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Karácsony 2022 

A Mindenki Temploma hírlevele  

Kedves Testvéreink, kedves Olvasóink!                                         

Néhány hét és megint vége egy évnek. Egy világviszonylatban és gyülekezetünk 
életében is igen nehéz évnek. Nem volt halottunk, de rengeteg súlyos betegség, 
nagyon nehéz élethelyzetek álltak elő. A határon túl pedig volt és van halál 
bőven. Itthon a már tapasztalt és a jelek, előrejelzések szerint csak egyre 
súlyosbodó megélhetési gondok szintén aggasztóak, sokak élete reménytelenné, 
kilátástalanná vált.  

Nekünk mégis van bizodalmunk, hiszen mindezidáig megsegített minket az Úr! 
És tudhatjuk, ez ezután is így lesz.  

Hírlevelünk első részében lelkipásztorainktól olvashattok, majd éves 
összefoglalót adunk, illetve karácsonyi gondolatok és bizonyságtételek tanúsítják 
Istennek ez évben is számtalanszor megtapasztalt hűséges szeretetét.  

*** 

Bereczki Sándor, lelkipásztor: 

„… készülj Istened elé, Izráel!” (Ámós 4,11-12) 
 
Sokféle készülődés van. Vannak örömteli készülődések, amikor egy vidám 
esküvőre készülünk hetekig. Ugyanakkor vannak fájdalmas készülődések a 
halálos ágyon, amikor el kell válni a családtól, melynek még szüksége lenne ránk. 
Vagy történnek drámai dolgok, erdőtűz, amikor felszólítják a lakosságot, hogy 
készüljenek a menekülésre, mert a tűz nagy sebességgel terjed. Megtörtént egy 
városban, hogy idős emberek nem vették komolyan a felszólítást, arra 
hivatkoztak, hogy máskor is adtak már ki hasonló utasításokat, akkor is otthon 
maradtak, de nem történt semmi különös. Mivel nem vették komolyan a 
felhívást, az életükkel fizettek érte.  

Készülj Istened elé! Lehet, hogy félretolod Isten üzenetét, lehet, hogy hallani sem 
akarsz róla. De ez nem változtat azon a tényen, hogy meg kell jelenned Isten 
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előtt. Igen, meg kell állnod Isten előtt, akár hiszel, akár nem. Akár tetszik, akár 
nem. Kérlek, figyelj Isten üzenetére! 

Ki elé készülünk? 
Egészen világos, hogy Isten elé. Szó szerint ezt olvassuk: „Készülj Istened elé.” A 
te Istened elé! A hétpróbás hívőnek is készülnie kell Istene elé, nincs kivétel. 
Akinek pedig nincs Istene, ne zárkózzon el, amikor ezeket hallja! Ki, vagy mi a te 
Istened?  

Sok ember én-központú, hajlamos arra, hogy az Isten képét a saját igényeihez, 
vágyaihoz, érdekeihez szabja. Az ilyen eltorzult Istenkép szerint, ha én követek el 
bűnöket, akkor mindig azt hangsúlyozom, hogy Isten a szeretet, milyen nagy és 
megbocsátó. Ha pedig a szomszédom követ el ellenem valami rosszat, akkor 
nagy hangon azt mondom, Isten ítélő Isten. Nem hagyja büntetlenül a 
szomszédomat. Az ilyen Istenkép a narcisztikus önimádó ember Istenképe. 

Torz Istenképem van akkor is, ha azt gondolom, hogy Isten értem van. 
Felsorolom neki kéréseimet. Úgy viszonyulok Hozzá, mint egy bolti eladóhoz, 
kérem, hogy szolgáljon ki engem kedvem szerint. Istenből csak annyit igénylek, 
hogy szolgáljon ki engem pazarul, oldja meg a problémáimat, segítsen meg a 
bajban, lágyítsa meg a vizsgáztató tanárom szívét. De Istenből több nem kell. Ez 
nálad is így van? 

Ha tudni akarod, hogy kicsoda az az Isten, aki elé készülnöd kell, akkor a golgotai 
kereszthez kell járulnod, nézz fel hittel Jézusra és megismered Istent, az Atyát, 
Jézusban a Megváltót! Annyit tudunk Istenről, amennyit a Biblia és a Szentlélek 
kijelent nekünk. Hit által ismerjük meg Őt.  

Ki az tehát, aki elé készülnöm kell?  

Az a Valaki, Akit keresztre feszítettek, Aki feltámadt a halából, Aki legyőzte a 
gonoszt. Aki kegyelmes Isten, de ugyanakkor Ítélőbíró is.  

„Ő (Jézus Krisztus) Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki 
hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki, miután minket bűneinktől 
megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” (Zsidók 1,3) 

Ő elé készülünk! Nem egy bizonytalan erővel van dolgunk, hanem egy személlyel, 
Aki az Úr. 

Találkozás Istennel 

Aktuális Isten üzenete ma is, amit Ámós próféta által üzent népének. Készülj az 
Istennel való találkozásra. 
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Már a Biblia ószövetségi részében is sokszor szó van arról, hogy az egyes emberek 
vagy a nép találkozott Istennel. Gondoljunk Mózesre, aki az égő csipkebokornál 
találkozott Istennel, mely a további életét meghatározta. Vagy gondoljunk az 
Egyiptomból kivonuló népre. Megrendítő módon találkoztak Istennel, amikor 
ketté választotta előttük a Vörös-tengert. Ez igazán hatalmas találkozás volt.  
Az Újszövetségben is sokan találkoztak Krisztussal, Aki Istennel egyenlő volt. 
Találkoztak vele a jászol mellett a bölcsek, a pásztorok. Találkoztak Vele a 
betegek, a halászok, akik Érte mindent elhagytak, sőt az alvilági emberek is. 
Találkozott vele a római százados is a keresztfa alatt. Találkoztak a feltámadottal 
a tanítványai is. Pál, aki ellenség volt, szintén találkozott Jézussal, és fontos 
eszköz lett Isten kezében. 
Krisztussal való találkozás nélkül nincs bűnbocsánat, nincs üdvösség, nincs örök 
élet. Krisztus nélkül nem születsz újjá. Nem leszel más ember Nélküle, hanem 
maradsz a réginek. 

Itt a földön kell már találkoznod Krisztussal, hogy másodszor a mennyben is 
találkozhass Istennel. Aki elfogadja Krisztus áldozatát itt az életben, annak lesz 
joga bemenni Isten országába. Ne kockáztasd az örök életet, hanem ragadd meg 
hittel a kegyelmet, amit felkínál neked! 

Hogyan találkozhatok én Istennel? 
Egyrészt úgy, mint Dávid, aki ezt mondta: „Előmbe jön az én kegyelmes 
Istenem…” (Zsoltár 59,11) Egyáltalán azért találkozhatok Vele, mert elém jön a 
kegyelmet adó Istenem. Ő teszi meg az első lépést, mert Ő előbb szeretett.  

Jézus emberi testet öltött, megalázta Magát és szolgai formát vett fel, hogy 
találkozhass Vele.  

Másrészt úgy találkozhatok Istennel, ha forró vágy tölti be a szívemet Krisztus 
után, és hagyom, hogy a Szentlélek átvizsgálja az életemet. Bűneimet őszintén 
megbánom és elrendezem Istennel és az emberekkel. Ha közönyös a szívem 
Isten iránt, azt jelzi, hogy távol kerültem Tőle, hogy nem szeretem Őt, és nem is 
akarok Hozzá tartozni. 
 
A tékozló fiú példázatában az elcsatangolt, elzüllött fiú, amikor magára maradt, 
és senkinek sem kellett, magába szállt, és visszavágyott apjához. Majd szakadtan 
megérkezett a szülői házhoz, és tétovázva állt. Sírt, és szégyellte magát a tékozló 
élete miatt, a bűnei miatt. Az apa pedig, amikor meglátta elveszett fiát, kitárt 
karral futott elé.  
Barátom, Krisztus vár most téged is, mint az apa tékozló fiát. Szentlelkével azon 
munkálkodik, hogy Vele eggyé legyél, és elnyerd a fiak szabadságát és örökségét. 
A megmentett életed akkor lesz teljes, ha Krisztus a szívedbe költözik és veled 
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marad. Félsz a találkozástól? Istennel találkozni csodálatos öröm, és új élet 
kezdete!  

Jézus eljön! 

Készülj Istened elé, mert Jézus eljön. Ez lesz a második eljövetele. Eljön az Úr. 
Amikor eljön, „felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, 
maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban 
elhunytak […] elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így 
mindenkor az Úrral leszünk.” (1 Thesszalonika 4,16-17) 
 
A második eljövetele nem olyan lesz, mint az első, amikor emberi testben jelent 
meg a világban. Mint hatalmas Úr jön el. Minden szem meglátja Őt. Többé nem 
tehetnek töviskoronát a fejére, többé nem adhatnak nádszálat a kezébe, többé 
nem teríthetnek bíborpalástot a vállára, mert úgy jön el teljes hatalommal, mint 
uraknak Ura és királyok Királya. 
Őt várjuk, és nem a világ összeomlását, nem a világ végét, hanem Őt várjuk, a 
Megváltót. Aki elviszi a Benne hívőket oda, arra a helyre, amelyet készített a 
mennyben. 
Készülj, Istened elé! 

*** 

Bereczki Ágnes, lelkipásztor: 

„Ne félj, férgecske, Jákob, … Én megsegítelek.” (Ézsaiás 41,14)  

Ebben a „férgecskében” akkora szeretete volt az Úrnak, hiszen, ha az ember 
nyomorúságban van, akkor nem féreg, amely erős, megy és rombol, hanem 
férgecske, mert már semmit nem tud tenni, értéktelen. Ám az Úrnak értékes. 

Az Ige Ézsaiás könyve 9. részének a 6,7. verse: „… mert egy gyermek születik 
nékünk. Fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen. És hívják nevét 
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség 
fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid 
trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és 
igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme 
művelendi ezt.” – Gyönyörű ez az ige, melynek minden szava hangsúlyos. 

Az ember távol került Istentől, bár nem így lett teremtve, hanem Isten képére és 
hasonlatosságára, csak a jóra, a szeretetre, a bizalomra, a boldogságra, hiszen az 
édenkertben igazi boldogság volt. Az ember naponta találkozott Istennel, 
beszélgetett Vele, minden kérdésére és problémájára választ kapott, így a 
segítőtárs kérdésére is, hiszen Isten adta Évát Ádámnak. Nekik egyedül Isten volt. 
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Sajnos, eltávolodott az ember az őt szerető Istentől, miután bűnbe esett, távol 
került az Úrtól, és akik távol kerülnek Tőle, azokat hatalmába keríti a gonosz. 

Az Istentől való elszakadás kegyetlenné, keménnyé, kíméletlenné, irgalmatlanná 
teszi az emberi szívet, az emberi gondolkodást és az ember érzéseit, mert a bűn, 
aminek az ember helyet adott, és amiért elszakadt Istentől, leuralja az egész 
életét. 

A világ a gonoszt, az Istentől és az emberektől való elszakadást munkálja. 
Testvérem, engedd meg, hogy feltegyem a kérdést neked személyesen: milyen 
távol vagy Istentől? Milyen távol vagy a felebarátodtól, aki segítségre szorul, és 
milyen távol vagy a bajban levőktől, a megöregedett családtagjaidtól, az 
elmagányosodott rokonaidtól? Ugye nagy a távolság? Eddig nem tudtad 
megoldani, hogy közel kerülj? Ez azért van, mert távol vagy Istentől, de ha közel 
kerülsz Hozzá, akkor a szíved el fog érni a felebarátokhoz is. 

A mi szerető mennyei Atyánk fájdalommal látta, hogy a tökéletességre, a jóra 
teremtett ember eltávolodott, megromlott a bűn által, a gonosz hatalma alá 
került. Az ember Isten és egymás szeretete helyett egymásnak farkasa lett. 

De azért van egy nagyon jó példa, ami megmutatja, lehet ez másképpen is. 
Jeruzsálem utcáin szép, modern, tiszta hűtőszekrények vannak elhelyezve, tele 
élelmiszerrel. Minden este megtöltik étteremben, boltokban, háztartásokban 
megmaradt finom élelmiszerekkel, gyümölcsökkel, mert a szeretet törvénye ezt 
diktálja. Bárki odamehet, kinyithatja, ha éhes, ingyen elviheti, ha szüksége van 
rá. A jeruzsálemi fiatalok viselik gondját ezeknek a hűtőszekrényeknek. Bizony, 
van ilyen névtelen szolgálat is. Így is lehet Isten törvénye szerint megemlékezni 
a jövevényről, a vándorról, a nincstelenről.  

Az Úr nem ítélte meg az embert, és nem ítélettel fordult hozzá, hanem az ő 
tökéletes buzgó szeretetével. A Seregek Urának buzgó szerelme művelte, hogy a 
legdrágábbat, a legtökéletesebbet küldte és adta az embernek, az ő népének és 
a pogány világnak is. Hogy kicsoda ez a gyermek, Akiről az ige beszél? Hogy 
kicsoda ez a fiú, Akit ad, Aki valósággal megszületett? Akit karácsonykor 
ünneplünk, a testet öltött Isten Fia, Jézus Krisztus, Akit nem földi királyságra, 
hanem ünnepi áldozatra adott az Atya. Mi karácsonykor szeretünk ünnepelni, 
magunknak csinált „étel és italáldozattal”, jót eszünk, iszunk. Ez a mi ünnepünk, 
az Úr kimarad belőle. De az Atya úgy adta a legdrágábbat, hogy a tökéletes 
szeretetet mutatta meg az embernek, és adta áldozatul azért, hogy az ember 
vissza tudjon találni Isten szoros, személyes közösségébe, hogy Isten 
visszaállíthassa azt az elvesztett paradicsomi szeretetet, amely nem testi, hanem 
ami felülről származik. Isten azt ígérte, hogy eljön hozzánk, az Ő Fiában. Értünk 
született a Messiás, mint Isten Fia. 
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Istennek is van „adventje”, nemcsak az embereknek. A mennyei Atya ott áll a 
kapuban, nézi azt a keskeny utat, hogy jön-e már az ő elveszett fia. Nézi a szoros 
kaput, hogy beléptél-e már rajta, hogy elindultál-e hazafelé? Miért ragaszkodsz 
a bűneidhez? „Isten adventje” az, hogy vár téged, hogy hazatalálj, mert az atyai 
ház ajtaja nyitva van. Testvérem, mondd, vágysz arra, hogy hazatalálj? Mert Ő 
keres téged! 

