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HANGOLÓ 
 
 

  

 

Valaki értem imádkozott 
 
Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem, 
Valaki értem imádkozott. 
 
Valaki értem imádkozott, 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem? 
 
Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott. 
 

Reményik Sándor 
 

  
 

 
 

Szubjektív képválogatás az életemet meghatá-
rozó és megváltoztató nőkről  

 

„Az ég felét a nők tartják” 
 

Talán lesz, aki furcsállja, hogy miért készült női különszám a Mannák 
sorában. Talán lesz olyan, akinek már hiányzott. Talán azt gondolja 
valaki, hogy ez biztos, egy harcos, feminista újság lesz. Bevallom, az 
egész mögött egy félmondat áll, amit évekkel ezelőtt egy igehirdetés-
ben hallottam, azokról a zsidó nőkről, akik a zsinagógákban a karza-
ton, rácsok mögött lehettek csak jelen. „Ők elfogadták a helyüket” – 
szólt az a bizonyos félmondat. És a fülemben, lelkemben maradt ez. 
Mi az a hely? Hol van az a hely? Tényleg elfogadásra méltó az? Sze-
rintem nem. A Paradicsomból való kiűzetés első pillanatától nem elfo-
gadásra méltó, sőt méltatlan. Mert ez a félmondat túlmutat saját ma-
gán, nagyon messzire. És ha egy-egy írásban meg is jelenik ez a motí-
vum, ez a lapszám nem a nők jogaiért küzd majd, nem a másik nem 
befeketítésével foglakozik, nem kap feminista felhangot. 

Ezek az írások, vallomások, interjúk mind-mind Istenre mutatnak, 
Aki nélkül azok a nők – akik megtiszteltek az idejükkel, odaszánásuk-
kal, írásaikkal –, nem azok lennének, akik most. Szokták mondani, 
hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő. Vagy nem, ki tudja? 
De az biztos, hogy azok mögött a nők mögött, akik most itt megjelen-
nek az írásaikkal, ott áll Isten. És a férjük, az apukájuk, az anyukájuk, 
a gyerekeik, egy rokonuk, egy testvérük a gyülekezetből, vagy egy 
másik nő, akik mind segítették őket az életükben, mert – hogy még 
egy közhelyt is ellőjünk –, egyedül nem megy! Az áldás mindig pár-
ban jár – Istennel és a segítőtársakkal. Mert velük együtt lehetünk en-
gedelmesek, mint Nóé felesége; angyalokat vendégül látók, mint Sára; 
szelídek, mint Lea; jogainkért kiállók, mint Celofhád lányai; gondos-
kodók, mint a sunemi asszony; alázatosak, mint Ruth; odaszántak mint 
Anna; okosak, mint Abigail; bátrak, mint Eszter, dicséretre méltók, 
mint a derék asszony, Isten tervébe beállók, mint Mária; hittel teljesek, 
mint a vérfolyásos és a kananeus asszony; olyan fontosak, mint Péter 
anyósa; Jézusra olajat pazarlók, mint Mária Magdolna; a jobb részt 
választók, mint Mária; új élet reménységét kapók, mint a házasságtörő 
nő; az élet vizét kapók, mint a samáriai asszony; hűségesek, mint Lí-
dia; segítőtársak az evangélium hirdetésében, mint Priszka; szeretetre 
rendeltek, mint János levelének asszonya. De leginkább olyan megbe-
csültek, ahogy az Úr Jézus bánt a nőkkel, mert Ő a nekik megfelelő he-
lyen kezelte őket. Se nem lejjebb, se nem feljebb: teremtményekként, 
hívő életükben Isten gyermekeiként, az üdvösségben fehér ruhás, új 
nevet kapó győztesekként, megváltottakként. 

Miért most jelenik meg az újság? Mert mostanra érett meg, és mert 
márciusban van nők napja, ami szerintem nem is ünnep, de talán jó ap-
ropó. Az írások legnagyobb részében a gyülekezet lányai, asszonyai 
szólalnak meg, mellettük olyan hívő nők, akik jobban, vagy kevésbé, 
de valahogy kötődnek a gyülekezethez, illetve több volt budai is meg-
jelenik, akik itt nálunk töltekeztek, szolgáltak életük egy részében, és 
vitték tovább azt a lelkületet, amit itt tanultak. Ezek az ő történeteik. 
Köszönöm Nektek! Mert ez a mostani lapszám tömény Istendicsőítés. 
Nem is hagyta szó nélkül az ellenségünk, sok mindent bevetett, meg-
szenvedtem, de hála, hogy voltak olyanok, akikhez fordulhattam imád-
ságért, és segítettek. Első helyen a férjem, aki nélkül – egyedül – nem 
megy! És azok nélkül a férfiak nélkül sem, akikre most is szükség volt 
a lap elkészültéhez. Olvassuk együtt ezt a lapszámot a hála szemüve-
gén keresztül, nők és férfiak egyaránt. Hirdesse Istenünk jó hírét! 
 

Ádány Judit 
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IRÁNYTŰ 
 

Magunkról magunknak 
 

Személyes vallomással kezdem 
írásomat. Úgy tíz-tizenkét éves 
voltam, amikor megkérdeztem 
anyukámtól, ki mondta, hogy Ilona 
legyen a keresztnevem? Miért kér-
dezed, kislányom – így anyukám. 
Mert meg vagyok elégedve a ne-
vemmel, sőt, még tetszik is – vála-
szoltam. Anyukám húga, kereszt-

anyám – nekem ilyen is volt – a névadóm, tudtam meg. 
Azt is elmondták szüleim, Miklós napján születvén, ha 
fiúként látom meg a napvilágot, ezt a nevet kapom. 
Azóta olykor mondom, hogy nemcsak a nevemmel, ha-
nem a nememmel is jól vagyok. Jól vagyok, mert több 
évtizede van egy új nevem: Isten gyermeke vagyok, 
Krisztus által kettős állampolgár, mennyei is. És ez új 
státusszal jár, új előjelet kapott az életem. Megváltozott 
az értékrendem, célom, viszonyom az emberekhez, dol-
gokhoz.  

A hívő ember is a világban él, de nem a világból 
(csupán), és főleg nem a világ értékrendje szerint. Ez 
kívánalom minden megtért, újjászületett embertől a 
XXI. században is, éljen bárhol a világon. A szokások, 
hagyományok, problémák eltérőek lehetnek. Isten Igé-
jének lényege éppen abban áll, hogy üzenete korok, né-
pek, nemzetek és idő felett való. És 
ezért a Szentlélek segít eljuttatni azt 
az értelmünkhöz és a szívünkhöz. Így 
AKI győz – férfi és nő –, örökségül 
nyer mindent, mert Isten gyermeke. 

A fentieket zászlóként tettem ki, s 
megpróbálok a hozzám eljuttatott ké-
résnek eleget tenni: Krisztus zászlaja 
alatt maradva egyszerűen válaszolni 
nőként, nőkről. 

Az ember teremtése is egy csoda. 
Megteremtette Isten az embert, a ma-
ga képmására teremtette, férfiúvá és 
nővé teremtette őket. Megáldotta, és 
nekik adta a Földet minden teremt-
ményével együtt. Kettőjüknek adta, a 
férfinak és a nőnek, hogy jó gazdái, 
ne csupán birtokosai legyenek. A 
második teremtéstörténet írója – valószínű nem azonos 
az elsővel – a nő teremtésekor férfihoz illő segítőtársról 
ír. A hozzáillőre fókuszáljunk! A fizikai munkában az 
állatok is segítettek volna Ádámnak. A férfi és nő egy-
mást kiegészítve egyek, társai egymásnak. Egyenérté-
kűek, de nem egyformák. Azt gondolom, ezt ma nem 
vitatja senki. 

A bűn következménye büntetés lett, ami mélyen 
érintette a nőt és férfit. A kígyó is elvette büntetését, s 

azt is megtudta, hogy lesz legyőzője Éva utóda, Jézus 
által. Krisztus hoz szabadítást a bűn átka miatt elveszí-
tett egyenértékűség visszanyerésére a nőknek. „Krisz-
tusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek 
vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28). Nem egyfor-
mák, hanem egyenértékűek a Krisztus Jézusban. A fia-
tal zsidó rabbi – Jézus –, Aki megfigyeli és alkalmazza 
a mindennapi élet szép képeit: „… hányszor próbálta-
lak egybegyűjteni, mint tyúk a csibéit”, „nézzétek a me-
ző liliomait”, „engedjétek hozzám a gyermekeket” – 
mondta. Szolgált a hátrányosan megkülönböztetett nők 
felé – samáriai asszony –, és emiatt konfrontálódott a 
tanítványokkal. Tanította Lázár testvéreit: még Krisztus 
közelében is van fontossági sorrend. Elfogadta és újabb 
szolgálattal bízta meg női követőit. Olykor nagy hitüket 
példaként állította (kananeus asszony). És meghal min-
denkiért, Krisztus, az Isten Fia. 

Ezek után rátérek Pál apostol korinthusiakhoz írt el-
ső levelére, amelyben a nők helyzetéről ír. Ez egy neu-
ralgikus pont az apostol írásai között (11. rész). Én nem 
tudok, és nem is akarok senkit meggyőzni, de megke-
rülni sem a Biblia ezen részét. 

Teológusok szerint a két levél nem meríti ki a teljes 
levelezési listát, több és bővebb lehetett, erre a két le-

vélben is vannak utalások. Írásait 
részletekben küldte el az apostol a 
gyülekezetnek, ahogy hallotta a híre-
ket róluk: életmódjukról, szakadások-
ról, ügyes-bajos dolgaikról, vitáikról. 
Azokra írta meg segítségül válaszle-
veleit és küldte el erre alkalmas embe-
rekkel. 

Az említett gyülekezetnek még 
kevés ideje volt a hívő élet kialakítá-
sára, megtanulására. Korinthusban 
abban az időben többféle nép, kultúra, 
hagyomány élt és keveredett. És oly-
kor ennek nem kívánt pogány elemei 
begyűrűztek a fiatal gyülekezet életé-
be is. Ezt bővebben nem kívánom 
részletezni, de érthető az apostol féltő 
szeretete és tisztaságot, rendet teremtő 

akarása. Ennek módját is leírja. Ez nem a férfi és nő 
versengéséről, elsőbbségéről szól, mert mindkettő Isten-
től van, Neki tartozik majd elszámolással. Ha nincs be-
tegség, probléma, nem kell gyógyszer; ha nagy a baj, 
akkor kell a célzottan alkalmazott és ható orvosság. 
Egyedi, helyi esetekről egyetemes következtetést le-
vonni? Döntse el mindenki. Ha a fenti problémák vala-
hol megjelennek, akkor persze az Ige szerint kell eljár-
ni. 
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„Mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisz-
tus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által ké-
szült, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva, 
nem kőtáblákra, hanem a szív húsból való tábláira.” 
(2Kor 3,3) – írja Pál. Életünkkel írjuk a levelet. Tartal-
mas? Mit üzen életünk? Családunknak, környezetünk-
nek, gyülekezetünknek? Ajándékainkat szolgálatra kap-
tuk (Rm 12,3-8), nem azért, hogy elássuk azokat, in-
kább konvertáljuk mennyei valutára, ott nincs infláció! 

Tudom, hogy a nők helyzete is változott mára. A 
család, az otthon „meleg” légkörének biztosítása, a sok-
sok házi munka, s a polgári foglalkozás éppen elég. Jól 
esik leülni a gyülekezetben, és csak ott lenni, élvezni a 
kapott javakat. Ha részt veszek a gyülekezeti munká-
ban, és ezt nem csak néhány nőtestvérem végzi, több 

áldást kapok. Tudom, hogy vannak szép példák (a Bib-
liában is) előttünk is a múltból és jelenleg is. Amikor 
ezt megköszönöm, azt kívánom, hogy minden nő: le-
ány, anya és nagymama találja meg szolgálati helyét a 
gyülekezetben is. És mint a jézusi példában a tyúk szár-
nyai alá gyűjti csibéit, legyünk egyek. Egyek és együtt 
rendszeresen, amikor imádkozhatunk, tanulhatunk, 
hallhatunk az elvégzett és reánk váró munkákról. Te-
gyük ezt is szelíd és csendes lélekkel, mert ez a kedves 
Isten előtt. (1Pt 3,4) 

Egyszer egy názáreti leánynak különös küldetésről 
adott hírt Gábriel, az angyal. Nekem nagyon tetszik a 
megfontolt válasz: „Mária erre így szólt: Az Úr szolgá-
lóleánya vagyok…” (Lk 1,38). 

Simola Ilona 
 

NŐI–LÉT–KÉRDÉS 
 

Női tehetség – férfi irigység? 
 

Időszerű ez a téma 2023-ban, a XXI. században? 
Emmeline Pankhurts 1903-ban alapította meg a 
Woman’s Social and Political Union nevű egyesületet, 
vagyis a Nők Politikai és Társadalmi Szövetségét, mely 
a szüfrazsett mozgalom elindulását jelentette. A válasz-
tójog kivívása mellett el akarták érni, hogy a nők jóval 
nagyobb szerepet vállaljanak mind a családon, mind a 
társadalmon belül, és ennek megfelelően egyetemre is 
járhassanak. 1918-ban több európai országban is ratifi-
kálták az általános választójo-
got, többek között Németor-
szágban és Magyarországon. 
105 év telt el azóta, de történt 
valódi változás?  

Mi nők érzékelhetjük, hogy 
az egyenjogúság még jelenleg 
sem valósult meg, hisz renge-
tegszer tapasztaljuk, hogy a nő-
ket és a férfiakat nem kezelik 
egyenlő felekként, legyen szó 
egy egyszerű munkahelyről, 
vagy a politikai életről. 

Már az egyetemi évek alatt is érzékeltem a hátrányos 
megkülönböztetést, ami arra ösztönzött, hogy bebizo-
nyítsam, hogy van keresnivalóm a Műszaki Egyetemen, 
hogy a jó eredményeim nemcsak a szorgalomnak, ha-
nem a jó képességeimnek is köszönhetők. 

Volt olyan munkahelyem is, ahol rá kellett jönnöm, 
hogy hiába dolgozom többet, mint férfi munkatársaim, 
mégsem én voltam az, aki elismerést kapott, ami termé-
szetesen a fizetésben is megmutatkozott. De elfogad-
tam, mert nem tehettem mást, ez viszont az önértékelé-
semnek nem tett jót. De mit mond a Biblia minderről? 
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Is-
ten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette 
őket.” (1Móz 1,27) 

Itt nincs fontossági sorrend, nincs alá-fölé rendelés, 
a férfiak és a nők is Isten képmásai. Különbözőek va-
gyunk, másképp működik a testünk, másképp működik 
az agyunk, de ez csak Teremtőnk csodálatos képzelőe-
rejét, bölcsességét és fantáziáját bizonyítja. 

Az az érdekes, hogy miközben papírra vetem gondo-
lataimat, azon kapom magam, hogy most is bizonyítási 
kényszert érzek, hogy érveljek az egyenjogúság mellett. 
De miért? Mert nagyon mélyen gyökereznek a társadalmi 

sztereotípiák, a női egyenjogúság 
kérdésében valahogy nem műkö-
dik az „ártatlanság vélelme”, úgy 
érzem, eleve hátrányos helyzetből 
indulunk, mi nők. 

Nem tudjuk megváltoztatni a 
körülöttünk élő embereket, a 
gondolkodásukat, a minket kö-
rülvevő világot, de azt tudjuk 
erősíteni magunkban, hogy Isten 
milyennek lát minket, hogy any-
nyira értékesek vagyunk Neki, 
függetlenül a nemünktől, hogy 

Önmagát háttérbe helyezte, feláldozta a Fiát értünk. 
Így a bizonyítási kényszert félretéve nem fogom fel-

sorolni a Biblia kiemelkedő nőalakjait, róluk bárki ol-
vashat, a női példaképek átívelnek a Szentírás lapjain az 
elejétől a végéig. Viszont szeretnék hálát adni azokért a 
férfiakért a közvetlen környezetemben, akik belesimul-
va az isteni rendbe, folyamatosan támogattak, elfogad-
tak, mellettük az lehettem, aki vagyok. Apu és a férjem. 
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szol-
ga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) 

 
Hajnalné Tokaji Szilvia
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AKIK KÖRBEVETTEK 
 

Női segítőtársaim 
 

Természetesen sok asszony volt az 
életemben, akik sokat jelentettek 
nekem. A legfontosabbak, legmeg-
határozóbbak mégis könnyen kivá-
laszthatóak. Elsősorban az Édes-
anyám, aki sajnos nincs velem, hi-
tem szerint az Úrnál van már. Meg-
térésemben nagy szerepe volt, mai 

napig emlékszem sok szavára. Mégsem a szavai, hanem 
talán az élete volt, ami Jézusra mutatott. Gyerekkorom-
ban szenvedélybeteg volt, amire nem szívesen emlék-
szem vissza. Már kamasz lány voltam, amikor megtért. 
Akkora változás állt be az életébe, és ezáltal az enyém-
be is, ami leírhatatlan. Teljesen meggyógyult, minden 
segítség nélkül, Jézus ereje által. Tele lett szeretettel, 
önfeláldozással. A gyermekeimet olyan szeretettel, és 
odafigyeléssel nevelgette, ami példaértékű volt. Mivel a 
munkám miatt keveset voltam otthon, nagyon sok há-
rult rá. Ritkán panaszkodott, pedig nem lehetett neki 
könnyű, mivel özvegy volt már, édesapám közvetlenül 
a megtérése előtt halt meg. így utólag látom, hogy a 
szavai és a tettei mind-mind Jézust tükrözték. Nagyon 
jóba lettünk, megtérésem után, ami bizony jó tizenöt 
évvel az övé után történt, 
még szorosabb lett a kap-
csolatunk. Vigasztalt, báto-
rított, mindig lehetett rá 
számítani 

Azután itt vannak a lá-
nyaim. Nem tudom őket 
ketté választani, nagyon 
szeretem őket. Eszter lá-
nyommal, és a családjával, 
két unokával, együtt élünk. 
Eszterrel jól kijövök, ami 
számomra óriási ajándék. 
Talán még magamnak is meglepő, de tizenöt év alatt, 
mióta családja van, soha egy hangos szó sem esett köz-
tünk. Általában együtt főzünk, ami lehetne feszültség-
forrás is, de komolyan mondom, inkább élvezet. Köz-
ben beszélgetünk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Saj-
nos az élete úgy alakult, hogy segítségre szorul számta-
lan területen. Mindig mondtam az Édesanyámnak, hogy 
az a sok segítség, amit kaptam tőle, azt majd a lányaim-
nak adom vissza. Őszintén szólva álmaimban sem gon-
doltam, hogy valóban ilyen sok segítségre lesz szüksé-
ge. Sajnos, ez most nem ennek az írásnak a témája, de 
van teendő bőven. Minden izgalom, történés, és a fela-
datok megbeszélése is békésen zajlik köztünk. Hálás 
vagyok az Úrnak, hogy van erőm, egészségem, és moti-
vációm, na és persze nem utolsó sorban az Édesanyám-

tól látottak alapján jó emlékeim, hogy mindent, amit tu-
dok szeretetben meg tudjam oldani. A másik lányom, 
Anna. Ő a nyugalom és derű mintaképe. Ő is velünk él, 
a maga csendes jelenlétével derűt, mosolyt sugárzó. 

