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Mostani hírlevelünket rendhagyó módon állítottam össze. 

Szeretettel bocsátom közre Olvasóinknak, hiszem, az én szemüvegemen keresztül is átjön Istennek az 
egész éven át tartó hűséges szeretete. Kérlek, bocsássatok meg, ha itt-ott szubjektív lesz. 

Elsőként álljon itt Lelkipásztorunk adventi tanítása. 

Bereczki Sándor: 

Advent 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14) 

Advent, a Krisztus eljövetelének várása már régi ünnep a keresztyénség körében. Jó is, hogy 
gondolunk arra, hogy egy napon eljön az Úr Krisztus a földre, és készülünk a fogadására. Bár Jézus 
állandó készenlétre buzdította tanítványait, a köré gyűlt embereket, minket is, mennyire fontos 
lenne, ha felébresztené ez az üzenet az egész világot.  

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” (Máté 24,42) 

Ha az Úr eljövetelével foglalkozunk, akkor négyféle eljövetelére figyelmeztet minket a Biblia.  

1. Az első eljövetel: Amikor testben jött el, melynek híre messze földre eljutott, még a keleti bölcsek 
is meghallották, és felkeresték. 

2. A második eljövetel: Amikor személyesen jön el hozzád Krisztus, és megtérésre hív. 

3. A harmadik eljövetel: Amikor utolért a halál, és az Úr eljön hozzád, és mint a jó pásztor hazavisz 
téged eltévedt, de megmentett juhát, Isten gyermekét. 

4. A negyedik eljövetel: Az Úr nem jelentette ki érkezése időpontját tanítványainak, ezért nem tudjuk. 
Ezért nem számolgatjuk a napokat, mert nagy hibát követnénk el a találgatással. 

 

Az első eljövetel 

(Isten) „aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a 
pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1 Timótheus 3,16) 

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén 
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai 
formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta 
magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2,5-8) 



Az első eljövetelekor az Úr olyan formát vett fel, melyen nem volt látható, hogy Ő Isten és Úr.  

Ki gondolta volna, hogy az Ige abban az újszülött kisgyermekben öltött testet, aki egy betlehemi 
istállóban a szalmán feküdt? Az emberek szemei előtt rejtve volt a kiléte.  

A testet öltéssel Krisztusnak kettős természete lett: isteni és emberi természete.  

Szeretetből emberré lett, hogy megváltson minket a Sátán, a bűn hatalmából.  

Vállalta az emberi sorsot, és nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő.  

A nagy hadvezérek, amikor győztek a háborúban, nem mondtak le a zsákmányról, hanem 
ragaszkodtak hozzá, és büszkélkedtek vele.  

Krisztus egyenlő volt Istennel. Amikor az Ige testté lett, Krisztus testi formájában megüresítette 
önmagát. Lemondott a dicsőségről, a hatalomról, de ez nem jelenti az isteni természet lecserélését 
emberi természetre. Lemondott a dicsőségről, ugyanakkor felöltötte az emberi testet. 

A Bibliának is kettős természete van, isteni és emberi. 

Krisztus úgy jött el a földre, hogy megüresítette magát, lényének teljes tartalmáról, istenségéről, 
(látható) dicsőségéről lemondott, hogy emberek közé jöjjön.  

Az ember szeret valakinek látszani, többnek látszani, mint mások.  

Jézus rangrejtett király volt. A teljes dicsőségét majd egy napon fogjuk meglátni.  

Egy híres labdarúgó arról írt egyik könyvében, hogy a sikeres gólok után társai vállukon vitték le a 
pályáról, és ünnepelték őt. De egy napon Jézus bekopogtatott hozzá, és megtért, és az emberi 
dicsőséget nem hajszolta többé. 

Jézus alázatban maradt az emberek között. Soha sem dicsekedett a prédikációival, a gyógyítási 
csodákkal vagy a nagy tömeggel.  

Lehetett volna nagy tekintélyű úr, akit hintón visznek, ő azonban gyalog járta be az országot. 

Ülhetett volna a gazdagok között, mint főember, de ő a szegények és az erkölcsileg lecsúszottak 
között ült. 

Lehetett volna hatalmas gyárak tulajdonosa, de ő József mellett az asztalos szakmát tanulta ki. 

Tűzzel pusztíthatta volna el az ellene lázító ellenségeit, de ő türelemmel volt irántuk. 

Rabszolgai formát vett fel. A rabszolgasors nagyon nehéz volt és kíméletlen. A rabszolga akkor evett, 
amikor kapott éppúgy, mint a kutya. Nem volt saját pénze vagy kenyere. A rabszolga a saját testével 
sem rendelkezett, megverhették, megölhették, eladhatták a rabszolgapiacon. Ha hazajött a 
gazdájával a nehéz munkából, a rabszolga első dolga az volt, hogy megmossa ura lábát és ételt 
készítsen neki. Csak akkor evett az istállóban, ha dobtak elé valamit. 

Jézus valóban a rabszolgasorsot élte emberi testben. Miért? Azért, mert Isten tervében az volt, hogy 
a testet öltött Ige, a szenvedő rabszolga fogja megváltani a világot. Ő fogja legyőzni az ősi kígyót, a 
Sátánt. A szenvedő rabszolga érkezésével fog kinyílni Isten országának kapuja. Őbenne közelített el 
Isten országa. 

Ő mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. 

Krisztus hozzánk hasonló ember lett. Nem vetette be isteni hatalmát, amikor a Gecsemáné kertben 
elfogták. Hagyta, hogy Júdás hazug csókkal megölelje. Nem fordult szembe üldözőivel. Micsoda 
lemondás és alázat! Mi felcsattanunk, ha nem úgy szólnak hozzánk, ahogy nekünk tetszene.  



Az Ige testté lett, Krisztus emberi testet öltött magára.  

Szabadon, önként vállalata a rabszolgai formát értünk, hogy megváltson és üdvösséggel 
ajándékozzon meg minket.  

Ez volt az első advent. Szép és megható élményeink emlékeink vannak karácsonnyal kapcsolatban, de 
ne felejtsük el, hogy a kegyelmet számunkra a szenvedő rabszolga hozta el.  

 

A második eljövetel:  

Amikor személyesen jön el hozzád Krisztus, és megtérésre hív. 

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések 3,20) 

„…a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (1 Mózes 4,7) 

Advent, a Krisztus eljövetelének várása már régi ünnep a keresztyénség körében. Jó is, hogy 
gondolunk arra, hogy egy napon eljön az Úr Krisztus a földre, készülünk a fogadására. Bár Jézus 
állandó készenlétre buzdította tanítványait, a köré gyűlt embereket, minket is. Mennyire fontos 
lenne, ha felébresztené ez az üzenet az egész világot:  

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” (Máté 24,42) 

Az első keresztyén gyülekezetekben elevenen élt az Úr visszavárása.  

Istentiszteleteken hangzottak el gyakran ilyen felkiáltások: Marana tha! Uram, jöjj! A szívükben 
magas hőfokon várták az Úr eljövetelét. Ez az igazi várakozás.  

Jézus Krisztus második eljövetelét ünnepeljük, amikor hozzánk személyesen is eljött, ez a 
megtérésünk és újjászületésünk alkalmával történt. 

Eljött hozzánk az Úr, és személyesen találkoztunk Vele. Így lettünk Isten gyermekei. 

Ki vagy kik vannak az ajtónk előtt? 

Nagyon egyszerű a válasz: Jézus Krisztus, az élet Ura, a hit fejedelme! Nem is érted, hogy miért 
tettem fel újra ezt a kérdést, amikor már említettem, hogy Jézus áll az ajtód előtt. 

Nem szoktunk a teljes igazságról beszélni ilyen szép ünnepnapokon, nehogy elrontsuk az 
ünnepléseteket. Noha fontos lenne róla szót ejteni. Mert az a helyzet, hogy a Gonosz, a Sátán, a 
Vádló is ott áll az ajtód előtt. Már Mózesnek kijelentette Isten: „…a bűn (a Gonosz) az ajtó előtt 
leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (1 Mózes 4,7) 

Jézus Isten Fia, a Sátán pedig teremtmény, egy bukott angyal. Jézus a Megváltó, Aki meghalt a 
Golgotán bűneidért, a Sátán pedig a Vádló, és feldúlja lelkiismeretedet, és a halál, a pusztulás, a 
leépülés felé sodorja életedet. Uralni akarja ezért a teljes lényedet. Ne higgy neki még akkor sem, ha 
nagyokat ígér neked, mert csak rá akar venni gonosz dolgokra. Részegeskedésre, drogozásra, bűnözői 
életmódra, prostitúcióra, rágalmazásra, összeférhetetlenségre stb.  

Kopogtat és hív téged 

Hogy is van ez? Egyszerre két hatalom akar behatolni az életedbe? 

Először is Jézus kopogtat az ajtódon. Az Úr az ajtód előtt áll, nem finom édességeket és meglepő 
játékokat hozott neked, hanem üdvösséget, új életet. 



A szívedet kéri. Nem egy talpalatnyi helyre tart igényt, hanem az egész életedre. Testestől, lelkestől 
kellesz neki, meg akar menteni a kárhozatból, és új élettel, üdvösséggel akar megajándékozni. 

A Sátán is ott ólálkodik, settenkedik, lopakodik az ajtód előtt. Lesi a kedvező pillanatot, mikor tud 
nyakon csípni téged. Vigyázz ezért! 

Az Úr megtérésre hív ma téged, engedj hittel a hívásának. 

