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Fényt hagyni magunk után! 
Az élet örök búcsúzás. 
Ó bár csak tudnánk távozáskor 
Fényt hagyni, mint a Messiás, 
Belészeretni a szívekbe, 
Apostolokba, mártírokba, 
Hogy átadják a századoknak, 
A századok az ezredeknek! 
Fényt hagyni, mint a Messiás! 
 

Vagy legalább, mint az anyák, 
Kik egyre jobban megragyognak, 
Minél sötétebb lesz az éj, 
És minél jobban porlanak 
A bánat-barna hant alatt. 
Fényt hagyni, mint a jó anyák. 
 

Vagy legalább is, mint a Nyár, 
Amely almákba és diókba 
Szerette édes álmait, 
És édességével világít 
A hosszú, hosszú tél alatt. 
Fényt hagyni, mint a drága Nyár. 
 

Vagy legalább is, mint a Nap, 
Melyet elnyelt az alkonyat, 
De a legbúsabb éjben is 
Világít még a gyöngyvirágban, 
A liliomban, mécsvirágban. 
Az életünk olyan tünékeny. 
Ó, szent fényt hagyni volna jó! 
 

Mécs László 

 

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre! 
 

„… és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak; 
azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt 

elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és 
így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát 

egymást ezekkel az igékkel. (1Thesz 4, 16-18) 

 

„Hiszem az örök életet!” 
 
„Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése 
és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a 
mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra 
hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,9–10) 
 
ÖRÖMMEL ÉS HÁLÁVAL gondolunk arra, hogy Is-
ten Atyánkká lett Jézus Krisztus által, és mi gyermekei 
lehetünk. Csodálatos kiváltság! Mert ha gyermekek va-
gyunk, „örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai 
pedig Krisztusnak.” Vajon mi ez az örökség, amelyet 
egykor elnyerhetünk? Pál apostol úgy írja Titusznak, 
hogy „az Ő kegyelméből megigazulva örökösei legyünk 
reménységünk szerint az örök életnek.” (Tit 3,7). Az Úr 
Jézus más fogalmakat is alkalmaz az örök élettel és az 

üdvösséggel kapcsolatban. Az utolsó ítéletkor így fog 
szólni a jobb keze felől állókhoz: „Jöjjetek, Atyámnak 
áldottai, örököljétek azt az országot, amely nektek ké-
szíttetett a világ kezdete óta” (Mt 25,34). 

A hívő élet nem más, mint a bűn lerombolására és a 
szentség megvalósítására irányuló állandó erőfeszítés. 
Legfőbb törekvésünk, hogy e földön megvalósítsuk Is-
ten láthatatlan uralmát, azáltal, hogy mind több embert 
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vezetünk Jézushoz. Még ha feltesszük is, hogy ez az 
egész emberi rendeltetésünk csak földi, és a halállal 
minden bevégződik, akkor is a legszebb, emberhez 
legméltóbb tevékenység. E feltevéssel azonban szá-
munkra ez az élet nemcsak haszontalan volna, hanem 
egyenesen kétségbeejtő. A korintusi gyülekezetben vol-
tak némelyek, akik azt hirdették, hogy a halottak nem 
fognak feltámadni. Pál válasza ez: „Ha a halottak nem 
támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. És ha 
Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még 
bűneitekben vagytok”. Sajnos ma is vannak keresztyé-
nek, akik csak a történeti Jézust hiszik, de feltámadását 
csupán az újjászületés jelképének tekintik. Ezeknek így 
felel Pál apostol: „Ha csak ebben az életben reményke-
dünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra mél-
tóbbak vagyunk”. Tehát a halál kérdése nem maradhat 
tisztázatlan a hívő ember előtt. A Szentlélek az Ige által 
szemünket a láthatatlan jövendő felé irányítja. Ennek 
alapján azt mondhatjuk, hogy a hívő ember halála nem 
remény nélküli. Külső emberünk gyengesége és elmúlá-
sa fényt vet lelkünk Krisztussal való egységére. 

AZ EMBER KÉT VILÁGHOZ TARTOZIK: a ter-
mészeti és a lelki világhoz. Az életünk ennek a két vi-
lágnak a küzdőtere. Testünkben alá vagyunk vetve a 
természet törvényszerűségeinek, lelkünk pedig össze-
köttetésben áll az örök Istennel. A bűn a lelki világun-
kat is alá akarja rendelni a természetnek, végső soron a 
halálnak. A hit pedig a testünket is ki akarja ragadni a 
természet szorításából, és a lélek uralma által fel akarja 
magasztosítani. Minden azon fordul meg, hogy melyik 
győz: a bűn-e, amelynek zsoldja a halál; vagy a hit, 
amely az életre vezet?! 

Az efelől való bizonyosságra a hívőt a Jézus Krisz-
tussal való közössége juttatja el. Az Úr Jézus nem csak 
látásokat ad nekünk az égi dicsőségről, de bennünk élve 
megtapasztaltatja velünk már e testben. És a Szentlélek, 
akit ennek bizonyságául elküldött az Úr, már e földön 
megerősíti a hívőt az örök életben, éneket fakaszt az aj-
kán: „Érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém 
lett”. Megváltónk imádkozik is azért, hogy az örök élet 
dicsőségét megoszthassa övéivel: „Atyám, azt akarom, 
hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, 
ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, ame-
lyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kez-
dete előtt” (Jn 17,24). 

A Biblia világosan és határozottan tanítja, hogy az 
idők végén, amikor Jézus Krisztus megjelenik, feltá-
madnak a halottak, akik Krisztusban haltak meg. Ez 
lesz az „első feltámadás”. A második feltámadás az 
ezeréves békeország után következik be, amikor vala-
mennyi halott – aki valaha élt a földön – feltámad, hogy 
megjelenjen az utolsó ítéleten. „Boldog és szent az, aki-
nek része van az első feltámadásban”.  

HOGYAN TÁMADNAK FEL A HALOTTAK? – 
hangzik fel a kérdés (1Kor 15,35–49). Pál apostol a 
természet világából vett hasonlatokkal válaszol. A ma-

got azért vetjük a földbe, hogy belőle új magot kapjunk. 
Mielőtt ez bekövetkeznék, két folyamat játszódik le: az 
elvetett mag „meghal”, de belőle új hajtás nő. Az új 
mag az elvetett magból való ugyan, mégis más, mint 
volt. S mindez Isten teremtő hatalmának a csodája! A 
feltámadás titkának másik mozzanata: mindenfajta mag 
csak a maga fajtájából képes másik magot teremni. A 
régi és az új közötti különbség a minőségben van! 

Az „elvettetésre”, a réginek az elmúlására három jel-
lemző szót használ az apostol: mulandóság – az egész 
életünk ennek a jegyében telik –, gyalázat – a közös-
ségből való kitaszíttatást jelenti –, és erőtlenség – amely 
tehetetlenség a ránk támadó ellenséges hatalmakkal 
szemben. A feltámadásra ugyancsak három szava van: 
romolhatatlanság – a pusztító erők hatóköréből kivétet-
tünk –, dicsőség – a fény, az érinthetetlenség jelzője –, 
és az erő – győzelemre vivő képesség, életre támasztó 
hatalom. A bibliai gondolkodás számára sem a halál, 
sem a feltámadás nem természeti jelenség, hanem Isten 
haragjának illetve irgalmának következményei. 

Valóság az elmúló, sírbaszálló érzéki test, de ugyan-
ilyen valóság a Szentlélek uralma alatt álló „lelki test” 
is, amint erről Isten bizonyságot tett Fia, Jézus Krisztus 
feltámasztásával, s bizonyságot tettek mindazok, akik 
látták a Feltámadottat.    

AZ ELSŐ EMBER, ÁDÁM, Istentől kapta az életet. 
Ennek birtokában élő és mozgó, tevékeny lénnyé lett, – 
de mert a lelke nem a saját tulajdona, – életet támasztó 
ereje nem volt sem neki, sem utódainak. Jézus Krisztus, 
az utolsó Ádám viszont teljesen az Isten akarata szerint 
való volt. Bár mulandó, és halálnak alávetett emberként 
élt, de a feltámadás révén Isten új testtel ajándékozta 
meg Őt, s ez a lelki test örökké megmarad. Nincs ha-
talma felette a bomlás és romlás erőinek. Ádám a ha-
landók sorának első tagja, Krisztus az el nem múlóknak 
első tagja. Amazok a földből valók, emezek mennyei-
ek.  

Földi életünk idején földi őseink ismertetőjegyeit 
hordozzuk magunkon, de az utolsó Ádámban, Jézus 
Krisztusban való hitünk által lehetőséget kapunk arra, 
hogy a miénk legyen az Őt jellemző romolhatatlanság, 
dicsőség és erő. Valamennyien vágyunk az Őhozzá való 
hasonlóságra: „…akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi 
magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, 
testünk megváltására” (Róm 8,23b). Soha ne felejtsük 
el: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, 
ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki 
az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi 
gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel alá is tud 
rendelni önmagának mindent” (Fil 3,20–21). Testünk 
feltámasztását és az örök életet akkor várhatjuk boldog 
reménységgel, ha elmondhatjuk hittel Pál apostol val-
lomását: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás 
nyereség” (Fil 1,21).  

Kolozs Nagy János 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Hálaadónap 
 
Október 17-én a délelőtti istentisztelet keretében tartottuk meg idei hálaadónapunkat. 
Az alkalom ünnepi voltát jelezték a gyermekek által az Úr asztalára helyezett hálánk tárgyai: a mindennapi kenyér, 
a mennyei kenyér, a Biblia, és a gyümölcsöstál, amely Isten ezeken felüli gondoskodását jelképezte. Valamint az 
igehirdetés, az énekkar szép énekei, testvéreink bizonyságtételei és az alkalomhoz illő költemények is. 
Mindenért Istené a dicsőség! 
 

   
 

 

Különleges ajándék 
 

Beszámoló az őszi Gyermekklub-alkalomról 
 

A Reformáció emléknapján, október 31-én délután tar-
tottuk meg őszi Gyermekklub-alkalmunkat, amelyre a 
XI. kerület hátrányos helyzetű családjaiban élő gyerme-
keket hívtuk meg. Közel ötvenen jöttek el szüleik, 
nagyszüleik kíséretében. A rendezvényt Nagyné Zsuzsa 
nyitotta meg köszöntve a vendégeket és ismertetve a 
programot. Most sem maradhatott el az énektanulás, 
amelyet ez alkalommal Nagyné Kalán 
Éva vezetett a fiatalok segítségével. A 
Kicsiny kis fényemmel világítani fo-
gok” kezdetű dalt gyorsan megtanul-
ták a kicsinyek, s aztán bátran kiálltak 
a pódiumra és a kezükkel „jelelve” 
harsányan énekeltek.  

