződéses kötelezettsége, hogy ki kell 
mennie Mongóliába. Nem gondoltam, hogy én leszek 
az, hiszen angolul sajnos csak konyhanyelven tudok, az 
pedig kevés. Aztán a munka jellege miatt mégis rám 
esett a választás. Február második hetében utaztunk el 
főnökömmel együtt. Az alábbiakban szeretnék felvil-
lantani néhány olyan élményt, amely lelki húrokat is 
megpendített bennem. 

A vendégszeretet 
Főnököm, akivel együtt mentünk, vagy 40 éve 

együtt járt az egyetemre egy mongol diákkal, akivel az-
óta is kapcsolatot tartott – vagy húsz éve nem látták 
egymást. Ő volt a tolmácsunk, mert magyarul még 
mindig kiválóan tud. Már az első este meghívott ben-
nünket a lakásukba. Szakmai kapcsolatokban természe-
tes, hogy a férfiak tegezik egymást – mégha közel húsz 
év is van köztük –, így nem volt kérdéses, hogy 
Colmonnal azonnal tegeződtünk. Igen ám, de hogyan 
szólítsam meg a feleségét? Nem tudtuk előre eldönteni. 
Aztán, amikor beléptünk a lakásukba, főnököm köszön-
tését követően Ajon is nyakamba ugrott, adott három 
puszit és természetesen tegezve szólított meg (Ő is ma-
gyar diák volt.) Mintha ezer éve ismernénk egymást – 
miközben most találkoztunk először... 

A következő napokban sokszor megfordultunk ná-
luk. Mindig gyorsan került valami harapnivaló az asz-
talra. Nagyon meghatott, amikor Colmon azt mondta: 
megtisztelő számára, hogy vendégül láthat bennünket, 
örül, hogy egy régi barátja révén egy újabb barátra tett 
szert. És tudom, hogy komolyan mondta mindezt, nem 
udvariasságból! Mikor elutazásunk napján kiderült, 
hogy órákkal később fogunk indulni az időjárás miatt, 
mondták, hogy nyugodtan menjünk hozzájuk, aludjunk 
náluk. Majdnem sértődés lett abból, hogy ezt a szíves 
invitálást már nem fogadtuk el. 

Vendéglátóink nem baptisták voltak, hanem budd-
histák – bár inkább csak a hagyomány okán. Valószínű-
leg nem olvasták soha, hogy „a vendégszeretetről el ne 
felejtkezzetek” (Zsid 13,2). Tudom, más társadalom 
Mongólia, mint a nyugati társadalmak, aminek mi is ré-
sze vagyunk, ahol ez a vendégszeretet ismeretlen, sőt 
talán már zavaró is lenne. Mégis úgy éreztem, hogy 
amikor hozzájuk megyek, a bibliai időkben járok, meg 
talán hitelődeink korában, ahol mindig szívesen látott 
volt a vendég... 

Találkozás a buddhizmussal 
Ahogy Európa, így benne Magyarország keresztyén 

ország (állítólag), úgy Mongólia is, mint ázsiai ország, 
leginkább buddhista. Mégis az az érzésem, hogy nem 
csinálnak ebből túl nagy ügyet. Nincsenek lépten-
nyomon templomaik, sőt, igazság szerint egyet sem lát-
tam, van azonban egy híres kolostoruk, a Gandan kolos-
tor. Egyik nap ezt látogattuk meg. A kolostor több, 
egymástól különálló épületből áll, mindegyikben más-
fajta tevékenység folyik. 
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Amikor a függönyök elhúzását követően (azt is csak 
befelé menet jobb oldalról, mert a buddhizmusban a 
jobbkéznek kitüntetett szerepe van) beléptem az egyik 
épületen belül magába abba a helyiségbe, ahol a szertar-
tás folyt, érzékszerveimet egyszerre érték a különös ha-
tások. A helyiség tele volt fiatal szerzetesekkel. Egy ré-
szük még gyermek volt, akik nyilvánvalóan tanulták és 
gyakorolták a vallási szertartásokat. Ruhájuk színes 
volt, a bordó és a sárga szín dominált. Alacsony padok-
ban ültek, takarók, és párnák között, főleg a gyerekek 
kezében papírdarabkák voltak, ezekről olvasták föl azo-
kat az imákat, amelyeket egyfolytában mondtak félhan-
gosan. Voltak, akik doboltak közben. Nagy zsongás 
volt mindennek az összhatása. A helyiség viszonylag 
gyér megvilágítása is illett ehhez a zsongáshoz. Orro-
mat megcsapta egyfajta jellegzetes szag is, ami a füstö-
lők illatának és a helyiség áporodott levegőjének az 
együttese volt. A látvány, a színek, a hangok, a szagok 
összessége hordozta azt a szellemi hatást, ami mellbe-
vágott, amit szinte kézzelfoghatóan érzékeltem. 

Ma sem tudom egészen megítélni, hogy ebben a né-
hány percben őszinte, de fájdalmasan eltévelyedett is-
tenkeresést láttam, vagy pedig ürességet. Biztos volt 
benne ilyen is, olyan is, de összességében az egész in-
kább lélektelennek, monotonnak tűnt. 

Szellemi és fizikai értelemben is vettem egy nagy 
levegőt, amikor kijöttünk az épületből. Hálás vagyok Is-
tennek, hogy nincs szükség szertartásokra, hogy köze-
ledhessünk Felé. Ugyanakkor az az ige jutott eszembe, 
hogy „irántam való félelmük betanított emberi paran-
csolat lett” (És 29,13) Csak nehogy a mi vallásossá-
gunkról is ez legyen az Ő ítélete! 

Imádkozás 
Egy másik épületben gyerekeket oktattak. Itt láttam 

egy 8-10 év körüli fiút, aki imádkozott: kezét előre-
nyújtva térdre, majd hasra vetette magát, mindezt több-
ször is megismételte. Közben érdeklődéssel nézett ben-
nünket... Ugyanilyen célt szolgáló imapad volt a sza-
badban is. 