Meghall, kinyit 

Aki meghallja az Úr szavát, annak van hite és engedelmes. Felismerte a nagy lehetőséget a 
Megváltóban, a Golgota Bárányában, hogy megmenekülhet általa a kárhozatból, és Isten gyermeke 
lehet kegyelemből, hit által. 

Jézus az ajtód előtt áll, és kegyelmet akar adni neked. A Sátán is ott áll az ajtódban, és vádol, kiüresít, 
szorongást vált ki belőled, gyűlöletre szít téged, hogy elvessz. 

Tied a felelősség, hogy ki előtt nyitsz ajtót, a Megmentő előtt, vagy a pusztító előtt. 

Ha kopogtat Jézus, ne szárnyszegetten, bénán sóhajtozzál, ne is önsajnálattal fohászkodjál kopott 
imákkal, hanem nyisd ki kapudat a Megváltó előtt őszinte bűnbánattal olyan szélesre, amilyenre csak 
bírod! Hitből meg tudod ezt tenni. 

Bemegyek ahhoz 

Jézus nem settenkedve akar beosonni az életedbe, mint a Sátán, hanem diadallal bevonulni, úgy hogy 
még a mennyben az angyalok is örvendezni fognak neked, hogy te a bűnös kaput nyitottál az ég és a 
föld Ura előtt és megtértél. 

Bejön hozzád az Úr, ne idegenkedj tőle, mert szeret téged még akkor is, ha ostort emelne rád 
engedetlenségeid miatt. 

Bejön hozzád, szegény elveszett! Megbocsátja minden bűnödet. Szeretetből bocsát meg neked! Az 
igazi öröm a bűnbocsánat elfogadásával és átélésével kezdődik. Uralma alá vonja értelmedet, átszövi 
szeretetével gondolatvilágodat, megszenteli érzéseidet, és engedelmessé, erőssé teszi akarati 
életedet.  

Itt ér véget a bizonytalanság, az üresség érzése, a békétlenség, a sötét félelem, a meghasonlottság. A 
békesség Fejedelme kezében tartja életedet, és gondja lesz rád, nem mond le rólad soha. Élj Vele 
boldogan! 

Immánuel, velünk az Isten. Ez a második advent.  

 

A harmadik eljövetel: 

Hogy élte meg István a 3. adventet? 

„Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. 

Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, 
amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, 
amint az Isten jobbja felől áll.” Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal 
rárohantak; azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felsőruháikat egy 
Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: „Úr Jézus, vedd 
magadhoz lelkemet!” Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a 
bűnt!” És amikor ezt mondta, meghalt.” (Ap. csel. 7, 54-60) 



István görögül beszélő fiatalember volt, aki hellén kultúrában élt. Valószínű, hogy Cirénéből való volt. 
Jeruzsálemben keresztyénné lett. Jézus Krisztust személyes Megváltójának fogadta el.  

Isten szeretete és ereje működött benne. Élő hite volt. Krisztus jelei és csodái kísérték szolgálatait. Ez 
azonban az elittársaságnak, a Nagytanácsnak nem tetszett. Elveikkel nem egyezett István 
bizonyságtétele. Szektaprédikátort, riválist láttak benne, nem pedig Isten nagykövetét. Ha István 
langyos prédikációkat mondott volna, melyen elaludtak volna az emberek, soha sem lett volna 
bántódása. Mivel a megfeszített és feltámadott Krisztus diadalát hirdette, felfigyeltek rá a más 
véleményen lévők. A Nagytanács tagjait a gyilkos indulat magával ragadta. Felháborodtak, 
fenyegetőztek.  

István azonban nem vette át az ő indulataikat, nem alacsonyodott le az ő szintjükre. Miért tudott ő 
csendben maradni? Pedig az indulat indulatot hív elő, a gyűlölet pedig gyűlöletet. 

István azért tudott más képen viselkedni, mert Szentlélekkel betöltött ember volt. A Szentlélek és az 
ige kontrolja alatt állt gondolati és érzelmi élete. 

Istvánt a Juhkapun kitoloncolták, és rá rohantak nagy kövekkel. 

Ilyen az ember még ma is. Egy nagyobb meccsen a rendőrség vigyáz a szurkolókra, mert ha 
elszabadul az indulat, mindenre képesek.  

István a szenvedést vállalva követte az Urat. Ez a hívő ember útja: „nektek nemcsak az adatott meg 
a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte.” (Filippi 1,29) 

István kész volt meghalni is Krisztusért. Készen állt a kivégzésre. A szenvedés tüzében Isten nem 
hagyta magára. Amikor ellenségeinek a kőzápora hullott rá, az Úr eljött hozzá, nem hagyta magára.  

Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll.”  

Ez volt István életében a harmadik advent. Eljött az Úr hozzá. Eljött hozzá Jézus, akit keresztre 
feszítettek, de feltámadott. Az Úr lehajolt Istvánhoz. Átélte István ezen a harmadik adventen Isten 
különleges szeretetét. Milyen békességben halt meg! Szerette őt az Úr, István is szerette Krisztust. 

Mindenki életében eljön a halál, de nem mindenkihez jön el az Úr. 

Gondoljatok a gazdag és a Lázár történetére. Lázárért, akinek a teste tele volt fájó, vérző sebekkel, az 
Úr angyalokat küldött érte, és az Ábrahám kebelére helyezték. Milyen méltósággal érkezett a 
mennybe! 

A könnyelmű és fajtalan gazdag fiúért viszont más, egy idegen hatalom jött el, mely a pokolba vetette 
őt. Így mindenki a helyére került. 

Csodálatos az, hogy voltak emberek, akik nem ízlelték meg a halált. Ilyen volt Illés próféta, aki 
tűzszekérrel ment a mennybe, nem ízlelte meg a halált. 

A Megváltó viszont megízlelte a halált. Ezt írja a Biblia: „…azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki 
rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel 
koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsidók 2,9) 

Istvánnak nagy erőssége volt az imádság. Az imádságon keresztül tudta az Úrral tartani a kapcsolatot. 
Az imádkozó ember sok erőt kap. 

István imádkozott önmagáért. Elfogadta, hogy eddig tartott a pályája, itt ért véget és ezt mondta: „Úr 
Jézus, vedd magadhoz lelkemet!”  

Még utolsó erejét összeszedve imádkozott azokért, akik a köveket szórták rá.  

„Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” 



A szeretet nem rója fel a gonoszt. Így elmenni a földi életből, mint István, alázatra intő példa 
számunkra. 

István a halálban sem volt egyedül, eljött érte az Úr. Ez volt az életében a harmadik advent. Az Úr 
velünk! 

A te életedben is eljön majd a harmadik advent: Amikor utolért a halál, de az Úr eljön hozzád, ha meg 
vagy mentve és téged is haza visz, mint jó pásztor az eltévedt juhát, hogy örökre Vele maradj. 

 

A negyedik eljövetel: 

A hírlevél kiadását megelőzően ez az Igehirdetés még nem hangzott el, biztatok Mindenkit, ha teheti, 
személyesen, ha nem, online feltétlenül nézze és szívlelje meg! 

 

Kántor Csilla: 

Az 2021. évünk havi bontásban 

Nemrégiben olvastam egy könyvet, amiben hullámlovasokról is szó volt. Egészen részletesen írtak 
arról, hogy ez a viszonylag új sportág hogyan válhat az ember szenvedélyévé. A szereplő kiköltözött 
egy félsziget csúcsára, ahonnan szinte pillanatok alatt a hullámok közé juthatott, illetve az ablakból 
állandóan figyelhette őket. 

Leírta, hogyan lehet megvárni az alkalmas pillanatot arra, hogy még felülkerekedjen egy hullámon, és 
melyik az a pillanat, amikor már úgy elnyeli a tajtékzó víz, hogy annak súlya szinte agyonüti a 
vakmerő hobbija miatt áldozattá váló sportolót. Azt is leírta, hogyan vált magányossá, még ha 
időnként oktatta is a további hullámlovas palántákat. 

Számomra ennek két üzenete volt. 

Egyfelől: hullámok mindig jöttek és mindig jönnek, ha akarjuk, ha nem. Az esztelenségig kísértve 
Istent, meg lehet próbálni a halál mezsgyéjén egyensúlyozgatni. De nem érdemes. Innen csak egy 
rosszul kiszámított másodperc, és ott a teljesen értelmetlen halál. 

Másfelől: el lehet szigetelődni, visszavonulni az elefántcsonttoronyba, kettesben a kísértéssel, de 
másokat is belehajszolni az állandó életveszélybe, nemcsak nem érdemes, de etikátlan is. 

Azaz: szükségünk van az Ige, a közösség állandó kontrolljára, a nyesegetésre, a magunk és mások 
életének megőrzése érdekében. Vannak azok a hullámok, amikből kiment az Úr. Ezek a pusztához 
hasonlóan a megerősödésünket szolgálják. Ebből az erőből másokat is megmenthetünk Krisztus 
számára. De éljünk bölcsen, minden esetben elkérve az Úr vezetését.  

Ámen. 

 

És most szeretném a teljesség igénye nélkül bemutatni idei évünket.  

Részben gyülekezetünk fontos eseményeiről, a főszereplők bizonyságtételei alapján, több esetben 
saját megjegyzéseimmel kommentálva, részben az én és családom életétől fogok beszámolni. 

Ha végignézzük az eseményeket, itt is volt hullámlovaglás bőven, az Úr kegyelme azonban 
érdemesnek tartott a megtartatásra. 

 



JANUÁR: 

A Covid-járvány sajnos nem ért véget a 2020-as évvel. Gyülekezetünk élete így sajnos – legalábbis 
jelentős részben – továbbra is online zajlott.  