Ismét ellátogatott hozzánk Kiss 
László rajzos evangélista, aki ez alka-
lommal Isten „Különleges ajándék”-
áról beszélt, folyamatosan kiegészítve 
a félig előkészített rajzokat. Először 
az ember három ínségére: a 
szabadság, a szeretet és az élet hiányára mutatott rá, 
majd negyedik lépésben a masnival szépen átkötött 
ajándékdobozt kiterítette, amely így nagy meglepeté-
sünkre keresztté változott. Laci bácsi kifejtette, hogy a 
golgotai kereszten halt meg Isten kimondhatatlan aján-
déka, az Úr Jézus Krisztus. „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” A bű-
nös ember hit által megszabadul a bűn rabságából, meg-
tapasztalja Isten szeretetét és örök életet, üdvösséget 
nyer. Az evangélista megrendítő bizonyságtételéből 
megtudtuk, hogy a múlt héten temette édesapját, aki 
élete utolsó heteiben fordult Isten felé, és fogadta el a 
legnagyszerűbb ajándékot, Jézus Krisztus üdvözítő ke-

gyelmét.  
A frissen tanult ének gyakorlása 

után ajándékkal kedveskedtünk a gyer-
mekeknek, akik örömmel dicsekedtek 
egymásnak az újonnan szerzett 
kincsekkel. A foszlós kalács és meleg 
citromos tea mellett jólesett 
elbeszélgetni a hétköznapi 
problémákról, örömteli 
megtapasztalásról, a változás 
lehetőségéről… A kisteremben ezalatt 
nagy mennyiségű „second hand” ruha 
talált gazdára. S miközben a zongora 

hangjai új és új énekre hangolták szívünket, arra gon-
doltunk, milyen jó lenne, ha rendszeresen ide járók kö-
zül minél többen tiszta, fehér ruhát ölthetnének! Boldo-
gan részt vennénk bemerítésükön… Hisszük, hogy 
Urunk ezt megteheti! Imádkozzunk érte! 
 

Kolozs Nagy János 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Isten malmai olykor lassan őrölnek. Szeretett testvérünk, Pomázi Lászlóné, Ilonka néni életében sem úgy működtek a hí-
vő élet dolgai, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva. Mégis odaadó, hálás szívvel tesz bizonyságot Isten szeretetéről, 
terelgetéséről, szabadításáról a most következő interjúban, amelyből megismerhetjük eddigi hosszú életének sok fontos 
eseményét. 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
születtél, kik voltak a szüleid, 
testvéreid, hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

1931. március 20-án szület-
tem Pestszenterzsébeten, a mai 
XX. kerületben. Szüleim 
dolgos, szorgalmas emberek 
voltak. Testvéreim: Vince 1929-

ben, Sándor 1935-ben született. Szüleim a nehéz gazda-
sági években is szeretettel és nagy gondossággal nevel-
tek bennünket. (1929-33-as gazdasági válság) Körülbe-
lül 1934-ben tértek meg. és az erzsébeti gyülekezetben 
be is merítkeztek. Ezután rövid időn belül Angyalföldre 
költöztünk, és ettől fogva a Jász utcai gyülekezet tagjai 
lettek, így mi már hívő családban nevelkedhettünk fel. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél? 

Az angyalföldi gyülekezetről vannak emlékeim. 
Minden vasárnap délelőtt és délután ott voltunk. Apám 
a gyülekezeti zenekar tagja volt. Mi, gyerekek rendsze-
resen jártunk a vasárnapi iskolába. Verseket mondtunk, 
igerészeket tanultunk meg kívülről, sok gyermekéneket 
ismertünk. 14 éves koromig jártam gyülekezetbe. 1945-
ben Bölcskére költözött a család, itt vettek házat a szü-
leim. Akkor már csak a mama járt a Hargas család 
egyik szobájából kialakított kis imaházba. Apám és én 
más irányt vettünk. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? Milyen világi munkahelyen dolgoztál? 

Iskoláséveimet Angyalföldön töltöttem. A négy 
elemi után polgári iskolába jártam. A háború miatt az 
utolsó évet Bölcskén fejeztem be, az ottani katolikus 
zárda külső növendékeként. Ez az én hitéletemre nagy 
befolyást gyakorolt. Ettől kezdve kizárólag a katolikus 
vallást gyakoroltam, ebben a hitben jártam. A gyüleke-
zetből teljesen elmaradtam, csak nagy ritkán mentem el 
a mama unszolására. 

18 évesen egyedül jöttem fel a fővárosba állást ke-
resni, mert a család anyagi helyzete ezt kívánta. Egy 
ismerősünk révén felvettek a Közlekedési Vállalathoz, 
így sokat segíthettem szüleim anyagi helyzetén. Idő-
közben az Eötvös gimnáziumban érettségi vizsgát tet-
tem. A vállalat elvégeztette velem a Városi Tömegköz-
lekedési Tisztiiskolát. Emellett „egyfajta” egyetemet is 
el kellett végeznem az akkori munkaköröm miatt, amire 
ma már nem vagyok büszke, de hozzátartozik az igaz-
sághoz. 

35 évig dolgoztam ennél a vállalatnál, 1983-ban 
nyugdíjaztak, mint a Közlekedés Kiváló dolgozóját. (Ez 
a kitüntetés nyugdíjkiegészítést is jelentett számomra.) 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? 
Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? 

A párválasztás nem volt egyszerű az életemben. Az 
akkori szokásokhoz képest konzervatív voltam. Féltem 
mindenféle kapcsolat létesítésétől. Végül a család taná-
csára mutatták be a férjemet nekem. Kezdettől fogva 
hasonló érdeklődési körünk volt, hamar megbarátkoz-
tunk a gondolattal, hogy egymásnak vagyunk teremtve, 
így 5 hónap múlva, 1956. augusztus 15-én házasságot 
kötöttünk egy XIII. kerületi katolikus templomban. 

Kölcsönös ragaszkodó és egymást tisztelő szeretettel 
áldott meg bennünket Istenünk. Férjem ebben az időben 
katonatiszt volt, de az 56-os események után kérte a le-
szerelését. A katonaságtól leszerelték ugyan, de ettől 
kezdve a kis család nyugalma megszűnt. Rendszeresen 
megfigyeltek bennünket, minden lépésünkről tudtak. A 
férjemet állandóan zaklatták, kihallgatások sora kezdő-
dött. Egy alkalommal megfenyegették azért, mert tu-
domásukra jutott, hogy a családja rendszeresen temp-
lomba jár. Nagyon félt, és én is féltettem őt, ezért aztán 
egyre ritkábban mentünk misére, majd egy idő után tel-
jesen elmaradtunk. A mama ebben az időben még töb-
bet imádkozott értünk, látta, hogy a lelki életünk teljes 
válságba került. 
– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 

Kezdettől fogva férjem édesanyjával laktunk együtt, 
mivel ő egyedül élt, és az volt a kívánsága, hogy nála 
lakjunk. Anyósommal nem volt súrlódásmentes a kap-
csolatunk, de Isten adott mindenhez erőt. A szeretet, 
ami a kis családot összetartotta, minden próbát kiállt. 
Férjem házasságunk 30. évében örökre itt hagyott min-
ket. Anyósomat én ápoltam és segítettem azzal a kegye-
lemmel és erővel, amit az Úrtól kaptam. 92 éves korá-
ban a kórházi ágya mellett együtt imádkoztunk, aztán ő 
is elment örökre. 
– Tudjuk, hogy Isten gyermekkel áldott meg Titeket. 
Hogyan érkezett ő a családba? 

1957-ben született meg kislányunk, Zsuzsa. Betelje-
sült férjem nagy vágya, hogy kislánya legyen. Nagy 
szeretettel neveltük őt. 26 éve dolgozik a KFKI-ban 
mint titkárnő. Két unokám született, Róbert 1978-ban, 
Ágnes 1985-ben. Róbert a számítástechnika területén 
dolgozik, Ágnes utolsó éves főiskolás, de már két éve 
dolgozik, jelenleg egy bankban. 
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– Három évvel ezelőtt jelent meg itt az újságban a 
megtérési történeted. Hogy érzed, mit tudnál még 
hozzátenni ahhoz? 

Sok megtérési történetet olvastam már, és én is több-
ször elmondtam már az én megtérésemet. Ezúttal azt 
szeretném elmondani, hogy maga a megtérés mint lelki 
megújulás, hogyan ment végbe az életemben. Nem el-
határozás volt, hanem kemény harc. 

Sokszor és sok igét hallottam és olvastam a Bibliá-
ból. Minden alkalommal éreztem, hogy le kell tenni Is-
ten elé a bűnterheimet, de ez nem ment könnyen. Közel 
20 évig voltam távol Istentől, nem volt könnyű a válto-
zás. Az ellenség harcban állt ellenem. Olyan volt ez 
számomra, hogy tudtam, hogy ott van egy ajtó, ami 
nyitva áll, csak be kell mennem rajta. Valahányszor el-
indultam az ajtó felé, a küszöbnél megtorpantam, nem 
volt erőm azon átlépni. Aztán Istennek hála – mert Ő 
türelmesen várt – eljött az a pillanat, amikor megerősí-
tett és a szó legszorosabb értelmében olyan fizikai és 
lelki erőmbe került, hogy beleremegtem, még a kezem 
is vizes volt, amikor leborultam előtte, kérve, hogy sza-
badítson meg bűneimtől és az ellenség szorításából. 
Akkor kaptam ezt az igét: „Ne félj, csak higgy!” 

Ez volt az a pillanat, amikor repülni szerettem volna, 
úgy éreztem kisebb lett a távolság Megváltóm és köz-
tem. Ez a távolság az évek során egyre kisebb lesz, az Ő 
szeretete és kegyelme által. Ma már fogja a kezem, és 
hiszem, hogy Ő vezet engem. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a 
gyülekezet tagja lettél? 

1996. december 22-én merítkeztem be az újpesti 
gyülekezetben, Újvári Ferenc lelkipásztor által. Két év-
vel később lehetőség volt egy Bibliatanulmányozási 
szakra jelentkezni. Ennek elvégzése után (4 év) a gyü-
lekezet megbízott egy Bibliakör vezetésével. Nagyon 
nagy alázattal, de boldogan végeztem ezt a szolgálatot 7 
éven át. Egész életemet, minden szabadidőmet betöltöt-
te a szolgálatra való felkészülés. Ez az időszak életem 
egyik legszebb része volt. Boldog voltam, hogy szol-
gálhattam, és hogy a testvérek elfogadtak engem. 
– Hogy kerültél hozzánk, Budára? Hogyan érzed magad 
gyülekezetünkben, milyen élményekkel gazdagodtál itt? 

A budai gyülekezetbe egy súlyos betegség után je-
lentkeztem. A betegség annyira megviselt fizikailag, 
hogy már nem tudtam Újpestre eljárni, és akkor már a 
Normafa közelében laktam. 

Rövid idő alatt sikerült beilleszkednem. A testvérek 
szeretete ebben sokat segített. Jól érzem itt magam, sze-
retek idejárni. Sajnos egy újabb betegség vett rajtam 
erőt, ezért a délutáni alkalmakra már nem tudok eljárni. 
Gyakran okozott gondot a délelőtti részvételem is, de 
eddig mindig megoldottuk, és a testvérek is segítenek a 
hazajutásban. Nagy örömömre találtam egy kis szolgá-
latot is. A hálaadónapi gyümölcsöstál összeállítása az 
én feladatom minden évben. 

– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? 

Voltak nagy próbáim! Édesanyám miután visszaköl-
tözött Budapestre, a Váci úti gyülekezet tagja lett. 
1982-ben hívta haza megváltó Ura hűséges gyermekét. 
Egy anya elvesztése felnőtt korban is fájdalmas. Tőle 
kapjuk itt a földön az életet, így halálával úgy érzem, 
hogy egy fontos szál elszakadt. Apám 1964-ben, bá-
tyám, Vince 1998-ban halt meg. Ő sajnos teljesen távol 
élt Istentől. 

1986-ban, férjem halála volt az egyik legnagyobb 
próba. Távozásával életem fele is odalett. Boldog há-
zasságban éltünk mindvégig, ha újra lehetne kezdeni az 
életet – vele kezdeném. 

Hívő életem nagy lelki harcokkal kezdődött. Az el-
lenség nagy erővel támadott, én pedig tapasztalatlan 
voltam vele szemben. Azt hittem, hogy egyedül is fel 
tudom vele venni a harcot, ezért sok kudarc ért. De az 
Ige mindvégig a szívemben volt: „Ne félj, csak higgy!” 
A kudarcok megtanítottak arra, hogy egyedül nem tu-
dok semmit tenni, csak Jézussal, az én Megváltómmal. 
És Ő ott van mindenhol és megerősít engem. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Legkedvesebb igém: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Ján 11,25). 
A bemerítési igém: „Boldogok, akik éhezik és szomjú-
hozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6) 

Énekeim: „Légy mindhalálig hű”, „Az Úr légyen 
áldott..”, „Hűséged végtelen”. Ahogyan az énekek sze-
retete is végtelen! 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 

25 éve élek egyedül. de csak fizikailag. Lélekben az 
Úr kegyelmét naponta érzem. Átsegít minden nehéz 
életkörülményen. Szerető családot adott a lányom és az 
unokáim által, akik szintén mindenben segítenek. Tu-
dom, hogy ők Isten eszközei az én számomra. 

Elég erőt kapok Istentől ahhoz, hogy ellássam ma-
gam, panaszra nincs okom. Mivel sok a szabadidőm, a 
Bibliát és az énekeskönyvemet sokat forgatom. Olva-
sok, énekelek, imádkozom. ma már ez a feladatom, s ha 
komolyan veszem, ez sem kevés. Lélekben készülök 
„Haza”. 
– Köszönöm kedves válaszaidat, és ezzel az igével kívá-
nom Isten áldását további életedre: 
„… és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább 
gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; 
hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és ki-
fogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon 
teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által 
Isten dicsőségére és magasztalására.” (Fil 1, 9-11) 

Ádány Judit 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Miért jó házasságban élni? 
 
Nemrégiben egy ismerős házaspár otthonában jártam. 
Beszélgettünk, és az egyik téma kapcsán a feleség vé-
leményére adott férji reakció teljesen megdöbbentett. 
Odavágott szavak és gyűlölet teli nézés. Nemcsak az 
asszonynak, de nekem, a kívülállónak is jéghideg ma-
rok szorította össze a szívemet. Jól érződött az, hogy ha 
valaki más jelenlétében is így kommunikál a feleségé-
vel, akkor ez már nem először fordult elő. Igazi, mély-
ről fakadó gyűlölet volt ez. 

Miért és hogyan juthat oda egy házasság, hogy két 
ember idegenként él egymás mellett, és ezt még más is 
észreveszi? – fogalmazódott meg bennem a kérdés. 
Természetesen egyszerű válasz erre nem adható, sok 
mindennek kell „szerencsétlen” módon a háttérben ösz-
szeadódnia ehhez. Ezért (meg egyébként sem) nincs jo-
gunk ítélkezni. 

Így kezdtem el gondolkozni a házasságról, és kérdé-
sek merültek fel bennem. 

Milyen házasságokat ismerek én? Sokfélét. Sok 
olyat, amilyenben nem tudnék élni, és sok olyat, ame-
lyet kölcsönös kedvesség és megbecsülés jellemez. 

Miért jó házasságban élni? Mert Isten így teremtett 
minket. Mert ez egy jó „intézmény”. Jól tanulható az 
alkalmazkodás, az önzetlenség, az egymásért élés, az 
összefogás, a szövetség. Mert szerethetsz és szerethet-
nek, mert egy lehetsz a másik feleddel. 

Mitől lesz jó egy házasság? Erre sokféle válasz le-
hetséges, és még az alap tekintetében sem jelenthetjük 
ki ex katedra, hogy a SZERETET. Mert vannak olya-
nok, akik nem emiatt házasodnak össze, mégis jónak 
ítélik a házasságukat. És ha körülnézünk a világban, 
akkor azt sem mondhatjuk megkérdőjelezhetetlen tény-
ként, hogy ISTEN, hiszen sok millió házasság köttetett 
Őnélküle. Vagy csak látszólag Nélküle? Ha egy házas-
ság legjobb alapja a szeretet, akkor az csakis Istentől 
lehet, hiszen Ő maga a SZERETET, és akkor ez a fajta 
szeretet is Tőle való? Ki-ki elfilozofálgathat még ezen. 

Azt viszont teljes szívvel mondhatom, hogy a saját 
házasságom csakis egyedül Istentől jó. Mert Ő adta a 

kezdeti szerelmet. Ő képzelt el egymás mellé minket – 
mai szlenggel élve „bevállalt” minket, annak ellenére, 
hogy emberileg több minden szólt ellene. Ő igazított 
egymáshoz bennünket – Misin kevesebbet, rajtam jóval 
többet faragva. Ő alakította és mélyítette az egymás 
iránti szeretetünket. Ő adott megelégedést, azt a tudatot, 
hogy az Ő szerezte kapcsolatot csak Vele élhetjük jól. 
Ő adott közös célokat. Ő munkálta ki azt, hogy tudom, 
hogy hol a helyem, mi a dolgom, hogyan engedelmes-
kedjek, hogyan kedveskedjek, mikor engedjek, mikor 
ragaszkodjam jó elképzeléseimhez. Ő váltott meg önző-
ségemből. Mindehhez alakítva Misit is a jó partnerség-
ben (nem mindig neki van igaza ☺). Ő adta az akarást 
és a megvalósításhoz az erőt. Ő adta a felelősséget, 
hogy tiszta szívvel állhassunk meg a gyerekeink előtt is, 
hiszen ők egy kisebb nézetkülönbségkor is rögtön észle-
lik a feszültséget, és szóvá is teszik, hogy nem kerek az 
„összkomfort” érzésük. (Ne veszekedjetek!) Így lett 
számunkra pecsét a házasságunkon az az ige, amit több 
irányból is kaptunk a menyegzői istentiszteleten: 
„… egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek” (1Pét 
1,22) Mindezért egyedül Istené a dicsőség! 

Az ok, hogy a házasságról itt az újságban is szó esik, 
részben az írás elején leírt jelenetnek köszönhető, de a 
múlt heti úrvacsorai igehirdetés is tovább ösztönzött. A 
magunk tetszésére választott hívőség összeegyeztethe-
tetlen a Krisztus tetszésére való hívőséggel. Erre rímel 
az, hogy ha egy házasságban csak a magunk tetszését 
keressük, az nem illeszkedik az Igéhez, nem krisztusi. 
Isten a tulajdonosa a házasságnak is, Neki tartozunk el-
számolással életünknek ezzel a területével is. Éppen 
ezért örültem Annina óhajának, amit így fogalmazott 
meg, amikor felkértem az írásra: „Jó lenne arról olvas-
ni, hogy kinek miért jó a házassága, miért jó házasság-
ban élnie.” 

Egy rövid könyvajánlót követően erről vall most há-
rom házaspár, akik mind más „évjáratúak”, és akiknek 
ezúton is köszönöm az odaszánást, azt, hogy vállalták a 
bizonyságtétel megírását. 

Ádány Judit
 
 

Könyvajánló 
 

„Negyven nap, amely megváltoztatja a világot! Legalábbis a tiédet kedves olvasó! De ha te 
változol, változik a házasságod, változik a családod is. És változik a körülötted levő világ is. 
És gondolj csak bele, hogy mi minden történhet, ha ezeket a változásokat a szeretet 
szítja...?! A magyarul is óriási sikert arató kiadó most egy olyan könyvvel lepi meg olvasóit, 
amiről a megjelenés első évében több mint 1 millió házaspár gondolta azt, hogy szüksége 
van rá! A Fireproof (Tűzálló) című film egyik főszereplője egy napló, amely most Merj 
szeretni! címmel jelenik meg magyarul. A Merj szeretni! a boldogság helyreállításának és 
tartósításának világszerte bevált receptkönyve.”   (Kapható az imaházban is.) 
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Akik két éve kezdték… 
 
Tamás 

Nagyon szeretem Istent. Nagyon szeretem a felesége-
met, Anninát. És nagyon szeretek mindenki mást is. Ez 
a sorrend nagyon fontos, segít mindenben. 

Isten ad bölcsességet, erőt, szeretetet, Szentlelket és 
minden mást, ami ahhoz kell, hogy jó férj legyek. Na-
gyon sokszor megtapasztaltam már, hogy ha hagytam 
meglazulni az Istennel való közösségemet, akkor 
Anninával is szeretetlen és türelmetlen lettem. Ha vi-
szont betöltött Isten, akkor valóban mosolyogva, köny-
nyedén végeztem például házimunkát, hallgattam meg 
szeretettel Anninát, és jobban meg is értettem őt. Isten 
ad egy irányt, egy közös célt a házasságunknak: nem vi-
tatkozunk sem távlati terveken, sem az olyan minden-
napi apróságokon, mint a pénzkezelés vagy az időbe-
osztás, mert Isten irányít minket ezekben. 

Anninát nagyon könnyű szeretni! ☺ Viszont ahhoz, 
hogy ő valóban érezze, hogy szeretem, sok idő, odafi-
gyelés és céltudatos tanulás 
kellett. Nagy hatással volt 
ránk a Szeretetnyelvek 
elmélete (lásd: Google), ami 
nagyon sokat segít abban, 
hogy ne „szeressünk el 
egymás mellett”, hanem 
mindketten helyesen 
szeressünk és szeretve 
érezzük egymást. Ahogy 
Isten is mindannyiunkat úgy 
szeret, ahogy kinek-kinek 
szüksége van rá, egymást is 
odafigyelve kell szeretnünk. 
Meg kellett tanulnom, hogy 
Annina például az együtt 
töltött időre éhezik: akkor érzi, hogy szeretem, ha na-
gyokat beszélgetünk, közös programokat csinálunk – 
még ha én ezeket nem is érzem a szeretet kifejezésének. 