Tiszteletem azoké, akik alázatukat kifejezendő ilyen 
testtartásban közelednek az ő istenükhöz. Talán nekünk 
sem ártana néha ilyen „alulnézetből” fordulni Isten felé, 
a vámszedő módjára... De milyen jó, hogy nem ezen 
múlik, hogy kedvesen fogad-e bennünket! Dávid szavai 
jutottak eszembe: „Mikor még nyelvemen sincs a szó, 
immár egészen érted azt Uram!” (Zsolt 139,4) 

Bármilyen testtartásban... 

Naámán 
Minden kolostorkertben, sőt a belső helyiségek egy 

részében is vannak un. imamalmok. Ezek függőleges 
tengelyen forgó, általában fémből készült hengerek, 
amelyek megpörgetve kereplőszerű hangot adnak. Tíze-
sével, de van úgy, hogy százasával vannak egymás mel-
lett. Ez is a vallási gyakorlat praktikumát szolgálja: az 
imádkozni akarónak elég elhaladni ezek mellett, mi-

közben azonos kéztartásban a kezével megpörgeti egy-
más után mindegyiket. Minden egyes tekerés egy-egy 
imádságnak számít. Elég nagy hatékonyságúnak tűnik 
az ilyen imádság – leszámítva azt az apróságot, hogy 
nincs, aki meghallgassa.... 

Mindez azonban csak érdekesség lett volna, ha nem 
lenne egy olyan elvárás, hogy a látogató – a vendéglátó 
iránti tiszteletből is – illik, hogy megpörgesse ezeket az 
imamalmokat. 
Gyorsan kellett 
döntenem... 
Eszembe jutott 
Naámán, aki 
csodálatos 
gyógyulása 
után előre en-
gedelmet kért 
Elizeustól 
azért, mert az ő urához csatlakozva kénytelen lesz meg-
hajolni a bálványisten előtt, ha majd hazatér. Ugyanak-
kor eszembe jutott az is, hogy Isten – bár biztosan meg-
értő lenne – nem hinném, hogy örülne, ha egy 
bálványistentiszteleti gyakorlatot végeznék – mégha 
színből is. Így aztán igyekeztem feltűnés nélkül bliccel-
ni, arra is figyelve, hogy ne bántsam meg vendéglátó-
mat. 

Kereszt 
Mongólia fővárosa, Ulánbátor nem túlságosan nagy, 

alapvetően néhány főútból áll. Ezek legalább aszfalto-
sak, de minőségük sokkal rosszabb, mint Budapesten. 
(Legalább nem kell sebességkorlátozó táblákat kirakni, 
úgysem lehet gyorsan menni.) Így aztán majdnem min-
den nap ugyanazokat az utakat érintettük, bárhova is 
mentünk. A dugók miatt (szerintem nagyobbak, mint 
Pesten! meg szmog is van rendesen emiatt) volt idő né-
zelődni az autóból, hiszen utas voltam. (Vezetni nem is 
mertem volna abban az európai ember számára kaoti-
kusnak tűnő, dudaszótól hangos forgatagban. A helybe-
liek egészen jól hozzászoktak, koccanást nemigen lát-
tunk, még havas úton sem.) Eléggé ütött-kopott házaik 
vannak, ahogy mondani szoktuk, szocreál stílusban. 
Ugyanakkor sok megkezdett építkezést is láttunk – 
nyilván azért szünetelt a  munka, mert kemény  tél volt. 
A múlt és a jelen békésen megfér egymással: az egyik 
telken épül egy sokemeletes ház, a szomszédban pedig 
a hagyományos jurta áll. (Ők ger-nek mondják, a jurta 
az orosz elnevezés). Ezt a kettősséget egy helyen együtt 
is láttuk: az épülő háznak kész volt a vasbeton vázszer-
kezete (pillérek és födémek), a második emeleten pedig 
fel volt állítva egy jurta... 

De elkalandoztam a mondanivalótól: az autóból ki-
tekintve már a második nap megpillantottam a tízemele-
tes lakótelepi házak között egy új épületet. Egyszerűsé-
gével, rendezettségével ki is rítt a lehangoló környezet-
ből, de ami a lényeg: homlokzatán volt egy nagy ke-
reszt! Nem tudom, milyen felekezeté volt ez a kápolna, 
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de ebben a környezetben ez majdnem mindegynek is 
tűnt. Más napokon, amikor arra jártunk, mindig keres-
tem a szememmel, nehogy elkalandozzon a tekintetem 
a másik irányba. Amikor pedig végre megláttam, olyan 
érzésem támadt, mintha a Mennyország ulánbátori 
nagykövetségét látnám.... 

Dinoszauroszok 
Bevallom, soha nem érdekelt részleteiben az, hogy 

milyen volt a régi korok állat- és növényvilága. Iskolás-
ként talán a hívő háttérből eredő ösztönös tiltakozás 
volt ez az ateista természettudományos oktatás ellen. A 
„teremtés kontra evolúció” kibékíthetetlen ellentétére 
vonatkozóan soha nem próbáltam meg feloldást keresni, 
nem mélyedtem el ezekben a kérdésekben. 

Amikor a neves rendező, Spielberg filmjét láttam, 
amelyben a dinoszauruszok világát elevenítette meg, 
mindössze a mesteri módon megcsinált műalkotás ré-
szének tekintettem a dinoszauruszokat. Ki foglalkozik 
azzal egy izgalmas kalandfilmnél, hogy a filmbéli tör-
ténetnek vagy a karaktereknek van-e valóságalapjuk?! 

Nagyobb érdeklődés Mongólia után sem támadt 
bennem, csak annyival, hogy elhatároztam, ha majd 
odaérek, megkérdezem Istent, hogy hogyan is voltak 
ezek... Ulánbátorban, a Természettudományi Múzeum-
ban ugyanis kiállítottak egy szinte teljes épségben 
megmaradt dinoszaurusz csontvázat, amelyet a Góbi si-
vatagban találtak, sok más, még nagyobb méreteket sej-
tető őslénymaradvánnyal együtt. Hát mit mondjak? 
Elég félelmetes látványuk volt... (Persze, kérdezheti va-
laki, miért kellett ezért elmenni Mongóliába. Budapes-
ten is volt meg talán van is ilyen kiállítás....) 

Elgondolkoztam: ezek szerint mégis éltek ilyen lé-
nyek? De jó lenne tudni, hogy a Biblia első két fejezete 
és ezek a csontvázak hogyan illeszthetők össze egy 
rendszerré...! 