Nagyon fontosak a szerdai és a vasárnapi online Istentiszteletek. Azok számára, akiknek nincs TV-jük 
(pl. mi is ezek közé tartozunk) így az alkalmak vége után pótolhatók az igehirdetések, 
bizonyságtételek.  

Mégis, ezúton is szeretettel biztatok Mindenkit, hacsak teheti, személyesen jöjjön, mert maszkkal, 
távolságtartással együtt, de az ölelések, meghitt, padban történő beszélgetések és imádságok nélkül 
is egészen más Isten házában találkozni, mint virtuálisan. 

Nagy lehetőség továbbra is, hogy a kuratóriumi ülést és a presbiteri gyűlést is meg lehet tartani ilyen 
módon. 

A Női Csoport Messenger-csoportot „átörökítettük”, és hiszem, sokunknak nagyon építő 
hozzászólások, részben az imakérésekkel kapcsolatos, másrészt a betegek állapotáról szóló fontos 
információkat tudunk gyorsan megosztani egymással. Ki aktívabb, ki inkább szemlélődő tagja a 
Csoportnak. 

 

FEBRUÁR: 

Ami engem illet, szomorúan ismertem fel, hogy az Úrtól tavaly örömmel elvett állásommal járó 
munkatempót már nem bírom, felmondtam, szeretett kollégáim szomorúságára.  

Az Úr viszont megmutatta, hogy az Ő vezetése nem abból áll, hogy egy nagyon vágyott helyzetbe 
beleengedve, örökre ott is hagy, hanem abból, hogyha megmarad a rugalmaság, Rá figyelés, akkor 
békességet nyerhetek akkor is, ha magam meglepődöm az események sűrű egymásutánján. 

Apróság, de nekem az is az Úr szeretetének jele volt, hogy noha újból munkanélküli lettem, az Ő 
kegyelméből ismét kaptam munkanélküli járulékot. 

 

MÁRCIUS: 

1. „elöl és hátul körülzártál engem, fölöttem tartod kezedet”  

címmel kis fiatal testvérünk komoly műtétjének előzményeiről, a gyógyulás első szakaszáról a Húsvéti 
hírlevelünkben számoltunk be. 

Azóta örömmel írhatom, hogy a bevezetett kemoterápiás kezelést a kezdeti nehézségek után 
meglepően jól viseli, mozgása, ha lassan is, de javul, a sugárkezelésen, amit a kemoterápiával 
párhuzamosan kezdtek, az Úr kegyelméből nehéz tünetek nélkül túljutott. Vérképe jó, közérzete 
szintén. 

Vágyik emberek közé, így édesanyja időről időre elhozza a gyülekezetbe, és alkalmanként az iskolába 
is elmegy, egyébként magántanuló. Imáinkban továbbra is nagy szeretettel hordozzuk az egész 
családot. 

2. „Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat… igen irgalmas és könyörületes az Úr” 
(Jakab 5,11) 

(Lejegyezte: Kántor Csilla) 

Gyülekezetünk csendben, hűségesen szolgáló házaspárjának nagyon nehéz éve volt.  



A súlyosan cukorbeteg testvérnő március végén Covid-oltásra igyekezett, valószínűleg a várakozók 
nagy tömegében maga is elkapta a betegséget. Ekkoriban még nem voltak gyógyszerek, március 
vége-április eleji időszakban 15 napig Covid osztályon feküdt. Sem férje, sem a gyülekezetünk nem 
tehetett semmi mást, csak imádkozhattunk. Az Úr ekkor cselekedte az első csodát. Mivel több 
rizikófaktor is fennállt, nagy volt a veszélye, hogy nem, vagy csak sokára, súlyos szövődményekkel fog 
kigyógyulni, de Isten megkönyörült, szépen felépült. 

De az igazi nehézségek csak ezután kezdődtek. Kiderült, hogy széklete időnként véres. Mint később 
megtudtuk, ez az utóbbi évben már többször előfordult, de akkor azt gondolhatták, hogy ezt a 
tünetet vérhígító alkalmazása okozhatta, amelyre korábban zajlott trombózis miatt volt szükség.  

Amikor a vérzés április végén rendszeresebbé vált, egyszer az ügyelet kihívására is kényszerültek, 
újból kórházi kezelés következett. A vizsgálatok alapján vastagbél tükrözésre került sor. 

Az események a járvány miatt lassan követték egymást, imádságaink folytatódtak, és a tükrözés 
szövettani eredménye alapján sugárkezelést kezdtek. Ez összesen 26 alkalmat jelentett, július elejétől 
majdnem augusztus végéig. Férje naponta látogatta, hétvégenként haza is vihette. A kórházban ez 
alatt az idő alatt már testvérek is meglátogathatták. Az Úr ismét meghallgatta a sok imát, újabb csoda 
következett, a kezelést jól bírta. Illetve újabb ima-meghallgatásként az ezután végzett CT, MR, és PET-
CT vizsgálat alapján a sugárkezelés hatásos volt. A vérzés is megszűnt, illetve a szervezetben máshol 
sem találtak kóros elváltozást. 

Mindezeket testvéreink hihetetlen türelemmel, alázattal hordozták. Azt hiszem, többen is vagyunk, 
akik az eltelt immár 9 hónap alatt számtalanszor kiborultunk volna, az asztalt csapkodtuk volna. 

Persze, a járvány sok mindent magyaráz, és a sok rizikó tényező mellett az orvosok sem túl bátrak. 

De az újból biztató, hogy esély van a kevésbé megterhelő laparoszkópos műtétre. Imádkozunk 
továbbra is, és hisszük, hogy az Úr könyörül mind a testen, mind a lelkeken, egész gyülekezetünkre 
nézve is. „…boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat.” (Jakab 5,11) 

3. Március utolsó napján pedig az Alapítványunknál kuratóriumi ülést tartottunk, amelyen 
egyebek mellett napirenden volt a X. kerületi Önkormányzat által Gyülekezetünknek ajándékozott 
Román u. 6. alatti ingatlannal kapcsolatos tervezés ismertetése is. 

 

ÁPRILIS: 

Drótos Gyöngyi: 

„Ha a halál árnyékának völgyében járok is nem félek, mert te velem vagy…” (Zsoltár 23,4) 

A Covid járvány alatt orvost kihívni is nagyon nehéz volt. Anyukámnak súlyos nehézlégzése lett, és 
gyakorlatilag meg kellett vele várni, amíg szinte megfulladt. Az orvos úgyis csak azt mondaná, hogy 
covid van, ilyenkor nem foglalkoznak egyéb betegségekkel, mondta ő. Végül a háta mögött mégis ki 
tudtuk hívni, aki mielőtt hívta a mentőket, azt mondta, hogy ez nehéz döntés. Gondoltam, hogy amíg 
ő tipródik, én imádkozom, hogy jó döntést hozzon. Hiszem, hogy így kellett lennie, bár emberpróbáló 
időszak vette ekkor kezdetét. A covid protokoll bugyrai a fulladás miatt vörös zónába, onnan szürke 
zónába keverték anyut, majd 8 nap elteltével covidosan hazaküldték, anélkül, hogy a kardiológián 
kikezelték volna a szívelégtelenség miatti fulladását. 

Otthon már várta az oxigénpalack, szinte kórházi körülmények és a körzeti orvos segítségével egy 
intenzív terápia. Ő reggelenként kijött, beadott 2 ampulla vízhajtót, amit a nap folyamán tablettákkal 
folytattam. Éjjel nappal adagoltam az oxigént. Egy idő után, mivel én is covidos lettem, nem jött ki az 
orvos, és az injekciót is én adtam be. Anyukám olyan gyenge lett, hogy szinte semmit nem evett, 



teljes ellátásra szorult és spontán levegőt sem kapott. Ráadásul én is nagyon legyengültem. Két drága 
unokahúgom becsatlakozott mellém az ápolásba, vállalva a fertőzés kockázatát. Így váltogattuk 
egymást az ápolásban, míg pár nap után egyikük covidos nem lett. Gyenge állapotomban 
tapasztaltam meg az Úr erejét. Szerintem angyalok is körülvettek minket, különben nem tudtam 
volna egyedül visszaemelni az ágyba anyut, aki többször is leesett.  

A karantén időszak elteltével az orvos kijött, és kijelentette, hogy itt csoda történt. Ezt nemcsak a 
doktor látta. Anyukám nemcsak túlélte ezt a kritikus állapotot, hanem felépült és a korábbi 
állapotához képest is sokkal jobban lett. Újra önállóvá vált és derűsebb hétköznapok következtek. 

Nagyon boldoggá tesz az a tudat, hogy átélhettem az Úr csodáját. Megerősödtem abban a hitben, 
hogy a közösség imájának megtartó ereje van, s hogy az életben maradásnak célja van. A nyár és ősz 
folyamán 5 családi örömünnepen, s egyéb jeles napokon lehetett jelen anyukám, és nem vetült 
örömünkre a gyász árnyéka, hanem hála járta át a szívünket. 

Ő maga erre a 2 hétre egyáltalán nem emlékszik, s ha kérdem, hogy szerinte miért tartotta őt meg az 
Úr, ezt válaszolja, nekem erős szervezetem van, megedzett az élet, vagy azt, hogy becsületes, rendes 
ember voltam. Nekem fájnak a szavai, és szeretném, ha az Úrral is élő közösségre jutna, és ezekben 
az ajándékba kapott hátralévő éveiben Krisztussal élne valódi új életet. 

Köszönjük a testvérek imáját is, ami végigkísérte nehéz utunkat. 