A legtöbb ember általában pont a szeretteivel, pél-
dául élete párjával veszekszik a legnagyobbakat és vi-
selkedik a leggorombábban, én ezt nagyon igyekszem 
elkerülni. Céltudatos vagyok, észben tartom, hogy 
Annina a legfontosabb emberi kapcsolatom: ha más 
emberek egy mérföldnyi útra kényszerítenek, akkor ve-
lük a Biblia szerint két mérföldet kell gyalogolnom, de 
ha Annináról van szó, akkor tíz mérföldet is kész va-
gyok megtenni. Abban is megállapodtunk a házassá-
gunk elején, hogy oda fogunk figyelni rá, hogy ne ha-
nyagoljuk el a barátainkat – sokszor szervezünk külön-
külön is programot – de odafigyelünk egymásra. Isten 
segít minden nap abban, hogy jól szeressük egymást, 
így aztán nagyon jó dolog a házasság! 

 
 

Annina 

Miért jó a házasság? Azt nem tudom, hogy másnak mi-
ért jó, nagyon bölcs tanácsokat se tudok adni, hogy ho-
gyan lehet igazán jó, mert elég közhelyesen hangozna 
mindegyik… inkább arról szeretnék egy keveset írni, 
hogy Tamással miért jó házasnak lenni. Mert hogy be 
kell valljam, igazán remek házastárs. ☺ 

Szóval a két év alatt számos pozitív csalódás ért. 
Olyan családból, háttérből jön Tamás, ahol a nagyma-
ma, anyuka, a két húg egymás közt szépen felosztotta a 
házimunkát, így neki igazából sosem kellett házimunkát 
végeznie, és ilyen dolgokban alkalmazkodnia, tehát úgy 
készültem a házasságunkra, hogy a java majd rám ma-
rad. Ehhez képest magától leviszi a szemetet, felváltva 
mosogatunk, mindig segít kiteregetni, (ha kell) a mosó-
gépet is, remekül kezeli, és profi módon megtanult va-
salni. Amikor a szakdolgozatomat írtam, majd az ál-
lamvizsgára készültem, és alig volt időm a munka és a 
tanulás mellett bármi másra, akkor még a főzést is be-

vállalta. Ez nekem nagyon 
sokat jelentett! 

Mostanában ő vállal el 
többféle szolgálatot: munka 
mellett megint elkezdett 
tanulni, bibliázós 
házicsoportot vezet, 
szervezi a Palacsintázót, 
fordít a napiremeny.blog.hu 
honlaphoz stb. Így, most 
éppen rám hárul több 
házimunka. A lényeg, hogy 
társai vagyunk egymásnak, 
segítjük, támogatjuk 
egymást, igyekszünk 

odafigyelni egymásra. S ami még nagyon fontos, hogy az 
Úrral való kapcsolatunk is elsőbbséget élvez, s ebben is 
társak tudunk lenni. Mindent megbeszélünk egymással, 
megosztjuk egymással a nehéz pillanatokat, a bánatot, de 
az örömet és a sikert is. ☺ 

Mostanában egyre elviselhetetlenebbé vált a lelki ál-
lapotom, teljesen lehúztak, leterheltek a lelki problémá-
im, és elakadt a lelki emésztésem. Ez eléggé megterhel-
te a kapcsolatunkat is. Sokat kritizáltam Tamást min-
denféle apróság miatt, és ez engem is nagyon zavart. Ő 
mégse olvasta a fejemre a hibáimat és nem vágott visz-
sza, hanem türelemmel és szeretettel volt irántam, és ez 
is nagyon sokat jelent. Azóta is napról napra tanulom az 
Istennel és saját magammal való megbékülést, azt hogy 
érdemes Isten iránt teljes, totális bizalommal lenni, és 
hogy másképp nem is érdemes élni. 

Sonkoly Tamás és Annina 
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Akik húsz éve társak… 
 
Ezen a nyáron ünnepeltük 20. házassági évfordulónkat. A 
kezdetekre visszaemlékezve mindez úgy hat, mintha csak 
tegnap történt volna. Jó felidézni e régmúlt napokat, sőt az 
oda vezető utat is.  
Zoli 

Sorkatonai szolgálatomat töltöttem a szolnoki Kilián 
György Repülő Műszaki Főiskola 11. századában. Ez idő 
tájt kezdtem udvarolni egy lánynak, amelyre a vezérfonal 
szerinti ige is bátorított. (Izsáknak feleséget hoz a szolga.) 
Nagyon vártam már a leszerelés napját. Végre elérkezett 
augusztus 16, amikor saját ruhámban utoljára átléphettem 
a laktanya kapuján. Újra szabademberként, optimizmussal 
telve szőttem jövőmmel kapcsolatban terveimet és néhány 
nap múlva megkértem választottamat. Ekkor ért talán éle-
tem legnagyobb csalódása. Az elutasítás valósággal lefor-
rázott. Közel egy év bíztató reményei egy csapásra szerte-
foszlottak. Úgy éreztem, ma Isten is becsapott. Életked-
vem a százas skálán 0 alá zuhant. Nem tudtam mitévő le-
gyek, az pedig kínos volt, hogy még sokan megkérdeztek, 
mikor lesz már az eljegyzés. Úgy éreztem, most Istennél 
van a labda. Felment engem az alól, hogy az Ő népéből 
válasszak társat, (mint az említett bibliai történetben a 
szolga esküjének mintájára) vagy esetleg más szándéka 
van velem kapcsolatban? Elkeseredésemben kértem az Ő 
szavát. Bibliámat egy mozdulattal kinyitva ez állt előttem: 
„Gyönyörködjél az Úrban és 
megadja néked szíved kéré-
seit.” Ez akkori helyzetemre 
olyan „Nesze semmi, fogd 
meg jól!” üzenetnek tűnt, de 
elfogadtam és emlékeztetőül 
beírtam bibliám borítójának 
belső oldalára. Ettől a naptól 
kezdve Istenre bíztam a 
döntést. Annyit kértem csak 
tőle, ne olyan társat adjon 
nekem, akivel szégyellnék az 
utcára is kilépni… 

Több mint három év 
várakozás következett. 
Dolgoztam, később 
elkezdtem egy 3 éves számítástechnikai iskolát. Az ima-
házi fiatalokkal aktív gyülekezeti életet éltünk. Már kezd-
tem beletörődni az egyedüllétbe, sőt hangoztattam is csa-
ládomban, hogy valójában nekem így a legjobb. Ifjúsá-
gunk ebben az évben a budafokiakkal és kazincbarcikai-
akkal közös május 1-jei programot szervezett Sátoraljaúj-
helyre. Ezen a hétvégén imaóravezető lettem volna, de 
tudtomon kívül Kiss Zoli nekem is befizette a kirándulást, 
így én is csatlakoztam hozzájuk. Talán 100-nál is többen 
voltunk. Jó programok és csapatverseny is volt, amit mi, 
budaiak meg is nyertünk. Számomra mégsem ezért vált 
emlékezetessé a kirándulás. Már az első napon összeakadt 
tekintetem egy szempárral. Szakmámból adódóan már sok 
áramütést éltem át, de ez most mindent felülmúlt. Álmat-
lan éjszakák következtek. Arra gondoltam, biztos ízlésfi-
cama van ennek a gyönyörű lánynak, hogy ilyen sokaság-

ban épp engem vett észre. Csak harmadik nap gyűjtöttem 
bátorságot, hogy megszólítsam, nem sokkal a hazaindulást 
megelőzően, egy fagylaltozó előtti sorbaállásnál. „- Finom 
a fagyi? –Jaj, nagyon!” Azzal bemutatkoztunk egymásnak 
és megtudtam, hogy a fiú, akivel jött, a testvére. Hívtam 
őket a hétvégi budafoki evangélizációs alkalmakra, majd 
elköszöntünk egymástól. 

Izgatottan vártam a szombatot. Az imaházba érve mö-
gé ültem. A szolgálatok sorában Ő is szavalt egy szép ver-
set. Az alkalom után elmentünk hármasban a Halászbás-
tyához sétálni. Szinte nem volt lehetőségünk egymással 
szót váltani, mert öccse ezen a héten fogadta el az Urat és 
egyfolytában csak bibliai kérdésekkel ostromolt. Mikor es-
te elváltunk, megbeszéltük, hogy holnap én fogok Esztike 
elé menni a 74-es trolihoz, mivel István két munkatársával 
fog találkozni, velük jön az alkalomra. 

Vasárnap mikor felkeltem, kikeresem az Áhítatból a 
reggeli igét. Ahogy megláttam, még a levegő is megreme-
gett körülöttem. „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja 
néked szívednek kéréseit! (Zsolt 37,4)” Akkor egyből tud-
tam, erre a pillanatra kellett várnom több mint 3 évet. 
Számomra ez az égő csipkebokor. Ettől világosabb veze-
tést talán Mózes sem kaphatott. Sírtam örömömben. Tud-
tam, hogy most már minden emberi dilemma Isten-kísértés 
lenne. Szépen felöltöztem hát és elindultam az Astoriá-

hoz… 
Találkoztunk. Átsétál-

tunk a 47-es villamoshoz, 
amely épp megérkezett. 
Talán csak mi voltunk a 
fapados középső 
kocsiban. Leültünk 
egymással szembe. Mikor 
retiküljéből jegyet vett 
elő, megláttam egy 
fényképét. Elkértem és 
hosszasan néztem.  

– Enyém lehet ez a 
kép?  

– Neked adhatom, de 
úgy is tudom, ha 

elmegyek, el fogsz felejteni. 
– Jaj, de hogy is! Épp azt szeretném mondani, hogy 

hozzám jössz-e feleségül? 
– Tessék? 
– Aaazt szeretném mondani, hogy hozzám jössz-e fele-

ségül? (fél perc néma csend) 
– Igen! 
– Jaj de boldog vagyok! 
Még nem ért el a villamos a hídig és már a menyasszo-

nyom kezét szoríthattam… 
Eszti 
Szerintem akkor igazán jó egy házasság, ha a hozzánk te-
remtett felünket kapjuk meg. Ha így van, akkor már itt e 
földön a mennyország előízét érezhetjük. Ha pedig nem, 
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már itt elkezdődhet a pokol számunkra. Tizennégy évesen 
fogadtam el az Urat. Akkoriban egy prédikációban hallot-
tam, hogy már gyermekként el kell kezdeni az imádkozást 
a hozzánk illő, Istentől rendelt házastársért. Jó néhány el-
rettentő példa volt előttem, amely félelemmel töltött el, így 
már idejekorán komolyan vettem az imádkozást. Az idő 
teltével azután több kérőm is akadt. Az Úr adott csak böl-
csességet, hogy átlássam, ezekből nem lenne jó házasság, 
így nemmel válaszoltam. 

Volt egy fiú, aki közel egy évig udvarolt. Mivel messze 
lakott, ritkán találkozhattunk, többnyire csak leveleztünk. 
Már nagyon sürgetett, hogy húsvétkor tartsuk meg az el-
jegyzést. Bennem pedig mind több bizonytalanság halmo-
zódott fel vele kapcsolatban. Észrevettem azt is, hogy nem 
igazán szeret lelki dolgokról beszélni. Nem akart Aradra 
költözni, én pedig nem akartam vele falura menni. Végül 
szakítottam vele. 

