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Mindenki Temploma 
Húsvét 2022 

 
Ismét közeledik az Isten Fia halálának és Feltámadásának ünnepe.  
Ez alkalommal is szeretettel köszöntünk Mindenkit, és hálával van 
tele a szívünk a Megváltó szeretetéért, örömmel várjuk a mi 
szívünk megújulását. 
 
 
Bereczki Sándor lelkipásztor: Békességet hagyok nektek 
 

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy 

adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is 
csüggedjen.” (János 14,27) 
 
Jézus ez alkalommal a földi életből való kivonulására készült, mely miatt tanítványai 
nyugtalanokká váltak. Igazából föl sem fogták, hogy mit mond nekik az Úr. Nagy 
izgalom támadt bennük, Péter néhány nap múlva fegyvert vásárolt, hogy mint testőr 
megvédje a Mestert, ha ellenség törne rá. 
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Látta Jézus, hogy tanítványai félnek attól, hogy magukra maradnak, és mi lesz velük 
Nélküle a három évig tartó követés után. Ezért mondta nekik: 

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom 
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” – 
így bátorította őket az Úr. 

A békesség „hiánycikk?” 

A békesség napjainkban hiánycikk. A szomszédos országban zajló háború sok ember 
nyugalmát és békességét feldúlja, megzavarja. Az egész világ vágyik arra, hogy 
békesség legyen a földön. Valahogy mindenkiben ott van az a vágy, hogy szeretne 
nyugodtan, békességben élni. A békesség először is az ember szívből hiányzik. Sok-
sok család tönkrement már a békesség hiánya miatt.  

Gondolkoztunk-e már azon, hogy nekünk személyesen kellene megtalálnunk a 
békességet? Ismered-e az igazi békességet? 

Az a békesség, amit a világ ismer 

Mielőtt a Jézus békességéről szólnék, röviden kitérek arra a békességre, amit a világ 
kínál. Jézus bátorította tanítványait, hogy ő nem úgy adja a békességet, ahogy a világ. 

Miről van szó? 

Az a békesség, amit a világ ismer, nagyon törékeny, ideig való. Sokan keresik a 
békességet, amely kielégítené igényüket. Az emberek szeretik magukat jól érezni a 
bőrükben. 

A világban komoly és tiszteletre méltó fáradozás történik a békesség elérése 
érdekében. A világ valahogy megpróbál segíteni a bajban lévő emberen. Sporttal, 
szórakozással, kirándulásokkal keres nyugalmat. 

Pszichológusok segítenek a szorongó és nyugtalan embereknek a pszichológia 
módszerével, hogy a terápiás beszélgetés nyomán nyugalmat találjanak, és képesek 
legyenek a nehezen elviselhető terheket hordozni. Tanácsot kapnak, hogyan éljenek 
békésen a nehéz körülmények között is. 

Pszichiáterek különböző nyugtatókkal kezelik a betegesen nyugtalan embereket.  

A gyermekpszichiáter fogadja és kezeli a nehéz állapotban lévő gyerekeket.  

A világ még olyan dolgokat is kínál a bajban lévő, a békességet kereső embernek, 
amivel kárt okoz neki. A drogok, az alkohol fogyasztása tudatmódosult állapotot idéz 
elő, amiben jól érzi magát az illető, elszállnak a gondjai, de az életével játszik. Van 
más kínálat is: a szerencsejáték, a kalandok, a tivornyázás. Ezek csak pillanatnyi 
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megnyugvást adnak, ami nem más, mint lassú öngyilkosság. Szenvedést és halált 
okoz. Jézus nem így adja a békességet. 

A Jézus békessége 

Jézus békessége a szív, a lélek belső békéje, amit ajándékba kapunk, nem mi idézzük 
elő önmagunkban.  

A Jézus békessége nemcsak lelki, hanem testi békesség is, nem csak töredék 
békesség, hanem teljes békesség is. 

Ez a békesség közösséget teremt Krisztussal „Ezeket azért mondom nektek, hogy 
békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én 
legyőztem a világot.” (János 16,33) Az Úrral való békeközösség a jóra ösztönöz, fel-
indít minket arra, hogy békességben éljünk egymással. Ő a békesség Fejedelme, Aki 
összezúzza a Sátánt a lábunk alatt, amikor az békétlenséget szít közöttünk.  

A békesség Krisztus ajándéka az életünkben. A Jézus békessége a Biblia szerint 
szellemi hatalom bennünk, „mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni 
szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7) 

A szenvedő Jézusban is szellemi hatalomként működött a békesség, amikor „tövisből 
font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták 
őt: «Üdvözlégy, zsidók királya!» Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a 
fejéhez verték.” (Máté 27,29-30) 

Nem szólva arról, hogy békessége nem fogyott el a gúnyolódás miatt, amikor a 
keresztfán függött a mi bűneinkért. 

Büntetés elszenvedésével szerezte meg a békességet, az üdvösséget nekünk. 

„…a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézsaiás 53,5) 

A megtéréssel és újjászületéssel ajándékba kapjuk Jézus békességét, és ezzel a 
békességgel kell élnünk ezernyi kísértés között, a farkasok, a rókák, a sakálok, a 
hiénák között a világban, a családban és a gyülekezetben is. 

„Az én békességemet adom” 

Figyelemre méltó, amit Jézus hangsúlyoz, „az én békességemet adom.” Az igazi 
békesség az Övé, az Ő tulajdona, Ő szerezte meg nekünk a Golgotán.  

Ez a békesség csak azokban működik, akiknek személyes közösségük van Jézus 
Krisztussal, a Megváltóval.  
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Ő adja neked is ingyen, kegyelemből a békességet, ha szívedet kiüresíted előtte, hogy 
hinni tudj.  

Jézus a békesség mellé nem ígér földi háborítatlanságot, sem dúsgazdag életet. De ez 
a békesség mindennél többet ér. Amit elfogadsz hittel, vagy elutasítasz közönyösen.  

Sokan szeretnék ezt a békességet, de Jézus nélkül. Nélküle nem érheted el, csak Vele. 

Ne elégedj meg látszatbékével, egy kis átmeneti nyugalommal! Jézussal tied lehet az 
igazi békesség, a földi és az odaát való békesség, mely uralkodni fog a szívedben. 
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Pánczél Ildikó: Nagycsütörtök 

 

Térdére hullt a Gecsemáné kertben 

„Uram, vedd el ezt a keserű poharat! 

Elaludtak a tanítványaim,  

és halálomra virrad a holnapi nap.” 

 

„Érdemes? Ezekért? – kérdezte az ördög. 

– Egy órát nem tudtak együtt lenni veled? 

Én a világ minden országát 

és kincsét kínáltam neked.” 

 

Míg véres verítéke hullt a földre, 

álom ült Jakabon és Péteren. 

S Ő másnap meghalt érted és értem. 

Uram! Itt vagyok! Fogadd el életem! 

 

 

 

 

 

 

 

Pészah 

 
Talán vannak, akik nem tudják, hogy Pészah, azaz Húsvét egyhetes ünnep a zsidóság 
körében. Bár általában ma már csak az első és az utolsó napját tölti be az ünnepi 
hangulat. 

Vannak olyanok, akiknél felmerül a kérdés, hogy kell-e a keresztényeknek egy hétig 
ünnepelni a húsvét ünnepét?  