Ő maga nem szorul segítségre, de maga a segítség. 
Ha dolgozom, ő itthonról dolgozik olyankor. Mindezt 
olyan természetességgel teszi, hogy néha zavarba is jö-
vök. Mivel ő a kisebbik lányom, nagyon sokáig nehe-
zen engedtem el. Valahogy mindig ő volt a „kicsi”. Má-
ra megtanultam, hogy önálló, független tagja a család-
nak. Nem rontok a szobájába, nem számoltatom el min-
den percét, hagyom élni. Na, ez szépen hangzik, de 
őszintén ez Anna érdeme. Szeretettel, türelemmel veze-
tett rá, hogy ő már nem gyerek. Jól kijövünk, és nagy 
örömet tud szerezni apróságokkal. Például: Anya játsz-
szunk valamit. Nagyon szeretek játszani, társasozni, le-
gyen az bármi. Anna persze legtöbbször megver, ami 
előnyömre vált, mert olyan türelemmel tanított meg 
veszteni, és az együtt töltött idő mindennél többet ér. 
Sokszor tud vigasztalni, bátorítani, de ugyanakkor 
őszinte kritikával él. Nagy ajándék, hogy velünk van, 
lelkileg, gyakorlatilag is óriási kegyelem a léte. Annától 
rengeteget tanultam, amellett hogy mindig, minden kö-

rülmények között lehet rá 
számítani, és a szeretet, ami 
körülveszi, a hite ami szi-
lárd, hihetetlen öröm mind-
nyájunknak 

Végül, de nem utolsó-
sorban, kaptam Istentől egy 
óriási ajándékot. Van itt a 
gyülekezetben egy asszony, 
akivel igazi barátságban 
élünk. Imatársak vagyunk 
és mivel a megtérésemben 
nagy szerepe volt, nagyon 

megszerettem. Aztán a lelkigondozóból barát lett. Előt-
te az vagyok, aki valóban vagyok. Ismerjük egymás 
örömeit, bánatát, küzdelmeit, és győzelmeit. Számítha-
tok rá. Hálás vagyok az Úrnak, hogy nem akar megjaví-
tani, elviseli az erősen szangvinikus természetem, úgy 
mond véleményt, hogy nem bántó. A mai világban azt 
gondolom, az ilyen barátságok valóban kegyelemből, 
Isten ajándékaként foghatók fel. Hálás vagyok az Úr-
nak, és óvom, védem is ezt a kapcsolatot. 

Sok-sok nő van még az életemben, akik meghatáro-
zóak. Munkahelyi vagy régi barátságok, kapcsolatok. 
Mégis ők hárman (négyen) a legmeghatározóbbak az 
életemben. 

Sonkolyné Ági 
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ISTEN MŰHELYÉBEN 
 

Az orvos, aki a beteg után futott 
 
Már történelem, hogy volt egyszer a Váli utcai általános iskolában egy gyerekfogá-
szat. És elmondható, hogy bezzeg az én időmben ritka jó csapat dolgozott ott. Isten 
megáldotta a munkánkat. Emblematikus hely ez a fogászat az én életemben, mert 
onnan indult a megtérésem. És abban nagy szerepet játszott az is, hogy együtt dol-
goztam egy fekete hajú, tündérarcú doktornővel, aki szeretett engem, figyelt rám, 
meghívott az otthonába, és az ott látott család miatt lett három gyermekem. Mit ta-
nultam Tőle? Leginkább a fogászatra járó gyerekekkel való bánásmódot, azt, hogy 
ne rossz élményekkel menjenek el onnan, hanem félelem nélkül. Emellett szakmai-
lag is kifogástalan, precíz és becsületes volt. Nem véletlen, hogy rengeteg gyerek 
járt hozzánk a körzetünkön kívülről is, és hogy senki sem hozott olyan beteglétszá-
mot az egész kerületben, mint mi, sem előtte, sem azóta. A jó és emberséges orvos 
vonzza a betegeket. Most is előttem van, ahogy Felsővályi Alice bizony az általam 
(teljesen jogszerűen) elküldött beteg után futott a fogászat folyosóján. Lelkiismere-
tességből, a jót jól tenni vágyás kényszere miatt. Hogyan lett ő azzá, akinek én 
megismertem, aki a beteg után fut? Erre próbáltuk ketten megkeresni a választ. 
Szerintem sikerült. 

Névjegy 
 

Dr. Felsővályi Alice 
▪ fogorvos, a SOTE 
Fogorvosi Karán végzett 
▪ 1957-ben született 
▪ hívő római katolikus 
▪ Budapesten él 
▪ férje: Mérő Imre 
▪ gyermekei: Gellért, 
Máté, Bence és Dávid 
▪ nyolc unoka boldog 
nagymamája 
▪ nyugdíj mellett dol-
gozik Budapesten 

 

 

 
 

– Ha jól emlékszem, akkor nem éppen átlagos család-
ba születtél. Hogy írnád le a szüleidet? 
Az apai nagyanyám grófnő volt, de teljesen egyszerű 
emberek voltak. Édesapámnak likőrgyára volt Szom-
bathelyen, amit az államosításkor elvettek. Az első fele-
sége az anyai nagynéném volt, akitől a két idősebb nő-
vérem – Judit és Éva – született a háború után. Édesapa 
a háborúban megsérült, felrobbant egy gránát a kezé-
ben, szétvitte a felkarját, és több mint 90 százalékos 
vakká minősítették. Így először kosárfonó, majd újság-
árus lett, mert ott volt borravaló. Sajnos meghalt az első 
felesége. 

– Hogyan lett édesanyád – azaz a sógornője – a felesége? 
Ott volt a két félárva nővérem. Nem szerelmi házassá-
got kötöttek, hanem ez egyfajta áldozat volt mindkette-
jüktől, amit nem magukért hoztak. De mind a ketten 
elmondták többször is nekünk, hogy az évek során na-
gyon megszerették egymást. Édesapa úgy vette el édes-
anyát, hogy ő nem szeretne több gyereket, nehogy más-
képp bánjon a sajátjaival. És Édesanya ezt elfogadta. Ez 
kőkemény lehetett. 
– Mégis három gyerek – Ákos, Kinga és Te – született 
még. 
Igen. Éva hatévesen nagyon beteg lett. és akkor döbbent 
rá édesapa, hogy nem várhatja el Édesanyától, hogy ne 
legyen saját gyereke. Így születtünk mi, de én már nem 
tervezett gyerek voltam. Azt is nagykoromban tudtam 
meg, hogy a nagyok csak a féltestvéreim. Édesanya me-
sélte, hogy akkor simogatott, ölelgetett bennünket, ami-
kor a nagyok nem voltak otthon. 
– Milyen körülmények között nőttél fel? 
Nagyon nehezen éltünk. Édesapa dolgozott, édesanya 
otthon volt velünk. Ahol tudtak, spóroltak mindenen. 
Édesapa nem evett vajas kenyeret, hogy nekünk marad-
jon, és azt tanították, hogy a lyukakból is szedjük ki a 
vajat. A Rippl-Rónai utcában laktunk egy 80 nm-es 
polgári lakásban, tízen: mi heten, a nagyszüleim, és 
még volt egy társbérlőnk is. Én mindig azt láttam, hogy 
szüleim csak adnak. De Judit nővérem is azért disszidált 
az USÁ-ba, mert nehezen éltünk, és ő is nagy példa 
előttem, mert ezt látom a mai napig az ő életében, hogy 
azt figyeli, mi kell másoknak, mit adhat ő. 
– Ez az adni akarás, amit láttál az életükből, az erköl-
csi alapelvek végül is a hitükből eredt? 
– Igen. Ők nagyon mélyen hívők voltak. Amikor meg-
születtem, hat nap után lett a nevem Alice, mert Édes-
anyának volt egy apáca ismerőse, akit így hívtak. Talán 
ezért akartam sokáig apáca lenni? Amúgy én is nagyon 
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jó gyerek voltam, semmi gond nem volt velem, nem 
kamaszodtam, nem lázadtam. Mindig azt néztem, hogy 
a szüleimnek mi a jó, és sohasem akartam őket megbán-
tani. Például felkeltem hajnalban, kivasaltam édesanyá-
nak. Ez bennem volt, hogy örömöt szerezzek. Ezt lát-
tam, ezt követtem. 
– 1957-ben születtél. Abban az időben volt olyan, hogy 
valamilyen hátrány érte a családot a hívőségetek miatt? 
Kingát és engem kirúgtak az általánosból. Én negyedi-
kes voltam, ő hatodikos. 
– Az már a ’60-as évek voltak. 
Igen és kőkemény volt. De azt mondták, hogy nincs Is-
ten, és mind a ketten, egymástól függetlenül, ugyanab-
ban az évben felálltunk és elkezdtünk vitázni a tanárral, 
erre kirúgtak minket. Az igazgatónk meg körbetelefo-
nált, hogy sehol ne vegyenek fel minket. Ákos máshová 
járt, Édesapa elment az igazgatóhoz, aki azt mondta, 
hogy neki a Felsővályi név az etalon, és jöjjön nyugod-
tan ide a két lány. És minden évben ő szólt nekünk, 
hogy iskolai hittan beíratás van. Mert akkor volt iskolai 
hittan, de arra senki nem járt, csak mi ketten. Ez volt a 
hátrány az egyetemi felvételinél: ott megkérdezték, 
hogy miért nem vagyok KISZ-tag? Akkor tartottam egy 
kiselőadást a Jóistenről, Bibliáról. Fél ponttal keveseb-
bet kaptam, hogy ne vegyenek fel. Emlékszem, hogy 
boldogan mentem haza, me-
séltem Édesapának, hogy 
megint kiálltam az Isten 
mellett. Mondta apukám, 
hogy hát azért Licuska, eny-
nyire hülyének nem kell 
lenni. Erre annyira emlék-
szem! 
– És nem vettek fel? 
– Nem, elsőre nem vettek 
fel. De irtó büszke voltam, 
hogy ezt meg mertem mon-
dani egy vizsgabizottság 
előtt, tizennyolc évesen. 
– Mi vagy ki fordította az 
érdeklődésedet a fogorvosi pálya felé? 
Teljesen más akartam lenni: torna-ének szakos tanár. 
Teniszeztem és zongoráztam, mindkettőt iszonyúan 
szerettem. Na de, rettentően féltem a fogászattól. Sok-
szor fájt a fogam, Édesanya többször rajta kapott, hogy 
az ágyam alatt fájdalomcsillapítót tartok. Még a rádiót 
is rendszeresen lehalkítottam novemberben, amikor a 
fogászati hónapról beszéltek, hogy ne jusson eszükbe a 
szüleimnek fogorvoshoz vinni. Utáltam az egész egés-
zségügyet, úgy féltem tőle, mint a tűztől. Emlékszem, 
hogy kirohantam a rendelőből az utcára, amikor Édes-
anya vérvételre vitt. Őrült félelmeim voltak. Úgy tize-
nöt éves voltam, amikor Édesanya elvitt a saját fogor-
vosához. Az a doktornő a Patrona Hungariae-ben, az 
egyházi lánygimnáziumban végzett. 
 

– Tehát magyarul ő hívő volt. Hogy hívták őt? 
Bosnyák Márta. Igen, nála éreztem, hogy ő szereti a be-
tegeit, és hogy nem kell annyira félni. Akkor az egyik 
pillanatról a másikra azt mondtam, hogy fogorvos le-
szek, hogy mások ne kerüljenek ilyen élethelyzetbe, 
mint én. Ez az egy, ami elindított. Addig én effektíve 
sohasem ültem le tanulni, de akkor igen. És sikerült, 
bírtam, jól éreztem magam az egyetemen. A vizsgák 
miatt nagyon izgultam. Évtizedekig rémálmaim voltak, 
még harminc évvel az egyetem után is voltak a kór-
bonctan miatt. De engem az az érzés vitt egyedül, hogy 
segítsek másokon, semmi más. 
– Jól gondolom, hogy a Váli úti gyerekfogászat meg-
határozó volt az életedben? 
Igen. Nagyon jól éreztem ott magam. Sokat kaptam a 
Főorvosnőtől, Erzsébettől. Ő úgy összességében normá-
lisan bánt a betegekkel és egész jó szakember volt. Tu-
lajdonképpen ő tanított meg a gyerekfogászatra. Egye-
tem után pár hónapot dolgoztam Szolnokon, aztán jöt-
tek a gyerekek. Bence egyéves volt, amikor Imi, a fér-
jem egyik ismerőse a Tanácstól (ma Önkormányzat) 
szólt, hogy van egy üresedés a Váli úton. Így kerültem 
oda. 
– Más jó emlék, élmény a gyerekfogászatról? 
Arra emlékszem, hogy a Zsuzsa (Nagy Jánosné) ko-

moly hívő. 
– Ez hogy derült ki? 
A habitus. Az ember ezt 
megérzi. Mertünk beszélni. 
Nekem ez mindig központi 
téma volt az életemben. 
Szerintem ez nagyon hamar 
kiderült. Azt élveztem 
egyébként, hogy nagyon so-
kat lehet tenni a gyereke-
kért. Szerettem bejárni, jó 
volt a hangulat. Dávid szü-
letése után Gazdagréten 
dolgoztam, mellette félál-
lásban Albertfalván. Végül 

az egyik asszisztensem beszélt rá, hogy menjek el ma-
gánrendelésbe dolgozni, 2014 óta már csak ezt csiná-
lom. 
– Most már nyugdíj mellett. Meddig szeretnél még 
dolgozni? 
Még nem tudom, egyelőre muszáj. A gyerekek azt akar-
ják, hogy hagyjam abba. De tudom, hogy a Jóisten ad-
dig adja a lehetőséget, amíg kell és utána valószínűleg 
azt mondja, hogy jó, most már maradj itthon. Ezt most 
még nem tudom, hogy mikor fogja mondani. Még nem 
érzem, próbálom ezt kiimádkozni. Az a baj, hogy túlsá-
gosan beleélem magam a betegek helyzetébe, nem len-
ne szabad. Ezért is vagyok fogorvos és nem egy bel-
gyógyász vagy bármi, ahol halálesetek vannak, mert ott 
én elpusztulnék, szerintem. Tényleg nagyon sajnálom 

 
 

Az egykori gyerekfogászati csapat egy része  
2022 őszén Zsuzsáéknál 
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A próbatétel 
 

A próbatétel mindig készen áll. 
A legnagyobb lesz egykor a halál, 
de az életre készít mindenik. 
Azoknak, kik az Istent szeretik, 
javukra válik próba, szenvedés 
és mindenféle megmérettetés. 
Mint próbált ember vallom: jó nekünk, 
ha terhet hordunk, s olykor szenvedünk. 

Füle Lajos 

őket. De azért megtanultam határokat szabni, a rendelé-
si napokon kívül már nem megyek be dolgozni. 
– A Váli úti korszakhoz hozzátartozik az a szomorú do-
log, hogy akkor lettél Lyme-kóros. Ezt hogy élted meg? 
Utólag azt mondom, hogy jól jött. Amikor Bozsik Béla, 
az orvosom közölte velem az eredményt, akkor rögtön 
megkérdezte, hogy mennyit olvasom a Bibliát. Mond-
tam, hogy nem mindennap olvasom. És elkezdtünk er-
ről beszélni. Mondta, hogy higgyem el, hogy nem vélet-
lenül kaptam ezt a betegséget. A Jóistennek szándéka 
van vele, jöjjek rá. És rájöttem, mert akkor én egy picit 
elbizakodott voltam. Mert akkor jól ment az élet, fiatal 
voltam, úgy éreztem, hogy nagyon szeretem a munkát, 
ott is sikerem volt, szerettek, nagyon jó érzés volt. És az 
elbizakodottság is kísértés lehet. Nem volt jó, mert ez 
maga az ördög, abszolút az ördög volt. Hála a Jóisten-
nek, hogy Ő megőrzött. 
– De jó, hogy ezt így látod. 
Nagyon hálás voltam, hogy ezt kaptam, mert ez vissza-
fogott. 
– Azért jól megszenvedted. Én 
emlékszem, amikor itt feküdtél 
a nappalitokban egy sima desz-
kán, mert olyan fájdalmaid vol-
tak, meg hogy sokáig nem de-
rült ki, hogy mi ez. 
Lelkileg nagyon rossz volt, 
amikor senki nem hitt nekem. 
Az borzasztó volt. De azt mon-
dom, hogy a Jóisten akkor is 
nagyon a tenyerén hordott, hogy 
ezt adta. 
– Hányszor voltál kórházban az 
életed során? 
Sokszor. Nagyon sokszor. Sok műtétem volt. Úgy ösz-
szesen tizenöt, mondjuk. Többségében mozgásszervi, 
de hasi műtét is volt nem egy. 
– És még egy fájdalmas kórházi tartózkodás. Arról 
akarsz-e beszélni, hogy a Dávid előtt volt egy babátok, 
akit elvesztettetek? 
Igen. Bozsik Béla azt mondta, hogy ne legyen több gye-
rek, mert örökölheti a Lyme-ot. Mégis egy nagy hasi 
műtétem után ’93-ban megfogant Kristóf, aki sajnos 
nagyon beteg volt, így idő előtt meg kellett indítani a 
szülést. Közben Édesapáról kiderült, hogy áttétes rákos, 
és azt mondta, hogy ő már nem fogja ismerni ezt az 
unokát. De csak ő ismeri. Milyen érdekes. 
– Hitpróba. 
Igen. Miután kiderült, hogy meg kell indítani a szülést, 
és ott álltunk a döntés előtt, rögtön felmentünk a szüle-
imhez, és ahogy kiszálltunk a kocsiból, találkoztam az 
atyával, akihez jártunk. Kérdezte, hogy „mi van Alice”? 
Mondtam, hogy ez van és fogalmam sincs, hogy mit 
döntsek. Azt mondta, hogy „azt kell csinálnod, amit az 
orvos mondott”. Úgy éreztem, hogy ez egy jel, hogy a 