Döntésemet azzal is megerősítettem, hogy kivettem az 
összes szabadságomat és Budapestre jöttem meglátogatni 
testvéreimet. A húsvétot budafoki imaházba töltöttük. Az 
alkalom után május 1-jére ifjúsági kirándulást hirdettek, 
melyre Kovács Péter minket is invitált. Jelentkeztünk és 
sikerült is visszajönni. Kértem az Urat, hogy áldja meg 
számomra ezt az utat. 

Az első napon, mikor közös programra gyülekeztünk, 
ahogy beléptem a terembe, összetalálkozott tekintetem egy 
fiúval. Ettől a perctől fogva csak rá gondoltam és álmatlan 
éjszakák következtek. Istenre bíztam ügyemet, kértem, 
hogy csak akkor jöjjön hozzám, ha az Ő terve is ez. Kerül-
tem a találkozást, csak messziről figyeltük egymást. Utol-
só napon egy fagylaltozónál álltunk sorban, amikor várat-
lanul összefutottunk. Megszólított. – „Finom a fagyi?” – 
Mondanom sem kell, ez volt életem legfinomabb fagyija. 

Megígértem, hogy a szombati evangélizációra jövök, 
de még nem tudtam, hogyan. Az Úr ebben is csodát tett. A 
vonaton a jegyet mindenkinek kezelte a kalauz, az enyém-
nél csak intett, hogy tegyem el. Így már jegyem is volt a 
visszajövetelre. A munkahelyemen pedig kolléganőm vál-
lalt két műszakot, hogy én el tudjak jönni. Számomra egy-
értelmű igei bátorítást is kaptam. Nem gondoltam, hogy 
Isten malmai ilyen gyorsan is tudnak őrölni, de már teljes 
bizonyossággal voltam, hogy ezt a fiút énnekem rendelte. 
Vasárnap megkérte a kezem, én pedig boldogan igennel 
válaszoltam. Nem ismertük egymást, de tudtam, hogy Is-
ten csak jót adhat. Estére boldogan, virágcsokorral a ke-
zemben értem haza, anyukám a kapuban várt… 
Mi így gondoljuk 

Isten személyre szabottan a legváltozatosabb és leg-
meglepőbb módokon tud gondoskodni rólunk. Talán nincs 
is két egyforma eset és élethelyzet, mégis úgy láttuk jónak, 
hogy történetünket megosszuk. Mindezt nem öncélú ma-
gamutogatásnak szánjuk. Talán épp ma is szüksége lehet 
valakinek, hogy bizonyságtételünk által is megerősödjön 
és életét teljes határozottsággal az Úrra bízza. Nekünk sem 
voltak érdemeink, amiért különös áldásban és vezettetés-
ben kellett volna részesülnünk. Egyszerűen arról volt szó, 
hogy amiben úgy éreztük, nincs meg a képességünk a jó 
döntéshozatalra, alázattal az Úr kezébe adtuk. Ez az élet-
helyzet az, amikor már nem mi akarunk igennel vagy 

nemmel szavazni ügyünkben. Ami képességeinket megha-
ladja, bízzuk mennyei Atyánkra! (Egy meghívott lelki-
pásztor sem attól lesz alkalmassá egy gyülekezetben, mert 
a tagság 100%-a megszavazta, hanem ha Isten hű szolgája 
és az Ő akaratából kerül a közösség élére.) 

Miért jó a házasság? Mert szent dolog, hisz a Minden-
ható teremtőmunkájának része. A Biblia már az első olda-
lain erről tanúskodik. Mi pedig a társválasztásban is vizs-
gázunk Ő előtte. Mennyire hagyatkozunk az Úrra? Ő te-
remtett hozzánk illő társat, de senkit nem erőltet ránk. Ha 
saját fejünk után döntünk, azt is tudomásul veszi, de gyak-
ran annak következményét egy életen át hordozni kell.  

A jó házasság nem az ellentétek vonzásában, hanem az 
azonosság, a hasonló gondolkodás, egymás kiegészítésé-
nek és erősítésének jegyében valósul meg. A felek nem a 
személyes boldogságukat keresik, hanem társuk örömét 
munkálják. Önző, magának való embernek nem lehet jó a 
házassága! Házasságkötéskor tudnunk kell, nem csak fér-
jet, feleséget kaptunk. Annak szüleit, sőt egész családját 
tiszta szívvel, tisztelettel magunkévá kell fogadnunk. A 
szerelem Istentől való gyümölcse a gyermekáldás. Sajnos 
a termékenység áldását sokan nem becsülik idejében. 
Gyakran csak akkor válik értékké, mikor már a nász vala-
hol egy lombikban több százezer forintért jön létre orvo-
sok segítségével. 
Így éljük meg 
A mögöttünk álló két évtized mindenben Istenünket iga-
zolta. Megláthattuk vezetésének helyességét, megtapasz-
talhattuk áldó és vigyázó kezét. 

Nem sokkal egybekelésünk után Szakács bácsiék láto-
gattak hozzánk. A 128. zsoltárt hozta, kívánta, hogy ez az 
ige váljék valósággá életünkben. Valóssággá vált. Minden 
gyermekünk érkezte ünnep volt számunkra, Eszti pedig 
édesanyja nyomdokain haladva, előttem példás család-
anyává lett. Ma nem könnyű nagycsaládosnak lenni. Sok 
küzdelemmel jár, de kitartásra bír az igei gondolat: Aki 
bőven vet, bőven arat. Reménységgel várjuk hát az aratás 
idejét és bíztató öröm számunkra, amikor döntenek fiaink 
az Úr Jézus mellett.  

Züllött divatőrületekbe és pillanatnyi élvezetekre csa-
logató világunkban fontosnak tartjuk tanítgatni gyermeke-
inket a tartós, valódi értékek melletti hűséges életre. E 
gondolatiságot számomra legjobban Wass Albert verse fe-
jezi ki: „És lészen csillagfordulás megint, és miként hirde-
ti a Biblia: megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, 
azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a 
kő marad.” 
Zoli 
Aki a vízzel fut, könnyen semmivé válik, de aki sziklaként 
lecövekeli életét Krisztushoz, hűséges házastársához, csa-
ládjához, gyülekezetéhez, nemzetéhez, hazájához, arról a 
mennyei Atya nem feledkezik meg… 

Aranyos feleségemmel egyetértésben és boldogságban 
élünk. Számunkra minden nap örömteli, hiszen ma is szí-
vünkben lángol szerelmünk első tüze. Isten keze gyújtotta 
azt meg, hisszük, hogy lángja soha nem hamvad el. 

Zákány Zoltán és Eszter 
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Akik megélték az aranymenyegzőt… 
 
Miért jó házasságban élni? 
…kaptam a felkérést, hogy erről írjak. Igent mondtam, 
és csak azután döbbentem rá, hogy miért kell erről be-
szélni, írni. Ezután jöttek a gondolatok, hogy tényleg, 
miért? Aki ismeri a Bibliát és a teremtés történetét – hí-
vő emberek ismerik – az tudja, hogy az 1Mózes 2. ré-
szében meg van írva: „Nem jó az embernek egyedül 
lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” Aztán a folyta-
tásban Isten megalkotta az 
Asszonyembert, ahogy Ádám 
elnevezte. 

Az eltelt évezredek óta a se-
gítőtársat ma feleségnek, házas-
társnak nevezik. A mai modern 
korban az ember több nevet is 
adott a nőnek. Élettárs, barátnő, 
párom. Ezek az elnevezések és 
a tényleges életvitel sok-sok 
problémát okoz ma a törvényal-
kotóknak, családoknak. Főleg, 
ha szétmegy a kapcsolat. (kö-
zösnek nevezett vagyon, 
gyermekelhelyezés stb.) 

De hogy a kérdésre térjek. Csodálatos dolog a házas-
sági kapcsolat kialakulása. Két „idegen” ember – több 
km távolságból, más-más országból, valamilyen alka-
lom kapcsán találkoznak, megtetszenek, szimpatikusak 
lesznek egymásnak. Kialakul a vonzódás, a szerelem 
egymás iránt, amely azután szeretetté magasztosul. és a 
klasszikus sorrend szerint: eljegyzés, házasságkötés – 
amely törvényesen és Isten színe előtti fogadalom. Új 
család jön létre (1Móz 2,24). A férj és a feleség az ott-
honról hozott szokások, életvitel mellett újakat, közöse-
ket alakít ki. Ez sokszor nem kis időbe telik, de a szere-
tet mindent legyőz. 

Az „igazi” család a gyermekáldással válik teljessé. 
No, ekkor kezdődik és alakul ki az igazi segítőtársi 
gyakorlat. (Közben nem írtam a lakáskérdésről, a mun-
kahelyről, amely külön fejezet a család életében.) A há-
zastársaknak meg kell tanulni a saját nemükhöz talán 
nem „illő” tevékenységek elvégzését is. Közben a 
gyermeknevelés azonos elvek szerinti kialakításában is 

meg kell találni az összhangot. 
Ahogy telnek, múlnak a házas 

évek (mi több évtized után), a 
házastársak annyira ismerik 
egymás gondolatait, hogy egy 
nézés, egy mosoly, netalán egy 
komor arckifejezésből is értik 
egymást, hogy hogyan tovább. 
Az életkor előrehaladtával, ahogy 
jönnek a nemszeretem napok, 
még nagyobb értelmet kap a 
segítőtársi kapcsolat. 

Mindezeket csak nagy vo-
nalakban érintettem. 

Természetesen a hívő ember 
szemszögéből nézve, ő Istentől kéri a segítőtársat, a 
lelkitársat, így ez sokszor nagyobb értelmet kap a bízta-
tásban, a bátorításban, a próbákban. 

Mi hálaadással mondhatjuk el – jó családi légkörben 
éltünk-élünk – gyermekeinkért, unokáinkért, déduno-
kánkért, hogy jó házasságban élni. 

Végül, hogy miért jó házasságban élni? Az írás ele-
jén idézett isteni kijelentést zsinórmértékként tekintve: 
„Nem jó az embernek egyedül lenni…”. 

Isten áldja meg a hívő házaspárokat, családokat! 

Mikes Benjámin és Márta 
 

TÖRTÉNET 
 

Egy asszony értéke 
 

Különösen kedves barátainkkal ültünk együtt a vacsoraasztalnál. Annyi minden közös dolog köt bennün-
ket össze ezzel a házaspárral, hogy mindig nagyon sok a mondanivalónk egymásnak, ha találkozunk. 
Az egyik téma a misszió, a másik az írás, amelyek mindig nagyon élénkké és vidámmá teszik a társal-
gást. Néha valóban nehéz szóhoz jutni, annyira, hogy úgy kell kiharcolni a szót egy határozott „Hé, most 
én következem!” fölkiáltással. 
Amikor megdicsértem a barátnőm szép ruháját, Georg nevetett és azt mondta: „Hát persze, az én fele-
ségem is 8 tehenet érő asszony”. Aztán elmesélte egy eljegyzés történetét a Csendes-óceán egyik déli 
szigetén. 
 