Annak van adventje, és annak van karácsonya, aki a Megváltót a szívébe behívja 
és beengedi. 

Ki is ez a gyermek? Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik, csak úgy Isten 
kegyelmes szeretetéből. Ez nem olcsó és leértékelt áru, használaton kívüli lom. 

Idejét múlt, lejárt szavatosságú, általunk nem használt dolgokat nagyon könnyen 
továbbadunk. Isten nem ezt tette. Ő a legdrágábbat adta. Amit a Mi Atyánk 
nekünk ad, az a legszentebb, a legcsodálatosabb ajándék, amit senki mástól nem 
kaphatunk. Soha hozzá nem férhetnénk. Ő adja ingyen kegyelemből. Ez a 
teremtő Isten ajándéka, Akié minden hatalom mennyben és földön. Az Isten 
ajándéka, Aki nem az ítélet, hanem a kegyelem, a szeretet Istene. 

Ki is Ő, akit Isten nekünk adott? A Messiás-jövendölési igék a választott népnek, 
Izraelnek szóltak, de a ma emberének, nekünk is szól az üzenet. Azt olvassuk erről 
a gyermekről, hogy az ő vállán lesz az uralom.  

Az uralom ma is az Ő vállán van, mennyben és földön. Ő élet és halál Ura. A 
gonosz felett is Ő uralkodik, az Ő hatalmának súlya van, hiszen a mennybe 
hatalma által juthatunk be. Senki a saját erejéből, a jó cselekedetek által nem 
juthat be oda. Ha bűneinket megbánjuk és megvalljuk, Ő hű és igaz, hogy 
megbocsásson és a bűnök soha többet nem említettnek. 

Igen, Övé minden hatalom! 

Átéltem nehéz, nyomorúságos betegségem alatt, hogy Övé minden hatalom 
mennyben és földön. Nehéz orvosi beavatkozáson vagyok túl, ami nagy 
fájdalommal járt, mert nem volt altatás. Imádkozni kezdtem, és a kapott igéket 
ismételgettem magamban: „Az Úr az én jobb kezem felől van, ezért meg nem 
rendülök… az Úrra nézek szüntelen… A szívem is örül, a lelkem és a testem is 
biztonságban van.” Majd megfordítottak, és hirtelen elmúlt minden fájdalmam, 
olyan békességem lett, hogy azt mondta a műtétet végző professzor, hogy jól 
csinálok valamit, ezért tudnak ők is jól dolgozni. Én valójában semmit nem 
tettem, hanem az Úr volt ott, és Ő adott egy nagy belső békességet. Hosszú ideig 
tartott a műtét, de átéltem, hogy valóban Övé minden hatalom.  

Olvassuk továbbá az igében, hogy hívják nevét csodálatosnak, Aki nem a saját 
maga hogylétével törődött, hanem azzal, hogy az életét adja érted és értem. Te 
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is élhetsz az Úr csodáival. Mert ha az Ő gyermeke vagy, akkor a csodálatos Isten 
jelen van az életedben, a jeleivel és a csodáival. A szeretet Istene, a békesség 
Istene, a gyógyító, szabadító Isten, az Üdvözítő. 

Hívják nevét tanácsosnak. Jézus nem szorul emberi tanácsadókra, nem is 
igényelte. Ő nem a saját gondolatai, feje után ment, hanem hogy a Mennyei Atya 
akaratát, tanácsát vigye véghez. Ha befogadod a szívedbe Krisztust, akkor Ő fog 
téged tanácsolni. Ez a legcsodálatosabb, legjobb a számunkra. Csodákban 
élhetünk, igényelhetjük a tanácsát. Én nagyon igénylem a fizikai dolgokban, a 
munkámban, a testvéri közösségben, minden dologban az Úr tanácsát, és Ő szól, 
tanácsol, és cselekszik. 

Ezt is olvassuk róla, „hívják erős Istennek”. „Őbenne lakozik az istenségnek egész 
teljessége testileg…” (Kolossé 2,9) Jézus minden test fölött Úr, minden betegség 
felett és a halál felett is. 

Olvasunk róla, hogy „hívják nevét örökkévalóság atyjának”, mert Ő előbb volt 
mindennél, és minden Őbenne áll fenn. A Fiú azért jött, hogy legyőzze a bűnt, a 
halált és üdvösséget kínál mindenkinek. Neked is. Nekem is. 

Ő a „békesség fejedelme”. Megbékéltet Istennel és megbékéltet az emberekkel. 
A békesség a Szentírásban nemcsak a fegyvernyugvást, a háború megszűnését 
jelenti, hanem mindazt, ami a nép boldog és nyugodt életéhez szükséges. Isten 
békessége minden értelmet felülhalad.  

A karácsony beteljesedett. Eljött Jézus, eljött a gyermek. Betöltötte küldetését, 
meghalt érted és értem. Ilyenkor a feltámadott Jézust várjuk, Aki visszajön, 
erőben és hatalomban ítélni eleveneket és holtakat, és az Ő királyságának nem 
lesz vége, mert az övéi vele együtt lesznek, kiket Ő magához vesz és viszi magával 
a megváltottakat. 

Testvérem, neked milyen advented van? 

Készülsz Istened elé? Örömmel várod Őt, „jövel Uram, Jézus”? Egyszer egy 
fiatalember, aki nagyon szerelmes volt egy hívő lányba, azt mondta nekünk: „Én 
azért imádkozom, hogy az Úr Jézus ne jöjjön vissza, mert én még azt a kislányt el 
szeretném venni feleségül.” 

Valóban tiszta szívből ki tudjuk mondani: „Jövel Uram, Jézus!”, vagy még a saját 
életünket kicsit élni akarjuk, mert az fontosabb az Úr tervénél, akaratánál? 

Mindenkinek nagyon áldott, istenfélelemmel teljes adventi várakozást kívánok, 
és szeretném megköszönni a gyülekezet imádságát, minden testvérem 
szeretetét, a szereteteket, ami eljutott az Úrhoz, és meghallgatásra talált, ezért 
itt lehetek veletek együtt Isten házában, ami ünnep a számomra. 
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Áldott karácsonyt és békességes új esztendőt kívánok szeretettel! 

*** 

Most nagy hálával és az aktuális bizonyságtételekkel köszönjük meg az Úr 
jóságát, konkrét szeretetét, amelyet idén is számtalanszor megtapasztalhattunk 
életünk minden területén. 

 

Január 

2021. karácsonyát és szilveszterét, bár maszkban ugyan, de együtt 
ünnepelhettük a templomban. Azt gondolom, az „ínség és puszta” időszakára 
visszaemlékezve mindannyiunk nevében írhatom, hogy szívünkben nagy hálával 
az Úr iránt. Bizony, a magától értetődő dolgok egyszer csak nem azok, és 
megtanuljuk értékelni mindazt, amit korábban természetesnek tartottunk. 

2022. január 1-jén ismét kezünkbe vehettük az éves Igevezetőt. Így ez évben is 
együtt olvashattuk Isten napi üzeneteit. 

Az aznapi Igében ez állt: 

„A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a 
félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1 János 
4,18). 

Ez erősen elgondolkodtató Ige, ez az év sok mindent igazolt. 

Ugyancsak folytatódtak az online vasárnapi istentiszteletek, az énekkar az év 
folyamán egyre duzzadt, mára a korábbi létszámban hallhatjuk/láthatjuk, ezért 
is hála az Úrnak! Illetve a szerdai igei tanításokat is követhettük. 

Továbbá nyugdíjba ment kedves vezető presbiter Testvérünk, aki így emlékezik 
meg idei évéről: 
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Forgó Géza 

Advent – várakozás és változás 

Hamarosan eltelik egy újabb év, ismét közeledik egy évvége. De most még 
karácsony előtt állunk, az ünnepet megelőző négy hetes ADVENT időszakában 
vagyunk. 

Tudjuk, hogy az advent szó latin eredetű, az Adventus Domini, az Úr eljövetele 
kifejezésből származik, és ez a Megváltó eljövetelére való várakozást, az Úr 
megérkezésére való készülődést, felkészülést jelenti. 

Ennek kapcsán szükségét érzem, hogy végiggondoljam, milyen is az én 
várakozásom: mit és hogyan vártam az elmúlt év során, és miként készülök a 
jövendőre. 

Minden ember életében időről időre vannak új fordulatok, korszakok, 
életszakaszok, amikor egy folyamat lezárul, és valami új kezdődik. 

Számomra közel 45 évnyi munkaviszony után, ez évben érkezett el a tényleges 
nyugdíjazásom ideje. Szokatlan és kezdetben kissé ambivalens érzést okozott, 
hogy többé már nem kell váratlan és időnként megoldhatatlannak tűnő 
munkahelyi problémákkal foglalkoznom, ugyanakkor a felszabadult idő hasznos 
és értelmes eltöltésének a mikéntje is foglalkoztatott. Igaz, családunk az elmúlt 
öt évben öt unokával gyarapodott, így a nagyszülői örömök megélése és 
feladatok ellátása szintén életünk jelentős területévé váltak, mégis vártam az Úr 
vezetését és világosságát ahhoz, hogy a megváltozott élethelyzetemmel hogyan 
tudom jobban építeni Isten országát. 

Egy régi mondás szerint, amikor egy ajtó bezárul, nyílik helyette egy másik, ha 
valami véghez ér, ez egyben valami új kezdetét jelentheti. Ennek igazságát 
tapasztaltam meg akkor is, amikor ősztől lehetőségem adódott arra, hogy a 
rehabilitációs intézet lakói között rendszeres lelki beszélgetéseket folytathassak. 

Advent. Mindenki ismeri a várakozást, de eltérő módon viszonyul hozzá. 

Az emberek általában nem szeretnek várni. Hiszen várakozni gyakran nem 
könnyű, sokszor feszültséggel, idegeskedésekkel, türelmetlenségekkel és 
aggodalmakkal terhes. 

Többször szembesülünk mások velünk szemben támasztott elvárásaival is, 
aminek meg kellene felelnünk, s ez szintén feszélyező. 

Várni kétféle hozzáállással lehet. 

Lehet félni a jövőbeli bizonytalantól, betegesen rettegni valami elképzelt rossz 
bekövetkezésétől. És lehet türelemmel és bizakodva várni, hogy jön valami jó, 
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ami pozitív változást hoz az életünkbe. Várni, de nem tétlenül, hanem éber 
figyelemmel és reménnyel telten, hogy észrevegyük az elérkező Csodát. 

Hiszen az Úr jelen van, minden nap, ugyanakkor mégis jön, nem késik el. Úgy és 
akkor érkezik, ahogy és amikor Ő akarja, de biztosan eljön! 

Kívánom, hogy ezen az idei karácsonyon is felismerjük és megtapasztaljuk az Úr 
Jézus felénk áradó szeretetét, és – bármennyire zaklatott, bizonytalanságokkal 
teli világban élünk is – betöltekezzünk az Ő békességével, mely minden értelmet 
felül halad! 

*** 

Én magam pedig elkezdtem dolgozni életem minden bizonnyal utolsó 
munkahelyén. 

Ezt nyolc havi munkanélküli periódus előzte meg, ami alatt egyáltalán nem 
tétlenkedtem, csak éppen fizetés nem járt érte. A végén azt kértem az Úrtól, 
hogy ha addig nem lett állásom, az év végén már ne kelljen dolgoznom. 

Válaszul egy oktatási intézménybe helyezett, ahol többnyire általam nagyon 
szeretett témákat oktathatok – természetesen január 1-től –, és egy év után azt 

mondhatom, örömmel fogom itt ledolgozni hátralevő éveimet. 😊 

 

Február 

Ebben a hónapban nagy örömben volt részünk. 

Igaz, nagy óvatosság mellett, de együtt örülhettünk két fiatal testvérünkkel, 
Reginával és Gergővel, akik házasságot kötöttek. 

*** 

Annak is hónapokon át örülhettünk, hogy a vasárnapi istentiszteletek után 
gyülekezetünk történetét dokumentáló, eleinte régi, 20-30 évvel ezelőtt készült, 
majd frissebb kisfilmeket nézhettünk meg. 

Nagyokat nevettünk, sokszor alig ismertük meg egymást, néha pedig még 
magunkat sem, az archív felvételeken. 

De ismét hálával töltött el minket, hogy az Úr kegyelméből milyen fontos 
eseményeken, szolgálatokban vehettünk részt.  
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Március 

A gyülekezetünkkel szorosan együttműködő Emberbarát Alapítvány öt témában 
készített szenvedélybetegséggel kapcsolatos filmeket rövidebb és hosszabb 
verzióban. A filmek célja, hogy a szenvedélybetegek kezelésében használt 
komplex terápiát, a kezelési módszereket és hatásukat bemutassa az 
Emberbarát Alapítványnál folyó 30 éves munka „jó gyakorlatán” keresztül. A 
területen dolgozó szakemberek bepillantást nyerhetnek az ellátás 
mindennapjaiba, ezáltal gördülékenyebb lehet klienseik bevonása a terápiába, 
illetve felkészülhetnek visszatérésükre. 

*** 

Egy szombati napon pedig látványos körtúrát tettünk a Piliscsaba melletti Sas-
sziklánál. Nagyon jó volt ilyen formában is együtt lenni a hosszú, 
járványhelyzettel terhelt téli hónapok után. Isten ajándéka volt ez a gyönyörű 
nap! 

 

Április 

 

Mindjárt az első nap bemerítkezés volt a gyülekezetünkben. Nyolc testvérünk 
tett bizonyságot ilyen módon is hitéről, a gyülekezethez tartozásáról.  