Jóisten odaküldte az atyát, hogy megerősítsen. Minden 
az ember javára válik. Döbbenetes nem? 
– És akkor három évre rá jött Dávid. 
Utána mindent kivizsgáltattam, még tükrözésekre is el-
mentem, hogy ne legyen semmi baj és így lett Dávid. 
Nagyon felkészültünk rá. Azt mondom, hogy életünk 
legjobb döntése volt Dávid. Akkora ajándék a Dávid, 
hogy azt elmondani nem tudom. Ha ez nem lett volna, 
akkor … Úgy érzem, hogy a Jóisten ezzel hívta fel a fi-
gyelmünket, hogy „próbáljatok, vállaljatok még egyet”. 
– Mindezt – amiről eddig beszéltünk – átélni, megélni 
támogató társ nélkül nem lehetett volna. 
Az biztos. 
– Imivel hogyan ismerkedtetek meg és hogyan döntöt-
tetek úgy, hogy összeházasodtok? 
Egy lelkigyakorlaton, amire véletlenül engem elhívtak, 
hogy menjek gitározni, mert nem volt elég gitáros. És ott 
ismerkedtünk meg. Ez nekem biztosíték volt, hogy ilyen 
környezetben ismerem meg. Ő rögtön, egy hét után meg-
kérte a kezemet. Nekem több, mint három évig tartott az 

igen kimondása. De ezt sem én 
döntöttem el, hanem a lelki 
atyámmal beszéltem, mert én 
egy nagyon döntésképtelen 
ember vagyok, nagyon nehe-
zen döntök. Ő mondta, hogy 
„Alice, nyugodtan menj hozzá, 
jó lesz ez”. 
– De szeretted? 
Hát persze. De ez egy akkora 
nagy lépés az ember életében. 
És ahhoz képest, hogy apáca 
szerettem volna lenni… En-
gem abszolút nem érdekeltek 

a fiúk. Ha nem ő lett volna a férjem, nem is tudom el-
képzelni, hogy ki bírt volna ki. És hogy a családomat 
így elviseli. Hihetetlen az Imi. Akkora szent, hogy őrü-
let. A testvéreim is belátják, hogy nála jobb férfi nincs. 
Mindenkit szolgált, a szüleimet, a nagybátyámat, a test-
véreimet. Édesanyám mindig azt mondta, hogy engem 
más nem bírna ki, csak az Imi. (nevet) 
– Érdekes, pedig nem gondolom rólad, hogy kibírha-
tatlan lennél… Beszéljünk arról, hogy a gyerekek 
hogy s mint érkeztek a családba. 
Amikor összeházasodtunk, előtte volt házasság előtti 
tanácsadás, el kellett menni a rendelőbe, ahová külön-
külön mentünk be. Megkérdezték, hogy hány gyereket 
szeretnénk. Utólag derült ki, hogy ő is ötöt mondott, és 
én is ötöt mondtam. Annyit kértem az Imitől, hogy ak-
kor legyen gyerek, amikor én úgy érzem, hogy jó. Két 
év múlva már éreztem a hiányát, hogy ide kell egy har-
madik valaki. És lett. 
– Egyébként ő hogy viselte a betegségeidet? 
Hihetetlenül jól. Én már rég kiakadtam volna. Az, hogy 
azt végigcsinálta velem, hogy én egy csomó mindent 
nem tudok megcsinálni, és itt van a három kicsi. Nem is 
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tudom, hogy ki csinálta volna így végig. A mai napig. A 
műtétjeim után is. Hogy ezt hosszú távon hogy lehet el-
viselni, nem tudom. Azzal a mély alázattal, ami az Imi-
ben van, és ez szolgálat. Meg szeretet. 
– A négy gyerek, és mind fiú…Mi lett belőlük? 
Gellért nem végezte el az egyetemet, de rengeteget dol-
gozik. Főleg az egyháznak: hangosításokat, vetítőrend-
szereket csinál. Most éppen Veszprémben, az Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvény keretében az Érseksé-
gen dolgoznak. Felesége Marilú, három lányuk van: Li-
li, Fanni és Julcsi. Közben két babát elvesztettek. Na-
gyon szépen élnek, le a kalappal előttük. 

Máté építészmérnök lett. Leköltöztek Kecskemétre, 
a felesége, Timi odavalósi, meg Máté is mindig vidéken 
szeretett volna élni. Náluk szintén három unoka van: 
Sári, Bori és Andriska. Andriska otthon született és ez 
annyira meglátszik rajta. Nyugodt gyerek. Úgy szüle-
tett, hogy utána közösen imádkoztak a szülésznővel. 
Azt mondta Timi, hogy az egy felejthetetlen élmény 
volt. Egész életre meghatározza a gyereket is. Olyan 
nyugodt, kiegyensúlyozott, mosolygós gyerek, hogy 
fantasztikus. 

Bence a Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen diplo-
mázott, sokáig tanított az 
egyetemen, most bankban 
dolgozik. Ő egy nagyon ön-
kritikus gyerek, soha sincs 
megelégedve magával. Pe-
dig hallottuk máshonnan, 
hogy mindenki rajong érte, 
meg irigylik. Felesége Dóri, 
mélyen hívő. Gödön laknak, 
két hónapos a kislányuk, 
Eliza. 

Dávid most végzi a mesterszakot a gépész karon, bár 
ugyanúgy utált tanulni, ahogy én, de elvégzi. Mellette 
szorgalmasan dolgozik. Két éve nősült meg, a felesége, 
Noémi a volt gimnáziumi osztálytársa. Nekik is most 
született meg a kisfiúk, Kende. 
Az jó volt egyébként, hogy mielőtt még családjuk lett, 
mindegyik lakott külön, megtanulták, az önállóságot. 
Inget vasalnak, először a fiúk vasalták a pelenkákat, a 
lányok meg is köszönték. De a legjobb, hogy mind hí-
vő, kivétel nélkül. 
– Tudom, hogy be van osztva minden hétre, hogy min-
den gyerekkel, unokával találkozzatok. Jó nagymama 
vagy. 
Remélem! Dávid mondta egyszer, hogy benne úgy él a 
Nagyi (az én Édesanyám), hogy olyan hihetetlenül sze-
rető egyéniség volt, áradt belőle a szeretet. Csöndes 
volt, mindig úgy meghúzódott, de mégis áradt belőle a 
szeretet, a nyugalom. Akkor rádöbbentem arra, hogy 
mennyire fontos és mekkora felelősségünk van, hogy 
mi hogy viselkedünk először mint szülők, másodsorban 
mint nagyszülők. Nem is tudjuk, hogy mit fognak föl a 

gyerekeink a viselkedésünkből. Úgy gondolom, hogy 
nekünk nehezebb a helyzetünk, mert nem lányaink van-
nak, az unokák egy kicsit mindig közelebb állnak az 
anyjuk szüleihez. 
– De szeretnek benneteket is. 
Persze. Sokat változott a helyzet, ahogy nőttek. A leg-
nagyobb már rohan oda, ha találkozunk, átölel. Ez el-
mondhatatlan érzés. Úgy érzem, már kezd kialakulni 
egy igazi, mélyebb kapcsolat velük. Rengeteget mesé-
lek nekik, a Ruminit már nem tudom hanyadszorra, 
meg a Moha bácsi meséjét. Odabújnak. Nagyon jó. 
Máshogy éled meg ezt mint szülő, és mint nagyszülő.  
– Végül beszéljünk arról, hogy mit jelentett az életed-
ben a templomi közösség? Kik voltak az életednek a 
meghatározó lelki vezetői? 
Kezdettől fogva ez az életem központi része volt, a su-
liban is. Az érettségi találkozón is többen mondták, 
hogy ők azóta járnak templomba, amióta engem ismer-
nek. Ez nagyon megerősítő volt nekem. E nélkül el sem 
tudnám képzelni az életet, nincs értelme. Mindig volt 
közösségem. Fiatalon egy nagyon erős egyéniség volt a 

lelki atyám, Opalény Mi-
hály. Neki nagyon sokat 
köszönhetek az akarat-
erőmben. Aztán 1993-ban 
lett Havas József, aki egy 
fantasztikus atya volt, 
krisztusi szeretet áradt belő-
le: Te bármilyen voltál, ő 
akkor is elfogadott.. Na-
gyon sajnálom, mert amióta 
ő meghalt, azóta nincs is 
igazi lelki vezetőnk. 
– Milyen értelemben voltak 

a lelki vezetőid? Megosztottad velük az életed dolgait, 
tanácsot kértél tőlük? 
Igen. Például Havas József előtt „veszekedtünk” az 
Imivel. Azt mondta, most lehet veszekedni. Ő vezette a 
„veszekedést”. Nem kiabáltunk, csak elmondtuk, ami a 
probléma. Az a baj a kommunikációban, hogy mindig 
belebeszélsz, nem várod meg, amíg a másik végig-
mondja. Itt a Havas nagyon jól irányította ezeket a be-
szélgetéseket. Az egész arra épült, hogy azért kaptad 
társul az Imrét vagy az Alicet, mert neked az a felada-
tod a házasságban, hogy be kell juttatnod a mennyor-
szágba a másikat. 
– Milyen értelemben? 
Azon kell dolgoznod, hogy a másik üdvözüljön. 
– Ezt hogy gondolta? 
Ez az életcélod, ezért kaptál egy társat, hogy az min-
denképp üdvözüljön. 
– Az üdvözül, aki hisz és úgy is él. 
Ez az: hogy úgy is éljél! Olyan távlatot kapsz így, ez 
nekünk nagyon nagy segítség volt. 
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Kedves igeversem: „Ne aggódjatok te-
hát és ne mondogassátok: ‘Mit együnk?’, 
vagy: ‘Mit igyunk?’, vagy: ‘Mibe öltözköd-
jünk?’ Mert ezeket a pogányok keresik. 
Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 
mindezekre szükségetek van. Ti keressé-
tek először az Isten országát és annak 
igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. 
Ne aggódjatok tehát a holnapért; a hol-
nap majd aggódik önmagáért. Elég min-
den napnak a maga baja.” (Mt 6,31-34) 
Kedves énekem: Jézusom szívén meg-
nyugodni jó 
Kedves helyem: a szüleim lakása, és a 
mi lakásunk 
Kedves családi programom: társasjá-
tékozás, közös családi nyaralás a gyere-
kekkel és családjukkal 
Amit szívesen újraélnék: Az első 
gyermekem születését, a fiaim menyegző-
jét, és azt a pillanatot, amikor hazahoztuk 
Dávidot a kórházból, és letettük a francia-
ágyra, és a három testvére körbevette, 
úgy csodálta. Az előzmények után ez egy 
csodálatos ajándék volt a Jóistentől.  

– Tehát, hogy a megszentelődésben segítőtársai legye-
tek egymásnak. Most hová jártok? 
Most a Táltos utcába járunk, mert ott kevés volt a hívő. 
Érdekes, ahogy öregszem, nem kívánom a nagy közös-
ségeket, hanem az ember kicsit visszahúzódik, lecsen-
desedik, és jobban esik egy kisebb közösség.  
– A kis baráti közösségetek hogy alakult ki, változott 
az évek során? 
A közösségnek nagyon fontos szerepe van, mert mi más 
rendszerben nőttünk fel. Nagyon 
fontosnak tartottuk mindig is, 
hogy hasonszőrű emberekkel 
vegyük körbe magunkat. Ez mi-
óta a Gellért megszületett, azóta 
van, tehát ’83-tól. 
– Valahova jártatok egy temp-
lomba és ott alakult ki? 
Nem. Ahol megismerkedtem az 
Imivel, egy nagy csapat volt, te-
hát nagyon sok barát együtt volt. 
Onnan alakultak ki kisebb cso-
portok. Tizennégyen voltunk, 
most már csak hat házaspár van. 
Mindig másnak a lakásán jövünk 
össze. Valaki készül egy témá-
val, arról, meg az aktuális dol-
gokról beszélgetünk. Régebben 
sokat a gyereknevelésről, ma 
már másról. Utoljára nálunk volt 
decemberben. 
– És ti segítettetek egymásnak? 
Közös programokra jártatok? 
Együtt nyaraltunk, a húsvéti ün-
nepeket együtt töltöttük. Volt 
egy közösségi ház a Balatonon és mindig ott voltunk 
nagycsütörtöktől hétvégéig. És nyáron mindig egy hetet 
együtt töltöttünk. Nagyon sokat kirándultunk együtt. A 
segítés másfajta volt, az egyéni segítés volt, tehát aki-
nek épp valamire szüksége volt. 
– Megkerestem néhány budai baptistát, akik hozzád 
járnak, hogy mit kérdeznének meg tőled. Igazából ezt 
az egyet: hogy tudtad ennyi éven át megőrizni a jóked-
vedet, hogy tudsz még mindig ennyi év után, ennyi 
minden után ilyen kedves lenni? 
Fogalmam sincs. Ilyen vagyok. Nem tudom. 
– Nem vette el az életkedvedet semmi, amin átmentél? 

Nem. Nem is gondolkozom rajta. Igyekszem mindig 
pozitívan látni a dolgokat. Egyre jobban hiszem, hogy 
minden a javamra válik. Minden. 
– Ez most nagy lecke nekem is, de jó hallani. 
Egyszer valaki feltette a kérdést, hogy ha nyernék az 
ötös lottón, akkor mit szeretnék. Mondtam, hogy akkor 
nyitnék egy olyan rendelőt, ahova mindenki jöhet, és 
mindenkit ingyen kezelek. Az a döbbenetes, hogy akkor 
jöttem rá, amikor ezt kimondtam, hogy soha nem gon-

doltam arra, hogy ezzel a szak-
mával én mennyit fogok keres-
ni. Soha nem fordult meg ben-
nem. Nem is tudom, a Jóisten 
hogy alakította ezt bennem. 
Úgyhogy nem tudom, hogy mi-
ért vagyok jókedvű. 
– Kaptad. 
Kaptam és nagyon szeretném 
továbbadni. Ez van bennem. 
– Van még valami vágyad? 
Igen, lenne vágyam, ami nem 
sikerült az életben, mert azt hit-
tem, olyan nagymama leszek, 
aki rohangál ide-oda-amoda, vi-
szi a kis unokáit. Hát ez nem 
adatott meg. De sok minden 
más igen. 
– Köszönöm, hogy mindezt el-
mondtad. És nem titok, hogy a 
közelmúltban újra megbizo-
nyosodtam arról, hogy nem 
változtál, mert amikor kezelé-
sen voltam Nálad, éppen azon 
sajnálkoztál, hogy előző nap 

nem tudtad hazavinni autóval azt a mozgáskorlátozott 
betegedet, akit egyébként eddig mindig… 
Isten áldjon meg további életedben is ezzel a jókedvvel, 
jó szívvel, segítőkészséggel, és boldog, fájdalommentes 
nyugdíjas évekkel, nagymamasággal! 
„Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. 
Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen 
alszol. Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, 
sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az 
Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. 
Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, 
hogy megtedd!” (Péld 3,23-27) 

Ádány Judit 
(Az interjú begépeléséért külön köszönet Páva Ibolyának) 

 
 

„Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban 
adatott. Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden ismeretben, amint a 
Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi aján-
dékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, 
hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az 
ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,4-9) 
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„A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli – pedig nem vagyok Isten törvénye nél-
kül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek 
erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen 
megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.” 
(1Kor 9,22-23) 
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ÚJRAÉLNÉM 
 

Isten jó! 
 

Igen, ezzel kezdeném, hogy ISTEN 
JÓ! Ő pontosan tudja, kinek, mikor, 
mire van szüksége. Az első, amit 
megosztok, régen történt, olyan ré-
gen, amikor még csak az első há-
rom gyermekünk volt meg, kettő 
kicsi, a harmadik pici (két év alatt 
három gyerek, az elsők ikrek). 
Örültem nekik. Egyszer csak azon 

kaptam magam, hogy rettenetesen félek, aggódok, hogy 
mi lenne velük, ha velem valami történne. Teszem azt, 
meghalnék. Ki gondoskodna róluk, és hogyan? Ki sze-
retgetné meg őket? Egyáltalán kapnának-e szeretetet, 
stb.? Nem voltam beteg, és nem volt semmi észszerű 
magyarázata ennek az aggodalomnak. De ott volt, min-
dig gyötört, de csak addig, amíg Isten meg nem könyö-
rült rajtam. Egyik éjjel azt álmodtam, vagy inkább ál-
momban azt tapasztaltam, hogy MENNYEI békesség 
árad felém, mint egy széles folyó, és csak jön felém, 
hömpölyög át rajtam keresztül és tovább, csak jön, és 
folyik tovább, és én benne vagyok ebben az áradatban. 
Amikor felkeltem, minden félelmem, aggodalmam oda-
lett, és kész lettem volna mindent és mindenkit itt 
hagyni (ne vessetek meg érte!), mert Isten BÉKÉJE 
minden értelmet meghaladó, kibeszélhetetlen és leírha-
tatlan. 

A második megtapasztalásom Erzsike sógornőm 
ápoláshoz kötődik. Feri leginkább reggel és naponta 
többször hazament és rendbe tette, etette. Esténként vi-
szont gyakran én voltam a soros etetni, stb. Már amikor 
mentem át hozzá, szorongtam, hogy vajon milyen ked-
ve lesz most, hogyan tudom megetetni, mit fog elfo-
gadni. Egyik alkalommal, amikor nyitottam az ajtót, és 
még mielőtt beléptem volna, valaki bement előttem. Ha 
fizikai teste lett volna, megszorultunk volna az ajtónyí-
lásban, olyan valóságos volt. Jézus volt, és akkor min-
den jól és békésen ment Erzsikével. Jókedvű volt, evett 
szépen, a régi, egészséges, kedves Erzsike volt. 

A harmadik nagyon hasonló az előzőhöz. Nagyon 
nagy lelkiismereti problémát okozott, hogy mit szabad, 
mit nem, és mennyi kárt kell elviselni az Isten gyerme-
kének. Kilátástalan helyzet volt. Egyszer, amikor me-
gint ezen tépelődtem, pörögtem a boltban, épp senki 
sem volt ott, megállt mellettem Jézus. Nem láttam, de 
érzékeltem, még a magasságát is meg tudnám mutatni, 
olyan valóságos volt, és csak annyit mondott: BÍZD 
RÁM. Abban a pillanatban, mintha mázsás súly szakadt 
volna le rólam. Felszabadultam, békességem lett, örül-
tem, ujjongtam az én SZABADÍTÓ ISTENEMNEK! 