 

MÁJUS: 

Nagy örömünkre, a Pünkösdi hírlevelünkben beszámolhattunk a Templomunk újranyitásáról. 

Ilyenkor lehetünk különösen hálásak az élő közösségi együttlétekért. 

A vasárnapi és szerdai élő közvetítés, hála az Úrnak és odaadó testvéreink munkájának, megmaradt, 
de már újból együtt úrvacsorázhattunk. Persze, nem csak az úrvacsora, hanem a teljes alkalom ideje 
alatt a mai napig szigorúan tartjuk az óvintézkedéseket. 

Ami a mi személyes életünket illeti, fiainkkal hármasban hónapokra vidékre „költöztem” lakásfelújítás 
céljából. Bár irreális tervezésünknek köszönhetően egyre csak csúsztunk, és a nemvárt sok nehézség 
miatt a türelmünk is nagyon fogyott, és persze, anyagilag is nagyon sokkal megterhelőbb volt, mint 
amire számítottunk, az Úr mindvégig velünk volt, megkönyörült és végül befejezhettük a munkát. 

 

JÚNIUS: 

Csodák márpedig vannak! 

„Megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által” (Róma 8,11) 

(Lejegyezte: Kántor Csilla) 

Gyülekezetünk egy korábban rehabilitált tagját többen rendszeresen lelkigondozzák, mert egyedül él, 
és az alkohol időnként még mindig problémát jelent számára. 

Most megtudtuk, hogy egy kedves idősebb házaspár rendszeresen meghívja ebédre, amit ő el is 
szokott fogadni. Ezért volt meglepő, hogy a május végi vendégeskedést gyengeségre hivatkozva 
lemondta. Amikor a testvérnő visszahívta, már szinte beszélni is gyenge volt. Beindult a riadólánc. 
Rehabilitáltak utógondozásával is foglalkozó testvéreinknek már ajtót sem tudott nyitni, olyan rossz 
állapotban volt, nyakán furcsa dudor látszott.  



Mentőt hívtak, kórházba vitték, ahol sürgősséggel megoperálták. Ennek során feltárták az óriási, nem 
csak az átlagember, de az orvosok számára is felfoghatatlan méretű tályogot. Csoda, hogy túlélte. 
Innentől az imalánc is beindult, hiszen a mélyaltatásban tartott betegnél súlyos cukorbetegsége miatt 
igen kevés remény volt a gyógyulásra. Napi rendszerességgel újabb és újabb elhalt szöveteket 
távolítottak el. 

Ekkor kerültem képbe én, és itt újabb csoda történt. Bár annak idején nagyon sokáig dolgoztam 
abban a kórházban, azóta olyan hosszú idő telt el, hogy már alig vannak ismerősök, de ezesetben ez 
nem így volt. Kollégaként az intenzív osztály orvosai készségesen, minden nap elmondták, hogy ő a 
legsúlyosabb esetük, esélye a túlélésre gyakorlatilag nincs. Lázát a kombinált, nagyon erős 
antibiotikum kezelés ellenére sem tudják levinni. 

Ekkor hitből azt mondtam a kollégának: mi hiszünk a csodákban. A helyzet azonban tovább romlott. 
Lélegeztetőgépen volt, és hamarosan eljutottak oda, hogy már nem lehetett folytatni a 
kimetszéseket. Gyülekezetünkben, aki csak tudott róla, imádkozott. A következő csoda az volt, 
amikor meglepő módon egészen gyorsan le tudták szoktatni a gépről.  

Innentől látogatható lett, beosztás készült, ki mikor megy, és mikor érdeklődünk telefonon.  

Majd végül már alacsonyabb lázzal a gégészeti osztályra helyezték. Az életfunkciók stabilizálódtak, de 
kimetszések még ekkor is szükségesek lettek volna. De már nem volt mit.  

Újabb csodaként ennek ellenére megindult a szövet sarjadzás. Gyógytornász járt hozzá, hiszen 
eddigre eltelt több mint egy hónap. A sebalapról még mindig kellett szívni az elhalt szöveteket, de 
lassan felkelhetett, elindulhatott. Mivel a teljes spontán gyógyulás fizikai képtelenség lett volna, 
betervezték a plasztikai műtétet, ehhez többszöri konzíliumra volt szükség. 

Végre átszállították egy másik intézetbe, ahol megtörténhetett a műtét. Amikor már a tervezett 
visszaérkezés időpontja elmúlt, érdeklődésemre kiderült, hogy ez a műtét nem sikerült, a lebeny nem 
tapadt meg. Újabb eljáráshoz folyamodtak, és a következő csoda az volt, hogy a diétát többször 
megszegő betegnél ezesetben eredményes lett az újabb operáció. 

Közben, amikor az életben maradás már biztosabbnak tűnt, az eredetileg kezelő kórházban 
rehabilitációs osztályon történő elhelyezését nem sikerült elintéznünk. Szerető Istenünk következő 
csodája folytán azonban egy másik intézményben fogadták volna. Megint csoda, hogy erre végülis 
nem volt szükség. 

Eddigre már a betegség harmadik hónapjában jártunk. 

Újabb nehézség akkor jelentkezett, amikor szóba került a hazaengedés, és a testvérek elmentek a 
kórházba szállítás óta üresen álló lakást kitakarítani. Az ajtót betörve találták, de látszólag semmi 
nem tűnt el. Bár az ajtó javítás nem tűnt egyszerűnek, mire a beteg hazakerült, mégis elkészült az is. 

Mi ez, ha nem csodák sorozata? 

„Megeleveníti a ti halandó testeiteket” 

 

2. Ugyancsak június végén nagy örömünkre Sándor Bácsiék hitből meghívták a gyülekezetünket a 
balatonaligai táborba. 

Ekkorra már mindannyian 1-2 oltáson is túl voltunk, és az előírt járványügyi szabályok betartása 
mellett az együttléthez köthető covid fertőzés nem történt. 

Áldott, meghitt alkalmakon adhattunk hálát, épülhettünk, nagy öröm volt a szívünkben. 

„…Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak” (Zsoltár 133,1) 



JÚLIUS: 

Az az öröm ért minket, hogy ismét menyegzőre kerülhetett sor.  

A vírushelyzetre tekintettel az Alapítvány épületeinek és udvarainak területén a szeretetvendégséget 
nem lehetett megrendezni, így ennek helyszínét csak hosszas utánjárással sikerült biztosítani, és a 
szokatlan körülmények között a szolgáló testvérek csak a szeretetteljes összefogásnak köszönhetően 
tudták zökkenőmentesen, gördülékenyen lebonyolítani az eseményt. 

Az, hogy a jeles nap különösen áldottnak ígérkezik, abból is nyilvánvaló volt, hogy előző este, a 
legnagyobb konyhai munkák közepette soha nem látott mérvű villámárvíz lepett meg minket. Térdig 
gázoltunk a csatornából visszaömlő vízben. De az imákat nem sokkal követően vége lett az 
„utánpótlásnak”. Ezután nagyon kedélyes légkörben a rehabilitációs ház lakóival összefogva legalább 
20 fő takarította a vizet, nem kevés ideig.  

A templom oszlopán keletkező jókora lyukat sajnos nem lehetett befoltozni, de a vizet ott is 
feltakarítottuk.  

Másnapra ragyogó napsütésnek örvendezhettünk, az előző napi ítéletidőt már szinte magunk sem 
hittük el.  

 

Piricz Tamás és felesége, Regina: 

Ismerkedésünk időszaka alatt minden évvégén tartottunk összegzőt, amikor közösen átgondoltuk 
kapcsolatunk történetét. Arról beszélgettünk, vagy levélben megírtuk egymásnak, hogy „Mi történt 
velünk az utóbbi időben? Hova fejlődtünk és hogyan legyünk jobbak ezután?” Hidd el, az ilyen kis 
áttekintésnek is nagy jelentősége lehet az életedben! 

Az idei Karácsonyt nagy örömünkre már kettesben tölthetjük. Ez számunkra egy olyan megvalósult 
álom, amiért érdemes volt küzdeni. Sokat kellett várnunk egymásra, de ez megerősített bennünket. 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsoltár 90,12) A nehéz időszakokon is 
átsegített bennünket az Úr és türelemre intett. Bátorító szavakkal rendszeresen megerősítettük 
egymást leveleinkben és gyakorta felidéztük azt az időszakot, amikor egymásba szerettünk. „Jobban 
boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni 
egymást... A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Prédikátor 9,10.12) Megtanultuk, hogyan 
legyünk nyitottak a kedvesünk ötleteire és empátiával hallgattuk meg, ha épp egy nehéz napja volt. 
Kerestük mivel lepjük meg a másikat. „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem 
cselekedettel és igazsággal” (János 3,18) 

Amikor eljegyeztük egymást, új fejezet nyílt az életünkben. Esélyt kaptunk az Úrtól a közös életre. Az 
egyetemi tanulmányaink mellett szorgosan készültünk az esküvőre. Kemény dió volt a ház átalakítás 
és a költözés is, de mindennel időben elkészültünk. Hálát adunk családunknak és testvéreinknek, 
hogy segítségünkre siettek. Igyekezetünk jutalma, hogy már öt hónapja boldog házasságban 
élhetünk. „Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel 
szeretetedet, hűségedet minden éjjel” (Zsoltár 92,1-2) 

 

 

  



SZEPTEMBER: 

Eseménydús hónapunk volt. 

1. 12-én 3 kisgyermeket mutattak be a közösségnek, majd Demeter Mátét lelkészeink, 
presbitereink és diakónusaink ünnepélyesen megáldották, mint a Gyülekezet új diakónusát. 