Hajléktalanok az utcán 
A turistákat minden országban fel lehet ismerni, még 

ha a turista az adott országbeliekkel azonos bőrszínű is. 
Egy ázsiaiak lakta országban a fehér ember pedig vég-
képp nem tudná letagadni, hogy nem odavalósi. Aki 
pedig más országból jött, annak biztosan van pénze. Ezt 
a hajléktalanok is jól tudják. Ott vannak a szállodák 
előtt, és aki gyalogosan indul el, számíthat rá, hogy szo-
rosan mellészegődik valaki, tartva a tenyerét. Rosszabb 
esetben rángatják a karod, erőszakosan követelve az 
alamizsnát. Ott vannak a boltok bejáratánál, sőt az áru-
házakon belül is. Két rosszat lehet tenni: adni nekik, 
vagy átnézni rajtuk. Szinte feloldhatatlan helyzet fizikai 
és lelki értelemben is.... 

Nem tudom, milyen megszorító csomagok várnak 
ránk a következő időszakban. Nem akarom lekicsinyel-
ni a nehézségeinket. De ezekkel együtt és ezekben is 
van miért hálásaknak lennünk, hogy nem tartunk ott, 
ahol ezek a szerencsétlen embertársaink. Az apostol 
szavaira nem árt ismételten odafigyelnünk: „ha van 

élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Tim 
6,8) Meg Jézus szavaira is: „Keressétek először Isten-
nek országát, és az ő igazságát!” (Mt 6,33) 

Étkezés – előítéletek 
Amikor az ember ilyen távoli országba megy, felké-

szül arra, hogy sok minden máshogy lesz, mint otthon. 
Az ajánlott oltásokkal beoltattam magam, a doktornő 
lelkemre kötötte, hogy csapvizet ne igyak, sőt esténként 
egy pohárka vodkát orvosságként vegyek be fertőtlení-
tés céljából, (Betartottam az orvosi javallatot...) Ilyen 
lelki felkészítést követően el voltam készülve arra, hogy 
egy hétig koplalni fogok. Máshogy alakult... 

Egyrészt a globalizáció ide is elért, nyugati üzemek 
leányvállalatainak sora épült, hasonló minőségben 
gyártva a terméket, mint a világ fejlettebb részén. Min-
dent lehet kapni, amit a világ bármely pontján, még ol-
csóbban is, mint otthon. Van sok éttermük, melyek igen 
ízletes étkeket kínálnak. Legfőképpen húst hússal. Tud-
valevő ugyanis, hogy Mongólia talán világrekorder ab-
ban, de mindenképpen az elsők között van, hogy egy 
emberre átlagosan húsz tenyészállat jut. Ha mindezt 
megszorozzuk a vendégszeretettel – nos óvatosan fo-
galmazva sem éheztünk.... Bár azt nem mondom, hogy 
lóhúslevest mindennap szívesen ennék, de egyszer el-
ment... Ízlettek a kínai étteremben fogyasztott finomsá-
gok is, bár étkészlet híján kénytelen voltam életemben 
először pálcikákkal enni. Eltartott egy darabig... 

Az óvatosság az élet semelyik területén sem árt. De 
milyen jó lenne, ha ez nem előítéletté válna! Hogy bi-
zalmat szavaznánk, esélyt adnánk a másiknak – mielőtt 
vélelmezéseink alapján ítélkeznénk. „Fogadjátok be 
egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Is-
ten dicsőségére” – kéri az apostol a római testvérektől 
(Rm 15,7). Azt hiszem, ez valami előítélet-mentes 
nyíltságot jelent. 

Nézőpont kérdése 
A Történeti Múzeum bőségesen szól Dzsingisz kán-

ról, aki az egyik nemzeti hős – róla van elnevezve a re-
pülőtér, a főtér, egy szálloda, egy vodka – meg még biz-
tosan ezerféle dolog. Számukra az 1241-42-es hadjárat 
– kis túlzással – a rokonok kissé harcosra sikeredett 
meglátogatása volt (hiszen annak tekintenek bennünket, 
magyarokat), miközben nekünk tatárjárás néven vonult 
be a történelmünkbe. Végülis minden csak nézőpont 
kérdése... 

Elgondolkoztam: egy szó, amit viccesnek szánunk, 
egy tett, amit végig sem gondolunk, lehet, hogy nekünk 
semmiség, amire nem is emlékezünk később – de 
ugyanezzel a másiknak „beletaposhatunk a lelkébe”. De 
jó lenne ezt mindig szem előtt tartva érzékenynek len-
nünk egymás iránt, vigyázni szavainkra, cselekedete-
inkre! 

Peking, a mosolygós repülőtér 
A pekingi repülőtér általunk útba ejtett két terminál-

ját az olimpiára építették, tehát nemrégiben adták át. 
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Hát, nem spóroltak sem a méretekkel, sem az építő-
anyagok minőségével. Minden csillog-villog. De nem is 
emiatt említem a repteret. Hihetetlen az a szolgálatkész-
ség, ahogyan viszonyulnak az utazóhoz. Amikor köze-
ledtünk az információs pulthoz, szinte felpattantak a 
mögötte ülő lánykák (bocsánat, de mindenki tizenéves-
nek néz ki), és mosolyogva érdeklődtek, miben segít-
hetnek. Arrébb valamivel, egy másik pult mögött hár-
man igyekeztek felelni a bolyongó utasok kérdéseire, de 
a pult előtt is voltak ketten, akik már a közeledők felé 
fordulva jelezték segítőkészségüket. Ha szükség volt rá, 
egyikük szívesen elkísért bennünket egy darabig, meg-
mutatva a helyes irányt. Volt külön emberük arra is, 
hogy a hordkocsikat kivegye a sorból és az utazók ren-
delkezésére bocsássa. Az egyik reptéri ajándékboltban 
minden egyes pultnál volt valaki, aki segített a vásár-
lásban. 

Fanyaloghat valaki, hogy mindez csak marketing, 
üzleti fogás. Meg hogy sokan vannak, jut mindenhova 
ember, akinek munkája van, az pedig igyekszik megfe-
lelni az elvárásoknak, azért ilyen kedvesek. Biztos van 
ebben is igazság. Mégis, én igazi érdeklődést, valós se-
gítőszándékot is éreztem a megnyilvánulásaikból. Fel is 
ötlött bennem: de jó lenne, ha inkább gyülekezetünkben 
dolgoznának, ugyanilyen kedvesen fordulva a másik, 
legfőképpen az idegen felé. 