 

Ádány Ferencné Marika 

 
 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden em-
ber előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,4-7) 
 

 

Isten kicsinye 
 

Vannak olyan események az éle-
temben, amit szívesen átélnék újra. 
Ezek közül osztok meg néhányat. 

Az egyik ilyen a megtérésem 
volt. Emlékszem még nagyon fiatal 
voltam, és egyik bibliaolvasásom 
alkalmával a Hegyi beszédet olvas-
tam, pont a boldogmondásokat, ami 

nagyon megragadott, és valami csodálatos boldogságot 
éreztem én is. Addigra már sokszor hallottam, hogy át 
kell adnunk a szívünket Jézusnak, ha az övéi szeretnénk 
lenni, és ezt én akkor meg is tettem. Nagyon boldog 
voltam, és ez vezet azóta is. 

A másik nagyon jó eseményt akkor éltem át, amikor 
megtaláltam a kedvenc igeversemet. Ez a Lukács 
12:32-ben van megírva: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot”. 
Én vagyok a legkisebb a családban, ezért mindig egy 
kicsit „kicsinynek” éreztem magam. Ezt az igét abban 

az időben kaptam, amikor már közel voltam az érettsé-
gihez. Abban az évfolyamban tanultam, amikor nagyon 
megváltoztak az érettségi követelmények, és még a ta-
nárok sem tudták, hogy mi lesz a követelmény. Nagyon 
féltem tőle, és kicsit nehezteltem is miatta, hogy mind-
három testvérem az előző követelményrendszerben 
végzett, és pont nekem kellett ebbe beleesnem. Akkor 
kaptam ezt az igét, rájöttem, hogy Isten biztos ott lesz 
velem, és nem kell félnem. Ez az ige átsegített ezen a 
nehéz időszakon. 

A harmadik nem is egy esemény, hanem inkább egy 
eseménysorozat volt. Mégpedig az, amikor nagyma-
mámnál voltam nyaranta. Nagymamám komoly hívő 
ember volt, és szinte minden este beszélgettünk vele Is-
tenről, a Bibliáról, mesélt bibliai történeteket, és játszot-
tunk bibliai társasjátékot is. Nagyon szerettem vele len-
ni, mindig szívesen gondolok vissza arra az időre. 

 

Simon Erika 
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VENDÉGSÉGBEN 
 

Füves legelők, csendes vizek és az igazság ösvényei 
 
 

                         Sztasák Márta és a 

 
 

 
Lélekben és testben úgy 
érkeztem meg 
Kecskemétre – az ottani 
baptista gyülekezet 
Bárányka Keresztyén 
Óvodájához –, mint aki 
érzi előre, hogy itt terített 
asztal, finom fogások, de 
leginkább kedves és jó 
házigazda fogja várni. 
Nem is csalódtam. 
Lélekben jól 

megebédeltem, szeretetből feltankoltam. 
Vidám gyerekzsivaj fogad, de olyan jófajta – 

éppen a szabadjáték utáni elpakolásnál tart mindkét 
csoport: kisebbek és nagyobbak. Márti a 
nagybárányka csoportban irányítja a gyerekeket a 
gyertyagyújtáshoz, amikor a szőnyegen körben ülve 
mindenki (!) pár szóban elmondja, hogy milyen 
élményei voltak az előző napi kirándulásról, amikor 
az egész óvoda a kecskeméti Vasútállomásra 
látogatott. Utána megint minden kisgyermek saját 
szavaival imádkozik, néven nevezve, hogy miért 
hálás a tegnapi kirándulásból. 

 
 

Énekelve készülődnek az e heti történet 
eljátszására: a tanítványok csodálatos halfogására 
(Lk 5). Kiosztásra kerülnek a szerepek, igazságosan, 
minden szerepet olyan játszhat, aki eddig még nem 
volt. Ezt kiválóan észben tartják! Néha ugyan az 
éppen nem játszók is közbeszólnak, de ügyesen, az 
igeversekre jól emlékezve idézik fel a történetet. 

Az Úr Jézust kesztyűbáb jeleníti meg, magyar 
hangja egy kislány, aki (ahogy Mártitól utólag 
megtudom) mindig kissé bátortalan, halk szavú, 

mégis a végére lelkesen, komolyan véve a feladatot 
gombolyítja tovább a történetet. 

 
 

Tele a háló a plüsshalakkal, alig bírják a partra 
vonszolni, mindenki teszi a dolgát. Még hozzáveszik 
Lévi, azaz Máté megszólítását is, és azt, ahogyan a 
vámszedő asztalt otthagyva követi az Úr Jézust. Ez 
a kis jelenet is azt a célt szolgálta, ahogyan a 
tematika szerint a különféle foglalkozásokról 
tanulnak a gyerekek. És persze az evangélium 
lényegét is, a Jézus-követést. 

A végén a bibliai Máté meghívott mindenkit 
Jézussal az ünnepi lakomára, így az asztalhoz ültek. 
Hangos énekszóra a dadus néni behozta a délelőtti 
gyümölcstálakat, amikből jó étvággyal falatoztak. 
Kellett is a feltöltekezés, mert a játék nem állt itt meg. 
Következett a Jézus-követés gyakorlása, 
szemléltetése. Előkerültek a szembekötés kellékei, 
majd párokba rendeződtek a gyerekek. Az egyikük 
játszotta az Úr Jézust, akit – a hangját ismerve, 
hallva, és mindig arra figyelve – kellett követnie 
girbe-gurba utakon a teremben a bekötött szemű 
tanítványnak. „Kövess engem!” – ettől zengett az 
egész óvoda!  

Azt nem mondom, hogy néma csendben, de 
Mártira figyelve, vidáman készülődtek az udvari 
játékra. És amíg ők leszaladgálták, lecsúszdázták, 
fogócskázták a bennük 
lévő energiát, addig mi 
elvonultunk, hogy 
beszélgessünk arról, 
ami talán nem is olyan 
természetes ebben a 
mai világban: egy igazi 
keresztyén óvodáról. 
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Névjegy 
 

Antalné Sztasák Márta 
▪ 1969-ben született 
▪ óvodapedagógus, taní-
tó, óvodavezető vég-
zettségű 
▪ férje: Antal László 
▪ gyermekei: Eszter, Pé-
ter, Csilla 
▪ egy unoka boldog 
nagymamája 
▪ a kecskeméti Bárány-
ka Keresztyén Óvoda 
vezetője 

 

– Volt egyszer egy kislány a 
budai gyülekezetben, aki min-
dig óvónő szeretett volna lenni? 
Igen, amióta az eszemet tudom, 
az akartam lenni. Nem véletle-
nül, hiszen anyukám 
(Sztasákné Erzsi) is az volt. 
Sokat jártam be hozzá az oviba, 
nagyon szerette a hivatását, a 
gyerekek is nagyon szerették 
őt. Nagyon jó óvónői példa 

volt előttem. Meg már kisiskolás koromtól kezdve sokat 
vigyáztam az unokatesóimra, sokszor rám bízták őket. 
Így az általános iskola után egyenes út vezetett az óvó-
nőképző szakközépiskolába, majd a főiskolára. 
– És Kecskemétre is egyenes volt az út? 
Hát az nem volt könnyű döntés. Lacival, a férjemmel 
még ott, a budai gyülekezetben ismertük, szerettük meg 
egymást, és egyértelmű vezetést kaptunk, hogy ez a 
kapcsolat Istentől van. Kérdés volt Lacinak, hogy a 
Műszaki Egyetem elvégzése után hol vállaljon munkát, 
és akkor ezt a látást, vezetést kaptuk, hogy Kecskemé-
ten. Semmit nem tudtunk az itteni gyülekezetről. Én 
konkrét igét is kaptam: „Az Úr ezt mondta Abrámnak: 
Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából 
arra a földre, amelyet mutatok neked!” (1Móz 12,1). 
Nekem azért ez nagyon nehéz döntés volt. Mert én sze-
rettem a budai gyülekezetet, az ifit, az ottani barátsága-
im, kapcsolataim fontosak voltak nekem. El sem tudtam 
képzelni, hogy én onnan valaha is eljövök. Meg a na-
gyobb család is Budapesthez kötött. Nagy kihívás volt, 
de Laci is, én is külön-külön, 
meg együtt is ezt a vezetést 
kaptuk, és engedelmesked-
tünk. És azóta is látjuk, hogy 
ez Istentől volt. 
– Óvodavezető is szeretett 
volna lenni az a kislány? 
Egyáltalán nem! Eszembe se 
jutott. Távol állt tőlem ez a 
dolog. (nevet) 
– Mi kötődik hozzád legjob-
ban az óvoda történetéből? 
Amit sosem felejtek el, az a 
2005. március 15-e, amikor is 
Sámuel (Mike Sámuel lelkipásztor) behívott az irodájá-
ba, hogy akar velem beszélni. Elmondta, hogy Ficsor 
Ervinnel, aki akkor a gyülekezetvezető volt, az az Isten-
től kapott látásuk, hogy legyen a gyülekezetnek óvodá-
ja, missziói céllal. Annyi család lakik itt az imaház kör-
nyezetében, hogy jó lenne egy keresztyén óvoda. Ez az 
új imaház már akkor megvolt, és ehhez kapcsolva gon-
dolták az óvodát. Kérte, hogy járjak utána, hogy milyen 
feltételekkel lehet óvodát nyitni.  

Mondtam Sámuel-
nek, hogy ez nagyon jó 
ötlet, nagyon jó látás. 
Láttam én is benne a 
nagy missziói lehetősé-
get, mivel a szülőkkel, a 
családokkal közvetlenül 
lehet találkozni, nem-
csak egy evangélizációs 
alkalom ez, hanem napi 
szinten többszöri talál-
kozási, kapcsolódási le-
hetőség. Viszont addigra 
már megtanultam a fon-
tossági sorrendet: első 
Isten, utána a család, és 
azután a szolgálat. Eb-
ben az időszakban a leg-
kisebb gyermekünkkel, Csillával voltam otthon GYES-
en, és nekem ez fontos volt, mert a többiekkel is végig 
otthon voltam, neki is szerettem volna ezt megadni. 

Imádkoztam, hogy Isten vezessen, mutassa meg az 
akaratát, és akkor kaptam ezt az igét: „Bízzál az Úrban 
teljes szívedből és ne a magad eszére támaszkodjál. 
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvé-
nyeidet.” (Péld 3,5-6). Laci is bátorított, támogatott eb-
ben az új missziói lehetőségben. Ezeket így egyértelmű 
vezetésnek vettem, békességet kaptam, és azóta is erre 
az igére állok rá hitben, amikor bármi probléma, nehé-
zség adódik. Ezután elmentem Magyarországon tize-
negy keresztyén óvodába. Két dolog volt azonos min-

degyikben: mindenhol nagy 
igény volt rá a szülők részé-
ről, és hogy Isten gondosko-
dik róluk, jól működnek. Ezt 
a két tapasztalatot elhoztam 
magammal. Közben kiderült, 
hogy csak úgy lehet óvodát 
indítani, hogy ha az óvodave-
zetőnek megvan a vezetői 
végzettsége.  
– Jött az első akadály? 
Igen, mert akkor nem volt itt 
helyben ez az óvodavezetői 
képzés, és minden hétvégén 

utazni kellett volna, ráadásul nem kevés pénzbe került 
volna a képzés, amire egyáltalán nem volt anyagi kere-
tünk. Két problémám volt: a rendszeres, hosszú elfog-
laltság utazással, és az anyagi fedezet a vezetői képzett-
séghez. És Isten válaszolt. Egyetlen egyszer, (se előtte, 
se utána többször) az óvodavezetői képzést pont abban 
az évben kihelyezték Kecskemétre úgy, hogy félévente 
csak egy hét jelenléti képzésen kellett részt vennem. A 
két év alatt csak kétszer kellett a főiskola székhelyén, 
Hajdúböszörményben vizsgáznom.  
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Amiért a munkatársak szeretnek 
bejönni az óvodába dolgozni: 
 

– misszió, egység, értékrend 
– békesség, szeretet, öröm 
– megértés, öröm, együttműködés 
– összetartás, hűség, kegyelem 
– rendezettség, kegyelem, nyugalom 
– szeretet, hit, megbecsülés 

A finanszírozás részében pedig az volt Isten csodája, 
hogy az volt az utolsó év, amikor az otthon lévő anyu-
káknak az állam fizette a másoddiplomát, így ezt a kép-
zést is. Isten mind a két akadályt elgördítette. Nem volt 
több kifogás, ez Ő tőle volt, Ő meggyőzött, hogy nekem 
ezt csinálnom kell.  

Nagyon hálás vagyok La-
cinak, hogy folyamatosan 
segített, bátorított, mellettem 
állt ebben az időszakban is. 
Hálás vagyok a szüleimnek 
is, akik szintén sokat segítet-
tek ekkor a gyermekeink „le-
foglalásában”. 

Végzem a feladataimat, 
mert hiszem, hogy Istentől 
van, de maga a vezetői stá-
tusz engem abszolút nem 
motivál. Az adminisztrációk, 
az állandó hatósági, kormányhivatali, MÁK-
ellenőrzések, a törvények változásainak nyomon köve-
tése egyáltalán nem motiválnak.  
– Ha jól tudom, volt más akadály is, amit le kellett 
győzni a nyitás előtt. 
Ó, rengeteg volt, folyamatosan! 2007 szeptemberében 
indultunk játszóházzal, ami 2008 februártól folytatódott 
egy engedélyezett egycsoportos óvodával. Úgy kaptuk 
meg az engedélyt, hogy az önkormányzattól kaptunk a 
szomszéd telekből egy darabot, és így építhettünk két-
csoportos óvodát. 2011 február 4-én volt az első kapa-
vágás, és augusztus 31-ig minden szakhatósági enge-
délynek meg kellett lennie. Augusztus végére megvol-
tak a munkatársak, a gyerekek, és egy kivételével a 
szakhatósági engedélyek is. Csak a tűzoltó kartárstól 
nem kaptuk meg, mindenbe be-
lekötött, amibe tudott, olyanba 
is, amit más óvodában engedé-
lyeztek, pedig minden szabályos 
volt. Úgy voltam már, hogy em-
berileg lehetetlen, hogy szep-
tember 1-vel elinduljunk, de hit-
tem, hogy Istennek minden le-
hetséges! 

Ekkor történt, hogy egy ügy-
intézés miatt felutaztam Pestre, 
és a pályaudvaron találkoztam egy nem hívő apukával, 
akinek ide jöttek volna a gyerekei. Kérdezte, mi a hely-
zet, én meg elmondtam a tűzoltósággal kapcsolatos 
helyzetet, meg hogy imádkozunk nagyon. Ezután au-
gusztus utolsó hetében újra jött a tűzoltó, nagyon mér-
ges volt, nem tudtam, mi baja van, de megnézte az elő-
írt dolgokat, és megadta az engedélyt. Megkérdezte, 
hogy maguknak van odafönt kapcsolatuk? Nem értet-
tem. Mondtam, hogy nekem Istennel van kapcsolatom 
odafönn, és mindannyian imádkoztunk, hogy ma meg-
legyen az engedély. Nem mondott semmit, pecsét, alá-
írás, és elment. Később összefutottam azzal az apuká-

val, és kiderült, hogy neki volt egy ismerőse, aki szólt a 
tűzoltóságnál, hogy adják ki végre az engedélyt. Na, ez 
necces volt, de tudtam, hogy Isten akarata ez az óvoda, 
és bíztam Benne. 
– Mennyire vegyes a szülői háttér? 

Amikor indultunk, akkor a 
gyerekek egyharmada gyüle-
kezeti háttérből jött, kéthar-
mada kívülről jött, ami na-
gyon jó volt. Most már fele-
fele az arány… Természetes, 
hogy először a gyülekezeti 
gyerekeket vesszük föl, és 
utána töltjük be a többi he-
lyet. Amikor valaki ide je-
lentkezik, akkor leülök a szü-
lőkkel, és elmondom, hogy 
nekünk nemcsak a nevünkben 
van benne, hogy keresztyén 

óvoda. Nem vallási dogmákat tanítunk, hanem bibliai 
történeteket, és az erre épülő keresztyén értékeket adjuk 
át a gyerekeknek. 
– Hogy épül fel a foglalkozások tematikája? 
Heti projektekben foglalkozunk a gyerekekkel, amit egy 
évre előre kidolgozunk, három éves ciklusban. Ezek 
egymásra épülnek: minden évben a Teremtéssel, bűn-
esettel kezdjük, majd ószövetségi történeteket veszünk 
karácsonyig. A második félévben újszövetségi történe-
tekkel folytatjuk. Ezekhez a bibliai történetekhez kap-
csoljuk a többi foglalkozást is. 
– Azokat úgy, ahogy egy önkormányzati óvodában? 
Igen, minden megvan nálunk is, ami ott van: mese, 
vers, matematika, ének, környezetismeret, ábrázolás, 
mozgás, de pluszban jönnek a bibliai történetek. Ez a 

lényeg, mert így szeretnénk kö-
zelebb hozni a nem hívő csalá-
dokat, hogy megismerjék így is 
Isten szeretetét. 
– Hogyan építitek a kapcsolatot 
az óvodai családokkal? 
Ami a legfontosabb szerintem, 
az a személyes kapcsolat, ami a 
napi találkozások során kialakul 
a szülőkkel, családokkal. A má-

sik fontos közösségi pont, az a Szülői kör. Minden hó-
nap első szerdáján tartjuk a szülői köröket, ahol a szü-
lőket érintő témákban vannak előadások, beszélgetések. 
(Ilyenkor sokszor hívunk keresztény előadót, olyan dol-
gokról beszélgetünk, ami érinti őket.) A családi táborok 
is kiemelt missziói lehetőségek: minden évben elme-
gyünk négy-öt napos családi kirándulásra, (szülők, gye-
rekek, óvodai munkatársak családjaikkal,) ahova sok 
nem hívő család is eljön. Délelőtt vannak házassággal 
kapcsolatos előadások, beszélgetések, este pedig 
evangélizációs alkalmak. Ezek a kirándulások szenzáci-
ós lehetőségek a természetes kapcsolódásra, amikor így 
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Amiért a gyerekek szeretnek idejárni: 
 

– mert nagyon finomak az ételek 
– mert néha hazamehetek 
– sok játék van itt 
– Gábri mindig játszik velem 
– péntekenként hozhatok be játékot 
– mert itt van csúszda 
– Boldizsárral játszhatok 
– ebéd után hazamehetek 
– mindig játszhatok a barátaimmal, mindig kimehe-
tünk az udvarra 
– mert itt van az unokatestvérem 
– mert itt szeretnek 
– Mózessel, a barátommal játszhatok 
– rendőröset játszhatunk a barátaimmal 
– cuki tányérok, szalvéták, finom levesek vannak 
Ezt a poént nem hagyhatom ki: bevallom, kicsit 
irigykedtem az egyik válasz hallatán, mert azért mi-
lyen menő az, hogy valakinek Mózes a barátja…  
„Az Úr pedig beszéle Mózessel színről-színre, amint 
szokott ember szólani barátjával” (2Móz 33,11) 

együtt vagyunk: akár az étkezések, séták, kirándulások 
során tudunk beszélgetni velük. Volt például egy há-
zaspár, akik egy ilyen siófoki kiránduláson tértek meg, 
beépültek a gyülekezetbe. Mások bátorságot vesznek, 
és elkezdenek járni gyülekezetbe. 