Pészah ünnepe fantasztikusan részletesen jeleníti meg Izrael Egyiptomból való 
kiszabadulásának és megmenekülésének történetét, valamint előrevetíti a Messiásnak 
az egész világ számára elnyert üdvözítését másfél ezer évvel később. Pészah a 
szabadság ünnepe – a szolgaságból és a bűnből. Nem véletlen, hogy a zsidó naptár 
ezzel kezdődik, Isten Mózeshez intézett szavai szerint: „Ez a hónap lesz az első 
hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között” (2 Mózes 12,2) Isten ilyen módon 
adja tudtunkra, milyen kozmikus jelentőségű ez az esemény. Az óra innét indul.  
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Az, hogy egy keresztény ember ünnepli-e a pészahot, a lelkiismeretére van bízva. 
Mint minden másik zsidó ünnep, ez is Yeshuát vetíti előre… Húsvét az Isten Báránya 
engesztelési munkájáról beszél. A Kolossé 2,16-17 arra figyelmeztet, hogy „senki el 
ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.” A keresztények 
szabadok a zsidó nép számára a húsvéti ünnepre adott előírásoktól, mégis nagyon 
érdekes és áldásos lehet belemélyedni az ünnep szimbolikus jelentéseibe. Azáltal, 
hogy tanulmányozzuk és megünnepeljük ezt az Istentől magától elrendelt ünnepet, 
gazdagabbakká válunk az üdvösség történetének megismerésében, és kibogozhatjuk 
azokat a vezérfonalakat, utalásokat és célokat, amiket beleszőtt az alaptörténetbe. 
Isten használja a látásunkat, szaglásunkat, ízlelésünket, tapintásunkat és a hallásunkat 
arra, hogy ebből a történetből olyan igazságokat tanuljunk, amiket akar, hogy 
megragadjunk. 

Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!  

A pészah történet nagy része a Kivonulás (2 Mózes) könyvében van leírva. Az 
izraelitáknak Isten azt parancsolta, hogy ontsák ki egy bárány vérét – a báránynak 
hibátlannak kellett lennie, amit négy napon át kellett körültekintően ellenőrizni –, és a 
vérrel meg kellett kenniük a házuk ajtófélfáját és szemöldökfáját. Amikor az Úr 
angyala meglátja az ártatlan vért, „kihagyja” azt a házat. Hasonlóképpen, amikor 
elfogadjuk Yeshuát, mint személyes Megváltónkat, az Ő engesztelő áldozatát 
alkalmazzuk az életünkre, és szellemileg a szellemi házunk ajtófélfájára helyezzük az 
Ő kiontott vérét. Akkor és csakis akkor Isten megszabadít minket a halál büntetésétől, 
és szabaddá tesz a bűn kötelékétől. Jézus utolsó vacsorája a tanítványaival valójában 
egy pészah-vacsora volt. Négy nappal pészah előtt az embereknek be kellett 
mutatniuk a bárányukat a papnak megvizsgálásra. Pontosan ezen a napon, vagyis 
négy nappal pászka előtt történt, hogy Yeshua szamárháton bevonult Jeruzsálembe a 
tömeg hozsannázása közepette. A hozsanna azt jelenti: „Ments meg minket!” Az azt 
követő négy napban a vallásos vezetők vizsgálgatták és próbák alá vetették Őt, de Ő 
minden próbából győztesként került ki. Ő a hibátlan bárány.  

Rabbinikus tradíciók messiási jelentése  

A tradicionális széder-estéhez kötődő rituálék nagy része nem a Bibliából származik, 
hanem a zsidó rabbiktól a templom pusztulását követően. Bár emberi tradícióknak 
tűnnek, amiket azok hoztak létre, akik elutasították Yeshuát, ennek ellenére a Szent 
Szellem ujjlenyomatát hordozzák magukon, és akaratlanul is a Messiásra és a kereszt 
üzenetére vonatkozó igazságokra mutatnak rá.  

A pészah ünnep komoly előkészületeket követel. Sok nappal az ünnep estje előtt a 
figyelmes zsidó családoknak alaposan ki kell takarítaniuk a házukat, és el kell 
távolítani mindent, ami kovászt tartalmaz, eleget téve a Kivonulás 12,19 parancsának: 
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„Hét napon át ne lehessen kovászt találni a házatokban.” Ezekből az előkészüle-
tekből sok leckét tanulhatnak a Yeshuában hívők. Van egy szellemi előkészület, amit 
szépen bemutat ez a tradíció. Pál apostol az 1 Korinthus 5,7-8-ban felszólít minket, 
hogy „Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek... és a tisztaság és 
igazság kovásztalanságával ünnepeljünk.” A Bibliában a kovász a bűnt és a 
gonoszságot jelenti. Az egyértelmű üzenet ebben a versben az, hogy Isten ki akarja 
takarítani a gonoszt az életünkből. Miután megtértünk, a megszentelődési folyamat 
elindul és tart az életünk minden napján.  

Yeshuát a pészah ünnepén árulták el és tartóztatták le. Megfeszítették, 
lemeztelenítették és átszögezték, majd testét fehér lepedőbe csavarták és egy 
sírüregbe helyezték a kovásztalan kenyerek ünnepén, ami közvetlenül a páska nap 
után kezdődik. Manapság a maceszt (a kovásztalan kenyeret) felszakítják és 
kifüggesztik a pékségekben, hogy meggyőződjenek róla, hogy nincs benne kovász. A 
pészahi-asztalra három különleges maceszt helyeznek el egy fehér ruhába 
csomagolva. A felső macesz a menny Istenét szimbolizálja, az alsó az embereket a 
földön, és a középső a Közbenjáró Papot. Az étkezés kezdetén ezt a középső maceszt 
eltörik, fehér ruhába csomagolják és elrejtik. A vacsora végeztével a család 
gyermekeinek kell felkutatniuk. Amikor megtalálják, a harmadik boros pohárral 
fogyasztják el, amit úgy neveznek: a Megváltás Pohara. Micsoda csodálatos és 
feltűnően egyértelmű képe ez Yeshuának! Yeshua azt mondta: „Bizony, mondom 
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen 
nem megy be abba.” (Lukács 18,17)  

Mi található a széder-tálon?  

A páska-vacsorát párnákra hajolva fogyasztják el az asztal körül, ami hangsúlyozza, 
hogy azok, akik esznek, többé már nem rabszolgák, hanem szabad emberek! A széder 
asztalon elhelyeznek egy tálat, amelyben különféle ételek vannak, amik közül 
néhányat elfogyasztanak, a többi pedig azért van ott, hogy emlékeztessen minket 
Isten sok csodájára, amit Isten akkor vitt véghez, amikor kiszabadította az izraelitákat 
Egyiptomból.  

A báránycsont a húsvéti áldozatot jelenti, a keserű füvek az egyiptomi rabszolgalétre 
emlékeztetnek, és minket a bűn keserűségére is emlékeztethetnek. A chároszet egy 
édes mártás, amely a vályogra emlékeztet minket, amiből a téglák készültek 
Egyiptomban, de aminek az édes íze Isten jelenlétére is emlékeztet, amely a 
legkeservesebb helyzetekbe is édességet hoz. A kárpász (petrezselyem vagy zeller) 
sós vízbe mártása a Vörös-tengeren való átkelésre emlékeztet. Izrael rabszolgaként 
ment be a tengerbe, és a túlsó parton mint szabad nép jött ki belőle! Szinte olyan volt 
ez, mint a bemerítkezés, egy szimbolikus bemutatása a bűnnek való meghalásunknak 
és egy új élet kezdetének Yeshuával. A tojást későbbi időkben adták a széder-tálhoz. 
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Vannak, akik szerint ez azokat a zsidókat jelképezi, akik a súlyos üldöztetések 
ellenére is túlélték mint nemzet az elmúlt 4000 évet. A tojás az egyetlen étel, ami ha 
minél tovább főzik, annál keményebb lesz, pontosan mint a Yeshuában hívők, akik a 
nyomorúságokon és a küzdelmeken keresztülmenve erősebben jönnek ki belőlük.  