De nem álmodozom ilyenről. Hiszen ott vagyunk 
mi, akik sokkal nagyobb dolgot akarunk „eladni’, rá-
adásul úgy, hogy mindezt át is éltük. De vajon hogyan 
lehetnénk ilyenek? 

Felhők felett 
A repülés sokad-

szorra is csodálatos 
élmény. Hazafelé 
jövet napfényben 
repültük végig a 10 
és fél órás utat. 
Többször is kinéz-
tem az ablakon és 
elgondolkoztam. 
Lenyűgöző volt a 
látvány, fantaszti-
kus az érzés. Tizen-
kétezer méter ma-
gasban járunk, a 
felhők több ezer 
méterrel alattunk 
vannak. Ilyen magasságban kisebb repülők sincsenek 
már, nem lehet látni a földet sem. Semmi más nincs, 
csak mi. Itt vagyunk vagy ötszázan ebben a jó nagy vas-
darabban. Mintha mozdulatlan lenne, csoda, hogy nem 
esik le, hiszen nemhogy a 800 km/órás sebesség nem 
érzékelhető, hanem egyáltalán az sem, hogy haladunk. 

A 8. zsoltár jutott eszembe, amit Dávid – ha velem 
együtt repült volna –, talán valahogy így írt volna meg: 

„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész föl-
dön! 

Aki az egekre helyezted dicsőségedet!....  
Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a 
csillagokat, a melyeket teremtettél,” 

Látom a szikrázó a napsütést, a felhők felett mindig kék 
eget,  

Látom alattunk a vakítóan fehér felhőket, mint egy végte-
len hómezőt, 

Látom azt, hogy milyen kis pont vagyok a végtelenben,  
„Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? 
és az embernek fia, hogy gondod van reá? 

Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicső-
séggel és tisztességgel koronáztad meg őt! 

Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. 
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait 
is; Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a ten-
ger ösvényein jár.” 

Adtál neki bölcsességet, hogy repülőgépet alkosson, 
amely mint egy nagy madár lebeg ég és föld között... 

Csak motorja egyenletes zúgását hallom, és bár nem ér-
zékelem, de kitartóan halad a célja felé. 

„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész föl-
dön!...” 

Újra otthon 
Közben persze dolgoztunk is.... Hamar eltelt ez a 

közel egy hét. Sok minden más is történt, még Lenin 
szobrát is láttuk... 

Visszafelé 40 órát voltunk utazó állapotban. Először 
vártunk vagy kilenc órát, hogy beszállhassunk a gépbe, 
aztán, amikor sikerült, éppen mínusz 35 fok körüli hő-
mérséklet volt odakinn. Nem mondom, a szandálban ki-
csit fázott a lábam, amíg beértünk a gépbe... (Mínusz 15 
foknál már a mongolok egy része is felveszi a sapkát. A 
többiek nem érzik elég hidegnek még ehhez az időjá-
rást). Mivel a csatlakozást lekéstük, így a reptéren kiál-
lítottak egy 1 napos vízumot Pekingbe – ha néhány órá-
ra, legalább azt is láttuk. Az utazás során meg kellett 
oldani váratlan helyzeteket, de kibírtuk. Jó lecke volt 
abban, hogy nem kell elcsüggedni a nehézségek miatt – 
persze hazafelé van elég motivációja is embernek. Ne-
héz elfelejteni, azt a pillanatot, amikor Ferihegyen, éj-
féltájban gyermekeim a nyakamba ugrottak és felesé-
gemet megölelhettem... Otthon pedig hatalmas transz-
parens fogadott: Isten hozott, Apa! – és egy jó nagy 
adag madártej. 

Néha azért jó elmenni, hogy hazatérve jobban érté-
keljük, hogy vannak szeretteink, van otthonunk, van 
gyülekezetünk... 

Meg, hogy ismerhetjük az igaz Istent... 
Ádány Mihály 
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NOVELLA 
 
 

Simon Péter borzasztó megfázása és csodálatos gyógyulása 
 

Amikor a hajó partra ért, 
Péter egy óriásit tüsszentett, 
mintha ezzel azt mondaná: 
„De jó végre ismerős föl-
dön!” A tanítványok már 
nem nevettek hangosan, 
csak elmosolyodtak az öblös 
tüsszentés hallatán, és ezt 
Péter szerencsére nem vette 
észre. Mindenki örült, hogy 
visszaértek, hihetetlen utat 
tettek meg. 

Az egész borzasztó 
megfázás-história nemrég, azon a szörnyű éjszakán 
kezdődött. Jézus jó fáradt volt, csak annyit mondott a 
tanítványoknak, hogy „Menjünk át a túlpartra!”, aztán 
alighogy eltávolodtak hajójukkal a parttól, már el is 
aludt. Az utóbbi időben különösen sokat tanított, renge-
teget volt az emberekkel, egyesével és tömegesen egy-
aránt, így még akkor is békésen feküdt a köntösébe 
burkolózva, amikor esni kezdett az eső. Péterben és a 
többiekben eddig is volt néhány kérdés, mint például 
„Egyáltalán hova megyünk?”, de nem akarták zavarni a 
Mestert, ráadásul örültek, hogy a régi időkhöz hasonló-
an megint hajóban ülhetnek és a nyílt tengeren nézhetik 
a naplementét. 

– Ez egyre rosszabb lesz! – jegyezte meg Taddeus, 
amikor a váratlanul felerősödő szél majdnem elsodorta 
a fejkendőjét. 

– A …..  életbe! – kiáltott fel válaszul Péter. Mióta 
Jézussal voltak, már nem beszélt olyan durván, mint ko-
rábban, de az ő köntösébe most nem csak belekapott a 
szél, hanem el is sodorta. A tizenkét férfi egy pillanatig 
nézte az alkonyban elrepülő ruhadarabot, és szinte 
mindannyian nyeltek egy nagyot. Nem volt olyan köny-
nyű egy ilyen köntös, ha a szél gond nélkül felkapta, 
akkor itt baj lesz. 