Johnny Lingo volt a neve Nurabandi szigetén egy jó-
módú fiatal legénynek, a nevét kissé a nyugati nyelvhez 
igazítva. Ez a fiú beleszeretett egy jelentéktelen kis-
lányba a szomszédos szigeten, Kiniwatán. A „jelenték-
telen” jelző talán még túlzó is – Sarita sovány volt és 

csontos, lógó vállal és lehorgasztott fejjel járt-kelt a vi-
déken. 

Sarita apja remélte ugyan, hogy kap majd valameny-
nyi menyasszony-árat érte, de belül titkon attól félt, 
hogy mégsem. A szigetén az volt a szokás, hogy a 
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menyasszony árát tehénben fizették ki. A legeszesebb 
és legszebb lányok ára öt tehénre is fölment. Sam azt 
remélte, hogy legalább egyetlen egy tehenet kap majd a 
lányáért. 

Egy napon Johnny Lingo üzent Sam Karoonak, 
Sarita apjának, hogy megkéri a lánya kezét, és szeretne 
róla tárgyalni vele. Johnnyt 
Nurabandi legügyesebb ke-
reskedőjének tartották, míg 
Sam Kiniwata legrosszabb 
kereskedő hírében állt. 
Johnny igazán fiatal volt még, 
mégis a leggazdagabb 
embernek tartották a szigetén. 
Sam haladéktalanul összeült a 
családjával, hogy kidolgozzák 
a haditervet. Három tehenet 
fognak kérni, de beleegyeznek 
a kettőbe, miközben biztosak 
voltak abban, hogy Johnny 
nem fog többet adni, csak 
egyet. 

Elérkezett a nagy nap. 
Johnny Lingo olyan ajánlattal 
kezdte meg a tárgyalást, ami mind Samet, mind egész 
Kiniwatát meglepte és megörvendeztette: „Sarita apja, 
nyolc tehenet kínálok neked a lányodért!” 

Öt hónappal az esküvőjük után egy férfi érkezett lá-
togatóba Johnny Lingóhoz Nyugatról. A vendég előző-
leg Kiniwatán volt, ahol elmesélték neki a nyolc tehén 
történetét. A sziget lakói ennyi idő múlva is azon mulat-
tak, hogy Sam Karoo, a legrosszabb üzletember a szige-
ten hogy vezette orránál fogva a gazdag fiatalembert a 
szomszéd szigetről. Nurabandin ezzel szemben Johnny 
Lingo nagy tiszteletben állt. A szigeten senkinek sem 
jutott eszébe még csak elmosolyodnia sem a háta mö-
gött, ha a neve fölmerült. 

Johnny Lingo első kérdése az volt a nyugati vendég-
hez: 

– Feltételezem, hogy Kiniwatán már hallott rólam. 
Onnan való a feleségem. 

– Igen, tudom. 
– Mit beszélnek rólam az emberek? 
– Hát, azt mondják … hogy az elmúlt ünnepek alatt 

nősült. 
A látogató szemmel láthatóan meglepődött ezen az 

egyenesen neki szegezett kérdésen. Johnny Lingo ész-
revette a vonakodását, és igyekezett további információt 
kicsikarni belőle. Végül a vendég beszámolt arról, hogy 
mit hallott Kiniwatán. 

– Azt mondják, hogy nyolc tehenet fizetett a meny-
asszonyáért. Szeretnék tudni, hogy miért? 

Ebben a pillanatban egy csodaszép fiatalasszony lé-
pett a szobába, hogy egy csokor virágot tegyen az asz-
talra. Megállt egy pillanatra, hogy rámosolyogjon 
Johnnyra, majd könnyű léptekkel kiment. A vendég 

még soha életében nem látott 
ilyen szép nőt: az egyenes 
vállak, a határozott áll, a sugárzó 
szemek – mindezek egészséges 
öntudatról tanúskodtak, amivel 
bárki egyet is értett. 

Johnny Lingo félreérthetetlen 
büszkeséggel a hangjában 
mondta: – Ő Sarita, a feleségem. 

– De – ellenkezett a látogató 
– hiszen ő … ő csodaszép! 
Kiniwatán azt mondták, hogy 
jelentéktelen, és hogy Sam 
Karoo Önt az orránál fogva 
vezette. 

Mosoly áradt szét Johnny 
ábrázatán. 

– Úgy gondolja, hogy túl sok volt érte a nyolc tehén? 
– érdeklődött. 

– Semmi esetre sem – igyekezett biztosítani őt a 
vendég – de hogy lehetséges az, hogy ennyire megvál-
tozott? 

Johnny újra komoly lett. 
– Belegondolt egyszer is abba – kérdezte – hogy mit 

jelenthet egy asszonynak, ha azt kell tudnia, hogy a fér-
jének elég volt a legalacsonyabb árat fizetnie érte, ami-
kor megkérte? Ha később összejönnek az asszonyok, és 
túl akarják szárnyalni egymást abban, hogy kiért meny-
nyit fizetett a férje, és az egyik négy tehenet említ, a 
másik talán még hatról is beszélhet, mit érezhet az az 
asszony, akit egy vagy két tehénért adott el az apja? 
Képzelje csak el! Én nem kívántam volna ilyet az én 
Saritámnak. 

Aztán így folytatta Johnny: 
– Azt akartam, hogy Sarita boldog legyen, de még 

többet is akartam. Ön azt mondja, hogy megváltozott, 
és ez így is van. Sok dolog meg tud változtatni egy nőt, 
külső és belső hatások. De az a legfontosabb, hogy ő 
mit gondol önmagáról. Míg Sarita Kiniwatán volt, 
semmire sem értékelte magát, de most tudja, hogy min-
den nőnél értékesebb itt a szigeten. 

– Feleségül akartam venni Saritát – fejezte be törté-
netét Johnny. – Csak őt szerettem, senki mást, de én 
olyan feleséget kívántam magamnak, akinek nyolc te-
hén az értéke! 

 
Ebből a történetből rájöttem, hogy mi „8 tehenet érő nők” vagyunk Isten számára. Mert Ő – ugyanezt az 
elvet alkalmazva – a legmagasabb árat fizette értünk!  

Elisabeth Mittelstadt 
Lydia magazin – 1994. december 
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IFIOLDAL 
 

Kiskőrösi Ifjúsági Konferencia 
 

Az október 23-ai hétvégén az 
ifjúság nagy része Erdélybe 
ment, de mi ketten a barát-
nőmmel, Fannival úgy 
döntöttünk, hogy a Kiskőrösi 
Ifjúsági Konferenciára megyünk 
el. 

Most voltam másodszorra, és 
még mindig nagyon tetszik! Egy ilyen ifikonfinak a lé-
nyege, hogy olyan mint egy mini-tábor. ☺ Ez sem volt 
különb: jó tanítások olyan témakörben, ami a fiatalokat 
foglalkoztatja/velük kapcsolatos és fontos, sok jó be-
szélgetés, barátokkal találkozás, felemelő és felüdítő di-
csőítések, és persze a jó hangulat. Hála a Jóatyának, na-
gyon szép időnk volt, nem kellett félnünk tőle, hogy az 
időjárás miatt valami csorbulás is essen a programok-

ban. Az igét két testvér hirdette, Meláth Attila és Seidel 
Alex (Szász Sándor). 

A téma pedig úgy érzem nagyon is aktuális 
volt/van/lesz a 21. századi fiataloknak: laza keresztyé-
nek vagy Krisztus odaszánt szolgái vagyunk? Elgon-
dolkodtató tanításokat hallhattunk a témában, amik ha 
kellett, akkor erőteljesen szóltak hozzánk, hogy Isten 
legyen az első az életünkben, és ha valami lazaság van 
bennünk, ami kárt okozhat az Istennel való kapcsola-
tunkban, akkor azt rögzítsük. Erre volt egy nagyon jó 
példa: ha egy repülőgépben csak egyetlen kis csavar is 
laza, akkor katasztrófa lehet a vége. (Láthattunk egy vi-
deót, ami egy ilyen balesetet mutatott be, ami valóban 
megtörtént: egy kis csavar laza volt, és több száz ember 
vesztette életét abban a hiba miatt. Csak egy kis csavar 
volt…) 

Ádány Szilvia
 

 

Az igazság szabaddá tesz – a Körtéren is! 
 
 

Hogy miért csak most került erre 
sor, rejtély. Ami azt illeti 
mindegy is, a lényeg, hogy végre 
ezt is megértük: a budapesti 
baptisták a Magyarországi 
Baptista Ifjúsági Misszió 
szervezésében összefogtak, és 
megszállták a főváros különböző 
területeit. (Campona, WestEnd, 
Liszt Ferenc tér, Deák Ferenc tér, 

Blaha Lujza tér) Kérdőívekkel, szórólapokkal, kedves 
szavakkal és az öt szeretetnyelvvel (testi érintés, elis-
merő szavak, ajándék, szívesség, együtt töltött idő) hir-
detve az igazságot. 
A mi feladatunk a Móricz Zsigmond körtéren éppen ar-
ra járó ráérő (és kevésbé ráérő) emberek evangéliummal 
történő megszólítása volt. Ehhez minden szükséges tá-
mogatást megkaptunk, szórólapokkal, missziós kisfüze-
tekkel, mobil standdal és égő szívvel felfegyverkezve 
mentünk oda az emberekhez. Illetve csak mentünk vol-
na, erre ugyanis sok esetben nem volt szükség. 

Rengetegen odajöttek hozzánk, megosztották velünk 
az életüket, vagy felírták imakérésüket. Én magam 
egyéni akcióba kezdtem, és – táskámban az értékes szó-
róanyagokkal, tollakkal és Bibliákkal – szintén egyedül 
mászkáló fiatalokat próbáltam felkérni egy kis beszél-
getésre. Először is a kérdőív kitöltésére, ami már önma-
gában rengeteg témát felvetett, ezért – hála Istennek – 
rendkívül sok emberrel sikerült érdemben beszélgetni. 

Az egyik kérdés így szólt: „Szerinted megismerhető 
Isten személyesen?” Erre körülbelül az általam megkér-

dezettek fele nemmel válaszolt. Ilyenkor megpróbáltam 
udvariasan felvázolni a tévedés lehetőségét („Mi van, 
ha tévedsz?”) Erre legtöbbször értetlenkedő arcokat 
kaptam válaszként. Ha belegondolunk, nincs is ebben 
semmi meglepő. A mai világ szerint minden relatív, 

mindenkinek igaza van, mindenki üdvözül, aki hisz va-
lamiben, és még sorolhatnám az általános "igazságo-
kat".     

Ezzel együtt azt tapasztaltuk (és itt a királyi többes 
cirka hetven embert jelent, ennyi hívő volt kint ugyanis 
az utcákon) hogy a budapesti emberek – fiatalok és idő-
sek egyaránt – alig várják, hogy valaki megmondja ne-
kik, mi a rossz és mi a jó, hogy mi az igazi érték, és 
hogy miért vagy kiért érdemes élni. 