Ha egyszer lehetőségetek van részt venni egy zsidó család széder-vacsoráján, az 
minden bizonnyal egy nagyon megvilágosító és megértést hozó esemény lenne 
számotokra. A keresztények sokat nyerhetnek ebből a megtapasztalásból, miközben 
tanulnak Isten Izrael iránti hűségéről, amikor kihozta őket Egyiptomból egy teljesen 
új, szabad életre.  

Forrás: Szeresd Izraelt FaceBook oldal, Pészahi gyorstalpaló 

 
 

 
 

 

Kántor Csilla: Van feltámadás!  

Sokan ismerjük a nagyon kedves és nagyon lelki gyermekdalt, melynek ez a 

refrénje. 

Ahogy közeledik az Ünnep, egyre munkál bennem az Isten dicsőítésének vágya. 

Végiggondoltam az életem feltámadásait, és akadt bőségesen. Csak néhányat 
emelnék ki, hiszem, hogy valaki számára ebből is lesz üzenet. 

Első feltámadásomat arra datálom, amikor az Úr kegyelméből olyan családba 
születtem, ahol mindenki ismerte és szerette az Urat, mint jó Atyát. Protestáns 
szellemben nőttem fel, járattak templomba, apukámmal egyszer-egyszer énekeltem a 
kórusban, olykor hegedülhettem Karácsonykor.  
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Sok bibliai verset tudtam, bár a bibliaismereti versenyen kiderült, hogy én bizony 
nem tudom, mi hol van leírva. 

De Károli gyönyörű veretes fordítása nélkül nem lettem volna azzá, aki ma vagyok.  

Jézus születéséről, váltsághaláláról, feltámadásáról is tudtam, mindebben nem 
kételkedtem, sőt, azt gondoltam, ez onnantól kezdve énrám is vonatkozik, hogy ilyen 
jó helyre születtem.  

Szomorú voltam, amikor ezért kinevettek, ekkor már egy nagyon jó gimnáziumba 
jártam, csupa okos osztálytárssal. Azért volt, aki nem nevetett rajtam.  

Csodáltam és teljes mélységében átéltem az Úrtól ihletett, Neki írt oratóriumokat, 
kantátákat, „mennyei” zenét. 

De Jézus csak később támadt fel bennem.  

Előbb meg kellett kóstolnom az otthonról való „elszabadulás” szabadságából fakadó 
engedetlenségeim gyümölcsét. 

Az Úr olyan helyzetet teremtett körülöttem, hogy végre különbséget tehettem a jól 
ellaposodott és felszínes életem és az Ő tanítványainak erőteljes, bátor, elkötelezett, 
gyümölcstermő élete között. És akkor rájöttem, hogy halott vagyok. 

Rájöttem, hogy valakinek el kell hengeríteni a követ, hogy kijöhessek a fényre. Két 
ízben kellett csak ellátogatnom a gyülekezetbe, már rám nehezedtek a bűneim. Nem 
voltak ezek óriási bűnök, de makacsok, az életem szerves részei. Senki nem unszolt a 
megtérésre, csak Maga az Úr hívott. És ekkor feltámadtam. 

Aztán az Úr kegyelméből elvégezhettem az egyetemet, és az Úr gazdag 
gyermekáldással ajándékozott meg bennünket. Csodálatos lehetőségek voltak, hogy 
gyümölcsöket teremhessek, és a gyümölcseim megmaradhassanak. Én ehelyett csak a 
terheket éltem meg, rettenetesen sajnáltam magam, és ezzel csaknem teljesen kihalt 
bennem a Megváltó iráni hála. Addig őrlődtem a munkám és a család össze-
egyeztethetetlenségében, amíg ismét meghaltam. Az, hogy Krisztus egyszeri és 
tökéletes váltsághalála engem is örökre szabaddá tett, és ebben a szabadságban 
boldog lehetek, hogy kegyelem az, ha Neki szolgálhatok, a visszájára fordult. 
Nekikeseredtem, és ha a férjem nem áll mellettem, nem biztat újra meg újra, a 
hitemet is elveszítettem volna. Ha az Úr akkor meg nem könyörül, ma valószínűleg 
ugyanolyan gyümölcstelen életem lenne, amilyen régen, megtérésem előtt. De az Úr 
hűséges, erős, megtartott engem is, újra feltámadt bennem.  

A következő halál akkor volt, amikor életem minden területén tudatosult, rám szakadt 
a középszerűség, alkalmatlanság, az aktuálisan végzett „hivatalos” munkáim, 
gyermeknevelésem és hívő életem minden kudarca. De ebben is mellettem állt az Úr, 
és nem engedte, hogy ebben az állapotban maradjak. Gondja volt rám, szeret, 
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hűséges, nem hagy el, és Ő Maga hengerítette el a követ. Kihívott, mint Lázárt, 
leporolt szeretettel, és 60 évesen új értelmet adott az életemnek, érdemtelenül bár, de 
szívem minden igazán fontos kérését megadva.  

Szinte szégyellem, hogy ekkora az irántam való kegyelme. Az életem nagyon sok 
területén még nincs rend. De megtanultam priorizálni, igazán örülni annak, amit Ő 
ad, és belső békességgel viselni továbbra is meglévő alkalmatlanságom tudatát, 
alázattal elfogadni tökéletlenségem töviseit, és hittel várni, amikor majd újból 
feltámadhatok Vele az örök életre. Ámen. 

Áldott Feltámadást kívánok Mindenkinek! 

 

 

 

Máté György: Sorsfordító 

Mindenki keresi, mégsem találja. Társadalmak, eszmék, ideológiák, család és 

szeretteink nem adnak rá választ. Húsvét üzenete Jézus Krisztus kereszthalála és 
feltámadása, megértése ad választ. Bibliai ismeret nélkül nincs igazi kapaszkodó. 
Emberileg nagyon igyekeztem! Felsorolom az eredményt: szétvert család, feleségem 
elhagyott, drogos gyerekek, lepusztult életek. 

Pedig mindenki belőlem élt, mégis lelki, erkölcsi, anyagi lepusztulás volt a részem. 
Ekkor az imádság úgy szakadt ki belőlem, mint egy hatalmas sóhaj Isten felé. 
Segítség azonnal volt! Angyalok jöttek és segítettek a gyülekezetet megtalálni, ahová 
ma is tartozok. Megtértem! Kezdtem érteni a bibliai üzeneteket. Istennel való 
találkozásom katartikus élmény volt. Az istenfélelem és a szeretet hatalmát ember 
nem birtokolhatja. Jézus Krisztus működteti az emberek épülésére szabadítására, 
gyógyítására, az Atya Isten dicsőségére.  

Áldott Ünnepet kívánok!   
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Komoróczki Zsuzsa: Miért van békességem? 

Édesapám és Édesanyám 74 év házasság után 12 nap különbséggel halt meg. 

Nagyon szerettem és tiszteltem szüleimet. Kész voltam segíteni, saját programokról 
lemondani, amikor szükségük volt a segítségemre.  

Az elmúlt év különösen próbára tette a szeretetemet. Fizikai erejük elfogyott, többé 
nem maradhattak egyedül. Így velük voltam a nap 24 órájában, gondoztam őket.  