– Ne ébresszük fel Jézust? – kérdezte Máté. 
– Ugyan már, megoldjuk! – mondta Péter, még min-

dig dühösen a kabátja elvesztése miatt. Kezdett fázni, 
főleg hogy rázendített az eső. A nap hamarosan eltűnt, 
de nem csak a sötét miatt lett félelmetesebb a vihar, ha-
nem valójában egyre vadabbak lettek a hullámok. And-
rás praktikus ember volt, hamarosan előszedte a vödrö-
ket és kiosztotta őket: 

– Ideje lesz elkezdeni merni a vizet. – mondta han-
gosan, hogy túlkiabálja az egyre hangosabb morajlást. 

– Igazad van, öcsém. – nézett le Péter a hajó aljába, 
ahol valóban rohamosan gyűlt az esőből és a hullámok-
ból származó víz. A saruját persze korábban levette, de 
most sehol sem látta. 

Péter az ezután történtekre később sem szívesen em-
lékezett vissza. Megizzadt a munkában, de hamar lát-
szott, hogy esélyük sincs kimerni a vizet a hajóból, 
minden vödörnyi helyett háromszoros mennyiség érke-
zett a következő pillanatban. Jakab az egyik különösen 
nagy hullámmal való találkozáskor jól el is esett, sze-
rencsére a hajó aljába és nem a hajókorlát másik oldalá-
ra zuhant. 

Amikor már kellően rémültek voltak, valaki megke-
reste a sötétben a furcsa módon még mindig alvó Jé-
zust, és felébresztette. Jézus kissé még álmosan felállt, 
majd egyszer csak a vízre mutatott. Ebben a pillanatban 
elállt az eső és a szél, majd néhány másodperc múlva 
elcsendesedtek a hullámok is. Tükörsima lett a víz. 

A hirtelen beálló csendben Jézus ránézett a csapatá-
ra: 

– Hol van a hitetek? – kérdezte. A lassan előbukka-
nó holdfényben a tanítványok egymásra néztek, mint az 
ázott verebek, de senki sem szólt, most még Péternek 
sem volt mondanivalója. A csendes vízen gyorsan át 
tudtak hajózni a szemben lévő Gadara földjére. A töb-
biek halkan beszélgettek az éjszaka történtekről, de Pé-
ter nem csatlakozott hozzájuk. Rá is hatással voltak az 
események, de most egyedül akarta végiggondolni őket. 
Eddig is sok csodáját látták Jézusnak, tudták, hogy több 
mint egy átlagos rabbi, olyat nem is követtek volna. Ve-
lük viszont eddig nem sok csodát csinált – de tegnap éj-
jel nem kisebbet tett, mint hogy megmentette az életü-
ket. Péter jól ismerte a tengert, biztos volt benne, hogy 
Jézus nélkül nem élték volna túl ezt a hirtelen támadt, 
félelmetes erősségű vihart. Azóta más szemmel látta Jé-
zust, most már biztos volt benne, hogy sokkal több, 
mint egy hétköznapi tanító. 

– Na és aztán mi történt? – kérdezte Mátyás. A ta-
nítványokkal együtt reggelizett és kérdezgette őket a 
viharról. Szerette Jézust és a csapatát, akárcsak sokan 
mások, akik közül egyre többen jöttek ki a visszatérők 
üdvözlésére. 

– Végre átértünk a túlpartra, amikor valami olyasmi 
történt, ami szinte félelmetesebb volt a viharnál is – 
mesélte Jakab. 

– Az őrült felbukkanására gondolsz? – kérdezte 
Taddeus, miközben megfordította a szépen sülő halat. 

– Nem, hanem Péter tüsszentésére. – felelte Jakab, 
mire mindenki hangosan felnevetett, köztük Jézus is, 
csak éppen Péter nem. 

– Jól van na, egy kicsit megfáztam – duzzogott Pé-
ter. 

– Nem sokszor láttam még mifelénk megfázott em-
bert, de ennyire megfázottat még soha! – válaszolta ne-
vetve Taddeus. 
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A többiek is vele nevettek, Péter pedig dühösen rág-
csálta tovább a kenyerét, amikor megjelent Jákób. Ő is 
jóban volt Jézusékkal, jókedvűen letelepedett a vidám 
társasághoz, majd őszinte érdeklődéssel megkérdezte: 

– Péter, mitől ilyen hihetetlenül vörös az orrod?  
Az egyre népesebb társaságnak kellett jó pár perc, 

mire abbahagyták a nevetést. A mindig büszke Péter 
néhány percenként óriásit tüsszentett, időnként egymás 
után kettőt-hármat is, ezért inkább dühösen fejezte be a 
reggelijét, és hagyta, hogy kivételesen valaki más me-
séljen. 

– Szóval végre átértünk Gadarába – folytatta Jakab – 
Elég nehezen tudtunk kikötni, mert nagyon meredek 
volt a part, végül inkább lehorgonyoztuk a hajót és ki-
úsztunk. Egy nagyon meredek ösvény vezetett felfelé, 
néhol négykézláb kellett haladnunk, hogy feljussunk. 
Végre fellélegeztünk, amikor lankásabb lett a terep, egy 
legelő szélén találtuk magunkat. 

– Azonban ekkor jött az őrült – szúrta közbe János. 
– Bizony – bólintott Jakab – Egy meztelen, torzon-

borz pasi bóklászott a sziklák között, láttuk rajta, hogy 
nem normális. Így elmondva nem olyan félelmetes, de 
ha láttátok volna az arcát, ha éreztétek volna azt a fojtó 
valamit, ami a közelében állva elkapott minket, ti sem 
jutottatok volna szóhoz! 

– És aztán mi történt? – kérdezte Mátyás. Már mind-
annyian megreggeliztek, de nem mentek sehova. Jézus 
egy kisgyerekkel játszott, miközben fél füllel hallgatta a 
történetet. 

– Váratlan fordulat. Péter tüsszentett. – mondta Ja-
kab. A hallgatóság megint felnevetett, de a tanítványok 
még csak el sem mosolyodtak. 

– Addig mi is fogtuk a hasunkat a nevetéstől, vala-
hányszor Péter tüsszentett, de akkor ez borzasztó volt. – 
mondta Taddeus – Az őrült pasi a hang hallatán ránk 
nézett, majd rohanni kezdett felénk. 