Voltak közöttük idősebbek, fiatalabbak, férfiak, nők, kislány is. Mindig végtelenül 
megkapó alkalmak ezek, újabb ok a hálaadásra. 

*** 

A húsvét öröme, a Feltámadás bizonyossága ebben az évben is meghatározta a 
tavaszunkat. Másnap, hétfőn pedig igazi közösségépítő együttlétben volt 
részünk, amikor közel ötvenen a pilisi Lajos-forrástól indulva változatos körtúrát 
tettünk. Hálásak voltunk Istennek, mert a kedvezőtlen időjárási előrejelzések 
dacára, kirándulásra alkalmas időt adott nekünk, sok napsütéssel. 

*** 

Megszületett szeretett testvéreink három gyönyörű kislánya után Tóth Ruben 
István. Együtt áldjuk érte az Urat! 

*** 

Az Úr a fizikai szükségleteinkről is nagy szeretettel gondoskodott, egy testvérünk 
itt ad hálát érte. 
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Juhász Ferencné 

Otthonra találtam 

Tizennégy évvel ezelőtt olyan egészségi állapotba kerültem, hogy mivel 
Budaörsről, messzesége miatt nem tudtam volna bejárni a munkahelyemre a 
XIV. kerületbe, viszont dolgoznom pedig muszáj lett volna, közelebb kellett 
kerülöm! Ez idő tájt már barátnők voltunk egy testvérnővel, aki nemrég 
özvegyült meg. Sokat beszélgettünk az Úrról és természetesen egyéb dolgokról 
is. Éva – a testvérnő –, amikor kórházban voltam, sűrűn látogatott, és 
megkérdezte, mi lenne, ha hozzá mennék lakni, hiszen ő 10 percre lakott a 
munkahelyemtől. Boldogan éltem a csodás lehetőséggel, mely az Úrtól 
származott, számomra teljesen egyértelműen. Nem tudtuk, mennyi ideig lesz 
szükség erre a megoldásra, de a 35 m2-es szoba-konyha területén ketten éltünk 
teljes összhangban, egyetértésben 12 évig. Természetesen voltak különböző-
ségek, de mindig – külön-külön is – az Úr elé vittük azonnal ezeket, hogy Ő 
segítsen nekünk, a bennünk keletkező lelki kárt és szemetet eltávolítsa, hogy az 
egy akarat ismét működjön köztünk. Végtelenül hálás vagyok az Úrnak és Évának 
is, mint az Úr eszközének, hogy ez a 12 év életem egyik legkiegyensúlyozottabb 
időszaka volt, annak ellenére, hogy a problémák, amik okozták a betegséget, 
nem múltak el, talán még súlyosbodtak is. Később ezek a nehézségek kezdtek 
oldódni, és az Úr szeretete kezdett meglátszódni a családi környezetemben is. 
Természetesen még nincs vége, továbbra is szükségünk van az Úr szeretettel 
teljes gondolkodására, de bízunk benne, hogy amit Isten elkezdett munkálni, 
véghez is viszi. 12 év után, bár külső hatásra, de el kellett gondolkodni, hogy más 
helyre költözzek. Nagyon sajnáltuk Évával, mert a testvéri kötelék, a közös 
szolgálatok, nagyon veszélyeztetve lettek. De kaptam egy igét egy kis keresgetés 
– albérlet – után: „Ímé én angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged 
az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.” (2 Mózes 
23,30) Ez az ige meg is valósult, a legtökéletesebb módon: Éva emeletén, az Ő 
lakásával szemben sikerült az albérlet, minden maradt ebben a lakásban, 
bútorok, konyha, zuhany. „Csak be kellett költöznöm a dobozaimmal.” Mindez 
egyedül az Úr dicsősége! Hála Néki! Nem maradtak így el a közös szolgálataink 
sem! 

 

Május 

Pünkösdre már annyi súlyos betegünk volt, hogy az összes létező fórumon 
egymást támogattuk, hordoztuk, imádkoztunk otthon, a gyülekezetben. Szinte 
baj hátán baj, de az Úr ezekben is adott vigaszt, konkrét gyógyulásokat.  
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Kiáradt a Szentlélek, de nagyon rá is voltunk utalva. Mint a nyáj a viharban, 
összebújtunk, összefogtunk, és az Úr cselekedett. 

*** 

Dr. Szekér Gyöngyi 

„Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5,7) 

Egy röntgen-orvos megtapasztalása 

Egy szombat délután a férjem szólt, hogy toljuk odébb az autót, mert füvet nyírt, 
és az autó helyén is szeretné elvégezni. Ahogy csak a bal karomat tudtam elvenni 
a kocsiról, a jobbat teljes erőmmel kifordítottam! Ilyen fájdalmat még nem 
éreztem, pedig voltak már többszörös töréseim. Elestem, és mozdulni sem 
bírtam a fájdalomtól. 

Az első gondolatom a vállficam volt, amit minél előbb helyre kell tenni, de az nem 
volt. A második a törés, de amikor a bal kezemmel végig nyomkodtam a vállam 
– még ott a földön fekve –, megállapítottam, hogy nyomásra nem is fáj annyira, 
tehát az sem lehet. Szóval csak egy rándulás, abból pedig nem is lesz nagy baj. Az 
éjszakát szép csöndben végigjajgattam. Másnap estére jutottam be a 
munkahelyemre, ahol kértem magamnak egy röntgent, a felvételen elmozdulás 
nélküli törés látszott a jobb felkarcsontomon. Ez nyom nélkül összeforr, és kész. 
Csak az erős, lüktető fájdalom és a megjelenő nagy vérömleny nem illett a 
diagnózisba. Sebaj, majd felszívódik.  

Bátran hívtam a hétfő délelőtti munkám vezetőjét, hogy ugyan eltörtem a 
felkarom, de hétfőn megyek dolgozni, és majd bal kézzel fogok ultrahangozni. 
Még soha nem csináltam ilyet, de kipróbálnám, tudok-e így vizsgálni. Mindenkit 
megnyugtattam, hogy nem kell a hétfő délutáni betegeket áttenni, menni fog a 
dolog. A bal kezem ügyetlenül mozgott, és mivel a sérült jobb karommal-
kezemmel a készüléket kellett kezelni, a munka csak fájdalomcsillapítókkal 
„ment”. 

A következő nap délutáni műszak már egyáltalán nem esett jól – már ideges is 
lettem a bal kezem ügyetlensége, miatt; a jobb vállam pedig egyáltalán nem 
mozdult. Még mindig nem engedtem, hogy a betegeimet áttegyék más napra. 
De műszak végén, a vezető asszisztens nekem szegezte a kérdést, hogy: „Orvos 
látott már?” És különben is rossz nézni a kínlódásomat, ők nem akarnak ehhez 
asszisztálni. Nagyon elkeseredtem. Hát nem azt látják, hogy én mindent 
megteszek a betegellátásért, hogy ne akadjon meg egy beteg kivizsgálása sem? 
Tudják rólam, hogy hívő vagyok – akkor ez milyen bizonyságtétel?! De ez az egész 
csak rólam szólt – az én nagy akarásomról, és nem az Úrról! Összetörtem. Ekkor 
már másként imádkoztam – nem erőért, kitartásért, hanem vezetésért. 
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Megkérdeztem az Urat, hogy most melyik kórházba, melyik osztályra menjek? „A 
röntgenbe!” – volt a válasz. (Közel 18 évig dolgoztam ott, ismerem a járást.) Az 
előtérben újabb kérdés: most merre tovább? „Maradj csendben!” – volt a válasz. 
Meghallottam, hogy a belső folyosóról beszélgetés szűrődik ki. Régi kolléganőim 
nagy örömmel fogadtak. Nem kellett hosszan mesélnem, mi történt velem, mert 
a vérömleny a karomon már a könyökömig ért, látszott, hogy baj van a 
karommal. A vezető azonnal intézkedett – már csütörtökön reggel vállízületi UH 
vizsgálat, csontsűrűség vizsgálat. Nagyon hálásan és boldogan mentem vissza a 
másik rendelőbe, ahol a sebész különösebben nem csinált velem semmit, csak 
megnyugtatott, hogy idővel minden rendben lesz. Újabb kérdés az Úr felé, hogy 
honnan lesz beutalóm másnap reggelre, a csontsűrűség vizsgálatra? Ekkor már 
késő volt. „Menj le a reumára!” – volt a válasz. „Ilyenkor?”– kérdeztem az Urat. 
Nincs ott senki. De ahogy nyílt az ajtó, maga a főorvosnő jött ki, aki rögtön 
beutalt.  

Már másnap kiderült, hogy igen mészszegények a csontjaim, az ultrahang pedig 
kimutatta, hogy a felkar izmokból három részlegesen elszakadt. Már nem volt 
kérdés, hogy egy vállspecialistának kell megvizsgálnia. Ki legyen az? Az Úr 
kirendelte a legjobbat, aki péntek reggel rendelt is.  

És itt jöttek a kétségeim: 6 napos már a sérülésem! Lehet még ezen segíteni? Mi 
lesz, ha így marad, ilyen mozdulatlanul a jobb felkarom? Egyáltalán, mit mondok 
a traumatológusnak, hol voltam eddig? Nem akartam műtétet. 

Újabb röntgen készült a vállamról és kiderült, hogy elmozdulás nélkül letört egy 
darabka csont is, mert az egyik izmom leszakította. A traumatológus hozzám sem 
ért, csak elolvasta a leleteimet, kikérdezett, aztán kijelentette, hogy ezt a vállat 
műtét nélkül rendbe lehet hozni, ha azt teszem, amit mond. Halleluja! Pont ezért 
imádkoztam.  

Az orvos mutatott két nagyon egyszerű mozdulatot, hogy ne tapadjon le a 
lapockám. Ekkor kerültem táppénzre is. A 2 hetes kontroll röntgenen már 
látszott, hogy mind a két törésben van kis elmozdulás – a sok vállhúzogatástól. 
Gyógytornát rendelt. A háziorvosok rendelőjében dolgozik egy gyógytornász. 
Újabb kiáltás az Úrhoz, hogy meg tudjak vele beszélni egyéni torna-időpontot. 
Sikerült, és megtapasztaltam, mennyire jó gyakorlatokat írt elő, innentől minden 
nap kora hajnalban és késő este végigcsináltam minden gyakorlatot.  

A vállam teljesen jól működik, úgy, mint régen, 10 nap táppénz után újra 
munkába álltam. A kb. 200 elmaradt vizsgálatot december elejére tudtuk 
teljesen pótolni. 

A baleset utáni 7. héten ismét röntgen, a záró traumatológiai kontrollon 
hivatalosan is gyógyultnak nyilvánítottak, azóta is dolgozom.  
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Összefoglalva:  

– ha baj van, azonnal az Úrhoz kell fordulni, Ő szó szerint meg tudja mondani, 
mit kell csinálni, hová kell fordulni; 

– nem az a bizonyságtétel, hogy mi mire vagyunk képesek, hanem az, hogy 
hogyan engedelmeskedünk az Ő vezetésének; 

– másokkal is meg kell osztani a megtapasztalásokat, hogy okuljanak a hibáinkból 
és növekedjék a hitük abban, hogy az Úr személyesen törődik velünk; 

– az Úr a mi jól-létünkben gyönyörködik, és mi ilyenkor örömmel tudjuk Őt 
dicsérni, amit tegyünk is meg, hálát adván; 

– egy betegség kapcsán olyan tulajdonságainkkal szembesülünk, amikről nem is 
tudtunk; 

– jó irgalmasnak lenni, mert mi is megtapasztalhatjuk az irgalmasságot; 

– úgy váltsunk munkahelyet, hogy ha valamiért visszamegyünk a régibe, 
örömmel fogadjanak bennünket, mert soha nem tudhatjuk mikor, milyen 
segítségre lehet szükségünk. 

Én hálás vagyok a fent leírt megtapasztalásokért. Még soha nem éltem át, hogy 
elindulok, és nem tudom pontosan, hova, kihez, miért megyek, csak egyet tudok, 
hogy az utam végén célba érek, megéri az egészet végig csinálni. Ha pedig az 
ember kap egy kis kényszerpihenőt, akkor több ideje van foglalkozni az igével, 
többet tud imádkozni, másoknak SMS-ket küldeni, felhívni őket, böjtölni értük. 

Őszintén írom zárásként, hogy még egyszer átmennék ezen a próbatételen, 
tudván, hogy miket fogok megtapasztalni és mi mindent fog az Úr elvégezni 
bennem. Dicsőség az Úrnak! 

 

Június 

A hónap folyamán három TV csatornán láthattunk az Alapítvány munkájáról 
műsort. Az egyik a pszichológusunkkal folytatott beszélgetés volt.  

Egy másik a fiatal kliensek életét mutatta be, a harmadik pedig régi hűséges 
addiktológus barátunk munkájáról, tapasztalatairól szólt. 
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Július  

A Balatonaligai táborok idén is nagy örömben, szeretetben teltek, hálásak 
vagyunk az Úrnak minden bennünk elvégzett munkájáért és lelkipásztorainknak, 
akik a legnagyobb természetességgel bocsátják rendelkezésünkre házukat 
immár sok évtizede. 

Az idei alkalmak sem teltek hiába. Álljon itt egy fiatal anyuka bizonyságtétele. 

 

Dr. Bárdos Dorottya: 

Gyermekeink megtérése 

Igazán kegyelem az egy ember életében, ha már kisgyermekként megismerheti 
Istent, és az Úr Jézust behívja az életébe. Ez biztosítja, hogy élete már a 
kezdetektől fogva a jó vágányon indulhasson el. 

Három gyermekünk van, és mindhárom már megtalálta az Úr Jézust, és 
befogadták a kis szívükbe, mindezt Istennek köszönhetjük! 