De nem maradtam magamra! 

Drága gyülekezeti testvéreim imádkoztak értünk. Férjem és a testvérem a gyógyszer- 
és élelmiszerellátást biztosították.  

Az Úr Igéje pedig naponta lelkierőt adott. Sándor bácsival is tudtam beszélni és 
imádkozni telefonon.  

Hálás tudtam lenni minden apróságért. Az Úr tanított.  

Amikor nagyon kimerültem, gyülekezeti testvéreim önzetlen odaadással segítettek 
fizikailag is. 

„Amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem 
cselekedtétek meg.” (Máté 25,40) Ez az Ige megtanított szüleimre figyelni, 
problémákat megoldani, alázatban maradni (Jeremiás 9,23-24). 

Minden nap új kihívásoknak néztem elébe. Láttam, ahogy különböző képességeik 
vesznek el. Tudtam, hogy a legnagyobb odafigyeléssel sem tudom megállítani 
leépülésüket.  

„Uram, nyisd meg ajkaimat, hogy hirdesse a Te dicséretedet!” (Zsoltár 51,17) 

„Új ég és új föld… új Jeruzsálem…” (Jelenések 21,1-2) Ezt a fejezetet olvastam 
nekik gyakran. Édesanyám el tudta mondani, nem fél a haláltól. Ő olyan helyen járt 
lélekben, ahol gyönyörű virágok voltak, csend és békesség vette körül. 

Édesapám 12 nappal élte túl Édesanya halálát. Ő ebben az időben már nemigen 
beszélt. Tekintete gyakran szegeződött a mennyezetre. Egyszer megkérdeztem tőle: 
„Apa, szépet látsz?” Nagyon halkan azt mondta: „Igen.” 

Megkérdeztem az Urat, mit tehetek még apáért?  

Aznap a Zsoltárok 37,5. verset olvastuk: „Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál 
Benne, majd Ő teljesíti.” 
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Hálás a szívem, hogy ők voltak a szüleim. Hálás vagyok, hogy megélhettem azt az 
időt, amikor a szeretteimet szavak nélkül is érthettem.  

Imádkozhattam helyettük is.  

Hálás vagyok, hogy a férjem mellettem állt, kitartott, a nehézségekben segítségemre 
volt. 11 hónapos szolgálat után újra együtt élhetünk.  

Mitől lehetek boldog? 

Hiszem, hogy amire elhívott az Úr a szülők kapcsán, vonakodás nélkül tudtam 
teljesíteni, odaadó, gondoskodó szeretettel. Tudom, hogy a lelkierőt Tőle kaptam. 
Tudom, Kinek a kezébe tettem le a szüleim földi életét.  

Hiszem, hogy az Úr értük is meghalt a keresztfán.  

Hiszem, hogy az ő bűneik is megbocsátást nyertek az Ő vére árán. 

Hiszem, hogy az új Ég és új Föld sokakkal együtt a mi találkozásunk helye is lesz. 
Ahol nem lesz halál, gyász, fájdalom, sírás. 

Ahol nincs semmi tisztátalan és az Úr dicsőségének fényében élhetünk. 

Ahová mi is feltámadhatunk! 
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Szűcs Krisztina: „Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.” 

Nem olyan régen olvastam egy cikket egy buddhista szerzetesről, aki saját magát 

mumifikálta. Részletesen leírták, hogyan történik a folyamat, hány évbe telik, amíg 
valaki eljut a végső kiszáradásig, a halálig. Vajon miért választja bárki is ezt az utat? 
Mi a célja vele? Kinek segít ezzel, vagy kinek jó, hasznos? Ennek az embernek 9 évig 
az volt a célja, hogy addig sanyargassa testét, amíg azt a halálba nem „küldi”. Az 
utolsó időkben a föld alá temetik élve, egy csövön át kap levegőt és egy csengőt kell 
naponta egyszer meghúznia, hogy életben van-e még. 

Hát nem hiábavaló? Ezt tanítja a Biblia? Jézus a szenvedést, testének fájdalmait a 
saját életének egy másik világban való jobb sorsa miatt vállalta? Semmiképp! Jézus 
az utolsó pillanatig kegyelmet adott, más életének a megmentésén „dolgozott”. 
Szeretete oly mértékben kicsordult a kereszthalállal, hogy az mindenki számára 
megnyitotta az utat Istenhez. Halála nemhogy hiábavaló nem volt, hanem a volt, a 
jelen és a születendő emberek mindegyikének életet adott, aki csak hitt, hisz, hinni 
fog őbenne. „Ahova én megyek, most én utánam nem jöhetsz, utóbb azonban utánam 
jössz (...) Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.” (János 13,36 és 14,2) Ez az ígéret 
ma is nagy örömmel, várakozással és hittel tölt el. Ha úgy is érzem, hogy a föld alatt 
vagyok a mindennapok nehézségei miatt, lélegzik a lelkem, ha imádkozom Istenhez. 
Ez az én csengőm, amit naponta meghúzok. Mert élek. Mert Ő életet adott nekem is, 
amikor meghalt, majd feltámadott a halálból.  

  Áldott legyen az Ő neve! 
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Dr. Szajki Krisztina: Istennek legyen hála! 

Valljuk meg őszintén, ha valami sikerül, könnyen kicsúszik a szánkon: „Hála 

Istennek!” De az igazi hála bizony sokszor nehezünkre esik, pedig gyermekeinknek is 
azt tanítjuk: ha valamit kapsz, azt ne felejtsd el megköszönni. 

A hívő ember imáiban leginkább kér Istentől, kéri azt, amit saját magának vagy 
másoknak szeretne. Azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi mit szeretnénk, és miben 
segítsen nekünk Isten, pedig leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy az Úr mit 
szeretne, és hogy hálát adjunk Neki, áldjuk és magasztaljuk Őt mindenért, ami van. 
Dicsőíteni és magasztalni kell az Urat akkor is, ha úgy érezzük, hogy igazságtalanság 
ért bennünket, ha bajban vagyunk, és valami rossz történik velünk. 

Szerető, hívő családban nőttem fel, Édesanyám katolikus, Édesapám református volt, 
de a felmenőim között hívő evangélikusok is voltak. Soha nem tagadtuk meg a 
hitünket, a szocializmusban sem. Jogász Édesapám állását is kockáztatva vállalta, 
hogy templomba járó, hívő keresztény. 

Hálás vagyok az Úrnak a családomért, büszke vagyok a gyökereimre, és mindarra, 
amire drága Szüleim tanítottak, és ez mai napig a fülembe cseng: „Kislányom bízzál 
az Úrban! Ne a miérteket keresd, és ha bármi történik veled, fogadd el az Úr akaratát 
és adj hálát mindenért. Nem tudhatod – mert csak Isten tudja –, hogy mi miért van, 
Isten akarata kifürkészhetetlen. Higgy és imádkozz szüntelen!” 

Nem csak megkereszteltek, és otthon imádkoztunk, hanem templomba is jártunk. 
Szüleim katolikus és református hite békében, szeretetben megfért egymás mellett. A 
szocializmusban kiközösítették, lenézték, sőt sokszor hátrányos megkülönböztetések 
érték a hitüket felvállaló keresztényeket. Néha gyerekként éreztem, hogy úgymond 
kisebbrendűnek tekintenek a hitem miatt, de soha nem bántottak, elfogadtak úgy, 
ahogy vagyok. Azóta eltelt jó pár év, idén augusztusban töltöm be a 60. évemet. 