Van évente három istentisztelet, (évnyitó, karácsonyi 
koncert, anyák napja,) ahol az óvodások szerepelnek kis 
műsorokkal: ezekre szívesen eljönnek a szülők, roko-
nok. Itt szintén hallhatják az evangéliumot. 
– És nektek, munkatársaknak van valamilyen közös 
programotok? 
Igen. Minden tanév elején és végén van egy-egy közös 
napunk, ahol értékelünk, kitűzünk célokat, beszélge-
tünk. Emellett minden kedden itt az irodában van egy 
imakörünk. Megbeszéljük a problémás helyzeteket, 
imádkozunk egymásért, és az óvodai családokért.  
– Volt olyan nehézség az évek alatt, ami nagyon megviselt? 
Igen, természetesen voltak nagy mélységek, támadások, 
de Isten kegyelméből túljutottam ezeken. A szomorúság 
mellett, ami ezekkel járt, nagyon megerősítő volt az, 
ahogy a csapatom kiállt mellettem. Teljes egység volt 
közöttünk, maximális összetartás, támogattak. Isten azt 
mondta nekem, hogy az Úr Jézus is megüresítette ma-
gát, szolgai formát vett föl, megalázta magát és enge-
delmeskedett. Nekem is követnem kell ebben. Ez, és az 
az egység, ami közöttünk volt segített továbblépni, 
megbocsátani. Ezt csakis Isten tudta kimunkálni, nem 
én préseltem ki magamból. Ahogy azt is, hogy később 
volt, aki bocsánatot kért tőlem. Ez is Isten csodája. 
– Beszéljünk még a csodákról, mert biztos vagyok 
benne, hogy azok is voltak. 
Gyakorlatilag végig csodákat éltünk 
meg: az első engedélyeztetésektől 
kezdve egészen az óvodai építkezésig, 
amikor 2011-ben a kétcsoportos óvo-
da felépült Isten kegyelméből. És ter-
mészetesen azóta is! Például még nem 
is volt kész az óvoda, amikor kaptunk 
tíz nagy szekrényt, amiből utána há-
rom pont befért a raktár szobába, a 
többi hét meg centire passzolva a fo-
lyosóra. 

Vagy amikor óvodába való csempét kerestünk a gye-
rekmosdókba. Végigjártunk sok helyet, a legutolsó ép-
pen bezárás előtt volt, és ott voltak nagyon jó minőségű, 
kimaradt színes csempék rendkívül olcsón. A két gye-
rekmosdóba pontosan annyi darab csempe kellett, 
amennyi ott volt, még a falról is leszedték nekünk a 
bemutatódarabokat. Ezt így nem lehet megszervezni, ez 
csak Istentől lehetett így.  

De a legnagyobb csodákat a gyerekek közt éljük 
meg, ahogy Isten munkálkodik bennük. Hazaviszik a 
bibliai történeteket, az imádságokat, a verseket, az 
aranymondásokat, az énekeket. És ezeket otthon hallják 
a szülők is. A legutóbbi szülői elégedettségi kérdőíven 

93,5%-ban jelezték vissza a szülők, hogy a gyermekei-
ket otthon is foglalkoztatják ezek. Ide kapcsolódik még 
nagy csodaként a szülők Istenhez fordulása, megtérése, 
amiket óriási kegyelemként élünk meg. 

Az is különleges élmény volt, amikor jött a tanfelü-
gyeleti ellenőrzés hitetlen pedagógus kolléganőkkel: 
beültek a foglalkozásokra, és amikor a gyerekek a napi 
gyertyagyújtásnál imádkoztak, – az egyik a macskájá-
ért, a másik egy barátja gyógyulásáért, vagy hogy meg-

kapják a legújabb vágyott játékukat –, 
akkor az egyik tanfelügyelő sírva fa-
kadt. Utána beszélgettünk velük, és azt 
mondták, hogy ők eddig soha nem 
éreztek még ilyet. És tudjuk, hisszük, 
hogy Isten jelenlétét, Lelkét érezték 
meg. Isten irgalmas hozzánk, és mun-
kálkodik! Ez az, amiért érdemes reggel 
hatkor felkelni, bejönni „dolgozni, 
szolgálni”, mert Isten munkálkodik a 
gyerekekben, a szülőkben, a nagyszü-
lőkben, a vendégekben, és bennünk is. 
– Az biztos, hogy ritka az ilyen mun-

kahely. Köszönöm a beszélgetést, és hogy ilyen nyitot-
tan, kedvesen fogadtatok az óvodában. Neked és mun-
katársaidnak ezzel az igével kívánom, hogy Isten ad-
jon továbbra is áldást a munkátokra, életetekre! 
„mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a 
szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom 
azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson 
téged mindannak a jónak a megismerésére, amely 
Krisztusért van bennünk.”(Fil 1,5-6) ezért „Légy hű…”, 
mert „Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt ül-
jön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és 
Atyámmal együtt ülök az ő trónján.” (Jel 3,21)
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Az egyre erősödő zajból tudjuk, hogy visszatért a gyerekcsapat. 
Levetkőzés, gyors kézmosás, és már a gőzölgő tányérok fölé haj-
lik a sok kis buksifej. Csend van, éhesek, jóízűen falatoznak. Köz-
ben még egy-egy percre rám figyelnek, és belemondják a telefo-
nomba, hogy miért is szeretnek ebbe az óvodába járni, van, aki 
kétszer is nyilatkozik, sőt arra is rákérdeznek, hogy hol lehet ezt 
meghallgatni . Még egy kört teszek az oviban, hogy a többi 
munkatárstól megtudjam, mi az, ami elsőre eszükbe jut a munká-
jukról, az óvodáról. Izgulnak, de mondom, hogy ez nem vizsga, 
pont az őszinteségük a fontos. Mindenkitől elbúcsúzom, és meg-
köszönöm az élményt: jó volt látni, hogy amiről beszéltünk az 
nem a cukormáz, hanem a valóság. Pedig tényleg sziruposan 
hangzik, mégis igaz: itt mindenki szereti a másikat. Kívánom, 

hogy ez mindig így legyen! Mert: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan 
ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, 
mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.” (133. 
zsoltár) Én is szívesen dolgoznék itt! 

Ádány Judit 
 

KÉP A FALON 
 

A rózsaszín köd esete a bizalommal 
 

 
 

Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak egy cikket a 
márciusi Mannába, örültem neki, de az írás nem az 
erősségem. Sokat gondolkodtam, hogy miről írjak, de 
segítségemre volt a küldött fénykép. Ez 1984-ben ké-
szült egy ifikiránduláson. 

Amikor megláttam először a képet egyetlen egy szó 
jutott eszembe: BIZALOM. A Budai Baptista Gyüleke-
zetbe születtem, a szüleim oda jártak és járnak a mai na-
pig. Pici koromtól kezdve odatartoztam a gyülekezetbe. 
A családomon kívül itt hallottam Istenről és itt tanultam 
Jézus életéről, és itt tettem fel először a kérdést, hogy mi 
illetve később az, hogy ki a Szent Szellem. Tizennégy 
éves koromban itt tértem meg. Amikor ez a kép készült, 
akkor már három év telt el a megtérésem óta. 

A cikknek azért ez a címe, mert rózsaszín ködben él-
tem Istennel, szerelem volt első látásra.  Nagyon szo-
ros bizalmi kapcsolatban voltam Vele, és rózsaszín 

szemüvegen keresztül láttam az embereket és a körülöt-
tem lévő dolgokat. Feltétel nélkül bíztam az emberek-
ben. Azt akartam, hogy mindenki ugyanúgy érezzen, 
ahogy én érzek Isten felé, mindenki térjen meg és akkor 
minden jó lesz. A képen látszik (középen vagyok sötét 
dzsekiben), hogy lubickolok a szeretetben, biztonság-
ban érzem magam és boldog vagyok. Minden teljes 
volt, még nem jöttek a csalódások, a próbák. A nehé-
zségek néha oda vezettek, hogy csalódtam emberekben, 
elvesztettem a bizalmamat. Lassan felszállt a rózsaszín 
köd és jöttek a szürke hétköznapok. Néha haragudtam 
Istenre, volt, hogy nem értettem, hogy mit akar tőlem, 
nem értettem a válaszait, nem értettem a dolgokat körü-
löttem. Egyetlen egy dolgot kijelenthetek, és ki tudom 
azt mondani, hogy a bizalmamat, soha de soha nem 
vesztettem el Istenben. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenkinek van egy kedvenc igéje a Bibliában, ami a 
bizalomról szól. Hangosan mondd el azt az igét ! 

Sok év telt el a kirándulás óta. Sok mindenen men-
tem keresztül, de a hálán kívül nincs más a szívemben. 
Még most is minden nap tanulom, hogy Jézus szem-
üvegén keresztül lássam és nézzem az embereket, mert 
a mennyei Atyám is Jézus vérén keresztül lát engem tö-
kéletesnek. Istenbe vetett bizalommal én is megtanul-
tam újra bízni az emberekben. 

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fo-
gyott el irgalma.” (JerSir 3,22) 

Czirják (Novák) Klári 

 
 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a 
serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van 
szóváltása a kapuban.” (Zsolt 127,3-5) 
 

 

Márti kedves igeverse: „Bízzál az Úr-
ban teljes szívedből és ne a magad eszére 
támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, 
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 
3,5-6 
Kedves éneke: Azért élek Uram, hogy 
imádjalak 
Kedves helye: bárhol, ahol lehet kirándul-
ni, úszni, és ahol vannak hegyek, patakok 
Családi programja: közös kirándulások 
Amit szívesen újra élne: amikor megtér-
nek emberek 
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EMLÉKOSZLOPOK 
 

Adj új erőt, Urunk! 
„Kívánjátok az Urat, és az Ő erejét. Keressétek az Ő arcát!” (Zsolt 105,4) 

 

Már sokszor elmondtam, hogy egy 
imádkozós közösség milyen nagy 
hatású volt életemben, ahogy teljes 
szívükkel Isten színe elé jöttek. 
Sajnos 1956 után elvesztettem őket 
szemem elől, illetve látókörömből 
kiestek. Az a minta, amit náluk lát-
tam, az Úrban való öröm, ami meg-
ragadott, kezdett lohadni, és hosszú 

ideig nem jött újabb tűz. Lelki, szellemi életem silánnyá 
vált. Nem vettem észre, sőt elégedett voltam magam-
mal. Nem éreztem igazán, hogy hiányom van sok terü-
leten. Akkor az Angyalföldi Gyü-
lekezethez tartoztam, a gyülekezet-
ből többen jártak a Hőgyes Endre 
utcai összejövetelekre, többször 
hívtak, hogy menjek velük, de nem 
akartam. Az egyik öcsém kezdett 
járni olyan közösségekbe, ahol 
működött a Szent Szellem ereje. 
Sokat vitatkoztam vele, mert nem 
volt sok tapasztalatom, tudásom az 
ilyen közösségekről. 

Egy alkalommal autóbuszon 
utaztam, és az egyik megállóban fel-
szállt négy-öt nagyon vidám fiatal. 
Az egyik fiú, akinek nagyon furcsa 
frizurája volt, arról beszélt, hogy mi-
lyen élménye volt, amikor imádkoz-
tak érte, és a gyülekezetnek elmond-
ta, hogy mi történt vele. A vele lévő 
fiatalok is nagyon örültek. Ez nagy 
hatással volt rám: itt van ez a fiú, és a 
többi fiú és lány, és ennyire tudnak 
örülni, hol vagyok én tőlük. Este ta-
lálkoztam az öcsémmel, és kértem, hogy vigyen magával 
oda, ahol imádkoznak értem. Ez a buszon utazó fiú nem 
tudta, hogy amit a többieknek elmondott, valakire mély 
hatást gyakorolt. Így jutottam el egy kis közösségbe, ahol 
nagyon sokat tanultam. Ajándékok működtek, volt gyó-
gyulás, szabadulás, prófétálás, egy testvérnő olyanokat 
mondott, amiket nem tudhatott rólam, mert nem ismert, és 
nagyon speciális volt, és igaz volt, az ismeret beszéde volt. 
Ezt azért írtam le, mert az a közösség volt az egyik állo-
más, ami változást hozott az életembe, ami kimozdított az 
unalmas, vallásos életemből. Egy hívő ember élete nem 
lehet unalmas. 

1991-ben Ádány Misi testvérem szólt, hogy lesz egy 
konferencia, és kérdezte, hogy elmennék-e, egy kis 
gondolkodás után azt mondtam, hogy igen. Nagyon jó 
döntés volt. Az én Uram csodálatosan sorba állította a 

történéseket az én javamra, hasznomra, mert ha bizo-
nyos dolgokat nem tanultam volna meg abban a közös-
ségben, ahol először találkoztam az Úr erejével, nem 
mindent értettem volna meg az ELLEL szolgálat elő-
adásaiból. Először is leírom az Ellel szó angol jelenté-
sét: Mindannyian magasztaljátok fel Jézust. És van egy 
héber jelentése is: királyok Királya és uraknak Ura. 
Angliában van az ELLEL misszió központja, most már 
nagyon sok országba van ELLEL-szolgálat, Magyaror-
szágon is, Az Úr Rétje, Őrbottyánban. 

Tehát 1991-ben jött először Magyarországra ez a 
misszió, „Az Úré a szabadítás” címmel. Mivel volt már 

egy kis képzettségem, továbbkép-
zésnek tekintettem a szolgálók elő-
adásait, több országból jöttek elő-
adók. Tehát természetesen Angliá-
ból, Amerikából, Új Zélandról is. 
Sok tapasztalattal rendelkező imád-
kozók is jöttek, akik segítettek a 
szabadulni vágyóknak. Nagy öröm 
volt látni a szolgálókat, ahogy az Úr 
erejében mozogtak az emberek kö-
zött, és ahogy emberek kötelékekből 
szabadultak fel. Hatalmas dolgok 
történtek, ott volt az Úr! Rövidebb 
előadásokra még többször megláto-
gattak minket, mindig örültünk, 
amikor jöttek. A misszió vezetője 
Peter Horrobin. Ő úgy kapta az el-
hívását, hogy motorszerelés közben 
mutatta meg neki az Úr, hogy így 
kell összerakni a szétesett, elutasí-
tott, fájdalmak között élő embere-
ket, felszabadítani az életre. 

Volt egy előadás az imáról, Di-
namikus imádság címmel, ezt Horrobin tartotta. Sok taní-
tást olvastam, hallottam már az imádságról, de nem min-
degyiket éreztem magaménak, Peter előadásából sok do-
log megragadott. Nem írom le az előadást, csak azt mon-
dom el, hogy élmény volt, hogy az előadás hatására ho-
gyan fejlesztette bennem az Úr az ima fontosságát. A taní-
tásban elhangzott egy fontos alapelv, időt kell töltenünk az 
Úrral, azért is hogy legyünk az Ő jelenlétében, és akkor is, 
amikor döntés előtt állunk. Ima nélkül semmi sem törté-
nik. Dinamikus imaakcióba lépünk Istennel, erővel és 
megfelelő iránnyal. Ima nélkül olyanok vagyunk, mint a 
test vér nélkül. Aktív imádkozás által rajtunk keresztül 
cselekszik az Úr, és így lehet a világban az Úr ereje. Az Úr 
kezében van a jövőnk, azért megyünk Hozzá imádsága-
inkkal. 

Lukács Edit 
 

Hálavers 
 

Köszönöm hálásan Neked 
A látó szemet, 
Mivel láthatom fényedet, 
Napod színeit. Arcodat. 
Az életet. 
A szépséget, a csillogást, 
A jót, 
A Hozzád vivő, száz csodát megért 
Hajót. 
 

A kegyelmet, a halk imát, 
A lelkeket, kikért kiált 
Lelkem, hogy áldjad meg nagyon 
Őket, ama végső napon. 
Aranykoronád csillagit 
Tedd homlokukra, így a hit 
Diadalt arat akkoron… 
Mert vigyáztak, hogy arcomon 
A hálafényből dal legyen! 
S szerettek Téged, Istenem… 

Kárász Izabella 
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„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor 
mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, ha-
nem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,14-15) 
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Névjegy 
 

Tapolyai Emőke 
▪ klinikai és paszto-
rál pszichológus, 
felsővezetői coach, 
szexológus 
▪ 1966-ban született 
▪ tanulmányait az 
USÁ-ban végezte, 
M.A. Clinical 
Pastoral Counselor; 
Theological 
Seminary, Ashland, 
Ohio 
▪ öt gyermek édes-
anyja 
▪ a Kandela központ 
szakmai vezetője 

ISTEN MŰHELYÉBEN 
 

Sorban állni Istennél 
 

Hogy mit gondol a világról, Istenről, azokról a kérdésekről, amik foglalkoztatnak bennünket, azt megtaláljuk az 
interneten, ahol sok írás, előadás, interjú, beszélgetés kapcsolódik az ő nevéhez. De hogyan lett ő keresztény 
létére pszichológus, a mai keresztény társadalom kánonjának részese, hogyan formálta őt Isten azzá, ami? 
Ebben a beszélgetésben mi erre fókuszáltunk. Hiszen olyan sokszor hallottam otthon, férjemtől, hogy lám-
lám, mi lett abból a komoly tekintetű, mégis cserfes kicsi lányból, aki egykor a mi gyülekezetünk padjaiban ült, 
lelkes vasárnapiskolás és kisifis volt, majd egyszer csak családjával együtt eltűnt az imaházból. Tapolyai 
Emőkével beszélgettem. 
 