A legnagyobb kislányunk, Dorottya egész kicsi korától kezdve érdeklődött Isten 
iránt. 3-4 éves lehetett, amikor a halálról és a halál utáni életről kérdezgetett. 
Amikor megtudta, hogy vannak olyan dolgok, amik Istennek tetszenek, és 
vannak, amik nem, mindig megkérdezte, hogy Istennek tetszik-e amit ő éppen 
akar tenni. Önzetlen kislány volt, mindig szívesen adott a szegényebb gyermekek 
számára akár játékot, akár a ruháiból is. Egyik nyáron a gyülekezeti Balatonaligai 
táborban nagy örömmel hallgatta a gyerek alkalmakat, ekkor fogalmazódott meg 
benne, hogy Isten saját tulajdona szeretne lenni. Bár nagyon félénk volt, mégis 
minden félelmét legyőzve odament a lelkipásztorunkhoz, és egyre szívesebben 
ment vele Istenről, és az Isten dolgairól beszélgetni. Amikor megértette, hogy 
Istent a szívébe is behívhatja, azonnal döntött Isten mellett. Elmondta Istennek 
minden kis engedetlenségét, és hittel a szívébe hívta. Azt az Igét kapta, hogy 
növekedni fog értelemben és kedvességben Isten és az emberek előtt is. Úgy 
gondoltam, egy ilyen jó gyermek már hová változhatna tovább, de folyamatosan 
megláttam benne Isten munkáját. Kapott egy Bibliát, és mindig elvonulva 
olvasgatja, kérdezget az Igékről. Isten iránti lelkesedése és odaszánása egyre csak 
növekszik. 

A középső gyermekünk, Panni talán a legfélénkebb a három közül. A félelmei 
miatt sokszor úgy tűnik, hogy makacs, és ezért személy szerint úgy gondoltam, 
hogy biztos csak felnőttként fog eljutni erre a döntésre. Érdekes módon őt egész 
kiskorától fogva nagyon megérintették az Istenről szóló énekek. Amikor az 
autóban utaztunk, Panni első gondolata mindig az volt, hogy szeretne hívő 



17 
 

éneket hallgatni, és persze énekelni. Panniért is imádkoztunk, azért, hogy 
megismerje az Úr Jézus szeretetét, de mivel ő nem érdeklődött, ezért talán 
kevesebbet beszéltünk vele Istenről. Amikor eljött a COVID, Panni igazából akkor 
szembesült elsősorban a halállal, a betegséggel és azzal, hogy egy igaz orvos van, 
az pedig az Úr Jézus Krisztus. Sokat imádkozott, és ő is egyre többet kérdezgetett 
arról, hogy mi lesz vele, ha megbetegszik, hová kerül, ha meghal? Akkoriban 
olvastuk a Fehérke című könyvet, ami egy makacs kis báránykáról szól, és nagyon 
jól bemutatja Istent szerető pásztorként. Megértette azt is, hogy Istentől 
elsősorban a félelme, a bűnei, a makacsság tartja távol. Bár a korlátozások miatt 
nem volt lehetőség a gyülekezetben a személyes találkozásokra, Panni mégis 
mindenáron Isten mellett szeretett volna dönteni. Amikor ezt telefonon a 
lelkipásztorainknak mondtuk, Sándor bácsi készségesen imádkozott telefonon 
keresztül Pannival. Ő elmondta az Úr Jézusnak a félelmeit is, a bűneit is, és 
behívta a szívébe. Félelmei azóta is vannak, de becsületesen küzd és imádkozik, 
megtanulja azokat Istennel legyőzni. Nagyon szereti a nála kisebbeket, az 
elesetteket is, a gyengébbeket is, mindig segít nekik. 

A harmadik gyermekünk, Benedek, igazi őszinte kisfiú. Rajta a legkevésbé 
látszott, hogy egyáltalán foglalkozik Istennel. Gyermek alkalmakra járni, 
odafigyelni és egy helyben ülni nehéz volt számára. Ami viszont kiskorától kezdve 
meglepett, az a hite. 2 éves lehetett, amikor már nagyon szívesen imádkozott. 
Emlékszem, még beszélni alig tudott, de minden metakommunikációval 
imádkozott, kifejezte magát Istennek, és mindig kapott választ, Isten mindig meg 
is hallgatta. Számára természetes volt, hogyha Istentől valamit kért, azt 
megkapja. Ezt mindig nagyon komolyan vette. Ezen a nyáron a gyerekeink a 
testvéremmel és családjával mentek Aligai alkalmakra, mi a férjemmel csak 
később tudtunk csatlakozni. 

Teljesen ledöbbentem, amikor láttam Bebus arcán a komolyságot a gyerek-
alkalmakon. Nemcsak, hogy végigülte az összejöveteleket, de figyelt, 
jelentkezett, énekelt, és nagyon tiszta szívvel, őszintén imádkozott. Végül az 
utolsó alkalmon azért imádkozott, hogy segítsen az Úr Jézus, hogy ő is 
megtérhessen. Ez alatt a néhány nap alatt Bebus ennyit változott, meglepett, 
hogy Isten mekkora munkát tudott végezni az ő szívében. Nem piszkálta a 
testvéreit, első szóra engedelmes volt, szívesen segített nekem, ha kértem. Isten 
néhány nap alatt szó szerint csodát tett Benedekkel. Lelkipásztorunk, Sándor 
bácsi vele is nagy örömmel imádkozott, Bebus otthagyta a bűneit a kereszt alatt, 
és ő is a szívébe hívta az Úr Jézust. Ez a nagy hit a megtérése során is 
megmutatkozott, azt mondta, onnan tudja, hogy Isten létezik, mert hiszi. 

Azóta is ezzel a hittel imádkozik kitartóan a betegekért, barátaiért, azokért, akik 
még nem tértek meg. Igazi kis ima harcos.  
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Hálás vagyok Istennek, mert azt látom, hogy minden gyermekünkben Ő 
munkálkodik, még akkor is, ha úgy tűnik, kemény egy gyerek szíve. Kedves 
testvér, bízz Istenben, hiszem, hogy a te gyereked szívében is Ő munkálkodik! 

 

Forgó Mirjám 

Istennel az egyetemen és azon túl 

Az egyetemi évek számtalan imameghallgatással, bizonysággal és csodával 
erősítették meg a hitemet. 

A legelső vizsgaidőszaktól a legutolsóig mindig volt a Bibliából egy aktuális, 
személyes ige az asztalomon, hogy bármikor ránézhessek, és a szívemben, hogy 
szüntelenül remélhessek. 

Az első vizsgaidőszak legnehezebb vizsgájára készülve rengeteget szorongtam. 
Apukámat kértem meg, hogy egy nehéz részt felmondhassak neki a tananyagból. 
Ahogy mondtam, elpityeredtem, mert elég fáradt voltam már, és elfogtak a rossz 
érzéseim, dadogva mondogattam a latin szavakat. Apukám biztatóan szólt rám, 
hogy ne dadogjak, csak folytassam. 

A vizsgát megelőző úrvacsorán ezt az igét kaptam: ,,A hebehurgyák szíve fölfogja 
a tudományt, és a dadogók nyelve gyorsan és világosan szól.” (Ézsaiás 32,4) 

Ez egy komoly ígéret volt, ami be is teljesült. A szóbeli vizsga végén a rettegett 
vizsgáztató azt mondta, hogy köszöni szépen ezt a gyors és világos feleletet. 

Nagyon sok hasonló megtapasztalásban lehetett részem az évek alatt. 
Lassanként egyre edzettebb lettem, és egyre kevésbé szorongtam. Egy újabb 
próbatétel közeledtével visszanézve a korábban beteljesült ígéretekre, ezt 
mondhattam magamban: ,,mindeddig megsegített az Úr.” Újra és újra 
megemlékeztem a korábban átélt csodákról és ez mindig nagyon megerősített. 

Most már nagyon ritkán ülök az íróasztalomhoz, de én is állítottam oda emlékül 
egy követ (ami inkább kavics), hogy ne maradjon nyom nélkül a sok Istennel 
folytatott küzdelem. Ez áll rajta: „Ében-Háézer – Mindeddig megsegített minket 
az Úr.” (1 Sámuel 7,12) 

Az Úr dicsősége az is, hogy munkahelyet is készített nekem. Ebben az új 
élethelyzetben is nagyon nagy szükségem van a vezetésére és megerősítésére. 
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Augusztus 

Istennek hála, újra indultak a szerda délutáni imaórák is. Bárdos Doktor 
testvérünk az érdeklődő, nyitott szívű klienseknek; a gyülekezet tagjainak 
kipróbált Testvérnőnk tart imaórát, ahol elmondhatjuk bizonyságainkat, 
beszámolhatunk problémáinkról, kérhetünk imatámogatást a szeretetteljes 
légkörű együttléteken. Persze, a gonosz ezt csírájában akarta elfojtani. Azon a 
bizonyos első imaórán valaki azt a hírt hozta, hogy kedves testvéreink 
ikerlányainak egyikének megállt a szíve, újra kellett éleszteni. 

De írja le ő maga, mi történt. 

*** 

Kollárné Aranka  

Visszakaptuk Esztit  

Történetünk első napján a reggeli Ige ez volt: 

„Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először 
Mária Magdalénának… Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának [és] 
keseregnek és sírnak vala.” (Márk 16,9-10) 

Lányaink elmentek pár napra nyaralni, kipihenni a vizsgákat, a munkát. 2 nap 
után Timi zokogva hívott fel, amiből alig bírtam kihámozni, hogy Esztivel nagy baj 
történt: hirtelen összeesett mellette, nem reagált semmire. Eszébe jutott a 
rémülete közben, hogy stabil oldalfekvésbe helyezze, nehogy megfulladjon. A 
közelükben tartózkodott egy külföldi orvos, aki észrevette, mi történt. Azonnal a 
segítségükre sietett, ő állapította meg, hogy megállt Eszti szíve, s elkezdte az 
újraélesztést. Valaki telefonált a mentőknek is, de amíg kiértek, az orvos küzdött 
Esztiért, amibe közben három arra járó motoros rendőr is besegített. Majd a 
mentők folytatták, stabilizálták annyira, hogy kórházba vihessék síró testvére 
kíséretében, ahol az intenzíven sikerült őt megmenteni, életben tartani. 

Mi, a szüleik, kétségbeesve rohantunk Pestről, ahogy csak tudtunk, a siófoki 
kórházba, és bizony sírva fakadtunk, mikor megláttuk Esztert. Egyrészt, hogy de 
jó, hogy él, másrészt borzasztó volt a sok gép, cső, drót, lélegeztető, amikre 
kiszolgáltatottan, altatásban rá volt kötve. Akkor tudtuk meg, hogy hirtelen 
szívleállása volt, ami minden előzmény nélkül következett be, nem találtak 
semmi kiváltó okot. Majd' egy hétig feküdt az intenzíven, nagyon lassan, nehezen 
tisztult fel a tudata, közben volt némi tüdőgyulladása is – mert mégiscsak 
beszippantott egy kis gyomortartalmat, miközben elájult –, s ez is nehezítette a 
javulást, késleltette a pesti kardiológiára szállítást. De elérkezett ez a pillanat is. 
2 hét kardiológiai kivizsgálás, megfigyelés után megműtötték, beültettek neki 
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egy ICD készüléket (hasonló a funkciója, mint a pacemaker-nek), hogy ne 
fordulhasson elő nála még egyszer hirtelen szívleállás, mivel itt is minden lelete 
negatív volt, nem találtak magyarázatot az esetre. 

A műtét másnapján hazaengedték őt a kórházból, onnantól látványosan javulni 
kezdett az állapota, visszatért az étvágya, ereje, életkedve, s lassanként 
visszarázódott a hétköznapi kerékvágásba is, az egyetemre, majd a munka-
helyére is. 

Ezalatt az elkeseredett, nehéz időszak alatt rengeteg írásos, telefonos 
megkeresést, támogatást, segítség felajánlást kaptunk szeretett lelkészeinktől és 
a közösségtől, amiért máig hálásak vagyunk, nagyon sokat jelentett, segített 
elviselni a csapást. 

Eltartott egy darabig, míg enyhült bennem a sokk, és felfogtam, hogy bár 
megtörtént a baj, de hála Istennek, nem halt meg a gyerekünk; hogy pont volt a 
közelükben „véletlenül” egy orvos, meg három életmentésben jártas rendőr is 
odakeveredett; és nem otthon volt egyedül, amikor mindez megtörtént, ahogy 
az egyik orvos mondta. Végül megértettem, hogy az Úr kegyelme a lányommal 
volt és megmentette az életét. 

*** 

Isten sok egyéb áldást is készített, gyermeket adott, más esetben gyermeket 
támasztott fel. Íme:  

Bodnár Zsuzsanna 

„…egy gyermek születik nékünk. Fiú adatik nékünk…” 

2017. januárját írtuk, s mi úgy éreztük férjemmel, hogy készen állunk a 
gyermekvállalásra. Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy hónapokon belül 
várandós leszek, hiszen felmenőinknél sem okozott ez nagy kihívást, sőt, „női 
berendezésem” is tökéletesen működött, a sport az életem része volt, egyszóval 
teljesen egészségesnek éreztem magamat. 

Akkoriban mi is részt vettünk az ifjúsági órákon, s élesen belém vésődött az egyik 
alkalom, amikor a pusztaságról, pusztai útról volt szó. Valami olyasmit éreztem 
és az imádságomra is így emlékszem, hogy: „Most minden olyan szép, jó és 
könnyű, de segíts Uram, amikor jönnek a pusztában töltött idők!”. Biztos voltam 
benne, hogy lesz ilyen idő, de akkor még nem gondoltam, hogy nincs is az olyan 
messze. 

Várakozásban teltek a hetek, majd a hónapok, és én minden hónapban azt 
hittem, hogy „na, most biztosan megfogant a baba, érzem a változásokat a 
testemben”. A gyermekáldás azonban hónapról hónapra elmaradt, s a csalódás 
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terhe egyre súlyosabban nyomta a szívünket. Év végére eldöntöttük, hogy 
felkeresünk egy meddőségi intézetet, bár még mi sem hittük el, hogy tényleg 
szükségünk lesz külső segítségre. Miért pont nekünk ne adná meg Isten 
természetes úton? 