Az ELTE Jogi Karán végeztem, először pár évet az igazságügy berkeiben dolgoztam, 
azután egy 30 évvel ezelőtt alakuló részvénytársaság jogtanácsosának kértek fel. A 
társaságot egy másik jogász kollégámmal a nulláról építettük fel. Ott dolgoztam 30 
évig, átéltem több vezérigazgató és felsővezető cserét, szakmailag és emberileg is 
megbecsült kollégának tartottak. Az elmúlt években viszont új jogi igazgató került a 
céghez, aki egyre inkább örömét lelte abban, hogy a számára nem szimpatikus 
kollégákat – az 5 fős igazgatóságról 10 év alatt 16 jogász távozott így – kirúgja. 
Engem 2021. szeptemberéig viszonylag békén hagyott. 
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Aztán először 4 órás munkára osztott be. 3 hónapig végeztem 4 órás fizetésért a 8 
órás munkámat, és imádkoztam, hogy a főnököm szíve szeretettel teljen meg. Kértem 
az Urat, hogy támogasson engem. Az Úr az igén keresztül szólt hozzám, arra is volt 
gondja, hogy lélekben megerősítsen. Ebben az időben a Templomban az alábbi igéket 
kaptam: 

„Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, 
azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged” (Jeremiás 1,19) 

„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha 
elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” (Ézsaiás 49,15) 

2021. decemberétől végül a rám erőltetett közös megegyezéssel megváltam a cégtől. 
A főnököm tudtomra adta – mint már évekkel ezelőtt korábban is –, hogy „kirázza a 
hideg a hitemtől” (nem rejtem véka alá, mivel a nyakláncomon keresztet hordok), 
negatív a kisugárzásom, mert mások bajával törődöm, és ezzel bevonzom a rossz 
energiákat, amúgy meg nem voltam partner abban, hogy egy másik kolléga 
„eltávolításában” közreműködjek. 

Szerettem a munkámat, a kollégáimat, hihetetlenül fájt, hogy ott kellett hagynom a 
munkahelyemet. Első gondolatom az volt, hogy nem írom alá a közös megegyezést, 
mondjanak fel, elfogadható indok úgy sincs rá, majd bírósághoz fordulok, és minden 
bizonnyal nekem adnak igazat. De akkor hogyan tovább? Ilyen főnök mellé, ilyen 
légkörbe hogy jöhetnék vissza dolgozni? A kereszt nem fog lekerülni a nyakamból, 
én továbbra is büszkén vállalom – még akkor is, ha megaláz, ha nem ad fizetés-
emelést – hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Ezért a közös megegyezést választottam. 

A munkahelyemről Karácsony előtt két héttel távoztam. Elkövetkeztek a napok, 
amikor a szeretteimet szoktam felhívni, vagy Ők keresnek engem áldott Karácsonyt 
kívánva. Az egyik kedves barátomnak – akivel már egy éve nem beszéltem – 
elmondtam, hogy mi történt velem, és ő ígéretet tett, hogy megpróbál segíteni 
elhelyezkedni. 

Nagyon el voltam keseredve, mert manapság 60 évesen új állást találni nem könnyű, 
ráadásul – mivel egy évet dolgoztam egyetem előtt, az első évet pedig estin, munka 
mellett végeztem el – a 40 éves munkaviszonnyal lehetővé váló nyugdíj lehetősége 
62 éves koromban bekövetkezhetne, folyamatos munkaviszony esetén. 

A volt munkáltatóm azért annyit megtett, hogy idén július végéig állományban tart, 
így augusztustól kellene munkát találnom. 

A „kirúgásom” másnapján, épp karácsonyfát díszítettünk a Templomban, ezért is 
nem hallottam, hogy többször szólt a telefon, a volt vezérigazgatóm keresett, majd írt 
egy üzenetet, hogy küldjem el az önéletrajzomat, mert segít munkát találni. Tudtam, 
hogy a férje igen magas beosztásban van, és oda szánna engem, de a történtek után 



16 
 

sehogy nem akaródzott oda menni dolgozni. Az önéletrajzomat azért elküldtem, 
elmentem az állásinterjúra is, de január közepéig gondolkodási időt kértem. 

Az otthon töltött időt – a karácsonyi készülődés mellett – Biblia-olvasással töltöttem, 
volt időm többet nézni a PAX TV-t, hallgatni a Sola Rádiót, de sokat sírtam is. A 
munkám elvesztésénél is jobban fájt, hogy mindez az örömteli várakozással teli 
adventi időszakban történt, amikor mindennek az örömről, a szeretetről és a 
békességről kellene szólnia, mert teljes szívünkből arra készülünk, hogy 
megünnepeljük a Megváltó Jézus Krisztus megszületését. 

A Gyülekezetből egy kedves Testvér kezembe adott egy könyvet, mely a 
magasztalásban rejlő erőről szól. (Merlin Carothers: A magasztalásban rejlő erő) 
Minél többet olvastam a könyvből, annál jobban visszhangoztak a fülemben drága 
Szüleim tanításai. Megértettem, hogy bármi is történjen velem – még ha 
szerencsétlenségnek is látszik az –, a hálaadás és a magasztalás által Isten áldásra 
fordíthatja azt. Bíznunk kell abban, hogy az Úr munkálkodik az életünkben, ha rossz 
történik velünk, akkor is. Semmi sem történhet az Ő tudta nélkül. 

Ezért hálát kell adni a bajokért is. A Mindenható Isten képes minden dolgot a mi 
javunkra fordítani, ha mi szeretjük Őt és bízunk Benne. 

Én azért szoktam imádkozni, hogy az Úr vezessen engem. Hinni kell Isten mindenek 
fölött való hatalmában, hogy az Ő tökéletes tervét megvalósítsa életünkben. Hálát 
kell adni a nehézségekért is! Ha így imádkozunk, békével megyünk tovább. 

Eljutottam arra a pontra, és tiszta szívemből hittem, hogy Isten velem jót tett, kiemelt 
engem ebből a „közegből”, ahol a hitemet felvállalva minden nap küzdenem kellett, 
mert én magamtól nem hagytam volna ott az állásomat. Hálát adtam Istennek, hogy 
megszabadultam a munkahelyemtől. Egyre boldogabbnak és a nyomás alól 
felszabadultnak éreztem magam. Eljött január közepe, ameddig vissza kellett 
szólnom, hogy elfogadom-e a vezérigazgatóm által szerzett állást, és akkor 
megszólalt a telefon: a kedves barátom – akivel karácsony előtt beszéltem – 
titkárnője hívott, hogy lesz állásom náluk augusztustól. Nagyon boldog voltam és 
hálát adtam az Úrnak. Másnap tudtam meg, hogy az új munkahelyemen egy jogász 
kolléga pont augusztustól megy nyugdíjba. Kiderült az is, hogy ez a nyugdíjba 
vonuló kolléga a volt vezérigazgató-helyettesem, akit korábban a cégtől a jelenlegi 
vezérigazgató távolított el azért, hogy akkor az ő helyére kerülhessen. 

Hát ez maga a csoda! Az Úr napra pontosan elrendezte az életemet. Soha senki más 
ezt így elrendezni nem tudta volna. 

Kedves Testvérek! A göröngyös út, a nehézség lehetőséget ad nekünk a növekedésre. 
Semmi sem véletlen, Isten mindent aprólékosan megtervez. Gondoljunk csak Jákób 
fia, József életére, vagy Jób megpróbáltatásaira. Hiszem, hogy a próbák, nehézségek 
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nem véletlenek, ezek azért vannak, hogy a hitünk próbára legyen téve. Azt gondolom, 
hogy a hit főleg akkor növekszik, amikor a nehézségek rákényszerítenek. 