– De hát ti legalább tízen, tizenketten voltatok, nem? 
– kérdezte egy idősebb férfi, akit akkor láttak először. 

– Mit tudsz te arról! – torkollta le Péter, végre bele-
szólva a beszélgetésbe – Az a férfi nem csak egyszerű-
en erős volt, de eszeveszett is. Meg sem érezte volna, ha 
beleszúrom a halászkésemet, megtorpanás nélkül leha-
rapta volna a kezemet, aztán a többiekre vetette volna 
magát!  

Péter nagyot nyelt, ahogy visszagondolt erre a pilla-
natra. Még egy teljes nap sem telt el azóta, hogy a 
gadarai bolond feléjük rohant, ők pedig talán még job-
ban féltek, mint a vihar alatt. Valamiért földöntúli resz-
ketést okozott mindannyiukban az őrült, kivéve persze 
Jézusban. Nem tudta bántani a támadó, amikor odaért, a 
földre esett előtte. Jézus gyorsan rájött, hogy gonosz 
démonok vannak benne, ezért némi beszélgetés után 
egyszerűen a közeli disznókba küldte az ördögi lelke-
ket. Péter erős szíve aznap már sokadszor szorult össze, 
ahogy meghallotta a disznók éktelen visítását, majd lát-
ta, ahogy a szakadék felé kezdenek rohanni és a mélybe 
vetik magukat. Egyik sem élte túl, a férfi viszont hirte-

len teljesen normális lett, ruhákat kért, és dicsőítette Jé-
zust. 

A gadaraiak nem voltak túl kedves emberek, de most 
kifejezetten dühösek voltak a disznóik miatt, és nem ér-
dekelte őket a közveszélyes őrültjük csodás gyógyulása. 
A férfi ezek után persze kérte Jézust, hogy velük me-
hessen, de a Mester azt mondta neki, hogy maradjon 
Gadarában és mondja el minél több embernek, hogy mi 
történt, hogy az itteniek is halljanak Isten hatalmáról.  

– Aztán mit csináltatok? – kérdezte megint Mátyás. 
– Semmit. Egy kicsit még maradtunk, aztán hajóba 

ültünk, és már itt is vagyunk. – válaszolt Taddeus – 
Elég durva volt ez az elmúlt egy-két nap, remélem vi-
dámabb dolgok várnak itthon... 

Tévednie kellett. A jókedvű, lassan tömeggé duzza-
dó csoporton keresztülvágott Jairus, a helyi zsinagóga 
vezetője. Odalépett Jézushoz, és elé térdelt. 

– Mi a baj? – kérdezte Jézus, látva Jairus arcán az 
ijedtséget. 

– A lányom csak tizenkét éves, de most olyan beteg 
lett, hogy attól félek, már haldoklik. – mondta Jairus 
csendesen. A tömeg elnémult. 

– Menjünk oda! – mondta Jézus, és felhúzta a föld-
ről Jairust. Sietős léptekkel indultak el, a tanítványokkal 
és a többi kíváncsiskodóval a sarkukban. Péter megint 
hatalmasat tüsszentett, de most senki sem nevetett. 

Ahogy beértek a partról a városba, egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk, alig tudtak előrejutni a szűk ut-
cákon. Jairus nagyon igyekezett hazajutni a gyógyító-
val, de Jézus hirtelen megtorpant: 

– Ki érintett meg? – kérdezte. 
– Ezt hogy érted? – kérdezett vissza Péter, vörös or-

rát törölgetve. – Óriási a tömeg, rengetegen hozzánk ér-
nek. 

– Valaki megérintett és erő áradt ki belőlem – mond-
ta Jézus és fürkészni kezdte a körülöttük állókat. Jairus 
kezét tördelve várta, hogy mikor folytatják már az útju-
kat, de nem szólt semmit. 

Jó néhány másodperc telt el kínos csendben. Végül 
egy asszony lépett Jézus elé, és halkan azt mondta: 

– Én voltam. 
Péterre ez a találkozás hasonlóan nagy hatással volt, 

mint a vihar és a gadarai őrült. Az asszony elmondta, 
hogy már tizenkét éve vérfolyásos beteg, de most meg-
gyógyult. Még néhány szót beszéltek, majd Jézus annyit 
mondott neki: 

– A hited megtartott, menj békével! 
– Köszönöm! – felelte az asszony megszeppenten. 

Látszott, hogy nagyon boldog, de nagyon meg van ille-
tődve. A hangulatot Péter újabb tüsszentése zavarta 
meg, egymás után kettőt tüsszentett, hiába próbálta 
visszatartani. 

– Mehetünk! – fordult vissza Jézus Jairushoz és a 
menet ismét megindult a zsinagóga felé. 

Péter igencsak elgondolkozott a történteken. A nő 
egyszerűen megérintette Jézust, és meggyógyult. Ő már 
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jóideje náthás, de mégsem javul az állapota, sőt talán 
már láza is van. Vajon miért? 

A következő csodát is végignézte, de továbbra is 
ezen az asszonyon gondolkozott. Ez az érintés járt a fe-
jében, miközben megjelent Jairus egyik szolgája, és kö-
zölte, hogy elkéstek – a lány meghalt. Jézus ennek elle-
nére sem adta fel, és a vége az lett, hogy ott álltak a 
lány ágya mellett, aki már nyilvánvalóan halott volt, de 
Jézus fantasztikus módon visszaadta az életét: a halott 
egyszercsak felült és teljesen egészségesen nézett rájuk. 

Később Jézus még sok emberrel beszélt, sokakat ta-
nított, késő este volt már, mire visszamentek a part mel-
letti ligetbe és letáboroztak. Péter hangosan tüsszögött, 
miközben a tűz mellett megvacsoráztak, és bár nem volt 
túl jól, a többiekkel ellentétben mégsem aludt el egyből, 
amikor leheveredtek. Tétován nézte a csillagokat, majd 
a nem messze fekvő Jézus hátát. 

„Engem is meggyógyítana?” – kérdezte halkan ma-
gától. – „Olyan sok jót tett velem mostanában. Ő nem 
csak egy tanító, hanem olyan, mint maga Isten.” 