 

– Emlékszel még, 
hogy a családoddal 
hogyan kerültetek 
hozzánk, a budai 
gyülekezetbe? 
Református család 
vagyunk, de volt a 
szüleinknek egy 
nagyon nehéz idő-
szaka, meghurcolta-
tások, próbatételek, 
és akkor kerültünk 
ide. Úgy emlék-
szem, hogy Mike 
Karcsi bácsi és Má-
ria néni révén, de 
én akkor még kis-
lány voltam. 
– Milyen volt a be-
illeszkedésed? Jól 
érezted magad? 

Nekem csak jó emlékeim vannak. Ez az időszak a hit-
életem megalapozó szakasza volt, utólag kiértékelve a 
közösségnek egy nagyon egészséges verzióját tapasztal-
tam meg. Nekem Szakács bácsi kiemelkedő személyi-
ség volt. Az ő tanításai hozzájárultak ahhoz, hogy cél-
tudatosan, precízen, kritikusan gondolkozzak, hogy biz-
tos-e, hogy azt akarom gondolni, és azt akarom monda-
ni, mint amit mondok. Ő nagyon mély nyomot hagyott 
bennem a mai napig, az ige értelmezésében, az igéhez 
való hűségben. Nekem az otthonom volt a gyülekezet. 
– És a Bibliakör, az is olyan maradandó nyomot ha-
gyott Benned? 
Ez nekem a mai napig olyan érzés, hogy én ott nőttem 
fel a Bibliakörben. Aztán kértem, hogy hadd járjak ifire. 
Akkor a legfiatalabb ifis voltam, és az is fantasztikus 
volt, hogy azt éreztem, ahogy a nagyok húznak felfelé 
gondolatban, lelkiségben. Tehát, hogy kritikusan szem-
lélni, értelmezni az igét, erről gondolkozni együtt. Ez 
nagy élmény volt. Az eljövetelünk mélyen megrendí-
tett, hogy ezt a gyülekezetet elveszítem, és mindenütt 
ehhez hasonlót kerestem, és nem találtam. És nagyon 
érdekes, hogy évekkel később sokszor voltak rémálma-
im, és a rémálmom az volt, hogy a gyülekezet szétosz-
lott, szétszakadt. Sokszor imádkoztam a gyülekezetért, 

és volt, hogy sírva ébredtem 
föl, hogy az a gyülekezet, 
ami volt, nincs többé. Ez 
csak azt mutatja, hogy 
mennyire mélyen kötődtem 
a gyülekezethez. Ez 1988–
89 körül lehetett. 
– Megtérésedben kinek mi-
lyen szerepe volt? 
Engem igaz, mélyen hívő 
emberek vettek körül: a szü-
leim, a nagyszüleim is, a 
nagybátyáim, ők mind meg-
hurcolt keresztények voltak. 
Édesapámnak rengeteg letar-
tóztatott, meghurcolt, a Du-
na-deltába, Szibériába elvitt, 
börtönt megjárt lelkész ba-
rátja volt. Láttam, hogy aki 
Istenhez tartozik, annak bel-
ső stabilitása, belső békessé-
ge van, és mindennek ellené-
re olyan mélyen szereti Istent, kitartó, állhatatos, hogy 
ez nagy húzóerő volt. Az a megkérdőjelezhetetlen ra-
gaszkodás, a csontjaimba rekesztett tűz, hogy nem tehe-
tek másként, mert Ő az én Megváltóm. 
– Nincs más választás. 
– Nem. Van más választás, de képtelen vagyok mást 
tenni, Ő és én egyek vagyunk. A megtérésemnek nincs 
egy itt és ekkor markáns időpontja. Amikor Szakács bá-
csit hallgattam, akkor is annyira mélyen átjárt az igének 
a valósága. És az ő hozzáállása. Nekem felüdítő volt az, 
és a mai napig minden testvérem emlékszik rá, hogy 
amikor felállt valaki a gyülekezetben, hogy Romániából 
jöttünk, Csíkszeredáról, akkor ő kijavította őket, hogy 
üdvözöljük az erdélyi testvéreket. Abban az időben ez 
felkiáltójel volt. Nem egy szokásos dolog volt. Mert ez 
sorsvállalás volt. Nem lázadás volt, hanem sorsvállalás. 
És én emlékszem ezekre az arcokra, akiknek ilyenkor 
egy pillanat alatt könnybe lábadt a szemük. Mert én 
tudtam, hogy amikor azt mondják, hogy onnan jönnek, 
akkor ők ott mit élnek meg. Szóval ez rám nagyon mély 
hatást gyakorolt. 
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– Tizenegy éves voltál. Nem tartottak túl fiatalnak a 
bemerítkezéshez? 
De igen. Szakács bácsi megkérdezte a gyülekezetet, és a 
gyülekezet vállalta, tehát meghallgattak. Én arra úgy 
emlékszem, hogy az csodálatos alkalom volt, amikor a 
gyülekezet kérdez és én felelhetek, és megmutathatom, 
hogy tudom, hogy kiben hiszek. Az egy hosszú meg-
hallgatás volt, kemény kérdésekkel. A Szakács bácsihoz 
illő módon föltett kérdések, nagyon mélyen, esszenciá-
lisan belevágtak az akkori életem mélységeibe, kérdése-
ibe, majdhogynem titkaiba. 
– És miért kellett elmennetek Budáról? 
Mert kimentünk Amerikába. Üldözöttek voltunk itthon, 
és politikai menekültek voltunk kint. Engem nem vettek 
fel itthon gimnáziumba, a testvéreimet se, egyetemre se. 
– Mindez azért, mert apukád egy missziós ember volt 
Igen. Bibliákat csempészett át a határon, és elkapták. Il-
letve '69-'70 körül, amikor a határon túli református lel-
készeket egy nap egyszerre letartóztatták, és édesapám 
ennek ügyében írt nyugatra, hogy 
vegyék már észre, hogy mi történik, 
hogy hány lelkészt elhurcoltak, ak-
kor ennek a levélnek a másolatát 
megtalálták nála. Tehát mi attól 
kezdve folyamatos felügyelet, őri-
zet, megfigyelés alatt voltunk. Fo-
lyamatosan jöttek a házunkhoz is a 
nyomozók. Ez eléggé beszűkített 
élet volt. És akkor az édesapám 
meg két testvérem kiszökött, és mi 
utánuk mentünk családegyesítési 
alapon.  
– Hányan voltatok testvérek? 
Kilencen. Édesapámnak az első há-
zasságából volt három gyermeke, 
ők a féltestvéreim, de mindig egy 
család voltunk. Tehát nálunk nin-
csen az, hogy hatan vagyunk. Ki-
lencen vagyunk testvérek, sajnos 
már ketten nem élnek. 
– Amerika a lehetőségek hazája volt? 
Részben igen. Eleinte munkanélküli segélyen éltünk, 
hányattatott sors volt az. De én azonnal egyetemre ke-
rültem. Nekem azt mondták, hogy ne fejezzem be a 
gimnáziumot, mert fölösleges, hanem egyből egyetem-
mel kezdtem. Pedig még nem is nagyon tudtam angolul, 
de azt mondták, hogy majd sikerül. És ahogy kikerül-
tünk Amerikába, engem két hét múlva el is költöztettek 
a családtól, mert így nagyobb anyagi támogatást kap-
hattam, állami segélyt, hogyha nem velük vagyok. Ez 
kemény volt. Idegen országban mindenkitől hirtelen el-
szakítva, tizenhét évesen. 
– Nagyon nehéz lehetett. Ezek után a pályaválasztásod 
hogy alakult? 
Két zenei diplomát szereztem. Csak utána rájöttem, 
hogy ez nem az a pálya, ami engem lázba hoz, nem az, 

amiért föl akarok kelni reggel, hanem a lélekkel akarok 
foglalkozni. 
– Édesapád, aki pszichiáter és neurológus volt, példa-
ként állt előtted. 
Igen. Ő nekem a tanárom volt. Ő egy hét diplomás nagy 
elme volt, és ő tanított engem ennek a szakmának a legki-
sebb szösszeneteire, azokra a mély zöngékre, amik nin-
csenek leírva, és nem lehet leírni. Ezeket tőle tanultam. 
– Édesanyáddal más volt a kapcsolatod? 
Vele más volt. Tőle a hitnek a misztikus dimenzióit ta-
nultam meg, az Istenben való gyönyörködést, és hogy 
Isten is gyönyörködik bennem. Az érzelmi oldalt, ami 
túlmutat a racionalitáson, ami megfoghatatlan. Istennek 
a lágyságát, a csodáira való nyitottságot, a Szentlélek 
mindent átható munkáját. Ő amúgy szigorú anya volt, 
de amikor a hitről volt szó, Jézus közelségéről, ő ott 
véghetetlen gyönyörűséggel gyönyörködött az Istenben. 
Élete utolsó pillanatáig. Édesapám volt az egyik oldal-
ról a racionalitás, a szisztematikus gondolkodás, a kriti-

kus gondolkodás, az örök megkérdő-
jelezés, az újravizsgálás, a szakma, a 
szimbolika, a pszichiátria, a 
klinikum. Édesanyám pedig a misz-
tikus Istent mutatta meg. 
– És a testvéreiddel milyen volt a vi-
szonyotok? 
A testvéreimmel a mai napig na-
gyon-nagyon szoros a kapcsolatom. 
Az a fajta élet, ami volt, az nagyon 
összetartóvá tette a családot. És ez 
az összetartás ma is megvan. Most a 
húgom beteg lett, és minden testvé-
rem a világ minden tájáról elment 
meglátogatni, erősíteni, nem adjuk 
fel, itt vagyunk. Napi szinten kom-
munikálunk egymással folyamato-
san. 
– Hogyan alakult a személyes csa-
ládi életed? 

Amikor '91-ben először hazajöttem, akkor egy reformá-
tus lelkészhez mentem feleségül. Aztán később együtt 
visszamentünk Amerikába tanulni. Ő missziológiát ta-
nult, én pedig pszichológiát, majd megint visszaköltöz-
tünk Magyarországra, és itt szolgáltunk. 2004-ben vál-
tam el. Az egy nagyon nehéz mélypontja volt az éle-
tünknek. Öt gyermekem van. Három lány és két fiú. 
– Azóta is egyedül vagy. Ez saját döntés? Úgy értem, 
hogy nem is vágytál arra, hogy egy újabb kapcsolatod 
legyen? 
Saját döntés, de az nem igaz, hogy nem szerettem volna 
más kapcsolatot. Mindig is vágytam és vágyok arra, 
hogy Isten adjon mellém társat, akivel együtt tudunk 
gondolkodni, együtt tudunk szolgálni, egymás segítő-
társai lehessünk – és nem játszótársai, ahogy sokan ke-
resik –, együtt élvezzük az élet áldásait. Erre én nyitott 
vagyok, de igaz, hogy sok energiát nem fektettem abba, 
hogy keresgéljek. Még nem találkoztam ilyen férfival. 
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– Annak idején miért jöttél vissza Magyarországra? 
Amerika igazából se nekem, se egyik testvéremnek se 
volt az otthona. Úgy mondanám, hogy a gyökereimet 
nem tudtam, nem lehetett átültetni, ahhoz már túlságo-
san meggyökereztem itthon. Amerika abban volt áldás, 
hogy tanulhattam, fejlődhettem, hogy nem fosztottak 
meg a lehetőségektől. Illetve az, hogy később találtam 
egy olyan közösséget, ahol megtaláltam a szisztemati-
kusan és kritikusan gondolkozó hitnek, illetve a miszti-
kus rácsodálkozó hitnek, ami szemlélődik, ami vizsgál, 
ami nemcsak monológ, hanem az Istennel párbeszédet 
folytató hitnek az ötvözetét. 
– Amikor egyedül maradtál a gyerekekkel, éppen mit 
dolgoztál? 
Szarvason a gimnáziumban tanítottam angolt, és mellet-
te pszichológus voltam Szarvason meg Budapesten. És 
közben felépítettem a budapesti praxist olyan szintre, 
hogy képes legyen eltartani minket, hogy fel tudjunk 
ide költözni. Az akkori főnököm azt mondta, hogy ne a 
gyerekek lelkével foglalkozzak, hanem angolt tanítsak, 
és nem újította meg a szerződésemet. Felköltöztünk 
Zsámbékra a hat, nyolc, tizenegy, tizenhárom, tizenöt 
éves gyerekeimmel. 
– Nem titok, hogy ez a rendelő, a Kandela, ahol most 
is ülünk, édesapáddal volt közös álmotok, elképzelése-
tek, ez a fajta segítő szolgálat. Tehát ő inspirált ebben. 
Igen. Gyerekkoromból 
meghatározó emlék, hogy 
volt egy tanyánk. A mai 
napig visszahallom embe-
rektől, időnként megkeres-
nek, írnak, előadás után 
odajönnek, hogy ők voltak 
a tanyán. Ez a tanya egy 
ilyen lelki kohó volt. Sok 
gondolkozó keresztény ta-
lálkozott ott, és sok beteg is 
jött oda hozzánk. És édes-
apám ott ellátta őket, illetve 
nemcsak ott, hanem az otthonunkban is. A tanyára nya-
ranta jártunk le. Vannak emlékeim, amikor sérült gye-
rekeket fogadunk magunkhoz, akár határon túliakat is, 
édesapám kezeli őket, és édesanyám saját gyerekként 
fogadja be mellénk. Ennek kapcsán a gyerek egész csa-
ládja megtér. Erre nagyon sok példát láttam. Édesapám 
egyik legjobb barátja Paul Tournier, svájci pszichiáter 
volt, ők együtt erről rengeteget gondolkodtak. És édes-
apám vágya volt, ezt a fajta tevékenységet fejleszteni, 
kiterjeszteni. Én ebben nőttem fel, az ereimben folyik, 
és lassan már a gyerekeimében is. És így kezdtem el ezt 
a munkát, és egy idő után láttam, hogy már kevés va-
gyok, és akkor megkértem egy kollegát, hogy álljon be 
mellém. Ő a mai napig itt van. És így fokozatosan min-
dig újabb és újabb kollégát. Mert nagy volt az igény. 
Amit látok, hogy nincsenek keresztény szakemberek, 
nagyon kevés a profi, akkreditált, hitelesített, szakmai-
lag stabil, keresztény szakember, pedig nagyon nagy 

szükség lenne rájuk. Ez a központ azért jött létre, hogy 
őket összefogjuk, és ennek igazából nem annyira a 
módszertan, hanem inkább a lelkiség a lényege. 
– Tehát a keresztény lelkület és a szakmaiság. 
Így van. A kettőnek egy kritikus ötvözete. Tehát, hogy 
szakmailag a legprofibbak legyünk, feddhetetlenek a vi-
lág felé. És a tudományhoz hűségesek. Mert ha a tudo-
mány az valóságos, akkor az Isten igazsága. Tehát, 
hogy a tudományban kiválóak és a hittel átitatottak a 
kollégák. A lelkiség a hitünk gyökereiből fakad, mélyen 
megalapozva, hogy az Istennel átitatott legyen. 
– Igaz-e szerinted az a feltételezés, irányzat, hogy min-
den problémánk kulcsa az, hogy milyen a viszonyunk 
Istennel? 
Ez nem igaz, ezt sajnos nem tudom aláírni, mert én hű-
séges akarok lenni a tudományhoz is, az Isten adta tu-
dományhoz. Vannak olyan szintjei a pszichológiának, 
ami nem kegyelem kérdése. Vannak olyan mélységei a 
pszichének, ami nem a spirituális lélek, a szellem, ha-
nem a psziché, az elmének a működése és az elmének a 
lélekre való kihatása, és a mindent átfogó tudattalan 
működése, amihez igenis kell tudomány. Tehát egy 
depressziósnak, egy szorongónak nem lehet azt monda-
ni, hogy minden hit kérdése, mert itt kémiai egyensúly-
zavarok lehetnek, és van, hogy gyógyszer kell. Tud-e 
Isten csodát tenni? Persze! De a csodának pont az a kü-

lönlegessége, hogy az ak-
kor következik be, amikor 
arról Isten dönt, és néha 
pedig azt mondja, hogy 
használd a józan eszedet. A 
tudomány, ha tényleg tu-
domány, akkor az Isten 
igazságával egyezik. Nem 
mondhatjuk, hogy van tu-
domány, és van isteni iga-
zság, mert akkor, amit tu-
domány hívunk, az nem 
tudomány. Mert vannak 

olyan mélységek, mélységes sebeink, aminek a feltárá-
sát nem lehet azzal megoldani, hogy milyen a kapcsola-
tod Istennel. Néha kell, hogy kiadjuk azt a lelkünkből, 
hogy valaki átgázolt rajtam, kihasznált engem, hogy 
visszaélt velem. Hogy ezt nem tehette volna meg, ehhez 
nem volt joga. Ezeket az igazságokat ki kell mondani. 
És ehhez vagyunk mi az eszközök, hogy egy emberhez 
hogyan nyúljunk, hogyan kérdezzük meg, hogyan ve-
zessük rá, hogyan mondassuk ki, hogyan fedezzük fel 
benne azt a rejtett sebet, amit ő maga se ismer, mert vé-
dekezésből már az agya elrejtette a legmélyebb tudatta-
lanba, ehhez tudomány kell. Tehát ezeket elvetni, azt 
gondolom, hogy szakmai felelőtlenség. 