Hálás vagyok Istennek, hogy elmondhattuk azt, amit 
ránk bízott. És ez még csak a kezdet...! ☺ 

Bodó Dániel
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Így készültek a fiatalok a gyülekezet honlapján lévő fórumon: 
 
CM-2010 
„Hogyan tudnánk szeretni a körülöttünk lévő embereket? Ezt a kérdést tegyük fel magunknak! És ha van rá válasz, 
akkor azt szombaton valósítsuk meg!!!  
Pl. jelenítsük meg a szeretetnyelveket! 
– ajándék: vannak igés tollaink 
– érintés: ingyen ölelés, mint az ölelés világnapján volt 
– együtt töltött idő: meghallgatni másokat, vigasztalni a rászorulókat 
– elismerő szavak: (ezt még nem tudom) 
– szívesség: a buszmegállókban mindig kevés ülőhely van, és hideg; egy-két székkel és párnával szívességet tehet-
nénk 
És természetesen, aki szeretné, az kitöltheti a tesztet, hogy neki mi a szeretetnyelve. 
Továbbá a lélek gyümölcseit ráírhatnánk gyümölcsökre, amit dobozokból húzhatnak az arra járók... 
És neked milyen ötleted van?” 

Jenei Péter 
 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 
 

Hálaadónap után…. 
 

Idén új gimnáziumba kerültem. Sokat agyaltam rajta, 
hogy vajon befogadnak-e majd az új osztálytársaim, mi-
lyen tanáraim lesznek, vajon tényleg keresztény gimná-
zium-e… 

Nálunk kötelező tantárgy a hittan. Már előre féltem 
tőle, hogy unalmas lesz, hogy mit fogunk tanulni, meg 
egyáltalán: minek az? 

És Isten természetesen min-
dig fején találja a szöget… 
Olyan jó hittantanárom van, 
amilyet nem is mertem remélni! 
Isten hatalmasan használja őt, 
mert engedi, hogy Isten szerete-
te túlcsorduljon belőle. Példa-
képemnek tekintem a Biblia ol-
vasásában és tanulmányozásá-
ban, abban, hogy az emberekhez 
kivétel nélkül szeretettel fordul, 
odaszánt hívő életet él, és vilá-
gosság az iskolában. Hálás va-
gyok Istennek, hogy egy ilyen 
tanárt kaptam tőle, aki hitben 
erősít és bátorít, és nem melles-
leg érdekes órákat is tart. ☺ 

A másik dolog ezzel kapcso-
latban, ami kiderült számomra, 
hogy a bibliakör milyen fontos 
és jó dolog! A hittanórán 
Bibliatanulmányozásokat szoktunk csinálni: egy-egy 
Bibliai könyv keletkezésének története, szerzőjének éle-
te, mi van leírva a könyvben, ennek a történelmi és lelki 
háttere stb. Feltűnt, hogy milyen sok mindent tudok 

egyes könyvekről, személyekről, történetekről. Nem 
kellett sokat gondolkodnom, mire rájöttem, hogy ez bi-
zony a bibliakörnek köszönhető. ☺ Annyira jó dolog és 
jó elfoglaltság Isten igéjét tanulmányozni! 

És mivel énekelni is szoktunk, ezért ezt is megemlí-
tem: az osztálytársaim kimondottan iszonyodnak az 

énekléstől, ha jól sejtem az 
énekek stílusa és tartalma miatt. 
Én viszont mindig olyan jó 
érzéssel éneklem azokat a kedves 
énekeket, amiket már kicsi korom 
óta ismerek és szeretek. Habár fia-
tal vagyok, és szeretem a könnyű-
zenét, számomra nélkülözhetetle-
nek a gyülekezeti énekek. Egysze-
rűen azért, mert szép énekek, tar-
talmas szövegük van, és Istenről 
szólnak. 

Egyszóval hálás vagyok Isten-
nek azokért a bibliaköri tanítókért, 
akik vállalják ezt a nagyszerű 
szolgálatot, és az énekekért, 
amiket minden vasárnap hallhatok 
és énekelhetek – Istené legyen 
ezekért a dicsőség! ☺ 

(És egy érdekesség: a 
hittanórákra mindig viszem a saját 
Bibliámat, a többiektől eltérően, 

és amikor először látta a tanárom, hogy Bibliával a ke-
zemben lépek be az ajtón, megszólalt: hát persze, te 
baptista vagy! ☺ ) 

Ádány Szilvia 
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TALLÓZÓ 
 
 

Amiken a „világiak” mindig kiakadnak 
 
Van pár olyan dolog, amivel szinte nonstop „megbotránkoztatjuk” a nem keresztyéneket a környezetünkben. Kicsi-
ben és nagyban, a szószékről és a hátsó sorokból, egyéniben és felekezetiben – szóval sajnos mindenhol. Ezek na-
gyon általános negatívumai keresztyén kultúránknak és viselkedésünknek. 
Íme, az öt „csúcstartó” (legalábbis a saját tapasztalataim alapján): 
 
1. „Nem értem, hogy az egyik keresztyén miért ócsá-
rolja a másikat…!” 

Hihetetlenül népszerű sportot tudunk 
űzni abból, hogy szidjuk a 
testvéreinket. Kit a vélt vagy valós 
bűnei miatt, kit a tanításai és a nézetei 
miatt. A másik felekezetűt, a 
másképpen imádkozót, a más zenei 

stílusért rajongót… Szerintem nincs még egy közösség, 
amelynek a tagjai annyit bántanák egymást szavakkal, 
mint a keresztyének. 

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztessé-
ges, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó 
hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figye-
lembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok 
is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!” 
(Fil 4,8-9) 
 
2. „Nagyon zavar ez az „én vagyok a szent, te vagy a 
bűnös világi” attitűd…!” 

Ez a lelki gőg nagyon visszataszító 
a nem hívők számára. Amikor 
csak azért nézik, szólják vagy 
kezelik le őket, mert még nem 

tértek meg. Amikor a prédikációkból, bizonyságtételekből 
kihallatszik, hogy aki nem keresztyén (és lehetőleg 
ugyanolyan felekezetű, mint a beszélő), az értéktelen! 

A nem hívő embereknek nagyon elegük van abból, 
hogy olyan keresztyének nézik le őket sok esetben, akik az 
élet számos területén semmi komolyat nem tudnak felmu-
tatni. Nem az a bajuk, hogy megmondják nekik, hogy 
Krisztus nélkül még nincs rendben az életük, hanem hogy 
ha azt kommunikálják nekik, hogy ez azzal egyenlő, hogy 
nem is ér semmit az életük! 

Jézus soha nem tekintett egyetlen embert sem ér-
téktelennek! 
 
3. „A keresztyéneknek csak az a fontos, hogy mi meg-
hallgassuk az ő üzenetüket – de ők nem hallgatnak 
meg bennünket!” 

Hát sajnos az evangéliumhirdetés a 
legtöbb „evangélista” számára nem 
áll másból, mint „lenyomni Jézust az 
áldozat torkán”. Csak beszélünk, csak 
az a fontos, amit mi akarunk 

mondani, a másikat pedig az Isten Igéje „nevében” lesö-
pörjük a terepről. Egy evangélizációs „folyamatban” a be-
szélgetőpartnerünket nagyon ritkán tekintjük egyenrangú 
félnek. És ne gondoljuk, hogy ezt ő nem fogja érzékelni! 
 
4. „Kioktatnak a saját életemről, anélkül, hogy ismer-
nének…!” 

Hát igen, nagy szakértők 
vagyunk abban, hogy ránézésre 
kiolvassunk egy tekintetből egy 
egész életet! Micsoda önhittség! 
A keresztyének hihetetlenül 
tudnak általánosítani, és 

mindenkit bedobálnak egy-egy igeverssel ellátott fiókba. 
Találkozunk egy drogossal, és rögtön szakértőkké vá-

lunk a függőségekkel kapcsolatban, és máris dobáljuk az 
igeversekbe csomagolt közhelyeket, mintha mindent tud-
nánk annak az embernek az életéről. Hogy mivel kel és 
mivel fekszik, hogy mire gondol, mielőtt belövi magát… 
Vagy leszólítunk valakit, és elkezdjük mondani neki, hogy 
Jézus minden gondját el tudja feledtetni, és örömmel tölti 
be a szívét… és lehet, hogy az a szerencsétlen most jön 
egy temetésről. 

Amikor elváltam, hirtelen jöttek a telefonhívások, az e-
mailek, és mindenki osztotta a tanácsokat, ítélgetett – 
olyanok is, akiket még csak nem is ismertem! Vagy olya-
nok, akikkel évek óta nem beszéltem. De ők nagyon ott-
hon érezték magukat az én életemben, néha már úgy érez-
tem, hogy jobban, mint én. „Kitalálták” a gondolataimat, 
az érzéseimet, a motivációimat, a döntéseim okát, ők ma-
gyarázták nekem, hogy én mit miért tettem vagy nem tet-
tem… hihetetlen volt. Hihetetlenül elkeserítő és elszomo-
rító. 

Ez nem azt jelenti, hogy senki nem szólhat bele az éle-
tembe. De legalább ismerjen egy kicsit. Legalább legyen 
részese az életemnek. Legyen a barátom. És itt a lényeg: a 
nem keresztyén emberek sokszor úgy érzik, hogy ők nem 
többek a keresztyének számára, mint munkaeszközök, 
akiken dolgozni kell egy felsőbb utasításra. Csak épp 
nincs valódi befektetés, valódi életközösség, valódi kap-
csolat. Csak feladat van, célkitűzés: „meg kell térned!” 

„Ne megtéríteni akarjanak! Legyenek részesei az éle-
temnek, legyenek a barátaim, akikre számíthatok, álljanak 
mellettem akkor is, ha nem fűződik hozzá „missziós érde-
kük”, és mutassák meg a saját életükben Krisztust! Így 
sokkal könnyebb lenne!” 
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5. „Ők sem veszik komolyan, amit hirdetnek…” 

A nem keresztyéneknek nem az a 
legnagyobb bajuk, ha látnak elbukni 
egy hívő embert. Lehet, hogy sokkal 
reálisabban és őszintébben 
beismerik, hogy nem vagyunk tö-
kéletesek, hogy gyarló és bűnös, 

hibás emberek vagyunk, mint sokszor a keresztyének. 
Nem a bukással van a bajuk – azt meg tudják bocsátani 
(ezt is a saját példámból tudom – vagyis onnan is.) 

Az zavarja őket igazán, hogy ha a keresztyének hülyé-
nek nézik őket azzal, hogy azt feltételezik, hogy mivel az 
illető nem hívő, úgysem látja át azokat az ellentmondáso-
kat, amelyeket teljesen tudatosan és szándékosan választ 
valaki. 

Mondok egy példát – szintén a saját bukásommal kap-
csolatosan – tanulságképpen. A válásom miatt a hívő bará-
taim nagy része szinte azonnal dobott. 15 év szolgálat után 
szinte egyik napról a másikra kiközösítettnek, kidobottnak, 
selejtesnek, mindenestől értéktelennek éreztem magam, 
mert majdnem mindenhonnan ez áradt felém. És ebből 
elég sokat érzékelt a környezetem is. És egy nem hívő ba-
rátom (akit korábban sikerült már elcsábítani gyülekezeti 
csendes hétvégére) azt mondta nekem: „Na látod, ezért 
nem leszek én keresztyén! Elbuktál és ezért még mélyebb-
re taposnak, ahelyett, hogy felemelnének a földről. És ha 
veled így bánnak, mit várhatnék tőlük én, a kezdő keresz-
tyén..” 