Szégyellte magát, de végül felült, és mint egy kis-
gyerek, aki rosszat álmodva felébreszti a szüleit, oda-
osont Jézushoz és kinyújtotta a kezét a válla felé. Félt, 
hogy felébreszti őt vagy a többieket, főleg akkor rémült 
meg, amikor érezte, hogy újra hatalmasat fog tüsszente-
ni. De ahogy Jézus vállához értek az ujjai, egyből el-
múlt a tüsszentési inger. Péter érezte, hogy abban a pil-
lanatban meggyógyult. 

Jézus váratlanul mozgolódni kezdett, majd felé sem 
fordulva csak ennyit motyogott: 

– Örülök, hogy hiszel bennem, Péter! 
– Miért nem előbb gyógyítottál meg? – kérdezett 

vissza a már egészséges tanítvány. Szokás szerint egy-
ből megbánta, amit mondott, egy „Köszönöm a gyógyu-
lást” mondat jobban illett volna az alkalomhoz. 

– Szükséged volt erre a betegségre, de most már 
sokkal jobban látod, hogy ki is vagyok én. Egy megfá-
zás néha többet ér ezer tanításnál. – mondta Jézus, majd 
ásított egy nagyot és visszaaludt. 

Sonkoly Tamás 
(www.sonkolytamas.hu) 

 
 

Húsvét reggelén 
 

Húsvét reggelén a szikla 
nem volt a helyén – 
Fény ömlött a sötét sírba, 
Jézus nincs ott: él! 
Nem tarthatta már fogolyként 
a sötét verem. 
Feltámadt, ahogy ígérte, 
dicsőn, győztesen! 
 

Néma bárányként Jézusom 
értem szenvedtél. 
Golgotán folyt drága véred, 
az én bűnömért. 
Felvitted a keresztfára 
minden vétkemet. 
Te haltál meg, hogy én éljek 
csodás szeretet! 
 

Már nem fenyeget ijesztőn 
az adóslevél! 
Véred volt a megváltó ár, 
és Te fizettél! 
Önmagad áldoztad értem, 
mégis naponta – 
visszaeső bűnös vagyok, 
ó, mea culpa! 
 

Köszönöm, hogy ma is tart még – 
ez a kegyelem. 
Botlásaim fennakadnak 
szent türelmeden! 
Feltámadott, hű Megváltóm, 
én mit adhatok? 
Vonj kebledre, és fogadj el, 
már Tied vagyok! 

Kocsis István 

Anyai intés (is lehetne) hajadonoknak 
így tavasszal... 

 
A szíved, persze, és tudom a tavasz is... de ezeket a kérdéseket (is) tedd fel 

magadnak, lányom:  
– Az, ahova ő most megy, oda követem-e önként és boldogan, lelkesedéssel, s 

őt segítve abban, hogy oda eljusson? 
– Azért, amiért ő most lelkesedik, azért tudok-e én is lelkesedni úgy, hogy 

azokban együtt éljük meg az örömöket? 
– Az életmód, ahogy most él, az, ahogy a pénzzel, a gyerekekkel, a szüleivel, a 

munkatársaival bánik, alkalmassá teszi-e arra, hogy vezessen engem? 
– Az, amilyen szerepet felvesz azokban a csoportokban, amikhez tartozik, éb-

reszt-e bennem csodálatot és alázatot?  
– Az, ahogyan a kudarcait megéli... elég szilárd marad-e ahhoz, hogy ilyenkor 

is a vezetőm legyen?  
– Az, ahogyan a sikereit kezeli... nahát, arra ma már nagyon figyelnék. Tud-e 

alázatos maradni egy siker után? Semmiképpen nem szeretném ugyanis, 
hogy azért ne álljak hathatósan mellé, mert a sikerhez jutva öntelt és kibír-
hatatlan lesz... Nem szeretném a beképzeltségtől azzal óvni, hogy takarék-
ra állítom a segítségemet, esetleg még butának is tettetem magam, vagy 
valami más módon fékezem a család teljesítményét. Sok nő kényszerül így 
óvni a házasságát, nem is gondolnád. 

Itt jut eszembe: Pilinszky egyszer azt mondta és ez sok, definíciós problé-
mában segített nekem: „Szeretni (némi egyszerűsítéssel) annyi, mint tölteni vele 
időt és segíteni őt a céljai elérésében.” 

Ha ezt elfogadjuk, úgy ha valakinek  
– nem tudsz azonosulni a céljaival, vagy esetleg  
– nem is ismered a céljait, esetleg mert 
– ki sem tűzött ilyet maga elé,  

azt, biztosan nem tudod szeretni. 
Tóth Péter 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A múlt havi rejtvények megoldásait a lépcsőházban lé-
vő táblán láthatjátok. Nagyon örültem, hogy már 15-en 
adtak le helyes megfejtést! Sőt, két kispajtás a nagy-
mamájával küldte el a színezést Angliából. 
Együtt örülünk a márciusi megfejtőkkel, akik: 

Almási Rubina 
Ádány Balázs, Máté és Zsófia 
Boda Péter 
Egyed-Kiss Dániel és Márk 
Kiss Anna, Máté és Zoltán 
Uri Benjámin és Imre 
Zákány Árpád 
Zsigovics Benjámin és Dorina 

Most pedig következzenek az új feladatok, ame-
lyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, 
és ha nagyon szükséges egy kis szülői segédlettel old-
jatok meg. Megfejtéseiteket április 26-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Á. J. 

 

 

Boldog 
születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük az áp-
rilisi születésnaposokat! 

Boda Péter (ápr. 4.) 
Egyed-Kiss Márk (ápr.18.) 

 
 

Óvodások (7 év alatt) 
 
Ezen a képen az Úr Jézus Jeruzsálembe történő bevonulását látjátok. Ez az esemény előzte meg a húsvéti történé-
seket. Beszélgessetek anyuékkal arról, hogy miben különbözött ez nagyon attól, ami nagypénteken-húsvétkor tör-
tént az Úr Jézussal. Ha elkészültetek a színezéssel, vágjátok ki a rajzot, és a neveteket is ráírva dobjátok be a szoká-
sos dobozba. (Forrás: www.reformatus.hu) 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetekben a feltett kérdésekre kell tudni a helyes válaszokat. Ezeknek a betűjelét összeolvasva egy hús-
véthoz kapcsolódó fogalmat kaptok, amit a kipontozott vonalra kell leírnotok. Ha megakadtok, akkor hívjátok segítségül 
a Bibliát. Miután elkészültetek, írjátok rá a neveteket a rejtvényre, vágjátok ki és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
1. Melyik az az ünnep, amikor az Úr Jézus szamárcsikón bevonult Jeruzsálembe? 