Isten az Ő igéjében azt mondja nekünk, hogy mindent a javunkra fordít: 

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az 
Ő végzése szerint elhívottak.” (Róma 8,28) 

Az én történetem is bizonyságul szolgál arra, hogy az Úr gondoskodik rólunk és 
minden pillanatban figyel ránk. Lehet, hogy olyan helyen vagyunk, ahonnan Isten ki 
akar hozni minket. Biztosak lehetünk abban, hogy ha Isten valahol máshol akar látni 
minket, mint ahol jelenleg vagyunk, akkor Ő oda is tud minket vezetni. A mi 
feladatunk csak az, hogy őszintén hálát adjunk ezért a helyzetért. Isten kezébe tegyük 
le sorsunkat, áldjuk és magasztaljuk Őt! 

A dac, a neheztelés, a zúgolódás és a panasz csak Isten terveit késlelteti, magunknak 
ártunk vele. 

Ha így cselekszünk, Isten világossága beragyog a sötétségbe. 

„Mindenkor örüljetek! Szüntelen imádkozzatok! Mindenért hálát adjatok, mert ez 
Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra.” (1 Thesszalonika 5,16-18) 
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2022.04.01-én nagy örömünkre bemerítkezési alkalom volt gyüleke-
zetünkben. 

Összesen nyolcan csatlakoztak Közösségünkhöz, közöttük fiatalok, idősebbek, 
lányok, fiúk, kedves önkéntes Testvérünk és az Alapítvány szuper szakácsa is. Az Úr 
gyökereztesse, tartsa és erősítse meg őket közöttünk! Még aznap este újabb tizenéves 
rehabilitált fiú is megtért az Úrhoz. 

Álljon itt az egyik tinédzser lány és egy fiú bizonyságtétele. 

 

Lili:  

Én körülbelül fél éve tértem meg. Azelőtt, hogy megismertem volna Sándor bácsit és 

Ági nénit, fogalmam sem volt róla, hogy mit is jelent a hit. Azt éreztem, hogy valaki 
vigyáz rám, mert amikor szembe kellett néznem a problémákkal mindig elhangzott a 
számból a következő mondat: 

„Istenem, csak most segíts meg!”  

Mivel az életem mindig úgy alakult, hogy kijutottam a nehézségekből, így tudtam, 
valami vagy valaki segít nekem, magamtól viszont nem tudtam megfogalmazni 
illetve megérteni, hogyan lehetséges ez, mi lehet az az erő, ami körülvesz, és ami 
megmentett már olyan sokszor. Sajnos sokat jártam a sötétségben, az életem rossz 
irányba haladt, így kerültem be az Emberbarát Alapítvány rehabilitációs intézmé-
nyébe, ahol erre a kérdésemre is választ kaptam. 

Megértettem, hogy mindig Isten óvott meg a gonosztól, és most szólított engem a 
világosságra. Éreztem, szükségem van a megtérésre, hogy el tudjam engedni a múlt 
gyötrő árnyait, kiléphettem végre a bűnös életből, mert elfogadtam a megváltást, 
Jézus áldozatát, amivel örök életet kaptam, a bűneim bocsánatot nyertek, és ebben a 
szeretetben és megváltásban élhetek tovább. 

Olyan érzést nyújt nekem Isten jelenléte, ami egyszerű szavakkal megmagyarázha-
tatlan. Biztonságot kaptam, már nem félek, hiszen a félelem az ördög eszköze, és én 
tudom, a Mindenható kimentett a karmai közül. Nekem a legfontosabb, hogy tudom, 
már sosem vagyok egyedül, mert Istenhez tartozom, Neki gondja van rám, Hozzá 
mindig fordulhatok, szólhatok Hozzá, mert nem csak meghallgat, de válaszol is, vezet 
és mutatja a helyes utat. 
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Márk: 

Igazából én egy hívő családból származom, már kiskoromban megkereszteltek. Isten 

már régóta részese az életemnek, hála családomnak. 

Jelenleg 17 éves vagyok, és nemrég jöttem rá, hogy a megtérésnek van egy más 
módja, értelme is. Volt régebben, hogy megkérdezték tőlem, meg vagyok-e térve, és 
rögtön rávágtam, hogy igen, mivel azt hittem, ha valaki hisz, az már egy megtért 
lélek.  

Azután jött egy pont, amikor egyre jobban nyitottam az Úr felé, egyre jobban 
érdekelt, és közelebb akartam engedni Őt magamhoz. Ezzel az érzéssel együtt járt, 
hogy a bűneim elkezdték egyre jobban és jobban nyomni a lelkemet. Nem értettem, 
mitől lehetett, nagyon fura érzés volt. 

Azután módom lett megtérni, és én éltem is a lehetőséggel. Nagyon felszabadító 
érzés volt, néha el is csodálkozom, amikor visszatekintek az óemberemre.  

Nem lettem hibátlan, de már kisebb dolgok is feltűnnek nekem, például, ha kiejtek 
egy csúnya szót. Rengeteget változtam azért, és már kevesebbet „billeg” a 
lelkiállapotom, kiegyensúlyozottabb lettem.  

Isten mellettem áll, a lelkem sokkal könnyebb, az életemet Krisztus megváltotta, 
bennem is feltámadt.  

Dicsőség és hála érte Neki! 
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Oláh Bódi Éva: Miért támad fel újra és újra  
a Hős utcai szolgálat?  

Avagy „a szegényeknek az örömhír szól.” (Máté 11,5) 

Immár harmadik éve tart a misszió. Kisebb-nagyobb megszakításokkal a pandémia 

és egyéb lázas megbetegedések miatt. De ahogy a cím is mutatja, ha meg is akad 
időnként a misszió, de azóta is működik, leállíthatatlan lendülettel.  

Mint Bereczki Ági néni, aki a szolgálat vezetője. Az Úrtól kapta az elhívást. Bátor 
hittel, mély szeretetettel az Úr iránt és az ott élő szegény emberek iránt, belefogott, és 
hívott minket is. A benne lévő tűz aztán minket, szolgáló testvéreket is megragadott, 
és végül egy nagyon jó kis szolgáló csapat állt össze belőlünk, Ági néni vezetésével.  

Azóta is együtt szolgálunk az egymás iránti szeretetben, alázatban, örömben. Bár 
nehéz szolgálat ez. Sokszor jönnek oda munka után szolgálni a testvérek, nagy 
áldozatok árán is, fáradtan, minden problémájukat hátrahagyva, rendszeresen, 
kitartóan. Ám valahogy mindig feltöltődünk, megépülünk utána.  

Ez az ige van a szívünkben az első pillanat óta: „Kiáltó hangja szól a pusztában: 
Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Márk 1,3) 

Magvetés.  

Mert „puszta” ez a hely, valóban. A mikor első nap mentem a szolgálatra, felnéztem 
az emeleten lévő körfolyosóra, egy pici kislányt láttam kuporogni ott a rács mögött. 
Magányosan, szomorúan, láttam, fél. A szívembe vésődött ez a kép, annyira 
szimbolikus volt. Az ottani nagy szükséghelyzetet jellemezte számomra. Mert ez a 
kislány és az udvaron a patkányok, injekciós tűk és szeméthegyek közt játszó 
gyerekek is nagy lelki, fizikai érzelmi szükségben voltak. Ám a mi kis „közösségi” 
termünk bent kész játékparadicsom, otthon lett a számukra. Mert az induláskor sok 
szép játékot kaptunk, köszönet a játékokat adományozó testvéreknek, utólag is.  