A kivizsgálások eredményei nagyon megnyugtatóak voltak, sem eltérést, sem 
betegséget nem találtak nálunk az orvosok, így 2018. tavaszán úgy láttam 
helyesnek, ha otthagyom a stresszes gyermekvédelmi munkakörömet, s 
visszatérek az idősellátásba. Összeegyeztethetetlennek tartottam, hogy míg én 
gyermektelenséggel küzdök, addig – a főnökömet képviselve – abortuszt 
javasoljak és intézzek a gondozottaimnak, vagy végigasszisztáljam, ahogy a 
sokgyermekes családokhoz, patkányok, csótányok, ágyi poloskák és rothadó 
ételek, ruhák és falak közé kerül haza az újszülött. Őszintén én sem értettem az 
Istent, de igyekeztem megmaradni a hitben, és a továbbiakban is Őt szolgálni, 
bár a gonosz nagyon sokszor támadott ezen a téren, s én egyre érzékenyebb 
lettem. Hála az Úrnak, 2018. őszén megvehettünk egy felújítandó házat 
Maglódon, ami nemcsak feladatokat adott, de reményt is, hogy most már 
helyünk lesz a baba fogadására, nem mondhatják, hogy: „De hát nincs is hova 
tenni a gyermeket, talán azért sem jön.” A ház vételénél ezzel az igével erősítette 
meg Isten a döntésünket: „Tágas térre vitt ki engem...” (Zsoltárok 18,20) 

2019-ben elkezdődtek az inszeminációk, és tovább záporoztak a jó tanácsok 
hívőktől, hitetlenektől egyaránt. A rendszeres imádkozás mellett szinte minden 
tanácsot igyekeztünk megvizsgálni, és megfogadni azt, amit hasznosnak láttunk. 
Mivel egyik próbálkozás sem hozta meg a sikert, így mindig arra jutottunk, hogy 
csakis az Úr dönthet az időzítésről, az Ő kezében van az élet. De az évek 
múlásával egyre fájdalmasabb volt elviselni a tehetetlenséget, azt, hogy a baráti 
körben érkeznek a gyerekek, miközben mi havonta szembesülünk a ténnyel, 
hogy meddők vagyunk. Szörnyű érzés volt, hogy nem tudunk őszinte szívvel 
együtt örülni másokkal, és hogy jobb távol maradni a gyermekes barátoktól, 
megkímélve magunkat a még nagyobb szenvedéstől. Aki ebben már sok éve 
benne van, annak gyengébb pillanataiban ez egy végtelen rémálomnak tűnik, 
olyan érzéssel párosulva, mintha valamiféle átok alatt lenne. Természetesen 
rengeteg boldog pillanatunk volt férjemmel, de sokszor túl távolinak tűnt az 
ígéret beteljesedése. Ilyenkor gyakorta kértük Istent, erősítse meg hitünket, 
ígéreteit. Egyik ilyen alkalommal ezeket az Igéket kaptuk: „És megállapítom az 
én szövetségemet én közöttem és te közötted és te utánad a te magod között 
annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened és a te 
magodnak te utánad.” (1 Mózes 17,7) és „...megáldván megáldalak tégedet” (1 
Mózes 22,17). Ezeket az Igéket kiraktuk a tükörre, hogy mindig szem előtt 
legyenek. Ekkortájt indokolatlan gyengébb hasfájások kezdődtek, amelyek 
semmilyen diétával sem múltak. Az egyik munkatársnőmmel beszélgetve előjött 
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egy gondolat, hogy megvizsgáltassam magamat egy endometriózis specialistával 
is. 

2020-ban ismét sok esemény történt. Csoportvezetőnek neveztek ki a 
munkahelyemen, mindig azon járt az agyam, hogy nekem most babáznom 
kellene. Amikor házunk újítgatása arra a pontra jutott, hogy már aludhattunk 
benne, egyből ki is költöztünk a kőbányai kölcsönlakásból. Eközben lehetőséget 
kaptam, hogy Maglódon dolgozhassak, így nyár elején, pont 30. születés-
napomat követően új munkahelyen kezdtem. Ekkor jutottam el endometriózis 
specialistához, aki egyből megállapította a betegséget, kiírtak műtétre, ami 
októberben megtörtént. Hamar meg is szűntek a tünetek. 

2021. februárjában megtörtént az első lombik beültetés, elfogadtuk, hogy ez a 
mi utunk. Sajnos, ez a próbálkozás nem sikerült. A gonosz azzal nyomasztott: 
„Rajtatok nincs áldás”, és így tovább. 

Nyáron ismét belevágtunk a lombikba, tudtam, hogy ez sikerült, így már előre 
bizonyságot tettem róla a mellettem ülő, szintén eredményhirdetésre váró 
lánynak. Hihetetlen boldogságban úsztunk, miután megtudtuk, hogy úton van a 
Csoda, nagyon sokaknak elújságoltuk. De pár héten belül olyan igeszakaszhoz 
értünk az igevezető alapján, ami a magzatok haláláról és a meddővé válásról 
szólt. Mindenki azzal biztatott, hogy ez nem rólunk szól, nem veszi vissza Isten az 
ajándékát. De egyik éjjel hidegrázásra és verejtékezésre ébredtem, olyan volt, 
mintha agyonnyomna valami. Kiálltam a teraszajtóba és olyasmit mondtam, 
hogy: „Uram, ha úgy látod jónak, vedd el őt, a Tiéd!”. Következő napon az orvos 
vizsgálat közben megállt, rám nézett, és együtt érzően közölte, hogy pár napja 
megállhatott a magzat szíve, mert már elhalóban van a kis teste. Tartottam ettől 
a hírtől, ugyanakkor alig tudtam elhinni, hogy ezt is át kell élnünk. Csak zokogtam 
a vizsgálóasztalon, és próbáltam feldolgozni, hogy elszállt a bizonyságunk, 
visszaköltözik az Úrhoz a Csodánk. A gyászban, ami ránk telepedett, nagyon 
nehéz volt elhinni, hogy „Az Istent szeretőknek minden a javukra van...”, de 
ahogy áldani kezdtem az Urat, és kimondtam, hogy hiszem, hogy jót akar nekünk, 
s oka van annak, hogy elvette a babánkat, békességet adott. Komolyabb 
kivizsgálást kértem, melynek eredményeképpen kiderült, hogy véralvadási 
zavarom van, ami miatt terhesség esetén folyamatos vérhígító használata 
szükséges. Ráadásul ugyanezen a napon tudtam meg, hogy kiújult az 
endometriózisom. 

Decemberben újabb lombik következett. Kiderült, hogy biztosan nem 
maradhatok a munkahelyemen, s tudtam, hogy várandósan szinte lehetetlen 
lenne elhelyezkedni. December 8-án édesapám a mikuláscsomaggal együtt ezt 
az igét hozta nekünk (ő nem tudta, hogy aznap volt a beültetés): 
,,...meghallgattatott a te könyörgésed.” (Lukács 1,13) Pont egy évvel ezelőtt, 
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december 17-én a meddőségi orvosunk úgy köszönt el, hogy „Bizonyára boldog 
karácsonyuk lesz, mert úgy tűnik, mindkét embrió beágyazódott.” Szóhoz sem 
jutottam az örömtől, férjem rohant vissza megölelni az orvost, miután 
elmondtam neki is a hírt. Azon a karácsonyon, több év után először végre teljes 
örömben olvashattuk a jól ismert igerészt: „Mert egy gyermek születik nékünk, 
fiú adatik nékünk...” (Ézsaiás 9,5) 

A korábbi csalódás miatt hónapokig titkoltuk az örömünket, s tervezgettük, 
milyen szuper lesz majd az ikrekkel, de a 13. héten, a genetikai vizsgálat 
alkalmával kiderült, hogy már csak egyedül növekszik a kisfiunk, s ikertestvére is 
angyalkává változott. Ez számomra ugyanolyan gyászt jelentett, mint a korábbi, 
nem tudtam és nem is érdekelt, hogy ez gyakori az ikerterhességeknél, ugyanazt 
a lelki fájdalmat éltem át. De az Úr ebből is fölemelt, ki tudtam mondani, hogy 
áldott legyen az Ő neve, Ő tudja, hogy miért nem maradhatott velünk a tesó. 
Többnyire fekve, fájdalmak és izgalmak között töltöttem ezeket a hónapokat, s 
mindennap hálát adtunk érte, s hogy még velünk lehet, még bent tartja őt Isten. 
Nem tudom, vártam-e valaha úgy bármit, mint azt, hogy a kezemben tarthassam 
épen, egészségesen. 

Az Úré a dicsőség, hogy ez 2022. augusztus 16-án megtörténhetett, s a 
leírhatatlan hála és boldogság, az ígéret beteljesedésével, Simonnal együtt 
megérkezhetett otthonunkba. Meg kell jegyeznem, hogy az Úr éppen olyan 
kisbabát adott Simon személyében, amilyenről az ember álmodik. Amikor 
magunkhoz öleljük, vagy mosolyogva ránk néz, minden olyan tökéletesnek tűnik, 
és felejtünk fájdalmat, nehézséget. A nehéz pusztai éveknek vége, s egy új fejezet 
kezdődhetett az életünkben. 

Az elmúlt években nagyon sokan hordoztak minket szeretettel imádságban és 
bátorítottak szóban, írásban. A gyülekezet igazi családként zárult körénk, amiért 
nagyon hálás a szívünk és ezúton is köszönjük! 
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Szeptember 

Újabb nyomorúságok, sok betegség mellett ez a hónap is sok örömöt adott. 

Héja Emese 

„Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el Uram, 
akik keresnek téged.” (Zsoltárok 9,10) 

A 2022-es év számomra egy „mérföldkövekkel” teli év volt, tele megugrani való 
akadályokkal. 

De nem féltem, hiszen tudtam, hogy az Úr ezekben a harcokban is meg fog 
segíteni, ahogy a fent idézett igében is benne van. 

Ez volt az utolsó évem az egyetemen, logopédus hallgatóként. A lezáró félévben 
hosszú terepgyakorlatot végzett mindenki, egy jó esetben általa kiválasztott 
intézményben. Hála az Úrnak, én egy olyan iskolába mehettem, ahol a 
logopédusok nagyon kedvesen fogadtak minket. Tényleg segítették a 
munkánkat, jó viszony alakult ki velük. A gyerekek is egy idő után megszoktak 
minket. Előbújt a rosszcsont, csintalan énjük is az óráinkon, de azt is nagyon jó 
volt látni, amikor felderült egy-egy gyermek arca, ha megtudta, hogy mi fogjuk 
tartani nekik az órát. A záró tanítástól nem annyira féltem, mert tudtam, hogy 
csupa olyan tanár fogja elbírálni, akik már évközben is látták a munkámat. Ami 
mégis adott okot egy kis hirtelen ijedtségre, hogy lebetegedtek azok a tanulók, 
akikre én az órámat terveztem. 

Mivel egyébként is sokan hiányoztak aznap az iskolából, olyan diákoknak kellett 
tartanom a foglalkozást, akiknek én korábban nem is tartottam órát, csak 
látásból ismertem őket. Mégis úgy mentem be, hogy tudtam, ez jól fog sikerülni. 
Tudtam, hogy az Úr meg fogja áldani a munkát és megadja a gyümölcsét. Ez így 
is lett, minden társammal szépen le tudtunk vizsgázni. A búcsúzáskor nemcsak 
mi, hanem a tanárok is megajándékoztak minket, és még állást is felajánlottak. 
Az egyik társam ma is ott tanít. 

A sikeres szakdolgozat-védés után már csak az államvizsga kellett a diplomához. 
Már eléggé közel volt a napja, amikor komolyan lebetegedtem, belázasodtam. A 
tételeket addigra már megtanultam, de féltem, hogy ilyen állapotban semmi 
nem fog majd eszembe jutni. Reggel bevettem a lázcsillapítókat, de már bent az 
egyetemen éreztem, hogy ismét kezd felszökni a lázam. Azért imádkoztam az 
Úrhoz, hogy olyan tételt húzzak, amin szinte nem is kell gondolkoznom, anélkül 
is tudjam. Az az Ige, amivel az Úr engem a pályára állított, az volt, hogy „…a 
dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól.” (Ézsaiás 32,4) Az államvizsga 
tételek között szerepelt egy a dadogásról is. Az volt az egyik kedvenc tételem, 
mert annak pontosan tudtam minden részét. Tudtam, hogy azt nemcsak 
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álmomból felkeltve, de még lázasan is el tudnám mondani. Végül eljött a pillanat, 
amikor kihúztam a tételt. A dadogás volt.  

A betegség utána csillapodott, de voltak fellángolásai is. Mindkét dobhártyám 
átszakadt. A fájdalom így ugyan csillapodott, de nagyon tompán hallottam. Ha 
valaki halkan beszélt hozzám, azt nem is értettem meg. Az alapszak elvégzése 
után jelentkeztem a logopédia mesterszakra is, aminek egy szóbeli felvételi is a 
része volt. Ennek a dátuma nagyon közel esett az államvizsgámhoz, ahová ilyen 
állapotban mentem el, hogy alig hallottam a beszédet. Az Úrtól akkor ezt az Igét 
kaptam: „Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és 
megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.” (Jeremiás 33,6) Az Úr be is 
váltotta az ígéretét, a szóbeli felvételimet is megáldotta. Szeptember óta már a 
mesterszakos tanulmányaimat folytatom. 

Ebben a sűrű időszakban még a jogosítványomat is sikerült megszereznem. Ezt a 
folyamatot is az Úr csodálatosan megáldotta.  

Az Úr kegyelméből akkor egy olyan vizsgáztató ült az autóban, aki nagyon kedves 
volt. Bár az első vizsgám nem sikerült, ez a vizsgáztató nem vette el még inkább 
az önbizalmamat, hanem biztatott, hogy legközelebb menni fog, látja, hogy most 
izgultam. Másodjára pedig egy olyan vizsgáztató ült bent, aki anno még az 
oktatómat is vizsgáztatta. Őt elég szigorúnak ismerte meg, féltett egy újabb 
kudarctól. De az Úr terve más volt, sikerrel zárult a vizsga. 