 

Áldja meg az Úr gazdagon, és adjon neki hűséges és készséges szolgáló szívet! 

2. 22-én „Komplex drogterápia, jó gyakorlat az Emberbarát Alapítvány intézményeiben” címmel 
nagy sikerű konferenciát rendeztünk, amelyen számos résztvevővel együtt kitűnő előadásokat 
hallottunk elkötelezett szakemberektől, nagy érdeklődéssel kísérve. A két délutáni szekció közül alig 
tudtunk választani, mindkettőn profin elkészített dokumentumfilmet láthattunk projektjeink 
megvalósulásáról majd beszélgetéssel zárult az igényes, tanulságos szakmai nap. 

3. 26-án újabb nagy napra virradtunk, ismét két kedves fiatal testvérünk boldog egybekelésének 
lehettünk tanúi. 

Azért itt is akadt bonyolító körülmény. 

Még mindig a járványhelyzet árnyékában, a legalább 250 velünk ünneplőt szinte kizárólag kinti 
helyszíneken tudtuk megvendégelni. De az Úr itt is szeretettel biztosított mindent. 

 

Forgó Levente és felesége, Mimi: 

Szövetség 

„Hiszem, hogy Isten kötötte egybe életünket, és áldása megnyugszik rajtunk.” 

A templomunkban számos esküvői fogadalomtételben elhangzott már ez a mondat, ami nekünk már 
a párválasztás időszakában is sokat jelentett. Ez a mondat egy Isten előtt tett kijelentés, melynek 
alapján megvizsgálhatjuk, hol is tart a kapcsolatunk. Arra szerettünk volna az elköteleződés előtt 
eljutni, hogy ezt a mondatot teljes szívvel, kétség nélkül mondhassuk egymásra vonatkozóan. Ha 
Isten köti egybe az életünket és az Ő áldása megnyugszik rajtunk, akkor biztonságban lehetünk. 

A házasság számunkra egy hitbeli lépés volt. Meggyőződtünk róla, hogy szeretjük egymást, és 
emberileg jók a kilátásaink, de mégsem csak egymásban bízva kötöttük össze az életünket. 
Emberként folyamatosan változunk, de Isten az, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz marad. Isten az Ő 
igéjén keresztül vezetett minket, és tudtuk, hogy az Ő szívünkbe rejtett ígérete biztos alapja lesz 
házasságunknak. 

A szövetségkötésünk napján hálás szívvel olvastuk Istennek ezt az ígéretét, amely hisszük, hogy 
valósággá válik az életünkben: 



„És én ő velük ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, amely rajtad nyugoszik és beszédeim, 
amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból és magodnak szájából és magod magvának 
szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké.” (Ésaiás 59,21) 

Az Úr a velünk kötött szövetségét az esküvőnk napján egy csodaszép jellel, egy szivárvánnyal is 
megerősítette, melyet sohasem felejtünk el. 

Hisszük, hogy Isten tartja meg az életünket és a házasságunkat, az Ő kegyelméből. 

4. Végül még ugyanennek a napnak az estéjén az Úr új testvérrel ajándékozott meg minket, 
építő bizonyságtételét teljes terjedelmében közöljük. 

 

Dr. Scheuermann Edit: 

Megtérésem 

Óemberem életének alkonyán, a következő igét hallottam a rádióban: 

„Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. 
Mondák azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt 
megépíted azt?” (János 2,19-20) 

Ez az ige terelt megtérésem útjára, mivel éppen 46. életévemben jártam és a következő gondolat-, és 
eseménysorozatot indította el az életemben. 

Milyen az a templom, amire azt mondja Jézus, hogy „Rontsátok le!”? 

A választ, Lukács evangéliumának 19. fejezetének 46. versében olvashatjuk: 

„Mondván nékik: Meg van írva: Az én házam imádságnak háza; ti pedig latroknak barlangjává 
tettétek.” (Lukács 19:45) 

Keserű felismerés, hogy 46 évig „latroknak barlangját” fényezi az ember, miközben úgy él, hogy 
igyekszik betartani a tíz parancsolatot, morálisan is igyekszik helytállni, néha még imádkozik is és 
templomba is eljár alkalom adtán. 

Ekkor Dante szinte közhellyé vált sora jutott eszembe: „A pokolba vezető út jószándékkal van 
kikövezve.” Vajon, ezen járok? Rádöbben az ember, hogy minden rendben, de még sincs rendben 
semmi. Változtatnom kell, de hogyan is kezdjem el? 
Leltár gyanánt egy kegyetlen őszinte, velőig ható önvizsgálattal kezdtem, melyhez a következő 
támpontokat használtam: 

1. Csalódások; 

2. Teljesítmény-centrikus gondolkodás; 

- elvárások másokkal és magammal szemben,  

- mások elvárásai velem szemben; 

3. Szeretetlen környezet; 

4. Méhen belüli sérülések; 

5. Szexuális sérülések; 

6. Öröklött rossz tulajdonságok. 



Rájöttem, hogy ezek a vélt, vagy valós sérelmek káros hatásai a bűnök forrásai lehetnek: 

Először, védekező rendszer kialakítása, hogy velem ilyen többet ne forduljon elő: 

1. Megkeményítjük lelkünket. 

2. Láthatatlan falat építünk. Nekem ez a fal volt a legnehezebb falat. Olyan bunkert építettem, 
amibe kívülről már nem lehetett egyáltalán behatolni, még a szeretet nyelvén sem, és kifelé 
sem jutottak el az érzéseim, sőt segélykiáltásaim sem. Totális izoláció, mely tökéletesen 
alkalmas a szeretetlen környezet kialakítására. Egy ilyen építményben sorvad a test és a lélek, 
ez a bunker a halálra vezet. Tudom. 

3. Emberi dolgokkal próbáljuk orvosolni a helyzetet, akár mértéktelen önjutalmazással. 
Zene, játék, haverok, alkohol, drogok. Ezek hosszú távon nem nyújtanak gyógyulást, ideig- 
óráig feledtetik a problémákat, majd ez is kevés lesz és kiég az ember. Ez is tapasztalat. 

Ezek a sérelmek „feljogosítanak”: 

1. Mulasztásokra. Azt gondolhatják, „kisebb gondom is nagyobb annál, hogy...” 

2. Az ego kiélésére:  

- Önzés; 

- Szenvedtem én eleget, nekem ez jár; 

- Most én következem; 

- Nekem ne mondja meg senki. 

Mindezt számba véve, rám roskadtak a bűneim, megláttam mindazt, amit eddig az élet velejárójának 
tekintettem és átsiklottam felette, esetleg dédelgettem. 

Mindeközben, az életem romokban hevert, a családom elfordult tőlem, amin nem is csodálkozom. 

Összegezve, ezek az emberi „megoldások” nem vezetnek célra, a haragot szítják, csak negatívum, 
rosszabb esetben testi-lelki halálhoz vezetnek. 

Rádöbbentem, hogy elveszítettem mindent. Ritkán sírok, de zokogtam. Nem önsajnálatból. Zokogtam 
a bűneim terhének súlya miatt, a kilátástalanságom és az elvesztegetett idő miatt. 

Ekkor férjem, Norbi elvitt Gottl Márta nénihez. Amikor elmeséltem neki, hogy mi zajlik bennem, ők 
örültek. Nem igazán értettem, hogy életem legnehezebb napját élem, ők meg örülnek. Később 
megértettem. 

Majd imádkoztunk együtt. Megkönnyebbültem. Megértettem, hogy az Istenben való hithez el lehet 
jutni racionális érvek mentén. Jézusban való hit, kegyelem! 

Különös kegyelmet kaptam: 

1. Leomlottak „templomom” falai. Én képtelen voltam „lerontani” azokat. Szeretteim sem 
tudták, pedig nagyon vágytam rá, évekig. Erősebb, elmagyarázhatatlan védelmet kaptam, 
ami nem tart fogva. 

2. Felismertem az élő Jézus Krisztust az életemben. Aki eddig is jelen volt, megtérésem előtt, 
hiszen Ő terelt a bűnbánat útjára, akkor, amikor én azt kellőképpen meg tudom becsülni. 

3. Az ember, én is, mindig keres biztos pontot az életében. Ezek általában emberek, hobbi, 
munka, újabban állatok. Ezek a dolgok mindig csalódáshoz fognak vezetni, hiszen mulandóak, 



rosszabb esetben méltatlanok rá, vagy nem bírják el biztos pontunk terhét. Jézus örök biztos 
pont az életemben! 

4. Szabad lett a lelkem, kiszabadult börtönömből, élek! Mert megszabadultam bűneimtől, 
melyek elválasztottak az Úrtól, Jézus Krisztus kereszthalála által, Aki értem, helyettem és 
miattam is meghalt, de feltámadt és köztünk van! Akinek megadatik, hogy lélekben ezt 
megtehesse, valóban új életet kap! 

 Milyen ez az új élet? 

1. Elsősorban őszinte hálával teli, hogy mindez velem, egy porszemmel az univerzum 
fogaskerekében megtörténhetett. 

2. Az életem sok mindenben megváltozott, leginkább az én hozzáállásom változott meg az 
életemhez. 

3. Látásköröm kibővült. Nem csak a saját „jószándékomat” szeretném érvényesíteni, hanem 
Krisztus tanítását követve gondolkodni és cselekedni. Az abszolút jóra törekedni. Sokszor 
elgondolkodom, hogy bizonyos szituációkban mit tanácsolna Jézus? A válasz nem mindig 
kézenfekvő. 