Ne értsetek félre, nem magyarázom én a „bizonyítvá-
nyomat” – de utána még beszélgettünk tovább, és pont ezt 

mondta el: a keresztyének szinte az egyetlen emberi kö-
zösség, amely azonnal eldobja a saját sebesültjeit. És ezt 
látják ám a nem hívők is. És nagyon visszarettenti őket az 
az alternatíva, hogy mi lesz velük, ha elbuknak. Kevés a jó 
és szép példa arra, amikor egy gyülekezet odaáll a bűnös 
mellé, és valóban emeli, segít az életének a rendezésében. 
Szóval… 

Van három olyan dolog, amit a keresztyéneknek, ne-
künk sugároznunk kellene az EMBEREK felé – nem Isten 
felé, az más, most nem erről van szó. Az emberek felé, és 
főleg azok felé, akiknek szolgálni akarunk. 

1. Alázat 
2. Tisztelet a másik ember iránt 
3. Elfogadás – azaz valódi, reális, feltétel nélküli szere-

tet 
Lemondani a „mindentudásunkról”, a kliséinkről, a be-

gyakorolt válaszainkról, a lelki gőgről, abbahagyni az ítél-
kezést, és megtanulni értéket találni minden emberben, 
akár elbukott keresztyén, akár nem hívő. Meg kell tanul-
nunk hallgatni, szolgálni nyomulás nélkül, és a nem hívő 
emberekre úgy tekinteni, mint emberi lényekre, akik Isten 
számára a legfontosabbak. És ők nem „missziós célpon-
tok”, nem „imatárgyak”, hanem hús-vér emberek, akik 
éreznek, akik mögött évtizednyi tapasztalatok, emlékek, jó 
és rossz döntések állnak… 

Azt hiszem, az ébredés egyik első feltétele, hogy meg-
változzon a viszonyulásunk embertársaink felé. És tapasz-
talatom szerint ők már nagyon várnak erre… Ránk! 

Szűcs Sándor(? 
 
 
 

Tanulságos történet – a Teremtő létezése 
 
Sokan azért nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem 
találnak a tevékenységéről. A hitetlenek számára Tóth László Tibor az alábbi szellemes példázattal világítot-
ta meg az irányított teremtés létezését. 
 
Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, 
ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy 
kérdést: 

– Miért hiszi, hogy van Isten? 
– Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyik-

ben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet 
gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de 
előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat 
végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük 
csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 
mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis 
egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia en-
nek módját. Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy 
a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megal-
kotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális. 

– Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan 
bizonyítani a Teremtő létezését? 

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni 
kezdett a titkárnőjének: 

„Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, 
majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt 
méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, át-
mérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-
szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a 
toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilen-
gést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 
cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, 
felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, 
vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kí-
vül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell ké-
szíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek 
ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan 
működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít 
elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium 
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összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas 
összegben.” 

Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta 
az újságírónak. 

– Tessék, itt a válaszom. Benne a bizo-
nyíték. 

– Nem értjük, hogy mi akar ez lenni. 
– Majd később megértik. Egyelőre kö-

zöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad 
rá jelentkező, újra találkozunk, és 
folytatjuk a sajtóértekezletet. 

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre 
jó néhány neves építészmérnök, és még a 
korábbinál is több újságíró jött el. 

– Talán el is kezdhetjük, szólt 
ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, te-
gye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konk-
rét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el. 

Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb épí-
tésze dühösen megjegyezte: 

– Rendben van, én már kiestem a versenyből, de sze-
retném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egy-
szerűen lehetetlen megépíteni! 

A gyáros megkérdezte: 
– Nos, van még jelentkező? Ha nincs, 

akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az 
eredetit! 

A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső 
alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik 
végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép 
búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. 
Azután így szólt a jelenlevőkhöz: 

– Igazuk van uraim, ez a feladat az ember 
számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk 
mindenható, csodálatos alkotásokat hozott 
létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt 

vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek, kérem, kör ala-
kú a szára, hosszúsága és átmérőjének aránya több mint 
200, mindenben megfelel az elvártnak. Vegyigyára mű-
ködik. És tudják hogyan? Napenergiával! 

Az írások forrása: Internet 
Közreadta: Bencsikné Zsuzsa 

 

FELHÍVÁS 
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MÚLTUNK EMLÉKEI 
 
Ebben a hónapban ünnepeljük imaházunk kapunyitásának 45. évfordulóját. Ez alkalomból adjuk közre azt az írást, 
ami annak idején bekerült az imaház alapkövébe. Soli Deo Gloria! 
 
 

 
 

Közreadta: Czifranics Győző 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az októberi rejtvények helyes megoldását és a színezé-
seket a lépcsőházi táblán láthatjátok. 

Akik jutalomban részesülnek: 
Ádány Balázs, Máté, Rebeka és Zsófia, Sztasák 

Ábel és Janka, Uri Imre, Zsigovics Benjámin és 
Dorina. 

Bíztassátok a többieket, hogy ők is csatlakozzanak 
hozzátok. Továbbra is megpróbálok mindig a bibliaköri 

témákhoz igazodni, és így talán könnyebb lesz a rejtvé-
nyeket megfejteni. 

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

Megfejtéseiteket december 10-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, 
jutalmat kap.     Á.J. 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 
Ezen a képen a jó pásztor az elveszett bárányt keresi. Melyik úton találja meg? Miután sikerült odavezetned a bá-
ránykához, színezd ki a rajzot. A kivágott képet (a neveddel együtt) dobd be a szokásos dobozba! 
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Kisiskolások (7-11 év) 
A bibliakörön nemrég kezdtetek az Úr Jézus példázatairól tanulni, beszélgetni. Ezért most a magvető példázatához vá-
lasztottam kis rajzokat. Feladatotok az, hogy keressétek ki a Bibliából ezt a példázatot, és írjátok oda a képek alá azokat 
a helyeket, ahová a magok eshetnek. Miután kiszíneztétek a rajzokat, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be 
a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

……………………………………………………….... ………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. ………………………………………………………….. 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Mostani rejtvényetekben a feltett kérdésekre egy-egy bibliai könyv nevével kell válaszolnotok. Ha elkészültetek, írjátok 
rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

Melyik könyvben olvashatjuk? 
 

1. Elifáz beszédét? ……………………………………………………………………………………………... 
2. A tíz egyiptomi csapást? …………………………………………………………………………………….. 
3. Vásti királynő kegyvesztését? ……………………………………………………………………………….. 
4. Sára halálát? …………………………………………………………………………………………………. 
5. Nebukadneccar álmát? ………………………………………………………………………………………. 
6. Sámuel születését? …………………………………………………………………………………………... 
7. Jerikó bevételét? …………………………………………………………………………………………….. 
8. Boáz házasságát? ……………………………………………………………………………………………. 
9. Jeruzsálem újjáépítését? …………………………………………………………………………………….. 
10. Egy nevezetes igehirdetést Ninivében? ……………………………………………………………………... 

Forrás: Bibliai fejtörő 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Ádány Szilvia (nov. 8.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Dr. Almási Tibor (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Baranyai János (nov. 18.) 
Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

„Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úrnak ítéle-
tei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kí-
vánatosabbak az aranynál.” (Zsolt 19,10-11) 
Ha valakinek van aranya vagy drágaköve, nem baj, csak ne fe-
lejtse el, hogy van értékesebb dolog is. A Bibliából tudjuk, hogy 
az Úr parancsolata és törvénye jobb, mint az ezüst és a legtisz-
tább arany, az igazság útja jobb, mint a gazdagság, a ti kipróbált 
hitetek becsesebb a tűzben kipróbált aranynál. Akinek nincs 
aranya, ne bánkódjon, mert van annál kívánatosabb dolog is. 
Ami Isten szájából kijön, az csak értékesebb lehet minden földi 
dolognál. Az ember érdekében mondja ki Igéit. Az Úr Szava 
megvidámítja szíveteket, világossá teszi utatokat, szemeteket, 
értelmeteket. Az Úr biztonságot jelent számotokra, mert amit 
ma helyesnek tart, az holnap is helyes lesz Előtte, ami ma igaz-
ságos, az holnap is az lesz. Ha az Úr életetek alapja, akkor biz-
tosan léphettek előre az úton. Aki megtartja az Úr rendeléseit, 
nagy jutalmat kap! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), tö-
rekvők alkalma, gyerekek-
nek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

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. 

Programajánló 

Tv-műsor: 
PAX TV: december 6. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: 
november 19. és december 24. 
péntek, 13,30 óra: Az Úr közel! 
 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Lippai Gábor 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Mivel tehát megigazultunk hit ál-
tal, békességünk van Istennel a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala 
kaptuk hitben a szabad utat ahhoz 
a kegyelemhez, amelyben vagyunk, 
és dicsekszünk azzal a reménység-
gel is, hogy részesülünk az Isten 
dicsőségében.” (Róm 5,1-2) 

ÉVFORDULÓ 
 
Öt évvel ezelőtt indult útjára a Man-
na. Akkor már régóta szerettem vol-
na egy ilyen újságot, de voltak hát-
ráltató körülmények. 2005 őszén – 
amikor az imaház megépülésének 
40. évfordulójára készültünk – végül 
megszületett bennünk a döntés: ez jó 
alkalom arra, hogy előálljunk egy új 
gyülekezeti újsággal. 

Számomra tényleg csoda, hogy 
most ezeket a sorokat írhatom, hogy 
most is megjelenhet a Manna. Kevés 
ilyen szolgálat van egy gyülekezet-
ben, amely kézzelfogható, és hasz-
nosságáról többször is kaptam visz-
szajelzést. (Van egy testvér, aki nem 
is egyszer részletes, értékelő „kriti-
kát” ír nekem a lapról.) 

Sokan sokféleképpen segítették 
munkámat az eltelt öt év alatt. Sokan 
írtak bizonyságtételt, beszámolót, 
sokan vallottak őszintén életükről az 
interjúkban, sokan írtak csak úgy, sa-
ját „felindulásból”. Mindezekért na-
gyon hálás vagyok testvéreimnek! 
Bár jól tudják, hogy nem nekem ír-
ják ezeket, hanem a gyülekezet épü-
lésére és Isten dicsőségére! 

Kérem Istent, hogy továbbra is ad-
jon odaszánást a testvéreknek. 

Az állandó munkatársaknak pedig 
most is köszönöm az eddigi és a jö-
vőbeli segítségét: Kolozs Nagy Já-
nosnak a lektorálást, Lukács Editnek 
a születésnaposok köszöntését, 
Zsigovicsné Évának a programaján-
lót, és Zsigovics Gézának a fényké-
pezés szolgálatát. 
Testvéri szeretettel: 

Ádány Judit 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: több szerzőtől Grafika: www.reformatus.hu 
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