Nagyon sok hívő emberrel találkoztam már itt, akik 
mélyen odaszánt életűek voltak, és végig vezekeltek év-
tizedeket, hogy miért nem gyógyulnak meg. Fölöslege-
sen, mert igazából volt, hogy csak egy gyógyszert kel-
lett volna elfogadniuk, és amikor elfogadták, felszaba-
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Kedves igém: „Az ajándékozó bővelke-
dik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” 
(Péld 11,25) Ez egy nagyon kedves igém, 
amit én mindig megtapasztalok, hogy a 
munkámban megfeledkezek a saját nyo-
moromról, és ez úgy továbbvisz. Aztán a 
másik: „Hívj segítségül engem a nyomo-
rúság idején! Én megszabadítlak, és te di-
csőítesz engem.” (Zsolt 50,15). Ez nekem 
az életvezető igém. 
Kedves énekem: Az mindig változó. 
Kedves helyem Amerikában: Van egy 
kedves helyem, egy volt évfolyamtársam-
nak az istállója, ahová a férjével felállítot-
tak egy hatalmas régi fagerendákból ké-
szült keresztet, ahová mi összejártunk 
imádkozni. Ez egy nagyon életformáló 
hely volt számomra. Sok szempontból át-
formálta a hitemet, az életemet. Talán 
már nincs is meg, de ez az egyik kedvenc 
helyem. 
Kedves helyem itthon: A régi tanyánk, 
ami még megvan, Kunszentmiklós után a 
pusztában. 
Kedvenc családi programom: Együtt 
lenni a gyerekeimmel. Enni, és a végte-
lenségig beszélgetni. 
Amit szívesen újraélnék: Az Istennel 
való találkozások. Amikor kérdezem, és 
olyan közelségben válaszol, hogy úgy ér-
zem, hogyha kinyújtanám a kezem, meg 
tudnám érinteni. Van sok olyan emlékem, 
amikor így a csendességben ülök, és Isten 
olyan megfogható, közelségben megfog-
ható képekben válaszol, hogy tudom, az 
az Isten jelenléte. Ez igazából megfogal-
mazhatatlan, egyszerre örvendezés és bé-
kesség, egyszerre remény és megnyug-
vás, valami hihetetlen energikus csepp. És 
erre én mindig sorban állok az Istennél 

dultak, és utána azért jöttek vissza sírva, hogy eddig 
miért nem tudtam ott lenni a családom, a szeretteim 
számára. Mert egy olyan betegsége volt, ami egyszerű-
en egy olyan kémiai zavar, ami örökletes. Persze a 
gyógyszert nem mi adjuk, az pszichiátriai jogosultság, 
ezért, amikor olyan esettel találkozunk, amihez már 
nincs képesítésünk, akkor továbbküldjük a megfelelő 
szakemberhez. 
– Sok embertől hallottam már, hogy az embernek a sa-
ját problémáit egyedül kell 
megoldania, Istennel. 
De nem lehet. Nem lehet, mert 
Jézus maga is a Gecsemáné-
kertbe kivitt magával három ta-
nítványt. Hogy maradjatok itt 
velem, közösségben vagyunk, 
közösségre lettünk alkotva. Il-
letve az agynak, a léleknek van 
egy olyan működése, hogy ami-
kor beszélgetünk, akkor a másik 
kérdése kimozdít minket a meg-
szokott rutinunkból. Tehát az 
ember önmagában tekeri a mó-
kuskereket, de amikor jön egy 
külső ember, és föltesz egy tök 
fura kérdést, amire azt mondjuk, 
hogy az hogy jön ide, akkor ki 
kell lépnünk a körforgásból, és 
egy másik szempontból kell 
megvizsgálnunk ugyanazt a 
kérdést. És néha csak ennyi kell. 
– „Mint a vízben egyik orca a 
másikat megmutatja, úgy egyik 
embernek szíve a másikat.” 
(Péld 27,19) 
Igen, mert nem lehet egy életet 
végig leélni tükör nélkül, de ha 
belenéznénk, akkor látnánk, 
hogy mitől fáj a lelkünk. Lehet, 
hogyha a tükörbe belenéznénk, 
akkor jobban elhinnénk, hogy 
Isten csodálatosnak teremtett 
minket is. És Isten igazsága a 
tudományban segít. A tudomány 
elvetése miatt halt meg a nagy-
mamám, azért, mert egy közös-
ség elhitette vele, hogy Isten 
meggyógyítja őt, mert szereti, 
ha igazából hisz, akkor meggyógyítja, orvosok és műtét 
nélkül. Amikor édesapám ezt megtudta, kivitettük 
Amerikába. Megműtötték, és az orvos a következőt 
mondta: ezzel a daganattal, ha kezdeti stádiumban eljött 
volna, a legkönnyebben kezelhető daganat lett volna, és 
ezzel még harminc évet élhetett volna. A nagymamám 
mai napig élhetne, hogyha akkor nem győzik meg arról, 
hogy a hit elég. Ahogy a testnek is néha szakemberre 
van szüksége, ugyanúgy a léleknek is. 

– Mit tartasz sikernek a szakmádban, a hivatásodban? 
Azt, amikor az emberek meggyógyulnak. Amikor vala-
ki azt mondja nekem, öt-tíz-húsz év múlva, hogy amit 
akkor mondtam neki, az átformálta az életét, és a mai 
napig abból táplálkozik, és pozitív hatással volt az éle-
tére. Ez a siker. Amikor azt látom, hogy aki innen ki-
megy, az már nem az, mint aki ide bejött az első alka-
lommal, hanem egy gyógyult élet. 
– Sokan vannak? 

Hála Istennek, sokan. És ez 
nagy öröm. Ez az, amiért érde-
mes reggel felkelni. Csodálatos 
látni azt, hogy Isten hogyan tá-
mogatja a munkát. Tehát, hogy 
én adom a tudomány részét, és 
Isten adja azt, amivel az én hiá-
nyosságaimat kipótolja. 
– Volt olyan világi páciensed, 
aki megtért? 
Igen, többen voltak már. És ez 
mindig megdöbbentő. Olyan is 
volt már, hogy valaki fél évig 
járt hozzám, azt mondta, hogy 
ki ne ejtsem Isten nevét, lezár-
tuk a terápiát, és egy idő múlva 
visszajött, és mondta, hogy ak-
kor most beszéljek neki Istenről. 
– Ez de jó! 
Igen, de ez nem azért van, mert 
én itt nyomatom az evangelizá-
ciót. Ezt sokan nem értik. Én itt 
a pszichológiában gyógyításra 
lettem elhívva, nem pedig térí-
tésre. Mi, evangéliumi kereszté-
nyek nagyon rászoktunk a két-
ségbeesett evangelizációra, 
hogy most van az utolsó pilla-
nat, most gyorsan kell mondani, 
mert aztán soha többet nem lesz 
rá alkalom. Én azt gondolom, 
hogy a létezésem, aki vagyok, 
mindennek Istent kellene hir-
detnie. És az Isten Lelke sokkal 
áthatóbb és sokkal nagyobb an-
nál, mintsem, hogy egy pillanat-
ra szűküljön be, mert különben 
nem tér meg a másik. És sok-
szor a keresztények azért taszí-

tóak, mert nem kíváncsiak az emberre, csak a saját lel-
küket akarják megnyugtatni, hogy az én lelkiismeretem 
rendben van, mert én evangelizáltam. De közben, aki-
nek evangelizáltak, arra egyáltalán nem kíváncsiak. És 
emiatt a kereszténység taszítóvá vált. Mert a saját piros 
pontjukat gyűjtögetik, de az emberre nem kíváncsiak. 
Ez pedig nem is evangelizáció. 



M A N N A   2023. március 

 25 

– Hogyan őrzöd meg a mentális egészségedet, mint se-
gítő ember? 
Én rendszeresen imádkozom a pácienseimért. Nagyon 
ritkán van egy-egy eset, ami nehezebb a szívemnek, 
ami fáj, vagy felzaklat. Ha igen, akkor nekem is van 
egy szupervizorom, akihez elmegyek, és azt mondom, 
hogy na, itt van valaki, aki felzaklatott, mit csináljak 
vele, és akkor én most kibeszélem, hogy tisztán lássunk. 
Ilyenkor igazából egy rátekintést kérek, egy mélyebb 
beszélgetést. Emellett igyekszem testben is tenni az 
egészségemért, sok apró dologgal. És persze az Istennel 
való kapcsolatomban is a stabilitásra törekszem. Sok-
szor csak ülni csendben, és figyelni Istenre, van-e Ben-
ne valami, amit eddig még nem láttam, Jézus jellemé-
nek egy vonása, egy szó, ami megérint? Ez a halk oda-
figyelés, ez már egy párbeszéd Istennel. 
– Mondanál olyan példát az életedből, amikor „vihar-
ban” voltál, és abban hogyan tartott meg Isten? 
Igen. A válás után nagyon nehéz volt, az anyagi létfenn-
tartásért küzdöttem, mert egyedül tartottam el a gyere-
keket. Éppen jöttem fel Pestre autóval, amikor felhívott 
egy kolléganőm, és azt mondta, ha kihagynám a hitet az 
előadásaimból, nagyon nagy sikereket érhetnék el, nagy 
pénz lenne ebben a szakmában, ne legyek ilyen fafejű. 
Letettem a telefont, és azon gondolkoztam, hogy ha an-
nak idején a legnagyobb nehézségben (a családi meg-
hurcoltatások idején) nem tagadtam meg az Urat, akkor 
most hallgassak Róla? Mélyről fakadóan éreztem, hogy 
Istennel beszélgetek, és őszintén azt tudtam mondani, 
hogy én hiszek Benned, és Te velem leszel akkor is, 
hogyha a hívőségemet képviselem a világ felé. Ez egy 
választóvonal volt. Egy isteni megtapasztalás, és Ő 
megáldotta ezt. 
– Milyen érzés az, hogy ma már Téged idéznek műso-
rokban, még áhítatban is? 
Nem szoktam figyelni, hogy hol idézgetnek, de emberi-
leg valahol hazudnék, ha nem mondanám, hogy azért 
egy kicsit jól esik. Örömérzet van bennem, hogy van ér-

telme annak, amit csinálok. Mert amit az emberek most 
belőlem látnak, az több mint huszonöt év kőkemény 
munkája. Tehát nagyon-nagyon sok próbatétel, nehé-
zség, át nem aludt éjszaka. Úgy vagyok, ahogy minden-
ki más: ugyanúgy küzdök, ugyanúgy próbatételeken, 
nehézségeken megyek át, ugyanúgy kapok és adok po-
fonokat, tehát nem vagyok különb. Örülök annak, hogy 
Krisztus, az Ő tudománya az, amit hirdetek, megszólítja 
az embereket. Mert az emberek olyanok – ahogy Jézus 
mondta –, mint a pásztor nélküli juhok. És ezt remélem, 
hogy senki sem veszi sértésnek, de ha a mai lelkipász-
torok mást sem csinálnának a templomokban, az ima-
házakban, mint hogy felolvasnák az igét, és azt monda-
nák, hogy most nem beszélünk róla, gondolkozz el az 
igéről, és ez lenne a prédikáció, állítom, hogy tömegek 
térnének meg. Mert az Isten igéje az lélek és élet. 
– Milyen terveid, vágyaid vannak még? 
Szeretnék sok mindent még átadni, amit megtanultam, 
amit megértettem. Nagyon sok gondolatom van még 
előadásra is, meg könyvekre is. Szeretném ezt a Kande-
la központot tovább építeni, és még több keresztény 
pszichológust ebben a lelkiségben képezni, tanítani, ve-
zetni, mentorálni. Aztán valószínű, hogy majd idővel 
szeretnék ebből visszavonulni és egy kicsit megpihenni, 
mert néha azt érzem, hogy eléggé elfáradtam. 
– Köszönöm a beszélgetést, és ezzel az igével kívánom 
Isten áldását a további munkádra, szolgálatodra, sze-
mélyes életedre: „Az Úré a föld s annak teljessége; a 
föld kereksége s annak lakosai. Mert ő alapította azt a 
tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy 
fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? 
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiá-
bavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. Áldást 
nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen 
az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a 
te orcádat keresik.” (Zsolt 24,1-6) 

Ádány Judit 

 

KÉP A FALON 
 

A régi kisifi 
 

 

Ez a kép több mint negyven évvel ezelőtt készült a kis ifjú-
ságról. Gyülekezetünkben ekkor kedd esténként az ifjúságit 
két csoportban tartotta Szakács bácsi, mert egy csoportban 
nem fértünk el a kisteremben. Szakács bácsi a vasárnap dé-
lelőtti istentisztelet után a bibliakör felsőtagozatában is fog-
lalkozott velünk, mivel mi a gyülekezet tagjainak gyerekei 
voltunk. Nagyon sok ismeretet, tudást kaptunk, amiért há-
lás vagyok. A csoportban lévők nagy része megtért, 
bemerítkezett. Testvérek mondták ránk akkoriban: a jövő 
generációja. A képen lévők közül már van, aki nincs köz-
tünk, a mennyei honba előre ment. Jelenleg a csoportból 
egyedül maradtam ebben a gyülekezetben, a többség más 
gyülekezetekbe jár. 

Ibolya 
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BIBLIAI VACSORAVENDÉG 
 

Pál apostol és én 
 

– Üdv Pál! Eléggé izgulok amiatt, hogy 
tényleg itt vagy. Azt mondtad, hallani 
akarsz a világomról, hogy milyen az 
egyház állapota meg ilyesmik. 
– Igen, kérlek, mesélj! Adott az Isten 
növekedést? Sokan ismerik Krisztus 
Urunkat? 
– Eléggé. A kereszténység a világ ve-
zető vallásai között van. 

– Hogyan? Dicsőség az Istennek! Üldözöttből vezető 
hit! Ez nem semmi! 
– Hát, már 300 körül gyakorlatilag államvallássá tette 
az egyik római császár a kereszténységet, úgyhogy vi-
szonylag régi sztori. 
– 300 körül? 
– Ja igen, bocsánat, a nyugati kultúrában Jézus születé-
se a kronológiai nullpont. Onnan számoljuk az éveket. 
– Ez hihetetlen! Dicsőség az Istennek! Egy egész világ, 
aki az Urunk születésétől datálja az idejét! Nem lehet, 
hogy nálad már megvalósult az Isten országa? 
– Mármint hogy ez már a menny lenne? Nem, dehogy. 
Ma már ez nem jelent senkinek semmit. Megszoktuk, 
hogy így számolunk, ennyi. 
– Na de az, hogy egy római császár térdet hajtott Krisz-
tusnak, az mégiscsak bámulatos! 
– Igen. Bár komplexebb a dolog, mert az illető császár a 
megtérése után is tett pár érdekes dolgot. Véres leszá-
molások, Mithrász kultusz gyakorlása, ilyesmik. 
– Az Úr a szívek vizsgálója. 
– Na, ez egy találó válasz. A lényeg, hogy az egész közép-
kor… vagyis bocsánat, szóval a következő évszázadok alatt 
végig a kereszténység volt az uralkodó vallás és… 
– Elnézést, hogy közbeszólok, de évszázadok? Még év-
századokig nem tért vissza Jézus Urunk?  
– Még évezredekig. Pontosabban kétezer éve nem. 
– Döbbenet. Pedig azt mondta, közel van az a nap! Bár 
éreztem a szolgálatom vége felé, hogy én sem fogom 
megérni. Ismered esetleg az Úr azon példázatát, amiben 
egy menyegző készül, de a vőlegény késik? 
– A tíz szűz példázata, megvan persze. 
– Csak így azon nyomban? Bámulatos! Látszik, hogy a 
szívedben van az Isten igéje! 
– Bárcsak. Annyira nem nagy szám. Minden gyüleke-
zetbe járó ember rávágta volna. 
– Ez valami csoda! 
– Dehogy. Mindenkinél ott a teljes Szentírás, meg ezer-
szer prédikáltak már róla, úgyhogy annyira nem az… 
– Bocsánat, de… a teljes írás? Mindenkinél? Hogy le-
hetséges az? 

– Mondom, sok év telt el. Közben feltalálták, hogyan 
lehet írott szöveget hihetetlen gyorsasággal sokszorosí-
tani. Na meg, ott az internet… 
– Idegen hangzású név. Ő is egy barbár tanítvány? 
– Nem! Nem. Ez egy eszköz… 
– Eszköz? Szerszám? Vagy inkább kardféle? 
– Hát, ártani is tud, az igaz… 
– Tehát inkább kard. 
– Nem, nem, az internetre lehet feltölteni dolgokat, meg írni is… 
– Akkor inkább egy tömlő vagy… valamiféle penna? 
Ezt nem értem. 
– Mindegy is. Inkább talán olyan, mint… hogy is fo-
galmazzam… mint egy csatorna. Vagy mint egy gyűj-
tőhely, csak nem lehet látni. Mindenfélét lehet rajta ta-
lálni, csak tudni kell, hogyan keress rá. Rengeteg sze-
mét, de rengeteg hasznos dolog forrása is. 
– És az Internet birtokolja a teljes írást? 
– Nem csak ott van fent, de igen. Majdnem minden nyelven 
megtalálod az Írást az interneten. De ami még jobb, hogy a 
legnagyobb bibliakutatók kommentárjai, magyarázatai, il-
lusztrációkkal és mindennel ott van. Hozzáférhető. 
– Ez hihetetlen! A tiszta forrás mindenki számára elér-
hető! Ilyen időkben, mint a tiéd, biztosan nem kell küz-
deni tévtanítókkal! 
– Ó, dehogynem… el sem hinnéd, mik vannak. Amióta 
áll a kereszténység, állandóan jelennek meg szekták és 
tévtanítók. 
– Igen, ez ésszerűen hangzik. Ilyen a bűn természete. 
Akárhogy is, a te idődben végre könnyű lehet követő-
nek lenni. A kezedben a teljes írás magyarázatokkal, 
nincs üldözés… Vagy… mi az? Mégis csak nehéz? 
– Hát… 
Elgondolkodom. Mostanában a gyerekeim miatt nem 
tudok felkelni Bibliázni meg imádkozni. Amikor meg 
akad időm, kedvem nincs. Vasárnap alig tudok figyelni 
a tanításra. Meg néha nem is tetszik se a prédikáció, se 
az éneklés. Se a többiek. Általában meghunyászkodom 
az evangelizációs lehetőségek előtt. Sóhajtok. 
– Nem. Végülis nem nehéz. Csak azt hiszem, messze 
nem élek a lehetőségeimmel úgy, ahogy lehetne. 
– De nem ölnek meg, ha hirdeted az igét, ugye jól értettem? 
– Nem, nem csak… 
– Börtön? 
– Ja nem, csak… hát, lenéznek. 
– Tessék? 
– Semmi, semmi. Szóval a kérdésedre a válasz: nem, 
igazából nem nehéz követnem Jézust. Csak mégsem te-
szem úgy, ahogy kéne. 
– Sosem késő elkezdeni! Mindened adott. Élj vele!  
 