C.) aratási ünnep M.) virágvasárnap D.) karácsony 
2. Mit csinált az Úr Jézus a Gecsemáné kertben? 

E.) sírva imádkozott R.) árult valamit Á.) hálót kötözött 
3. Ki árulta el az Úr Jézust? 

K.) Kajafás V.) Máté G.) Júdás 
4. Hányszor tagadta még Péter az Úr Jézust, mielőtt a kakas megszólalt? 

G.) egyszer Ö.) ötször V.) háromszor 
5. Hogy hívták azt a római helytartót, aki mosta kezeit az Úr Jézus vérétől? 

P.) Heródes Á.) Pilátus F.) János 
6. Mi a neve annak a helynek, ahol az Úr Jézust keresztre feszítették? 

A.) Názáret J.) Betlehem L.) Golgota 
7. A hét első napján hajnalban kik mentek először az Úr Jézus sírjához? 

T.) az asszonyok N.) a pásztorok C.) a főpapok 
8. Mit mondott a feltámadt Úr Jézus, amikor megjelent a tanítványoknak? 

K.) Lássátok, én vagyok! Ű.) Én vagyok a zsidók királya. Á.) Békesség néktek! 
9. Miért kell elfogadnunk az Úr Jézus halálát és feltámadását? 

Q.) hogy jókedvünk legyen S.) hogy örök életet nyerjünk Z.) hogy szépen éljünk 
 
Megfejtés: ............................................................................................. 
 
 
Nagy iskolások (11 év fölött) 

Húzzátok ki az értelmes, és egyben a húsvéti történethez kapcsolódó szavakat (8 db) az alábbi rejtvényből, majd a meg-
maradt betűkből egy, az Úr Jézusra vonatkozó kifejezést kaptok. Ezt kell leírni a kipontozott vonalra. Ha nagyon szor-
galmasok akartok lenni, akkor derítsétek ki, hogy mi köze van ennek a kifejezésnek ahhoz például, hogy a keresztyén 
emberek egy halat ábrázoló matricát ragasztanak az autójukra. Miután elkészültetek, írjátok rá a neveteket a rejtvényre, 
vágjátok ki és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

J A T G G I V Ó

Ú M I O L S E Z

D P I L Á T U S

Á S E G N E Á I

S I M O N N F D

I P É T E R T Ó

K A J A F Á S K
 

 
Megfejtés: ................................................................................................................................... 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 
áprilisban 
született 

testvéreinket! 

Szabó Sándorné (ápr. 3.) 
Tapasztó Istvánné (ápr. 3.) 
Bányai Jozefina (ápr. 4.) 
Uri Ildikó (ápr. 6.) 
Nagy Lajos (ápr. 8.) 
Ádány Ferencné (ápr. 10.) 
Tokaji Istvánné (ápr. 14.) 
Ádány Orsolya (ápr. 15.) 
Menyhért Béláné (ápr. 16.) 
Kóródi Mária (ápr. 17.) 
Simon Erika (ápr. 21.) 
Zákány Csaba (ápr. 26.) 
Juhász Béla (ápr. 28.) 
Sztasák Mihály (ápr. 30.) 
 

„A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy meg-
érthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosz-
szúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának.” (Ef 
3,18) 

Azok a dolgok, amiket belső életetekben éltek át, amiket 
veletek tesz Isten, ez mások előtt nem mindig nyilvánvaló, de 
számotokra alapvető fontosságú. Az Úr cselekedetein keresz-
tül ismeritek meg Őt, és egyre jobban ragaszkodtok az Ő 
személyéhez. Az Úr célja, hogy az Övéi legyetek. Az Ő isme-
rete nélkül egyedül érzitek magatokat. Legyetek biztosak ab-
ban, hogy nem vagytok egyedül, mert Ő nem hagy magatok-
ra. 

Az Úr biztosítani akarja jövőtöket, ehhez határozott és 
megbízható vezetést ad, az élet nehézségein át akar vezetni ti-
teket, mégpedig győztesen. Imádkozzatok, hogy megérthessé-
tek személyes életetekre vonatkozó ígéreteit, az Úr cselekede-
teit, és engedelmesen kövessétek az Ő szavát, hogy teljesség-
re jusson életetekben az Ő jóvolta! 

Lukács Edit

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, barátkozók 

alkalma (Palacsintázó), 
gyerekeknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

lom 

Minden hónap 2. vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

 
 

Bemerítési ünnepély lesz gyüle-
kezetünkben április 19-én, va-
sárnap délelőtt 10 órakor.  
 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
özv. Gál Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 
Zákány Zoltán 
„Mivel tehát már elfogadtátok 
Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is 
őbenne. Gyökerezzetek meg és 
épüljetek fel őbenne, erősödjetek 
meg hit által, amint tanultátok, és 
hálaadásotok legyen egyre bősége-
sebb.”(Kol 2,6-7) 
 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió 
Április 24. péntek 13.30 óra 
Az Úr közel! Baptista félóra 

Tv-műsor: 

MTV 1:  
Április 13. Húsvéthétfő,  
10.55 óra 
Istentisztelet közvetítése Vácról 
Ism: 14.05 órakor az M2-n. 

Baptista ifjúsági műsorok 
Vasárnaponként 9 óra után  

PAX TV: 
Április 27. hétfő, 19.00 óra 
Békesség Hírnöke 
Ismétlés: másnap 9.00 óra 

 
Vers 

 

Ők 
 
Férfikezek fogják a korbácsot, 
a szögeket ők verték kezébe, 
beleroppant igyekezetük 
a Törvény betűjébe; 
a nők sírtak, 
olyan gyengék voltak, 
és oly megvetettek, 
ők 
„csak” balzsamot vittek 
kora reggel. 
 
De 
a Feltámadás tanúi lettek! 
 

Lukátsi Vilma 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