4. Egy tapasztalattal is gazdagodtam. A megbocsátás, vagy elengedés legfontosabb része, hogy 
nem elég, ha már nem haragszom, vagy már nem fáj, hanem a vélt vagy valós sérelem 
lenyomatát is el kell távolítani magamból, akár az Úr Jézus segítségével, hiszen a bűnök ott 
fogannak, ahol a leggyengébbek, legsérülékenyebbek, esetleg sérültek vagyunk. Imáimban 
szoktam kérni az Urat, hogy tisztítson meg engem és erősítse meg bennem a bűn kapuit. 

5. Sokat imádkozom, mert az Úrral lenni jó. Igazi biztonságban van az ember. Feltölti az embert 
élettel. Felemelő érzés megélni a lelki közösséget az Úrral. 

6. Végezetül, de nem utolsó sorban, igazi kézzel fogható csodaként tekintek arra, hogy 
házasságom rendeződött és megújult a Jézus Krisztusban, melyet a közös imák erősítenek 
meg. A gyerekeimmel is bensőségesebb és nyugodtabb a kapcsolatom. 

„Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.” 
(János 2,19) 

Az önsajnálat, sértettség, fájdalom, félelem, bánat, közöny köveiből épült „templomban” bűneinkkel 
felruházott latrok tanyáznak, akár évekig is, észrevétlenül. 

Jézus valóban újjá építi a hit gyümölcseinek köveiből, ami az imádság háza lesz és az Ő Szentlelke is 
otthonra talál benne. 

Az elvesztegetett időt nem lehet visszafordítani, elmúlt, de az előttem álló időre vonatkozólag Lukács 
evangéliumának 20,38. versét szeretném szem előtt tartani: 

„Az Isten pedig nem a halottak, hanem az élők Istene; mert mindenek élnek ő néki.”  

Hiszen másképp nem érdemes! 

(Edit és Norbi november óta önkéntesként dolgozik az Alapítványnál.) 

 

  



OKTÓBER: 

Hős utcai hírek: 

(Lejegyezte: Kántor Csilla) 

Örömeink: 

1. A nyár folyamán új testvérkéket adott nekünk a szolgálatba az Úr Hanna és Misi 
személyében. Valószínűleg mindkettőjüket szüleik „fertőzték” meg a szolgálat örömével. 

2. Október elején a gyerekekkel szeretetben megünnepeltük Bódi Évi születésnapját. 

3. Bachné Piroska testvérünk ugyan hétköznaponként munkája miatt nem tud részt venni a 
foglalkozásokon, de a hétvégékre örömmel „szállt be”. 

4. Itt számolnék be arról, hogy a kőbányai önkormányzattól egy nagyobb összeget kaptunk a 
Hős utcaiaknak szervezendő programokra. 

- Októberben cirkuszba vittük a gyerekeket, nagy örömük volt benne. 

- A második rendezvényként a Meseerdő című színdarabot néztük meg velük a Pongrác 
Közösségi Házban, hihetetlen élményt jelentett számukra, hogy igazi színészekkel 
fotózkodhattak, beszélgethettek. 

- Következő alkalommal a Csodák Palotájába kirándultunk, a gyerekek nagyon élvezték. 
Olyanok voltak, mint egy zsák bolha, nagyon kifáradtunk, de mindenkinek óriási élményt 
jelentett. 

- Végül Mikulás ünnepségre a Polgárok Házába vihettük őket, melynek keretében Pazar 
vendéglátásban volt részünk, és minden gyerek csomagot kapott, kreatív foglalkozáson, 
illetve arcfestésen vehettek részt 

     

 

Bánatunk: Sajnos, ebben a szolgálatban sok szomorúságot élhetünk át, a gonoszság, agresszió, gyász 
mély hullámvölgyekbe sodorhatna minket. Állandóan imádkozunk, az Úr vezetésére bízzuk minden 
döntésünket, az Ő vérének fedezetében járkálunk a sötét estéken az ismeretlen bűnözők folyosóin. 
De gyönyörű szolgálat!  

 

Október 30-án gyülekezeti kirándulás volt, melyen a szép őszi időben sok család vett részt még több 
kisgyermekkel. 

 

  



NOVEMBER:  

Kedves, alkohol-problémából meggyógyult testvérünk november elejétől a felújítás alatt álló Missziós 
ház egy részének tetejét renoválta, erről az alábbiakban írt: 

Hogyan élem meg, hogy az Úr engem is használni akar az Ő hatalmas tervének megvalósításában? Én, 
akinek már a régi életem már nem ért egy fabatkát sem, csak az alkohol után vágyva, és tőle függve 
éltem. Azt vártam, hátha nem érem meg a következő reggelt, hogy ne kelljen újra átadni magamat az 
alkoholnak, hogy újra és újra szembesüljek azzal, hogy egy senki vagyok, egy értéktelen nulla. 
(Megmutatta az Úr, hogy lássam a saját szememmel, mire mentem a saját eszemből, a saját erőmből 
és a saját akaratomból.)  
Azt kell, hogy mondjam, valószínűleg életem legszebb napjait élem meg a missziósház felújításában. 
Az Úr hatalmas ajándéka, hogy így megépített testileg, lelkileg, mióta beengedtem a szívembe. Őrá 
várok, Őbenne bízok és valóban nem mankókat adott az én számomra, hanem szárnyakat és valóban 
megújítja az én erőmet nap mint nap. Az erőnlétem és a teherbírásom talán soha sem volt nagyobb, 
mint mostanában. És hogy Sándor bácsi és Ági néni engem választottak ennek a hatalmas munkának 
az elvégzésére annak ellenére, hogy volt, aki szerint talán el sem tudom végezni ezt a munkát, főleg 
ennyi idő alatt, hát piszok jó érzés! És abból is látszik, hogy az Úrnak is tetsző volt ez a munka, mert 
megsegítette a mi csetlés-botlásainkat, és megóvta a mi testi épségünket. Kipótolta az én 
hiányosságaimat (szakmailag is és emberileg is), és megadta minden napra a megfelelő segítő 
kezeket is. Ennek köszönhetően már végeztünk is az első részlettel, tulajdonképpen hamarabb is, 
mint terveztük, dicsőség az Úrnak. És hálásan köszönöm Sándor bácsinak és Ági néninek a 
segítségüket, és a bizalmukat is. 
 
 

 
 
  



DECEMBER: 
 
Mayerné Lénárd Aranka  

A kegyelem éve 

Számadást készítek az immár mindjárt elillanó 2021-es évről: a hála mérlegét. A mérőserpenyő két 
végén a kegyelem és a szenvedés. Arányában előbbi messze kiugró. Bár ezek egymásnak nem 
ellentmondó fogalmak Mesterem szótárában, sőt műhelyében a formáltatásom eszközei, melyek 
szépen, együtt alakítják hosszú évtizedek óta makacs természetemet engedelmes tanítvánnyá. 
Néhány éve még nem így festett a mérleg állása, legalábbis ahogyan én láttam: sok fájdalom, 
meghallgatásra váró ima, megoldásért kiáltó helyzet volt túlsúlyban, ebben „csak” a hit, Isten konkrét 
ígéretei és lelkipásztoraim tanácsai voltak az útjelző reménységek és megtartó kapaszkodók. Mégis 
örömmel mehettem az úton, amin tudtam, hogy előttem jár Ő. Most pedig áldozok: hálaáldozatot 
hozok örömmel, megrendülten, csodálattal, és kicsinységem Jézusban mégis mindenre erőt adó 
nagyságával. Talán úgy csodálkozva és csodálva Őt, mint egykor a pásztorok, amikor angyalszóra 
elindulva megpillantották Izráel Messiását a jászolban. 

A Kegyelem nemcsak csendben követett, és bátorított ebben az évben, hanem sorra feltárta titkos 
kohójában formált kincseit, melyek a szenvedésben váltak értékessé, csodássá. Tudom, hogy még 
nincs kész teljesen a mű, még lesznek próbák és szenvedések, de most ezek eltörpülnek az Ajándékok 
bontogatása közben. 

Az első gyöngyszem egy csodás gyémánt: Hanna lányom. Eltékozolt évekből, tehetségekből, vágyva 
keresett és meg nem talált szeretetből elindult a hazavezető úton, mint egykor a tékozló fiú az atyai 
házhoz. Rábízta magát ő is a Mesterre: formálja mesés, kecses, csiszolt drágakővé. Beállt az Úr 
aratásába munkásnak, mégpedig kitartó, kemény munkára. Ezt a döntést maga hozta meg, és tudom, 
hogy meg fog maradni a Jóban, sőt bővölködni fog mindenben, amire szüksége van. Ez a kincs nem is 
igazából csak az enyém, elsősorban az Alkotóé, a Mesteré, ahogyan minden érdem is Őt illeti, mert 
kegyelemből formálta, formálja, és adta sokunk örömére. A hála is az Övé érte! 

A másik kincsem egy ragyogó fekete kő: Barnabás. Kemény, makacs és szilárd, mint apám volt 
hitében, ha ki kellett állnia csúfolással, hamissággal bitangok ellenében. És lágy, szeretetteljes is, ha 
szűkölködőt látott, ha éhezőnek enni adott. E kettő aránya még az alakítás fázisában van. Formálása 
ellen olykor hevesen tiltakozva, mégis izzó lángnyelvek, forró indulatok kemencéjében alakulva már 
láthatók a Mester keze vonásai, s ő engedelmesen azzá válik szépen, akinek őt megálmodta Alkotója: 
harcosnak, igaznak, egynek a próféták fiai közül Krisztus seregében. Kapcsolatunk 3 év hallgatás után 
meggyógyult, mert győzött bennünk, rajtunk, általunk a Szeretet. Végtelenül boldog vagyok, 
áldozatom szálljon Eléd, Uram! 