Magvetés.  

Ez a szolgálati helyiségünk éles kontraszt lett a ház kinti körülményeihez képest. Kint 
szörnyű, kopár, leromlott, ajtók nélküli romos ház, udvar, lakások, ahol patkányok 
futkosnak a szemét között, nálunk bent, szép tiszta, barátságosan berendezett 
helyiség, tele gyönyörű játékokkal, kedves szerető szívű önkéntesekkel, finom 
ételekkel, foglalkozásokkal, Biblia-tanításokkal. 

Sokszor, amikor megjönnek a gyerekek az iskolákból, óvodákból, még a táskájukat, 
kabátjukat sem teszik le otthon, egyenest hozzánk jönnek. Mert éhesek a gyerekek 
(de a felnőttek is) szeretetre, a törődésre, a szendvicsekre. Sok éhes szájat kell 
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megetetnünk. Bizony volt, hogy úgy tömték a kenyeret a szájukba, kicsiktől a 
nagyokig, hogy könnybe lábadt a szemünk. És a vad, kezelhetetlen viselkedésű 
gyerekek megszelídültek idővel. Elég volt csak annyit mondanunk: „Hazamész, ha 
rossz vagy!” Egyik sem akart a koszba, a káoszba, az udvar mocskába kimenni. 
Inkább szót fogadott.  

De nemcsak a szép dolgok vonzották őket, ámulva láttuk, éhesek Istenre. Az IGÉRE! 
Nemcsak a kenyérre, az ölelésre, a szép játékokra. Hanem szépen megtanultak 
imádkozni. Több imameghallgatást tapasztaltunk meg együtt. Olyan egyszerűen és 
tiszta hittel kértek olykor, hogy láttuk az Úr Jézus boldogan hallgatja meg őket. 

Csodálatos jelet is kaptunk erre: egyszer, amikor a Noé történetét tanultuk, megjelent 
a Hős utca fölött egy hatalmas szivárvány. A gyerekek boldogan, ujjongva kiáltoztak: 
„Szivárvány! Szivárvány!”  

Hatalmas megerősítés volt ez számunkra. Számukra is. Nem vagyunk egyedül! 
„Valaki” tényleg itt van, és együtt munkálkodik velünk.  

Magvetés volt.  

Egyszer, amikor a Biblia-órán újra arról tanultunk, hogy bátran lehet kérni, Jézus 
nevében hittel, egy nyolcgyerekes családért imádkoztak, mert elvitték a gyerekeket a 
Hősből az intézetbe. Szépen kérték Jézust, hadd legyen újra együtt a család. És 
csodák csodája, egy idő után visszajöhettek. Újra együtt lehetett a család. A barátok, 
egymásba karolva, boldogan énekelve ültek egymás mellett a Biblia-órán, hálásan 
köszönték meg az Úr Jézusnak.  

Magvetés volt.  

De a sok szép dolog után újra és újra „beütött a ménkű”. Amikor véres verejtékkel 
mindez felépült, és a gyerekek már szépen betartották a házirendet, gyönyörűen 
fejlődtek, bővültek az asszony- és férfi imakörök, jöttek az újabb pandémiás 
leállások. 

Az újranyitáskor pedig rettenetes rossz állapotokat találtunk. A gyerekekben 
valahogy megdőlt az irántunk való bizalom. Bár értelmileg tudták, hogy nem 
tehetünk az átmeneti bezárásról, tudat alatt mégis úgy érezték, magukra hagytuk őket. 
Sérültek ebben, mert a kötődésük irántunk olyan erős volt, mintha egy közeli 
családtag hagyta volna el őket. Ez látható abban, ahogy velünk viselkedtek. Már 
megdőlt a bizalmuk, nem volt a nagy, szeretetteljes elfogadás a részükről. Nehezebb 
lett újra fegyelmezni is őket. A visszarendeződés érthető, de az idő, amit erre 
szántunk, sokkal hosszabb volt, mint ahogy az elején, a megismerkedésünkkor volt. 
Pedig akkor a teljes ismeretlenségből, a „Biztos a gyámhatóság küldte magukat, és 
azért jöttek, hogy elvegyék a gyerekeinket!” – félelemből indultunk. De nemcsak a 
fegyelmezés lett nehéz, megnőtt az agresszió is. Mivel nem bíztak bennünk úgy, 
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nincs igazán miért „jónak lenniük sem”. Szinte a romokból kellett újra felépítenünk a 
bizalmat és az együttműködést. A módszereinkkel igyekeztünk újra megteremteni az 
állandóságot a foglalkozások során és a napirend kialakításában. Újra ugyanúgy 
építettük a bizalmat, a szeretetteljes légkört, ahogy a bezárás előtt volt. Nagy 
hangsúly volt a Biblia-órákon. A felnőttekkel is nehéz lett. Mintha maga a folyamatos 
jelenlétünk adna nekik tartást, fegyelmet. Láttuk, sokan visszaestek a drogozásba, az 
egymás iránti agresszív viselkedésük is felerősödött. Mindennaposak voltak a 
veszekedések a szülők, családok, szomszédok között. Irtózatos nehéz munkával 
lehetett őket rávenni újra, hogy üljenek le és beszéljük meg a konfliktusokat. 
Elmaradoztak az addig szorgalmasan járók az asszonykörökről is. Szinte lehetet-
lennek tűnt újrakezdeni.  

De itt jött az imádság ereje. Emberileg lehetetlen lett volna bármit tennünk. De most 
már újra ott tartanak, hogy ha konfliktus van köztük, bejönnek a közösségbe és 
megosztják velünk. Újra imádkozunk, igét olvasunk. Együtt keressük a megoldást. A 
gyerekeknél ismét csökkenni kezd az agresszió, és újra látjuk a tekintetükben azt 
tiszta, gyermeki, őszinte bizalmat, ami a járványok előtt volt. Végre, újra vinni tudtuk 
őket kirándulni, programokra a családokkal együtt. Hisszük, hogy az őszinte szeretet, 
türelem, rendszeresség, egyedül a feltámadott Úr ereje által, a kitartó imák által 
győzhetett csak.  

A Hős újra feltámadt!  

A sok imádság a háttérben, az Úr megtapasztalható jelenléte szinte körbevett minket. 
Köszönjük az imádkozó testvéreknek!  

Magvetés.  

Mondok erről a feltámadásról még egy pár kedves bizonyságot.  

A napokban az egyik kilencéves kislány, aki azelőtt nagyon lelki volt, de a leállás 
miatt kissé elvadult, az egyik imádkozás alatt végig vihogott, rendetlenkedett. 
Nagyon megszidtam, mert egy súlyos betegért imádkoztunk. Majd egy két óra múlva, 
amikor a Biblia-foglalkozáson a húsvéti történetről tanultunk, a kislány annyira 
mélyen áterezte Krisztus szeretetét, hogy utána őszinte bűnbánattal így imádkozott: 
„Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem. Ne haragudj, hogy ma viccelődtem az 
imádság alatt, főleg, amikor azért a betegért imádkoztunk. De tudod mit? Most 
kezdjük elölről. Most nem viccelek, most komolyan mondom Neked, akkor 
gyógyítsd meg azt a beteget, légy szíves!” 

Magvetés volt.  