Sok más dolog is történt az évben, amikért mind hálás lehetek az Úrnak! Így az 
év végem közeledtével úgy gondolom, mindannyiunknak jó, ha kicsit 
visszatekintünk, és átgondoljuk, hogy mennyi áldást adott az Úr számunkra 
ebben az évben is! 

„Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29,11) 

 

Tamara és Gergő  

„Jobb kettőnek, mint egynek” 

Ahogy legtöbben tudjátok, nemrég házasságot kötöttünk. Ilyen fiatal 
házasokként meg is lepődtünk a felkérésen, gondolkodtunk hogyan 
foglalhatnánk össze ezt az időszakot. 

Az elmúlt három hónapban rengeteget tanultunk egymásról és egymástól. Az Úr 
az együtt töltött idő alatt rá tudott mutatni a másikon keresztül 
hiányosságainkra, gyengeségeinkre. 
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Mégis, az Úr szerinti házasságban látszik Isten szeretete. Ő olyan társat szerez, 
aki hozzánk illik, és akivel valóságos segítőtársai lehetünk egymásnak. Amiben az 
egyikünknek fejlődnie kell, az a másik erőssége. 

Az elmúlt idők tanulsága, hogy milyen fontos, hogy minden dolgunk szeretetben 
menjen végbe. Ha néha nehéz is, vagy szokatlan helyzetben találjuk magunkat, 
Istentől kérhetünk szeretetet és türelmet. 

Másrészt azon kell munkálkodnunk, hogy a házasságunkkal Istenre tudjunk 
mutatni, és ez akkor valósul meg, ha hármas kötelékben vagyunk az Úrral és 
egymással. Fontos az együtt töltött idő, áldás van a közös igeolvasáson, és sokat 
épülhetünk a közös imádságok alkalmával. 

A házasság Isten ajándéka. Ha Isten szerint élünk, és időt és energiát fordítunk 
az egymással való kapcsolat mélyítésére, ha adjuk magunkat arra, hogy Istent 
közösen keressük, akkor rengeteg áldásban lesz részünk. 

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó 
jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj 
pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje. Hogyha együtt 
feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon 
melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak 
annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.” (Prédikátor 4,9-12) 

 

Október 

Ez a hónap is bővölködött nehézségekben és örömökben, álljon itt két 
bizonyságtétel.  

Szívesné Titkos Andrea  

2022. – A helyreállás éve 

Január elején ezt az állítást egy keresztény kiadványban olvastam, a szívemig 
hatolt. Akkor még nem is sejtettem, milyen konkréttá teszi ezt Isten a számomra, 
csak annyit éreztem több dologban is szükségem van a rendezésre! 

Számbavettem, minek kéne helyreállni az életemben: Istennel való szoros 
közösség, igének való engedelmesség, összhang a házastársammal, testi-lelki 
egészségem, státuszom a munkahelyi közösségben, imaéletem, szívből való 
szolgálat, lelkek mentése, testvéri közösség, közös imádságok, Isten iránti 
kikezdhetetlen bizalom, identitásom Krisztusban, egészséges életvitel, hitem és 
az ige megvallása, Isten központú gondolkodás, elmém és hozzáállásom 
megújítása, egy szóval nem kevés! 
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Az éves Igém az első parancsolatról szólt: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes (minden) erődből”. 
(Márk 12,30) 

A szívemben forgattam ezt az igét, és nagy vágyamat el is mondtam az Úrnak: 
„Istenem, szeretném, ha újra első helyen lennél a szívemben, minden eddiginél 
jobban!” Az Úr minden imádságot meghallgat, de nem úgy teljesíti, ahogyan mi 
elképzeljük: ez történt velem is! 

Úgy kezdtem az évet, hogy tartós csípőfájdalom miatt másfél hónapra 
betegállományba kerültem. Lassan javultam, nem értettem, miért. Ez a helyzet 
próbára tette a türelmemet, és csak annyit tudtam biztosan, hogy bele kell 
kapaszkodnom az Úrba. Alighogy februárban visszatértem a munkába, újabb 
betegség kezdett körvonalazódni. Hetekbe telt a diagnózis felállítása, kiderült, 
hogy rosszindulatú emlődaganattal műtét előtt állok! Döbbenetes volt, hogy 
Isten egy percre sem állt el mellőlem: Igéjével előre felkészített, hogy Ő velem 
van, ne féljek, legyek bátor és erős, kezdjek hozzá, karjai erősítenek meg engem! 
Megadta az első ígéretet is: „Újra felépítelek és felépülsz, oh lzraelnek leánya. 
Újra felékesíted magadat, dobokkal és vigadók seregében jössz ki” (Jeremiás 
6,37) A kérdésemre, hogy mivel állok szemben így felelt: „Ez a betegség nem 
halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Isten Fia” 
(János 11,4) Ez szemben állt a józan ésszel, és mindazzal, amit erről tanultam! 
Biztatott, hogy ha hiszek, meglátom majd Isten dicsőségét (János 11,40), és Ő 
megtapodja ellenségeimet! (Zsoltárok 108,14) 

Áprilisban, a műtétem előtt mindennél jobban vágytam arra, hogy Isten 
megnyugtasson gyógyításáról, ehelyett mást kaptam: „Kérjed tőlem, és 
odaadom néked a pogányokat örökségül” (Zsoltárok 2,8). Kijózanító volt, hogy 
Isten számára első a lelkek mentése, én pedig csak a saját bajommal voltam 
elfoglalva, abból akartam megszabadulni. Milyen önző gondolkodás ez! 
Megértettem, hogy akár egészségesen, akár betegen, de az Úré vagyok, és ha 
komolyan gondolom azt, amit a megtérésemkor eldöntöttem, hogy az Úrnak 
adom az életem, akkor nekem is a lelkek mentése kell, hogy a legfontosabb 
legyen! Ha ezt teszem, az Úr pedig rám visel gondot. Eldöntöttem, hogy a 
betegtársaimra fogok fókuszálni és nem magamra, személyre szabottan kell 
átadnom Isten Igéjét, az örömhírt! A rá következő hetekben újra és újra 
hangsúlyozta az Úr, hogy a szolgálatom a pogányok felé van, ezt várja tőlem. 

A műtét napján tudtam, hogy mindaz, amiben vagyok, a hitemnek 
megpróbáltatása (Jakab 1,3). Életemben először éltem át az Istentől kapott 
békességet, mely minden értelmet felül halad, tudtam, ez nem én vagyok, nem 
én termeltem ki magamból. Természetem szerint épp tövig rágnám a körmöm, 
és egy falat sem menne le a torkomon, de átéltem az Úr jelenlétét, és emellett 
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minden háttérbe szorult. Fizikai nyomorúságaim közepette a szolgálat volt az 
első. Hittem, hogy minden másról Isten gondoskodik. 

Amikor vártam a szövettanra, és minden napot egy örökkévalóságként éltem 
meg, felkészített rá, hogy ezzel a próbáknak nincs vége: „Kelj fel és egyél, mert 
erőd felett való utad van.” (1 Királyok 19,7) Ekkor úgy éreztem, minden erőm 
elhagy, kétségek gyötörtek: mi vár még rám, hogy fogom kibírni, hogyan közlöm 
mindezt a családommal, el bírom-e viselni a reakcióikat, összeomlanak-e, és ha 
igen, ezt hogyan kezeljem, hogyan lehet ebben lelkileg megállni, mit kezdjek a 
félelmeimmel? 

Ezen a ponton választás elé kerültem, hogy Krisztus-központúan haladok-e 
tovább, vagy betegségközpontú hozzáállást választok. Mivel „mind a halál, mind 
az élet a nyelv hatalmában van, ki mint él azzal, úgy eszi annak gyümölcsét 
(Példabeszédek 18,21), döntöttem: az életet választom, csak a pozitív dolgokról 
beszélek, az ige szerint Jézus sebeiben meggyógyultam, mert elvégeztetett a 
Golgotán, és ezért hitben járok és nem látásban! Élek többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus, és amely életet e testben élek, azt az Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Jézus azért jött, hogy nekem 
életem legyen és bőségben éljek, de nem a rosszban, hanem a jóban! 

A családomnak megtiltottam, hogy negatív gondolataiknak hangot adjanak, 
betegségről nem beszélhettek sem a jelenlétemben, sem a hátam mögött. Ez 
nekik is próba volt. 

Teljes szívemmel, teljes lelkemmel, minden erőmmel és teljes elmémmel Isten 
szavára fókuszáltam napról napra, hétről hétre. Kérésemre imádkoztak értem a 
„gyülekezet vénei”, és Sándor bácsit indította az Úr, hogy ne olajjal, hanem 
borral (ami Jézus vérének és az életnek a jelképe) kenje meg a homlokomat, 
ebben Isten személyre szabott megoldását éltem át, dicsőség Istennek! Hittel 
elvettem a gyógyulást. 

Kizárólag olyan tanításokat, énekeket hallgattam, amik segítettek elmélyülni az 
igében, és amik személyemre szabták annak igazságát. 

Istent naponta emlékeztettem a nekem tett ígéreteire: felveszi szolgájának 
ügyét, megsebez, de be is kötöz, kezei meg is gyógyítanak, hat bajomból 
megszabadít és a hetedikben sem illet a veszedelem engem. A hatalom az Istené, 
az Úr meg nem változik, feltámad nekem az igazság napja és gyógyulás lesz az ő 
szárnyai alatt, jobb kezem felől van, meg nem rendülök, örvendezni és vigadni 
fogok az én szabadító Istenemben. 

A májusi (második) műtétem előtt rossz lelkiállapotban voltam: nemcsak a 
műtéttől és a szövettani eredménytől féltem, hanem a megelőző vizsgálat 
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nehézségei miatt is aggodalmaskodtam, rám törtek az okoskodó gondolataim, 
türelmetlenség, vádaskodás. Egyszóval alig bírtam magamat elviselni! Az Úr látta 
mindezeket, jól ismer, helyre tett az úrvacsorai igémmel: „Ne légy felettébb igaz, 
és felettébb ne bölcselkedjél, miért keresnél magadnak veszedelmet?” Ez betalált 
a szívem közepébe, rögtön kijózanodtam az önsajnálat bódultságából! Itt a 
megoldás: ne agyaljak, Isten mindent a kezében tart! Kétségeimre konkrét 
választ kaptam: „Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől.” 
(Zsoltárok 121,5.) Jobb oldalon műtöttek. 

A második műtét napján egy igére ébredtem: „Gyönyörködj az Úrban és megadja 
néked szíved kéréseit!” (Zsoltárok 37,4) Amikor betoltak a műtőbe, mindenért 
hálát adtam, és dicsértem Istent csodálatos személyéért, szeretetéért, és 
innentől kezdve megváltozott a lelkületem, mert megéltem, hogy naponta 
hálaáldozatot vinni az Úr elé nagy öröm és békesség! 

Aznap reggel, mikor az onkoteam döntését vártam, bizonyosságom volt: bár én 
még semmit sem tudok, de Isten felkelt trónjáról, hogy rajtam, a nyomorulton 
segítsen, útnak indult, hogy jelen legyen a nap történéseiben. A kötelezően kiírt 
sugárkezelésben már úgy láttam, hogy Isten pontosan tudja, mire és hogyan van 
szükségem, és folyamatban van a belső ellenség módszeres kiirtása, mert Isten 
nem ember, hogy megváltoztassa a szavát! „Azért jelent meg az Istennek Fia, 
hogy az ördög munkáit lerontsa.” (1 János 3,8) 

Azt gondoltam két műtét már bőven elég volt, most már a könnyebbik rész 
következik. Ígéreteket kaptam az Úrtól: „… közel van szabadításom, hogy eljöjjön 
és igazságom, hogy megjelenjék” (Ézsaiás 56,1), „Én az Úr vagyok a te gyógyítód” 
(2 Mózes 15,26), „… de rajtad feltámad az Úr és dicsősége rajtad megláttatik.” 
(Ézsaiás 60,2) Amikor közölték velem, hogy a PET CT-n a torkomban problémás 
területet találtak, biopszia szükséges, így napokon belül újra műtőasztalra 
kerülök, már semmi másra nem figyeltem, csak Isten ígéreteire, és azt 
mondogattam, hogy „Uram te nem ezt ígérted, és én csak neked hiszek!” A 
biopsziák eredménye negatív lett, az Úré legyen a dicsőség! 

Azóta is voltak kontroll-vizsgálatok, melyek egyre jobb eredményt mutatnak. A 
gonosz nem pihen, a Sátán időről időre megtámadja az Istenbe vetett 
bizalmamat, az ígéretekbe vetett hitemet, félelemben akar tartani, de én tudom, 
hogy kinek hittem! Naponta hálát adok Istennek a testvéri közösségért és 
elöljáróimért, akik imában hordoztak és hordoznak ma is, a családomért 
megértésükért és szeretetükért, valamint mindazért, amit Isten értem, bennem 
és körülöttem elvégzett! Még hivatalosan nem vagyok egészségesnek 
nyilvánítva, de hiszem, hogy Isten már bevégezte Jézus által a gyógyulásomat! 
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Összegezve a 2022-as évet, elmondhatom, hogy sok volt benne a bizonytalanság, 
a szenvedés, a várakozás, a tusakodás, de mindezek mellett helyreállás történt 
az életem több területén is: megszabadultam egy halálos betegségtől, az 
önközpontúságtól, mások véleményétől való félelemtől és függéstől, sok 
területen a helytelen hozzáállásomtól, kényelemszeretetemtől, 
önigazságaimtól. Életmódot váltottam, amiben helye van az önuralomnak. 
Kérésemre – az Úr kegyelméből – megváltozott munkarendben dolgozom, ami 
összhangba került a férjem munkaidejével, így számos feszültség megszűnt 
közöttünk. Helyreállt az önbecsülésem és az énképem, mert tudom, ki vagyok 
Krisztusban, ez biztonságérzetet és határozottságot alakított ki bennem. 
Megtanultam nem elfutni, hanem megállni és szembefordulni a gonosszal, Jézus 
nevében lelki fegyverekkel harcolni! Helye van az életemben az imának, a 
közösségnek, a szolgálatnak, a lelki fejlődésnek, legelsősorban Isten szavának, az 
Úr félelmének, a hálaadásnak, Isten dicséretének, a bizonyságtételnek és a bátor 
kéréseknek is! 