A harmadik kő a legkisebb, mégis talán a legfényesebben ragyog, ahogy nézegetem: Áron. Ahol 
simára és fényesre csiszolta már a Mester, én is látom benne az Alkotó képét: egy véghetetlen 
szeretettel, a pislogó gyertyabél és a megrepedt nád felmagasztalásával ragyogó Isten-arcot. A tisztán 
látó Isten gyermekét, ahogy a neve is jelzi. Engedelmes volt, hallgatott a tanácsunkra, nem adta fel a 
küzdelmet. Megtette a tőle telhetőt, amit az Úr kegyelemmel megszorzott, így csodás módon 
befejezte az egyetemi tanulmányait. Imameghallgatásra munkát is kapott, nem is akármilyent: 
személyre szabottat minden tekintetben. Tiéd a dicsőség, Jézusom! 

Még kincseim formálódnak, én is elkészülök majd lassan: megterem bennem a hosszútűrés, az öröm, 
az irgalom, a szeretet, a békesség, a hit, a bizalom, és még sok-sok Mesteri vonás, amiknek még 
híjával vagyok. De most, ennek az évnek a végére leginkább a hála azért a kegyelemért, hogy 
felemeltél minket irgalmaddal, Uram, és méltattál arra a dicsőségre, hogy békéd eszközévé 
lehettünk! 

 



Bónusz: 

Demecs Zsolt: 
A bűn morális eredetének keresése – gondolatok 

Miért nem élhetünk igaz szeretetben és teljes békességben? Sokan gondoltunk már arra, hogy vajon 
miért van gonoszság a Földön, az emberekben és bennünk. Szomorúan sóhajtottunk és 
megfogalmazódott bennünk a vágy: Isten bárcsak legyőzte volna Lucifer lázadását, a gonoszságot 
már a Mennyben, és bárcsak ne engedte volna őt le a Földre. 

Miért történt másként, mi a bűn morális eredete? 

Nincs általam ismert érdemleges, bibliailag is helytálló hívő szakirodalma a témának. Az adott és ad 
némi bátorítást az íráshoz, hogy Isten hasonmására teremtettünk, Ő adott Lelket nekünk, ezért ha 
Róla hittel, őszinte szeretettel és tisztelettel gondolkodunk, akkor talán nem teljesen téves a 
következtetésünk Vele kapcsolatban, persze csak a mi szellemi és intellektuális szintünkön. 

Az ismert bibliai leírások nagyon szűkszavúak: Lucifer egyszer csak fellázadt Isten jósága ellen a 
Mennyben, megtévesztette és magával vonta az angyalok egyharmadát. De mitől, honnan jött ez a 
gonosz ötlete? Aztán felbukkant az Édenben, ravaszul, Isten szavát kiforgatva rávette Évát és Ádámot 
a bűnre. Aztán ez a Sátán Istent belerángatta Jób igaz mivolta kapcsán egy kényszerhelyzetbe. Majd 
Sátán megpróbálta megkísérteni Jézust. Nagyjából ennyit tudunk Sátánról. Talán mélyebb 
következtetést abból tudunk levonni, amikor nem csak beszél róla, vagy hivatkozik rá a Biblia, vagy 
Jézus, hanem amikor Sátán maga beszél is. Úgy tűnik, három, önmagát leleplező beszélgetése van 
Sátánnak: Évával, Jób kapcsán Istennel, végül pedig Jézussal. Hogy is lett Isten főangyalainak egyike, 
Lucifer gonosszá, a Sátánná? 

De mielőtt tovább gondolnánk ezeket, még vissza kell térni a bevezetőben megfogalmazott kérdése: 
Isten miért nem győzte le Lucifert már a Mennyben és miért engedte le a Földre? 

Miért nem győzte le már a Mennyben Lucifert? Egy érdekes párhuzam: 

Jézus Júdást is elhívta, hogy a tanítványa legyen. Szerette őt is, tanította őt is, és az utolsó vacsorán 
neki is megmosta a lábát, pedig már tudta, hogy Júdás elárulja Őt (János 3,1-12). És együtt volt vele 
az Úrvacsorán (Lukács 22,19-21), nem közösítette ki. Isten teremtette Lucifert, szerette és tanította, 
miként Jézus elhívta Júdást, akit szeretett és tanított. Jézusnak nem okozott volna nehézséget pár 
lelki szót váltani Júdással, akiben ettől feltámadt volna a lelkiismeret, és Jézus kiűzhette volna az 
ördögöt Júdásból. A katonák Júdás nélkül is megtalálták volna Jézust. És Jézus mégis hagyta elmenni 
Júdást, előtte megmosta a lábát és együtt evett vele, de hagyta elmenni, mert Júdás nem kiáltott 
Hozzá szabadításért! Júdás nem kiáltott szabadításért! És innentől ez már nem Júdásról szólt, hanem 
Jézus és a Sátán küzdelméről! Hatalmas, számunkra szinte felfoghatatlan szellemi küzdelem vette a 
kezdetét! És Isten sem javította meg vagy pusztította el Lucifert, hanem elengedte, leengedte 
tombolni a Földre. Jézus lelki és morális győzelmet aratott a Sátán felett az Atya Isten és az emberek, 
vagyis az Övéi iránti szeretetével és hűségével, a kereszthalálával. Megváltotta a lelkünket az örök 
életre, hogy örökre Istennel legyünk. Isten nem likvidálta Lucifert az első pillanatban, hanem a 
Szeretet, Jézus erejével győzte le. De miért volt fontos Istennek, hogy így legyen? Nézzük 
lépésenként! 

Miért engedte le Isten Lucifert a Földere? Tényleg megkapta a Földet akár csak ideiglenesen is? 

Jézusnak egy nagyon fontos kijelentése:  

Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma (más 
fordításban: és én bennem nincsen semmije). (János 14,30) 



Jézus a Sátánt nevezi a világ fejedelmének? Igen. És a szolgálata elején, amikor a Sátán felkínálja Neki 
a Földet és világi dicsőséget, ha őt szolgálja, akkor Jézus nem oktatja ki Sátánt, hogy: „Miről beszélsz, 
ez nem a tiéd!” 

Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a 
földkerekség minden országát. „Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert 
hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied 
lesz.” (Lukács 4,5-7) 

Sátán tehát megkapta Földet, ez borzasztó! De miért kapta meg? Hogy került akár csak ideiglenesen 
is a hatalma alá? Ádám és Éva bűne miatt, vágjuk rá a tanult választ. Részletkérdés, de 
kikerülhetetlen morális kérdés, hogy Ádám és Éva nem kérte, hogy Isten megteremtse őket, és nem 
ők találták ki, hogy milyen fizikai és szellemi erővel legyenek felruházva a Sátán ellen. Mekkora a 
bűnük akkor valójában? 

Ezekben a kérdésekben a zsidó válaszok vittek engem tovább. Érdemes alaposan, szó szerint elemezi 
az édenkerti bűnbeesés történetét! Isten akkor adta Ádámnak a fáról való evés tilalmát, amikor Évát 
még nem teremtette meg! 

Kis kitérő, de még erre utalok, hogy Isten azért tiltotta meg a jó és a gonosz tudásának fájáról való 
evést, mert Ő tanította szemtől szembe Ádámot majd Évát is a jó és a rossz dolgok morális és fizikai 
megkülönböztetésére, a tudásra. Ebben a helyzetben Ádámnak és Évának feltételes örök élete volt, 
ezért is nem szólt a tiltás az örök élet fájáról való evésről! Ezt el kell olvasni a Bibliában! I. Mózes 
2,16-17. Az örök élet fájáról való evés azért nem volt „téma” Ádámnak és Évának, mert a feltételes 
örök életük tudatában voltak. A jó és a gonosz tudásának megismerése után zárta el Isten angyallal 
előlük az örök élet fáját is, mert akkorra rájöttek, hogy elvesztették a feltételes örök életüket. 

De visszatérve. Mi is volt tehát a „nem maguk akaratából, a nem maguk elképzelése által teremtett” 
emberpárnak a fő bűne? 

A zsidók ki merik mondani, hogy nem a gyümölcs evésének a ténye volt a fő bűnük! 

Ehhez figyelmesen el kell olvasni I. Mózes 3,1-5. Ebben Sátán Isten tiltását hazug módon, kiforgatva 
kérdezi vissza Évától - ennek nagy szakirodalma van, szeretnek róla a keresztények is tanítani. És Éva 
a válaszában van egy döbbenetes részlet a fára, a gyümölcsre vonatkozóan: „meg se illessétek 
(érintsétek), hogy meg ne halljatok” – mondta vissza (eltorzítva) Éva az isteni tiltást. De Isten ezt nem 
mondta, a gyümölcs érintése nem volt tiltva! Mi történt? Az, hogy amikor az eredeti, „ne egyél” 
tiltást kapta az ember, Ádám még egyedül volt, és ő adta át szóban ezt a parancsolatot Évának, de 
hozzátette a „meg se illesd” kiegészítést. 

Miért baj ez? Mert Ádám azt gondolta, hogy Isten törvénye (ez volt az első törvény) nem elég alapos, 
nem tökéletes! Ez volt Ádám első bűne! A második bűne az volt, hogy Istent okolta, hogy a Tőle 
kapott Éva vitte őt a bűnbe! A zsidók azt mondják, ha ez a két bűne nem lett volna Ádámnak, akkor az 
ítélet nem lett volna olyan súlyos a „szimpla” gyümölcsevés miatt, ha amiatt bocsánatot kérnek! 