Sokszor ördögi erők tombolnak körülöttünk. Egy nap, amikor megérkeztem, az 
ajtónkban ezer darabra tört cserepeket találtam. Mint kiderült utólag, nagy 
veszekedés volt a lakók között. De az Úr kegyelméből akkor lekéstem a buszt. Ha 
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nem késem le, ki tudja, milyen „késes” jelenetbe futottam volna bele. De addigra 
csönd lett, csak a romok vártak.  

Magvetés volt.  

Egy kora délután, még a nyitás előtt, eljött hozzánk egy fiatal gitáros testvér, egy 
másik szolgálatra próbálni. Csodálatos gyülekezeti dalokat énekeltünk. A nyitott 
ablakon nagy erővel hallatszottak ki az énekek. A mellettünk lévő lakásban egy 
nagyon beteg, megkötözött asszony lakik. Kihallotta az énekeket. Tombolni kezdett. 
Tört, zúzott, kirohant a lakásából, ordítozott, fenyegetőzött, átkozódott. Kést ragadott, 
ide-oda rohangált, felszaladt az emeletre is. Imádkoztunk. Idővel lenyugodott. Nem 
lett baj.  

Sőt, aznap szokatlanul sokan jöttek be hozzánk. Felnőttek, gyerekek. Igazi 
istentisztelet lett. Igehirdetéssel. Bizonyságokkal. Mert a fiatal testvér velünk maradt 
akkor, gitározott, együtt énekeltünk mindnyájan.  

Hatalmasan kiáradt a Szentlélek. 

Magvetés volt.  

Egyik nap hallom, hogy egy asszony kiabál lent a testvérével az udvaron, hogy az 
adjon neki ötven forintot. Megsajnáltam szegényt, milyen szegény lehet, aki ennyivel 
beérné. Lekiáltottam neki: „Gyere ide, majd én adok neked!” Gondoltam, adok egy-
két százast. Ahogy kotorásztam a táskámban, véletlen kirántottam egy ezrest. 
Rémülten néztem utána, ahogy hullt lefelé a pénz. Az asszony vissza is akarta adni, 
de azt mondtam: „Vidd csak, a tiéd!” Valamiért ezt kellett mondanom. Nem tudom, 
miért. Boldogan szaladt el vele. De ettől kezdve ez az asszony, amikor csak lehetett, 
bejött hozzám. Börtön várt rá. Vigasztaltam, Jézusról, az igéről beszéltem neki. 
Sokszor fel is hívott, sírt, imádkoztunk, utána mindig megkönnyebbült. Soha nem 
kért pénzt. Megízlelte a „jobbat”.  

Az elmúlt hetekben jött a szomorú hír. Covidos lett, megbetegedett. Majd hetek 
múlva meg is halt szegény. Még fiatal volt. De az Úr tudta. Elkészítette számára a 
kegyelmet! Egy „lehullott pénz” által hallhatott a megtérésről. 

Hiszem, hogy az ige végül cselekedett a szívében, és végül hittel elfogadta Jézust 
Megváltójának. És majd ott fent találkozunk.  

Magvetés.  

Egy másik asszony, aki szintén jó ideje komolyan keresi az Urat, és minden Biblia-
óránkon ott van, az online Biblia-órákon is a legszorgalmasabb, mesélte el nekünk: az 
elmúlt hetekben kórházba került. A kórteremben több más asszonnyal volt együtt, 
valahogy szóba jött Isten. A többi asszony kételkedett. Mire a mi Hős utcai szegény 
cigányasszonyunk felült az ágyban, és komoly evangelizálásba kezdett. Elmondta, 
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hogy Istenben igenis hinni kell, mert Ő van és szeret minket. Jézust, a Megváltót adta 
nekünk.  

Magvetés volt.  

Van egy másik asszony is az imakörünkből, rendszeresen járt hozzánk. Együtt 
imádkoztunk vele, és hihetetlen nagy csodákat tett az életében az Úr. Négy unokát 
nevelt nagy nyomorúságban, egyedül, lakása nem volt, félő volt, hogy a gyerekek is 
intézetbe kerülnek. Imádkoztunk lakásért, ezzel az igével: „A rókáknak van 
barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a 
fejét.” (Máté 8,20) Csoda, de egy idő után valóban kapott lakást!  

Majd imádkoztunk vele a haldokló anyukájáért. Az orvosok már lemondtak róla. De 
az igehirdetés (a Szamáriai asszony története volt), nagyon megérintette, így 
imádkozott: „Csak egy morzsát adj, Uram!” És a súlyosan beteg anyukája egy idő 
után csodálatosan meggyógyult! Ma is jól van! Majd együtt imádkoztunk a börtönben 
lévő fiáért, férjéért is, hogy hadd jöhessenek haza házi őrizetbe. A férje beteg volt a 
börtönben, sokat sírt az asszony miatta. Ezzel az igével imádkoztunk vele: „fogoly 
voltam, és eljöttetek hozzám” (Máté 25,36), és idővel megtörtént a csoda. Egyszer 
csak hazaengedték mindkettőt! Három hatalmas ima meghallgatás volt ez.  

Azóta elköltöztek a Hős utcából, de nem szűnt meg a szeretet-kapcsolat közöttünk 
Időnként ír nekünk, szereti az Urat, hálás. Hisszük, hogy még lesz folytatás.  

Magvetés.  

Folytathatnám, de nem fér minden ide.  

De még annyit, a Hős utcában szolgáló testvérekről: azt az odaadó hűséget, ahogyan 
a nyomorultak között szolgálnak, látom, hatalmasan megáldotta őket az Úr. Látom a 
gyerekeik lelki fejlődésében, életében, szabadításában, de a magaméban is. 

Szolgáló testvéreim, az önkéntesek között van presbiter a feleségével, egyetemi tanár 
a férjével. Fogorvos és asszisztens, szociális vezető és munkatárs. Vannak aktív és 
nyugdíjas pedagógusok, egyetemistánk és kis tinédzserünk is az anyukájával, és 
olyan is, aki különösen jól tud velük kommunikálni. Itt nem számít, ki honnan jön, 
csak az, ki hogyan tudja átadni az Úr szeretetét. 

 „…és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (János 12,26) 

Miért támad fel újra és újra a Hős utcai misszió? Ahol emberi erővel semmire sem 
jutnánk, de ahol ma is szólhat még az ige. A drogból, bűncselekményes életekből 
megszabadulnak, az addig lusta, drogos szülők dolgoznak már, az addig egymást ölő 
gyerekek megszelídülnek, szépen fejlődnek. Már nemcsak szépen játszanak együtt, 
de szépen imádkoznak is. Az addig egymással veszekedő, pletykálkodó asszonyok 
mára szépen ülnek egymás mellett a Biblia-órákon, együtt imádkozva, énekelve. A 
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betegek meggyógyulnak, az ellenségesek kibékülnek, az „árva” haza megy a 
családjába stb. Az éhes jóllakik kenyérrel.  

Ahol az ördög azelőtt olyan nagy erővel tett már tönkre életeket, szíveket, sorsokat, 
otthonokat, de a Feltámadott ereje által, a lábunk alá került, megkushadt, de ahol még 
mindig olyan sok probléma van.  

Ám eljött hozzánk az Isten országa, és a szegényeknek az örömhír szól.  

„ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.” (Róma 5,20) 

Dicsőség a Feltámadott Úr Jézus Krisztusnak, akié minden hála, dicséret, imádás és 
hatalom. Győzelem! A Feltámadott erejével!  

Magvetés.  

 

 

Áldott, örömteli ünnepet kívánunk! 
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