Ebben az évben a 103. Zsoltár sorai különösen beleíródtak a szívembe, hittel 
kértem az Urat, hogy mivel azt ígéri benne, hogy megváltja életemet a 
koporsótól, ezt valóban tegye meg, és engedje meg, hogy mikor Ő visszajön, 
elragadtassak Hozzá! A választ ma kaptam meg az úrvacsorai igében, aminek 
eleje egyben a megtérési igém is volt: „Maga pedig a békességnek Istene 
szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind testetek, mind 
lelketek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1 
Thesszalonika 5,23) Így legyen! 

Amikor felkértek ennek a cikknek a megírására, a kétségek újra támadtak: 
tényleg lezárult, valóban megírhatom az Úr dicsőségére, hogy megszabadított? 
Mint már annyiszor, most is tusakodtam az Úr előtt, és bizonyosságom lett: az 
igében az áll, hogy az igaz ember hitből él, és aki meghátrál (a hitben), abban az 
Isten Lelke nem gyönyörködik. Márpedig én az Ő gyönyörűségére akarok élni, 
csak ennek van értelme! Írva van Ábrahámról, hogy „hitt az Istennek és 
tulajdoníttatott néki igazságul.” (Galata 3,6) Ez ma is, és rám is érvényes! 
Orvosok nem adhatnak biztosítékot semmi ellen vagy mellett, nem is az ő 
feladatuk, hiszen egyedül Isten lát belém. Ha nem emberektől várom a 
bizonyosságot az ígértek beteljesüléséről, hanem hitemet egyedül az élő Istenbe 
vetem, ő az én hitemet tulajdonítja igazságul, azaz valóságként megláttatja és 
nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt. „Hittem és azért szóltam…” (2 Krónika 4,13) 
A kimondott szóban hatalom van, ezt a hatalmat maga Jézus adta a kezünkbe, 
hogy használjuk a gonosz minden mesterkedésével szemben! Legyen ez a 
bizonyságtétel és az egész életem Isten dicsőségére! Ámen! 
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Mayerné Lénárd Aranka 

Istennek gondja van ránk! 

Az Úr önmagáért is dicséretre méltó, mert Övé minden dicsőség és hatalom 
mennyben és földön. Mégis, amikor egy-egy rendkívüli kegyelmi helyzetben 
megmutatja konkrét gondviselő szeretetét, és a hitünket megkoronázza ígéretei 
beteljesítésével, ez különös hálára és nagyságának mélyebb átélésére indítja a 
szívemet. 

Sok nehézség, fájdalom, szenvedés után láthatom irgalma kiteljesedésének 
csodálatos folyamatát is, amelyben begyógyítja a sebeket, visszaállítja a 
megromlott kapcsolatokat, visszavezeti Magához a gyermekeimet, ahogyan 
helyrehozza és kipótolja mindazt, amit a Gonosz tönkre akart tenni. 

Két gyermekem otthonról való fájdalmas távozása után gyakran álmodoztam 
arról, hogy milyen jó lenne, ha visszajöhetnének a városba, ahol felnőttek. Ez a 
vágy bennük is megfogalmazódott, ott lapult a szívük mélyén annak ellenére, 
hogy erre emberileg semmilyen reális esély nem látszott. 

Amikor év elején megkaptam a szülői házunk örökségéből rám eső csekélyke 
összeget – amelyet azért fogadtam el ennyinek, mert nem akartam a testvérem 
gyermekét nagyobb kiadásba és adósságba verni –, eszembe jutott, hogy 
édesapám annak a háznak minden tégláját és kövét hitből és imádkozva, 
darabonként beszerezve építette kemény munkával, saját kezével. Ezért 
elhatároztam, hogy a házra fordítom, és nem költöm el semmi másra. Az Úr háza 
építésére juttatott tized után elkezdtem telkeket, felújítandó házakat nézegetni, 
ami emberileg elég vakmerő és irreális gondolatnak tűnt, ugyanis 4 millió 
forintból felénk semmit nem lehet kapni. Egy üres telek ára is 25-30 millió 
forintnál kezdődik, amin még semmi nincs. 

Ugyanakkor hittel a szívemben így imádkoztam: „Uram, én tudom, hogy Te 
másként számolsz, mint a matematikában, és azt is tudom, hogy ezt a kicsit is 
meg tudod sokasítani, mert Tied az arany és Tied az ezüst.” Messzi, több száz 
kilométerre levő régi parasztházakat, nyaralókat, mindenféle ingatlanokat 
keresgéltem, de az Úr egy idő után leállított, hogy nyugodjak meg és bízzam Rá 
a dolgot. 

Egy októberi napon egyik kedves testvérünk megkért, hogy menjek el vele itt a 
településünkön megnézni egy ingatlant. Mivel az nem tetszett neki, elkezdtem 
segíteni, keresgélni a helyi hirdetésekben az általa megadott összegű házakat. 
Így találtam rá egy nagyobb, két különálló lakrészből álló 155 m2-es kertes családi 
házra, ami tőlünk két utcányira van. A testvérnek ez nagy volt, de nekem 
megdobbant a szívem: ez jó lenne a gyerekeimnek, és sokkal kevesebbe kerül, 
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mint amennyiért itt ekkora házakat hirdetnek. Miután elmondtam a családnak, 
mindannyian elmentünk megnézni, otthon megbeszéltük az észrevételeinket és 
mindenki kedvezően nyilatkozott, rábólintott, majd együtt imádkoztunk. 

Szakembereket is hívtunk, akik véleményezték, megnyugtattak bennünket, hogy 
a ház stabil, és elmondták, hogy miket kell rajta javítani, elvégezni. Már amikor 
először megláttam, kimondhatatlan öröm támadt a szívemben: ez nekünk van 
elkészítve, és nem győztem áldani az Urat! 

Előzetesen, néhány hónappal korábban több kijelentett igét is adott az Úr, 
amelyekből bizonyosságot nyertem, hogy visszahozza a gyerekeket a 
közelünkbe. Még júliusban egy úrvacsorán ezt az Igét kaptam: „Ne félj, mert én 
veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybe-
gyűjtelek.” (Ésaiás 53,15) Szeptemberben a születésnapomra egy testvértől egy 
igét kaptam, amin ez állt: „Mert minden háznak van építője, aki pedig 
mindeneket elkészített, az Isten az.” (Zsidók 3,4) Egy szeptemberi esküvőn az 
asztali igémen pedig ezt olvastam: „És megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik 
várnak, nem szégyenülnek meg.” (Ésaiás 49,23) Október elején ez volt az Úr 
ígérete: „És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki 
mondott.” (Lukács 1,45) Majd pedig még abban a hónapban újabb biztatást 
kaptam: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő 
gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,19) Egy októberi 
úrvacsorai igémen ez állt: „Javát keresé népének, és békességet szerzett minden 
ivadékának.” (Eszter 10,3) 

Mielőtt rábukkantam a ház hirdetésére, a napi igeolvasó szerint ezt olvastuk: 
„Mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerez 
szabadulást.” (1 Sámuel 14,6) 

Mivel az Igék által az Úr biztatott, hogy ez a ház az Ő ajándéka, és a gyerekek 
visszajöhetnek lakni a településre, ezért vételi ajánlatot tettem, amit az eladók 
el is fogadtak. 

Sok apró és nagyobb dolog által bizonyosságot adott az Úr, amiket kértem, 
ahogyan csodálatosan minden gördülékenyen időre meglett, amiket most nem 
részletezek, de számomra fontosak voltak. Ugyanakkor a megbeszélt 
ingatlanirodai megjelenés előtti éjszakán sokat vívódtam, imádkoztam. 
Elmondtam az Úrnak, hogy a szívemben érzem az örömet, ott vannak ígéretei a 
szemem előtt, de erősítse meg még egyszer, hogy Tőle van, mert nem szeretném 
elhibázni, és teljesen bizonyos szeretnék lenni az Ő akaratában. Már elmúlt éjfél, 
így elolvastam az aznapi rövid igét, amelyben ez állt: „Minden jó adomány, és 
minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél 
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nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” (Jakab 1,14) Így aztán mindannyian 
örömmel elmentünk megkötni az adásvételi szerződést. 

Felmerülhet végül a kérdés: és hogyan számol Isten? Az én kis szülői házpénzem 
pont elég volt a 10% foglalóra, a gyerekek lakótelepi lakásának pedig úgy felment 
az értéke, hogy fedezi a fennmaradó vételárat, és reménységünk szerint a 
legfontosabb javítások összegét is. 

Vagyis: a keveset megszorozta tízzel, így lett belőle sok, mert ilyen Istenünk van 
nekünk! 

Legyen azért Övé a hála, a dicsőség és az áldás! 

 

Till Norbert:  

Az Út 

Az emberek sokat beszélnek a széles és keskeny útról. Megtérésük után 
választanak egy keskeny utat, és az egyéni kegyesség örömével haladnak azon. 
Nem tudják, hogy az a héber szó, amit bűnnek fordítanak, céltévesztést jelent. 
Hogy az én célom nem egyezik az ÚR céljával, hogy nem azon az úton járok, amit 
nekem szánt, akármilyen keskeny is. Ilyenkor tulajdonképpen az út 
milyenségével vagyunk elfoglalva, nem pedig azzal, hová vezet. Az sem számít, 
hogy hová vezet, lényeg, hogy ne én vegyek irányt, hanem Isten akarata szerinti 
úton haladjak. Erre csak akkor jöttem rá, amikor életem útjai összeértek. Volt 
idő, amikor darabokra hullt az életem. Mikor rendeztem soraimat, részekre 
osztottam abban a tudatban, hogy a keskeny utamat járom. Hálát adtam a 
nehézségekért, örültem a problémáknak. A fájdalom sem számított, hiszen mi az 
Krisztus Urunk szenvedéséhez képest. De az utak összeértek. A józanság, 
értelmes élet, az önkéntes segítés, munka, tanulmány, szolgálat, gyakorlati 
keresztény élet. Szolgálni az Urat. Ezek mind-mind összefutottak egy pontban, és 
címet is tudok mondani: Cserkesz utca 7-9. Kliensként is azt mondtam, nem 
véletlenül kerültem ide. Most azt mondom, hogy igen, mert nem véltem, nem 
feltételeztem, hogy rehabra kerülök, ahol megtérek, és végül Isten szolgálatára 
teszem fel az életem. A gyülekezet, a teológia és gyermekvédelmi tanulmányok, 
a józan élet, az evangélium eddig külön-külön járt útjai összefutottak. Nem 
állítom, hogy Isten terelt, mert minden leágazásnál, minden kereszteződésnél 
volt választásom szabad akaratból. 

Nem ígért semmit, de mindent. Nem adott meg semmit, amit kértem, de 
mindent, amire szükségem van. Adott hitet, hogy tudjam, bármit teszek, Ő velem 
van. Adott alázatot, hogy ne csak én forgassam az Igét, hanem hagyjam, hogy az 
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Ige forgasson engem. Adott szeretetet, hogy ellenségeimet is szeressem. Adott 
engedelmességet, hogy a felülről jövő döntéskényszernek ne mondjak ellent. 

Lélekben koldussá tett, hogy minden nap Őhozzá forduljak könyörögve: Uram, 
Jézus Krisztus, mutasd meg, hogyan tudlak ma is még jobban szeretni, hogyan 
tudlak ma is még jobban szolgálni! Az életem útjai mostanra egy pontban 
összeértek. Nem tudom, hova vezet, nem is érdekel, csak legyen meg az Ő 
akarata. Nem méricskélem, nem ítélem meg, vajon elég keskeny-e. Egyet tudok, 
hogy miközben mindennek nekifeszülve lépkedek rajta, folyamatosan beszélni 
fogok. Akárki jön mellettem, vagy velem szemben, akárki fekszik az árok szélén, 
mindenkinek elmondom az örömhírt: Jézus nem csak meghalt értünk, és 
feltámadott. Hanem jelenvaló Élő Istenként most is itt van az Ő Szentlelke által. 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” (Máté 28,19-20) 

 

November 

Az év vége felé lassan a karácsonyi ünnepkörre koncentráltunk.   

Dr. Molnár István: 

Advent táján 

Gyermekeim arra hívták fel a figyelmemet, hogy már húsvétkor(!) láttak a 
boltokban műfenyőt. Egyre inkább az az érzésem, hogy mintha minden évben 
előbb kezdődne a karácsonyi készülődés, na, nem lélekben, hanem vásárlásban. 
Az biztos, hogy november elején már rogyásig vannak az üzletek mindenféle – 
többnyire – semmire sem használható porfogókkal, amiknek látszólag nagyon 
örülünk, valójában már nem tudjuk otthon sem hová rakni. 

A karácsony beteljesülése a modern kor emberének a rohanás – vásárlás – 
takarítás aranyháromszögben realizálódik. Bár nem olvastam statisztikákat arról, 
hogy manapság hányan vannak tisztában azzal, hogy valójában mit is ünnepelünk 
karácsonykor, de félek, hogy az eredmény hervasztó lenne számomra. Ma már 
rengetegen össze sem kötik a karácsonyt a kereszténységgel. 

Az emberek egymást tapossák az üzletekben, az interneten elképesztő 
mennyiségű árut rendelünk, és az ünnepek végére azt vesszük észre, hogy 
iszonyatosan sok pénzt költöttünk ajándék ingre, nyakkendőre, kávéskészletre, 
csomagolópapírra stb. Ugye, hogy mind mennyire fontos ajándék? 



35 
 

Nem, egyáltalán nem fontosak. De nekünk nem kell beállni a sorba, hogy minden 
évben nagyobb plüssállatot vegyünk a gyermekünknek, vagy eggyel több bejglit 
készítsünk, mint tavaly. Amire nekünk szükségünk van, az az elcsendesedés, 
annak végiggondolása, hogy Isten mivel ajándékozott meg minket és azt mi 
hogyan fogadjuk évről évre. 