Ez persze még ne visz közelebb a bűn morális eredetéhez, de érdekes volt. A lényeg a fenti 
történetben az, hogy Sátán onnan és azért talált fogást az első emberpáron, mert Ádám 
meghazudtolta Istent! Nem az volt a fő bűne, hogy megszegte a parancsolatot. Azt, ha őszintén 
megbánja, megbánjuk, akkor Isten megbocsát! Az őszinte bűnbánatunk miatti megbocsátás, a 
megtérésünk Isten legnagyobb öröme! 

Ha az életünkkel, a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel Istent nem hazudtoljuk meg, vagy ha 
vétkezünk, de van őszinte bűnbánatunk, akkor Sátán nem talál fogást rajtunk! 



Haladjunk tovább a keresésben, pontosabban tovább visszafelé kronológiailag. Szó volt tehát Jézus 
megkísértéséről (ennek hatalmas és nagyon építő hívő szakirodalma van), említettem Jóbot (róla 
még lesz szó), és fentebb hosszan írtam Ádám és Éva megkísértéséről. Most nézzük a teremtést! 

Az anyagi világ és az élőlények teremtése után Isten mindig mondta, hogy „jó”. Az ember teremtése 
után nem mondta ezt, csak az egész teremtés végén, összefoglalóan, amiben persze összességében 
az ember is benne van. Miért nem mondta külön az emberre is? A zsidó válasz erre az, hogy mert 
Isten tőlünk, emberektől várja, hogy áldásnak tekintsünk az életünket és mi mondjuk rá lelki és fizikai 
értelemben, hogy jó! 

E pillanatban ezzel nagyjából ki is fogytak számomra a további lehetőségek a bűn morális eredete, a 
Sátán létrejöttének keresésében. A Bibliában olvasható, a Földön megtörtént leírások közül a fentebb 
említettekből építkeznék tovább. 

Kiindulópontom az a zsidó felfogás, hogy semmi és senki nem létezhet, semmi nem történhet, és 
senki nem cselekedhet Istentől függetlenül, autonóm módon. Még a szabad akaratunknak is Istentől 
kapott mértéke és lehetősége van. És Sátán sem az Istentől független, teljesen önhatalmú, 
kontrollálatlan tényező. Jézus és a Biblia sokat beszél arról, hogy a Sátánnak mikor nincs hatalma 
felettünk! Ezt Isten rendelte így, és Ő őrködik felette, hogy így is legyen! 

Amit innentől írok, az teljesen a saját kialakulatlan, pillanatnyi elképzelésem, sehol nem olvastam 
erről! 

Isten megteremtette az anyagi világot és az élőlényeket – az embert még nem –, és ekkor hozott egy 
morális döntést. Maradhatott volna a teremtett világot működtető, arra büszke Isten, Akit a 
Mennyben ezért a tökéletes világért éjjel-nappal dicsérnek az angyalok. De nem maradt. 

És most visszatérek Ádám és Éva édenbeli történetére. Isten ott színről színre, szemtől szemben, 
személyesen tanította őket a jó és a gonosz dolgok megismerésére. Gondolom, korábban a 
Mennyben is így volt, vagyis az angyalok szintén nem morálisan programozott robotok voltak, hanem 
Isten tanította őket. És amikor a tanulásban eljutottak egy megfelelő szintre, akkor Isten bevezetett 
egy új fogalmat, a szeretetet. Ez nagy hatással lehetett az angyalokra, gondolom olyasmi lehetett a 
számukra, mint amikor egy újszülött baba számára definiáltalanul természetes az, hogy őt ellátják, 
gondozzák, és aztán van egy pillanat a szellemi (és persze a testi) növekedésében, amikor megérzi, 
rájön, hogy őt szeretik. És ekkor definiálja magának, hogy mi a szeretet. Isten az angyalok ezen a lelki 
fejlődési szintjén, a tanításuk ezen pontján fogalmazta meg számukra azt, hogy amiben léteznek, az a 
szeretet. 

És a Menny teljes angyali serege megértette ezt, és Isten úgy látta, hogy tovább léphet a 
teremtésben. Meghozta a döntést! Nem egyszerűen csak a világegyetem működésében gyönyörködő 
Isten akart maradni, hanem a Szeretet Istene. A Szeretet Istene! 

És Lucifer elkezdett gondolkodni, mert adódott egy lehetőség. Ha Isten definiált egy fogalmat, a 
szeretetet, akkor annak elvileg létezik az ellentéte is. Isten számolt ezzel a lehetőséggel, ez a 
teremtés felelőssége. És Lucifer a szeretetlenséget, az ellenszegülést választotta, és Isten tehetetlen 
volt, mert Lucifer a szabad akaratára hivatkozott, hogy ő nem egy marionettfigura, nem egy 
morálisan programozott robot. Isten tudta, hogy az általa teremtett világ teljességébe a Neki való 
ellenszegülés lehetősége is beletartozik. Tudta, hogy a szeretet definiálásával nem tevőlegesen, de 
teret és realitást adott az ellenszegülésnek is, vagyis a bűnnek. És Lucifer kész volt lelki értelemben is 
megtestesíteni ezt. (Miként Júdás is kész volt elárulni Jézust, és Jézus nem tudta őt megszabadítani az 
ördögi megszállottságból, mert Júdás a szabad akaratából nem kiáltott Jézushoz szabadulásért.) 
Lucifernek is szabad akaratából volt a döntése. 



Isten, immár a Szeretet Istene, folytatta a teremtést, megteremtette az embert és szabad akaratot 
adott neki is. Furcsa paradoxon, de az embernek adott szabad akaratnak csak akkor van morálisan 
súlya, értelme és értéke, ha az ember dönthet Isten mellett, de úgy is, hogy ellenszegül Istennek, 
vagyis a bűnt választja. Furcsa ezt így kimondani, de az bűn is Isten kegyelméből létezhet, sőt, a bűn 
az Istentől kapott szabad akarat szükségszerű következménye, velejárója. Egy próba. A sátáni kísértés 
megpróbálja a hitünket. De még akkor sem késő szabadításért kiáltani Jézushoz, ha a Sátán már a 
padlóra vitt minket, és a hitünk is romokban hever. Sőt, akkor kell csak igazán kiáltani az Úrhoz, mert 
Ő megszabadít a Sátán hatalmától és felemel! 

Nagyon érdekes az a párhuzam, ahogyan Jézus beszél a Sátánnal és Júdással, és ahogy Isten viszonyul 
Sátánhoz. Jézus törvényszerűnek tartja Sátán ideiglenes létezését, de harcol és győz ellene. Isten nem 
semmisíti meg Sátánt, hanem lehetőséget ad neki itt a Földön, hogy kísértse az embereket és a 
szabad akaratukat állandóan ostorozva a gonosz dolgok felé próbáljon fordítani minket. 

Istennek morálisan egyetlen lehetősége van. Ha definiálta a szeretet fogalmát Önmagára 
vonatkozóan, akkor csak szeretettel győzheti le annak az ellentétét, a bűnt. 

Jób előképe Jézusnak. Jób az Istenhez való hűségével, az Isten iránti szeretetével megváltotta a 
gyerekeit. A Sátán megölte őket, de Jób legyőzte a Sátánt, mert nem lázadt Isten ellen és Isten életet 
adott a gyerekeinek. 

Jézus is mindvégig, egészen a kereszthalálig hűséges volt az Atyához, és ezzel megváltotta az 
emberiséget, az övéit, a gyermekeit, akik hisznek Őbenne, és így örök életet szerzett nekik, nekünk. 
Jézus Isten szeretetének a megtestesülése, aki értünk legyőzte a bűnt és a halált. Ez Isten moralitása, 
szeretettel legyőzni a szeretet ellenségét! Jézus Isten szeretetének az ember által érzékelhető 
konkrét megnyilvánulása. 

És mi, a megváltottak minden nehézség, keserűség, nyomorúság és bűn ellenére azt mondjuk az 
ember teremtésére, hogy jó! Mert a lelkünk már megváltatott az örök életre, immár örökre a Szerető 
Istenhez tartozunk, vele vagyunk és leszünk örökre. A halandó, romlandó, bűnös testünk pedig hittel 
és reménnyel várja az eljövendő új világot, ahol nem lesz bűn és nem lesz halál. Ami Isten eredeti 
terve és szándéka volt. 

 

Utóirat 

Jézus azért küldetett, azért jött, hogy áldássá legyen nekünk betöltve az isteni Törvényt: 

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az 
áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” (5 Mózes 30,19) 

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” (Máté 5,17) 

 
  



Zárszó: 

Ha csak ennyi történt volna velünk ez évben, akkor is végtelenül hálás és boldog lennék. 

Erőt adott a megfáradottaknak, megsokasította az erőtlenek erejét. 

Hű volt, Megtartó és Gyógyító, gyülekezeti szinten megszámlálhatatlan nehézségen vitt át minket. 

Hálásak vagyunk az Úr végtelen jóságáért, szeretetéért, azért, hogy egész évben velünk volt, 
megőrzött, támogatott, megajándékozott. 

De az igazi Ajándék Ő Maga, Jézus Krisztus. 

Mi csak magunkat tudjuk Neki odaajándékozni. 

Adjuk teljes szívünket, lelkünket az Ő kezébe, hogy ezen a Karácsonyon csoda történhessen bennünk! 

 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat… 
(Lukács 2,14) 

Áldott, békés szeretetteljes Karácsonyi ünneplést kívánunk! 

 

 

 

 