Pál Apostol azt mondja az Igében, hogy: „Isten az Ő tulajdon fiának nem 
kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne adna vele együtt 
mindent minékünk.” 

Ma mi a legfontosabb, ma mit kérne a legtöbb ember? Egészséget, jó állást, sok 
pénzt, nagyjából ilyesmiket. Ez nyilván nem kevés, de Isten nekünk nem ennyit 
adott, odaadta értünk az egyszülött fiát, ezzel nem Neki, Jézusnak, hanem 
nekünk, embereknek kedvezett, és Vele együtt MINDENT odaadott minékünk. 
Mindent. Ha egy gyermek kettőt köhög, esetleg hőemelkedése van, a szülők 
jelentős része már pánikolni kezd és orvosért rohan. Ha a gyermeket bárminemű 
sérelem éri az iskolában, jobban fáj, mintha velünk történt volna. Így képzeld azt, 
hogy Isten nem saját fiának, hanem az embereknek kedvezett! Miféle földön túli 
szeretet ez, hogy a gyermekét feláldozta, hogy az emberek bűne megbocsátásra 
kerüljön? 

Mit jelent valójában a minden? Az ember pontosan szereti tudni a dolgokat. Isten 
persze megáldja a földi életünket is. Lehetsz egészséges, okos, gazdag, de ezek 
világi célok, amiket az ember saját magának talál ki. Isten ennél sokkal többet 
ígér. Azt ígéri, hogy e földi dolgok mellett mérhetetlen nagy boldogságot ad 
nekünk földi életünk során, azután pedig egy elképzelhetetlen örök életet.  

Igen, mondhatod, hogy a te életed nyomorúságos. Borzalmas gyermekkorod 
volt, nem tanultál, vagyont sem gyűjthettél, családod nincs, magányos vagy. Mit 
adhat neked Isten? De halld meg az örömhírt, hogy a legértékesebbet, saját Fiát, 
már érted is adta Isten, tőled sem vonta meg azt, és ha Jézust személyes 
Megváltódnak elfogadod, a legnagyobb értéknek, az örök értéknek a birtokosa 
lehetsz te is, függetlenül attól, hogy milyen életet éltél itt a földön. Tudom, sok 
embert nyomaszt a múltja, az elmulasztott lehetőségek, a ki nem mondott 
dolgok, a jóvátehetetlen bűnök. Ezeket sokszor sokáig cipeljük, de Jézusnak 
hatalma van, hogy a múltad terheit levegye válladról és új életet nyerj.  

Mást a jövője (is) nyomaszt. A békétlenségek, a reményvesztett hétköznapok, a 
szorongások. De számodra is utat mutat Jézus, és ha Őt választod, soha nem 
fogja elengedni a kezed. 

Tudom, változik a világ, a kézzelfogható dolgokat szeretjük. Mi inkább 
színvonalas hotelekben szeretünk pihenni, és persze gyermekünk születéséhez is 
luxus kórház dukál. Ha mindezt megengedheted magadnak, nincs azzal semmi 
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baj. De néha, ha máskor nem is, karácsony ünnepén, amikor a jeleneden 
keseregsz, és a jövődön szorongsz, azért jusson eszedbe, hogy Jézus egy lószagú 
istállóban született, Mária és József menekülése közben, és Jézus innen váltotta 
meg a világot. Ne hagyd, hogy a körülményeid uralkodjanak rajtad, hogy 
gondjaidat, az életed sikertelenségét állandóan másra hárítsd. Válaszd Jézust, 
vagy ha már megtértél, csak megfáradtál, tedd le terheidet a kereszt alá, kezdj új 
életet a legnagyobb ajándékkal, Jézussal! 

Ezen a karácsonyon te is tégy úgy, mint a napkeleti bölcsek, akik elmentek, hogy 
tisztességet tegyenek a született Jézusnak, de mivel álmukban intést kaptak, 
nem azon az úton tértek haza a hazájukba, mint amin érkeztek. Ha ezen a 
karácsonyon meglátogattad Krisztust, és megértetted a valódi üzenetét, akkor te 
se járj vissza a régi bűneidhez, te se a régi széles úton menj tovább. 

Kérlek, tedd félre egy pillanatra azt rohanást, amiben vagy! Járulj Isten elé, és 
imádban beszélgess Vele! Tedd meg most bátran, hogy Jézust látod meg ebben 
a karácsonyban, és nem az ajándékokat. Fordulj, kérlek, a nehéz sorsúak felé, 
akik még nálad is sokkal nehezebb körülmények között élnek, és meg fogod látni, 
hogy Isten milyen kegyelmes hozzád.  

Ilyenkor, karácsony táján az egyedüllét sokszor fordul át nyomasztó magánnyá. 
A hétköznapok rutinja, a rohanás, a munka, gyakran elfeledteti az emberrel, hogy 
valójában milyen egyedül lenni, akkor, amikor a legtöbb ember családi körben 
ünnepel. Ha van olyan rokonod, barátod, vagy ismerősöd, aki egyedül él, ha 
máskor nem is, de karácsony idején keresd meg őt, hívd fel telefonon, beszélj 
vele az örömhírről, amit Isten adott nekünk Jézus által, hogy ők is érezhessék, 
hogy gondoltak rájuk, hogy fontosak valakinek. Ez ilyenkor különösen éltető erőt 
tud adni még egy elkeseredett embernek is.  

Gondoljuk végig, hogy ezen a karácsonyon mi is az ajándékozás ünnepét fogjuk 
megélni? Meg akarjuk mutatni mindenkinek, hogy mekkora fát sikerült 
vennünk? Vagy esetleg lesz még ott hely Jézusnak? Annak az istállóban született 
Jézusnak, aki azért jött e világra, hogy a mi bűneinkért kereszthalált haljon, és 
ezzel megváltson bennünket. Én hiszem, hogy Jézusnak lesz helye a karácsonyi 
asztalnál, hiszem, hogy Jézus odaül közénk, megáld, ha kell, meggyógyít, 
megsegít, vagy megvigasztal. És ha meghívod Őt a karácsonyi vacsorára, hidd el, 
Ő lesz az egyetlen, aki nem vár ajándékot! Jézus csak adni szeretne neked, Örök 
életet! Ámen. 
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December 

A beteljesedés hónapja 
Bódi Éva:  
„Örülj kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 
Az elmúlt hetekben nagyon megsokasodtak a problémák körülöttem. 
Elcsüggedve kérdeztem az Urat, miért adott nekem ilyen „vacak” életet? 
Adhatott volna különbet, szebbet, áldottabbat is, hiszen gazdag, hatalmas király. 
Ehelyett egész életem egy katasztrófa volt. Bántalmaztak kisgyermek-koromban, 
majd felnőttként megalázott, elhagyott ifjú asszony lettem, ma pedig akkora 
fájdalom vágja ketté a szívemet beteg gyerekem miatt, majdnem belehalok. 

Válaszolt: nem az a kérdés, hogy Ő mit adott nekem. Hanem, az, hogy én mit 
adtam oda Neki? Mert ha a megtérésemkor valóban odaadtam az életemet is 
Neki, akkor most mit kritizálom azért, hogy mit kezd vele? Az Övé! Hanem arra a 
teljes önátadásra lenne szükségem, amit Máriában látok, amikor igent mondott 
az Angyalnak: „Az Úr Szolgálója vagyok, legyen nekem a te beszéded szerint!” És 
lett Krisztus-hordozó! A Világ Megváltójának édesanyja! 

Mert az angyal nem adott előre biztosítékot, hogy minden jó lesz, nem lesz baj. 
Mária mégis igent mondott. Pedig sejthette volna, hogy nehéz út vár rá. 
Sejthette, mit veszíthet.  

Minden megváltozik majd, többé nem élheti az asszonyok egyszerű, biztonságos, 
istenfélő életét József oldalán. Ahol semmi különösebb szenvedés nem lett 
volna, csak amennyi az élettel jár. Olyat vállalt mégis, ami ismeretlen, idegen, sőt 
várható kihívásokkal jár majd. 

Mi volt a titka, mégis, amiért jó döntést tudott hozni? 

Szerintem az, hogy közössége volt az Úrral, és nyitott volt a szíve Isten felé. Kész 
volt engedni, hogy megérintse a Szentlélek. Ezért meghallotta az angyal 
üzenetében a legnagyobb dolgot: „Örülj!” Tehát azt, hogy nincs oka nem örülni! 
Az Úr örömét hallotta ki. 

Erre van szükségem nekem is. Ha bármi történik velem, akár ha rossznak tűnik, 
akár jónak, mégis legyen Istenre nyitott a szívem. Engedjek a Lélek érintésének, 
és tudjak az Úr örömében osztozni. Mert nem lehetek szomorú, ha Ő örül! 
Amikor azt mondja nekem: „Örülj, már látom, ahogy jóra fordítom a sorsod!” 
Kegyelembe fogadott vagyok, kiválasztott! Sőt, mindenki az, aki Jézusban hisz! 

Nem az az örömöm, hogy velem „kivételezik”, másoktól kiemelt „valaki” lettem. 
Hanem az Úr öröme, amely örvendezik rajtam. Előre. Azon, amit tehet értem, 
általam, bennem. Gyönyörködik bennem. Már most annak lát, akivé formálni 
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szeretne, akivé megteremtett. Isten kiválasztottjának lenni hatalmas 
megtiszteltetést jelent. 

Mária alakjában azt üzeni nekem, mindenki lehet Mária, aki egy egyszerű, 
ismeretlen lány volt, semmi különleges, nagy képessége nem volt, sem nagy 
csodatévő ereje, tudása. De közössége volt és maradt az Úrral. Ezért tudott 
osztozni az Úr örömében. Azt meghallani! Ez lehet a teljes önátadás titka. Ez az 
alázatos, egyszerű, őszinte, Istenben bízó szív, amelyben gyönyörködik az Úr. A 
többit a Szentlélek végzi el. 

Volt, hogy nekem is majd’ megszakadt a szívem egy családi bajomban, mégis 
akkora örömmel, szeretettel tudtam az elveszettek közé menni, hogy magam is 
meglepődtem. 

Ezt keresi az Isten most is bennem. Ezt a szívet, amely az első szeretet tüzében 
ég. Mint amikor megtértem, a bűneim meg lettek bocsátva. Behívtam a szívembe 
Krisztust, és átadtam neki az életem, erre: „Reménységben örvendező, 
háborúságban tűrő, könyörgésben állhatatos.” 

Tehát milyen életet kaptam? 

– Kaptam bizalmat az Úrtól. Lehetek én is Krisztus-hordozó. 
– Kaptam nehéz, beteg, megkötözött családtagokat, akiken keresztül tanít a 
krisztusi szeretetre. 
– Kaptam munkát, a szintén nehéz sorsú szenvedélybetegek között. 
– Kaptam missziót a mélyszegénységben élő emberek között. Vihetem az igét 
közéjük, tehát megbecsülést az Úrtól. Mert megtiszteltetés ide, a legszegényeb-
beknek vinni a jó hírt, Kőbánya bűntől, drogtól legfertőzöttebb helyére, ahol 
Istent dicsőítő istentiszteletek lehetnek hétről hétre. Ahol az Ige körül 
összejöhetünk, és gyönyörködhetek a Szentlélek munkájában, nézhetem a 
csillogó tekinteteket, magamban elmosolyodva: „Szentlélek Isten! Hatalmas 
vagy! Ezt nem ember végzi el!” És láthatok családokat, amelyek az Igét hallgatva 
az eltelt évek alatt olyan fejlődésen mentek át, hogy míg azelőtt évekig nem 
dolgoztak, most elkezdtek végre. Így már ki tudják fizetni az albérletet, és sok 
gyerek megmenekült, nem került intézetbe. A családjában maradhatott. 
Imádkozhatunk velük, de igénylik is. Így számos ima-meghallgatást éltünk meg 
együtt. Tönkrement, szétszakadt családok újra együtt lehetnek. A kisgyermekek, 
asszonyok együtt imádkoznak, férfiak (bár még kevesen) az Igére éhesen jönnek 
az imaórára. Nagy meglepetés, ahogy bíznak bennünk, kötődnek hozzánk. 
Ssokan elköltöztek már, de visszajárnak hozzánk. Inkább korán kelnek, hamar 
megfőznek, és a rettenetes nehéz munka után jönnek. Hozzák a gyerekeket, ha 
kell, át az egész városon. Messziről, a hidegben is. Tudjuk, nem hozzánk kötődnek 
igazán, a Szentlélek vonzza őket. 
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Mit kaptam én? Milyen „vacak” életet? Most szégyellem a kérdésemet! 
Megláthattam a magam és ezeknek a szegény embereknek életéből, hogy ahol 
megsokasul a bűn, ott valóban kiárad a kegyelem! Mert kegyelem, ajándék 
mindez, a szolgálat, a misszió, a Szentlélek közössége. A velem együtt szolgáló, 
önkéntes testvérekkel való egység, az egy szívvel, buzgón, alázattal, szeretettel, 
hűséges szívvel szolgáló testvéri közösség. Hiszem, gyönyörködik ebben az Úr! 
„Ő tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta mindnyájunkért. Hogyan ne 
ajándékozna nekünk Vele együtt mindent?” (Róma 8,32) 
Az advent kérdése nem az, hogy én mit kapok, hanem én mit adok Istennek! 
Minden ajándék. Már megkaptuk a legnagyobb kincsét. Isten nekünk adta 
Önmagát. 
Mit kell most tennem? Hálás szívvel várom és fogadom az angyali híradást ezen 
a karácsonyon, ahogy Mária. Abban a teljes önátadásban, reménységben 
örvendező szívvel, amely a legnagyobb szorongattatások között is kész meg-
hallani, és hittel, hálával fogadni az Igét. 
„Örülj kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 
 

 

 
„A karácsony akkor igazán karácsony, ha azokat töltjük meg szeretettel, 
akiknek a leginkább szükségük van rá.” (Ruth Carter Stapleton) 

 

Mindenkinek áldott, szeretetteljes, örömökben gazdag 
karácsonyt és új évet kívánunk! 
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