Kotán Melitta 
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UGYANAZT – EGYMÁSRÓL 
 

Bodó Lászlóné Panni néni és Bodó (Takács) Csilla 
 
– Tudod-e, hogyan tért meg? 
Panni néni Csilláról: A megtérés egy hosszan érlelődő, 
növekvő folyamat volt nála. Nem siette el. Kiskorától 
fogva vittük a Gyülekezetbe, vasárnapi iskolába. Mike 
Mária nénit nagyon szerette hallgat-
ni. Mivel az aranymondásokat szi-
gorúan kikérdezték, ez az igei tudás 
– utólagos elmondása szerint – ha-
talmas alapot adott a későbbi életé-
hez. Járt ifjúságira keddenként és 
mindig izgatottan készült a május 
elsején induló többnapos ifjúsági ki-
rándulásokra. Szombatonként pedig 
a Wesselényi utcában tartott Baptis-
ta Ifjúsági Kórus próbáira járt. Ilyen 
szempontból a megtérése egy tuda-
tos döntés volt, amit tizennyolc éves 
korában hozott meg. Elmondása sze-
rint tudta, hogy ez az egyetlen vá-
lasztható jó út számára. 1987 Pün-
kösdhétfőn volt a bemerítése. 
Csilla Panni néniről: Ehhez egy kis segítséget kellett 
kérnem Édesanyámtól, Ő így mesélte el megtérését: „A 
szülői ház, és a gyülekezet határozták meg megtérése-
met. A megtérésem egy folyamat volt. Úgy kezdődött, 
hogy hívő családba születtem, ahol esténként édesapánk 
a nagy Bibliából elolvasta az igét, letérdeltünk, imád-
koztunk. Szüleim az otthoni környezetben mindazt 
megélték gyermekeik előtt, amilyen életet, magatartást 
a Bibliából, Jézus Krisztustól tanultak, hallottak. Min-
dezt örömteli szívvel, minden vallásos dogmáktól men-
tesen adták át nekünk. Nem abból állt az életük, hogy 
egy hívőnek mit szabad, 
vagy mit tilos tenni. Egy-
szerűen tették a jót, meg-
szerettették velünk a szép 
zenét, zengett a lakás, ami-
kor a rádióban a „Hallelu-
ja” kórus csendült fel, elen-
gedtek minden olyan hely-
re, ahová Jézus is velünk 
jöhetett volna. Mindez az 
ötvenes években. Bizalmat 
és szabadságot kaptunk 
szüleinktől. Láttuk azt is, 
hogy viszonyulnak környe-
zetükhöz. A Nagyenyed ut-
cai lakás, a kárpitos műhely ajtaja mindig nyitva állt a 
rászorulók, a szükségben lévők előtt, a kevésből is tud-
tak adni. Ezt mi gyerekek láttuk, átéltük, és mély nyo-
mot hagyott lelki életünkben. A gyülekezet volt a má-
sodik otthonom. Vasárnapiskolai tanítóim, Szabó Lász-

ló, Vida Sándor, Vas Ferenc lelkipásztor testvérek ige-
hirdetései vezettek el a megtérésemhez, a döntésig, 
hogy Jézus Krisztust befogadom az életembe, az ő aka-
rata szerint szeretném leélni az életemet. A bemerítésem 

tizenhat évesen, 1957. június 9-én a 
Nap utcai templomban volt. Szabó 
László testvér merített be a testvé-
reimmel együtt.” 
– Mi akart lenni gyerekkorában? 
Panni néni Csilláról: Télen hóem-
ber, nyáron biciklista. 
Csilla Panni néniről: Fagylaltos. 
Közelükben volt a Nárcisz cuk-
rászda innen jöhetett az ihlet. 
– Mi az, amit a legjobban becsülsz 
benne? 
Panni néni Csilláról: Mély Isten-
hitét, amellyel a hitetlenek, kétel-
kedők felé fordul. Lényeglátását. 
Megoldást jelentő válaszokat tud 

adni nehéz helyzetekre, problémák megoldására. Min-
dezt gyorsan de szeretettel, irgalmas szívvel. 
Csilla Panni néniről: A hite megvallásának bátorságát. 
Az iskolában csúfolták a hite miatt (50-es évek), de 
azóta sem szégyelli az evangéliumot megvallani. Min-
dig úgy irányítja a beszélgetést, hogy az Úrról tudjon 
bizonyságot tenni. 
– Mik a legfontosabb dolgok, amit tőle tanultál? 
Panni néni Csilláról: Vállalkozzunk új technikai fej-
lesztések megtanulására, mint okostelefon, tablet, sütés-
főzési új technikák és hasonlók. Ha valami szép dolog 

megtetszik, merjem meg-
venni (ha van rá pénzem). 
Vállaljak be olyan utakat, 
amit régebben nem mer-
tem. 
Csilla Panni néniről: Ala-
posságot, kitartást. Amit 
elkezdtél azt fejezd is be, 
még ha kihívás vagy na-
gyon nehéz is a feladat. 
Anyagiak kezelése, pénz-
beosztás. Ebben a tizedfi-
zetés és az adakozás fon-
tossága is benne van. 
– Hogyan lehet őt a leg-

jobban szeretni? 
Panni néni Csilláról: Dicsérettel, ha időt töltök vele, ha 
a kedvenc ételét főzőm. 
Csilla Panni néniről: Időt tölteni vele. (lehetőleg szemé-
lyesen). Ha sikerül valami váratlan dologgal meglepni. 
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– Melyik az a pillanat, esemény, érzés amit szívesen 
újraélnél vele? 
Panni néni Csilláról: Öt-hat éves korában szilveszter 
éjszakán gyalogosan jöttünk haza az imaházból, ropo-
gott a friss hó a talpunk alatt, fogtuk gyermekeink ke-
zét, beszélgettünk, csúszkáltunk, hógolyóztunk, nagyo-
kat nevettünk. Körülöttünk csend és csak a fehér havas 
táj, fent a csillagok világítottak az éjszakában. Felejthe-
tetlen, csodálatos visszahozhatatlan emlék. 

Csilla Panni néniről: Sok ilyen van, de talán egy nekem 
nagyon kedves pillanat amikor 1993 vagy 94 nyarán 
egy forró júliusi pénteken munkából fáradtan hazaérve, 
lehuppantunk a nagyszobai fotelbe, lábunk fent a kis 
kávézó asztalon, (egy pohár sörrel a kezünkben) sokáig 
beszélgettünk az élet nagy kérdéseiről. 
 

(Panni néni és Csilla évtizedekig a budai gyülekezet tagjai 
voltak) 

 
 

Kotánné Joli és Kotán (Csernus) Dorottya 
 

– Tudod-e, hogyan 
tért meg? 
Joli Dorottyáról: 
2014 nyarán érezte 
Isten vonzását, 
ősszel kezdett tö-
rekvőkre járni. Egy 
konferencia estéjén 
ismerte fel a bűnei 
súlyát és azt köve-
tően kérte Isten 
bocsánatát. Ezután 
megváltozott: el-
tűnt a kritikus 
szemlélete, hirte-
lenjében másképp 

tekintett az emberekre, kedvessé vált irányukba. 
Dorottya Joliról: Egy nagy ifjúsági konferencián. A 
kiscsoportos beszélgetésen a vezető a János 3,16-ot 
hozta fel, és bár sokat hallotta már, akkor ütötte igazán 
szíven. Ekkor ismerte fel a bűnösségét is, és hogy Is-
ten kegyelmére szorul. 
– Mi akart lenni gyerekkorában? 
Joli Dorottyáról: Nem volt semmi konkrétum. 
Dorottya Joliról: Nem tudtam, de megkérdeztem, és 
boltos néni. 
– Mi az, amit a legjobban becsülsz benne? 
Joli Dorottyáról: Céltudatos életet él. 
Dorottya Joliról: Hogy megszült és felnevelt minket; 
nagyon gondoskodó és keményen dolgozott egész éle-
tében, hogy a családnak minden szükségest biztosít-
son. Precíz és alapos. Nagyon figyelmes a család min-
den tagjával, pontosan tudja, ki mit szeret, és igyek-
szik a kedvünkben járni, örömet szerezni (sütemény, 
kedvenc étel, ital, kinek mire van szüksége). 
– Mik a legfontosabb dolgok, amiket tőle tanultál? 
Joli Dorottyáról: Az emberek felé való kedvességet, 
mosolygósságot. Továbbá azt, hogy fogadjuk el min-
den ember egyediségét, ahogyan Isten megteremtette 
őket, úgy szeressük őket. 

Dorottya Joliról: Hogy milyen egy támogató (lel-
kész)feleség, és hogy milyen figyelmes az emberekkel, 
különösen a szeretteivel. Továbbá, hogyan kell rendet 
és tisztaságot tartani otthon. 
– Hogyan lehet őt a legjobban szeretni? 
Joli Dorottyáról: Egyszerűen csak mellette lenni: a ta-
nulmányai során sok feladata volt és nagyon jól tudott a 
társaságomban tanulni. Elég volt az, hogy én a konyhá-
ban tevékenykedtem, ő pedig a konyhaasztalnál tudta 
tanulni a tételeit. Apró ajándékoknak és figyelmessé-
geknek is nagyon örül. 
Dorottya Joliról: Meghallgatni őt, közös programot 
szervezni. 
– Melyik az a pillanat, esemény, érzés, amit szívesen 
újraélnél vele? 
Joli Dorottyáról: Nyáron balatonozás együtt, közös csa-
ládi együttlétek a tágabb családdal (Kabán). Szaunázás 
együtt. 
Dorottya Joliról: Amikor elmondtuk, hogy babát vá-
runk, és amikor eljöttek meglátogatni a kórházban Ná-
tán születése után. És azokat a pillanatokat, amikor 
mindketten nagyon nevetünk valamin. 
 

 
 

 
 

„Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győz-
tem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.” (Jel 3,21)  
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„Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal 
inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki 
munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vona-
kodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az el-
fordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. 
Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.” (Fil 2,12-15) 
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NŐI–LÉT–KÉRDÉS 
 

Krisztus jó illata vagyunk (Vagy csak annak kéne lenni?!) 
 

Milyen nőnek lenni? Milyen egy jó 
keresztény, feleség, anya, nagy-
mama, vagy kislány? Be kell, hogy 
ismerjem, hogy nem szeretem eze-
ket a kérdéseket, mint ahogy azt se 
tartom értelmes dolognak, hogy 
azon vitatkozzunk, hogy melyik a 
virág: az ibolya, a gyöngyvirág, 
vagy a rózsa, hogy a többit ne is 

említsem. Mind az, s a maga nemében, még a mezei 
gyomnövény is egyedülálló, az alpesi rétek virágözönéről 
nem is beszélve! Mind szép, sőt gyönyörű, s mindet a 
„boldog Isten” teremtette, különböző színben, formában és 
illattal megáldva. 

Ezért úgy gondolom, nagyon méltatlan lenne, ha 
minket embereket próbálnánk meg sablonosítani. Ma-
dách Imre: Az ember tragédiájában többek között erre 
próbálja felhívni a figyelmet, amikor a tizenkettedik 
színben Michelangelo, (a „hetvenkettedik”, akinek már 
neve sincs, csak száma), azért kap megrovást, mert el-
hagyta a műhelyét, amelyben arra volt kárhoztatva, 
hogy egész életében széklábakat faragjon, s azt se tűr-
ték, hogy némi művészetet csempésszen ebbe a lélekte-
len monotonitásba. 

Úgy érzem, hogy sokszor ez jellemző a ma emberére 
is. Tudjuk, hogy milyennek kell lennie egy „jó kislány-
nak”, vagy egy „sikeres nőnek”, s most csak azért a női 
oldalt említem, mert ez a szűken vett témánk. 

Én, személy szerint úgy látom, s ezt is képviselem, 
hogy mindnyájan Isten különleges és egyedi alkotásai 
vagyunk. Különböző adottságokkal, képességekkel, 
tálentumokkal, terhelhetőséggel és feladatokkal. Kár 
lenne akár egymáshoz, akár egy „ideális”, ám a való-
ságban nem létező álomképhez mérnünk egymást és 
magunkat. Sok felesleges görcstől megkímélnénk a lá-
nyokat, asszonyokat, ha ezt az egyszerű igazságot a 
magunkévá tudnánk tenni.  

A tálentumok példázata egyértelműen rávilágít erre 
az igazságra. (Mt 25,14-30) Isten, a Teremtőnk és szere-
tő Mennyei Atyánk, pontosan ismer minket. Tudja a ké-
pességeinket, jobban, mint mi magunk, s azt is, hogy 
ebből adódóan mi bízható ránk. Se többet nem vár tő-
lünk, mert nem akar agyonnyomni, se kevesebbet, mert 
a lustaságot nem díjazza. A példázatbeli szolgának se 
sikerült „kidumálnia” magát! 

Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy milyen nőnek 
lenni ma, azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, 
mert olyan elvárás-halom zúdul felénk, melyet nem le-
het teljesíteni. Ha az egyik helyen megpróbálunk dere-
kasan helytállni, a másik területen valami elmarad, azaz 
szinte állandóan szerepkonfliktusban élünk.  

Mindez persze nem újkeletű valami, hiszen az élet 

soha nem volt könnyű. A bűneset óta nyögjük a fájdal-
mas szülést, s az orcánk verejtékével szerezzük meg a 
mindennapi kenyeret. Talán csak annyit változott a 
helyzet az elmúlt évtizedekben, hogy míg korábban év-
századok alatt kialakult szerepek szerint működött az 
emberi társadalom, s benne a társadalom legkisebb egy-
sége a család is, addig napjainkra minden felborult, s ez 
minket, nőket is húsbavágóan érint. Egyrészt örvende-
tes, hogy immár hivatalosan is elfogadjuk azt az isteni 
elvet, hogy „Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs 
szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28.)  

Másrészt kivívott női egyenjogúságunknak nemcsak 
pozitív hozadéka van, hanem bizony negatív is. Mert az 
felemelő, hogy immár nemcsak a konyha, gyerekszoba, 
mosókonyha világában mozoghatunk, de valahogy azért 
még mindig zömében minket terhelnek ezek a kötele-
zettségek is, miközben mint felelős munkavállalók a 
munkahelyünkön is helyt kell állnunk. Ezen túlmenően 
ott vannak a különféle társadalmi és szociális tevékeny-
ségek, s nem utolsósorban a gyülekezeti szolgálatok, 
melyekből jó párat egyértelműen női hatáskörbe utal-
tunk. Van ennek a kérdésnek még egy olyan összetevő-
je, melyről talán kevesebbet beszélünk, mint kellene, ez 
pedig a kirakatrendezés kérdése. Ezt egy történettel sze-
retném megvilágítani.  

Az interneten olvastam egy interjút Gyarmati And-
reával, melyben többek között egyik osztálytalálkozójá-
ról sztorizott. Szeretett osztályfőnökük, mielőtt min-
denki beszámolt volna az eltelt évekről szelíden így fi-
gyelmeztette őket: Gyerekek, nem kellene úgy járni, 
mint ahogy az, egy korábbi osztályomban megesett, 
ahol egyik ember a másik után áradozott csodálatos és 
sikeres életéről, egész addig, míg az egyik fiú csak any-
nyit mondott, hogy őszintén csodálja a többieket, mert 
az ő élete romokban hever, s részletezte helyzetét. Az 
őszinte megnyilvánulást követő döbbent csendben, egy 
halk hang csöndesen megszólalt: talán újra kellene kez-
deni a névsort... (https://24.hu/poszt-itt/2022/09/24/gyarmati-
andrea-edesapam-nem-szallt-ki-a-kocsibol-az-erettsegi-talalkozojan-
engem-az-enyemen-atolelt-a-szeretet/) A történetet azért írtam 
le, mert sajnos nagyon sok esetben ugyanezeket a körö-
ket járjuk mi, keresztény nők is. Ügyesek vagyunk, si-
keresek, szépek és energikusak, miközben az Úr tudja a 
valóságot. Sajnos azonban ezzel a hazugsággal, mert 
nevezzük nevén a dolgot, azt sugalljuk, különösen a ná-
lunk fiatalabbaknak, vagy hitben éretlenebbeknek, hogy 
ők valamit nagyon rosszul csinálnak, mert ha jól csinál-
nák, akkor minden szerepükben szuperül teljesítenének, 
miközben ez koránt sincs így. Mert lehet, hogy valaki 
valóban csodálatos feleség, édesanya, és háziasszony, 
mert ezt kapta Istentől, de értelmetlen dolog lenne ezzel 
együtt egy csúcsmenedzseri teljesítményt is elvárni tőle, 

ttps://24.hu/poszt-itt/2022/09/24/gyarmati-andrea-edesapam-nem-szallt-ki-a-kocsibol-az-erettsegi-talalkozojan-engem-az-enyemen-atolelt-a-szeretet/)
ttps://24.hu/poszt-itt/2022/09/24/gyarmati-andrea-edesapam-nem-szallt-ki-a-kocsibol-az-erettsegi-talalkozojan-engem-az-enyemen-atolelt-a-szeretet/)
ttps://24.hu/poszt-itt/2022/09/24/gyarmati-andrea-edesapam-nem-szallt-ki-a-kocsibol-az-erettsegi-talalkozojan-engem-az-enyemen-atolelt-a-szeretet/)
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s ez fordítva is igaz. 
A mindennapjainkat egyre inkább átszövő virtuális 

világban természetesen minden lehetséges. Elég hozzá 
egy kis színpadi teljesítmény, némi fogalmazási képes-
séggel, s egy-két számítógépes korrekcióval, s máris 
minden kész, és működik, és látható, és hallható, és 
„IGAZ”. S akkor még nem beszéltem a szépségipar 
egyre bővülő kínálatáról, melyet nem engedhetünk meg 
magunknak, hogy ne vegyünk igénybe, mert a végén 
még lúzerek leszünk! Ugye, érezhető az ironikus hang-
nem, mert döbbenet, hogy milyen szinten járatja velünk 
a bolondját az ördög! 

Rátérve a személyes vonatkozásra, mert a felkérés er-
ről is szólt, habár nem jellemző rám az előtérbe helyez-
kedés. Lelkész feleségként az ember minden elképzelhe-
tő és el nem képzelhető elvárással találkozik, melyek 
részben jogosak, részben emberfelettiek, egyes esetekben 
pedig szembehelyezkednek még Isten teremtésben meg-
határozott rendjével is. Gondolok például arra, hogy ne-
kem nem az a dolgom, hogy az újszülött babámmal tö-
rődjek, azt bárki megteheti, a szoptatásról meg kár is be-
szélni, hiszen ott vannak a tápszerek, meg a bébiételek, 
az én dolgom a gyülekezetek gondozása, segítése, a gye-
reknek meg keressek valakit. Erről ennyit... 

Hogy mégis mit csináltam a több mint harmincöt év 
alatt? Szinte mindent. Tréfásan azt szoktam mondani, 
hogy az összes olyan feladat hozzám csorgott, melyre 
nem volt más jelentkező. Tehát én voltam a „Valaki 
testvér”, mert valakinek csak meg kellett csinálni!  Va-
lahogy úgy voltam vele, hogy nincs lehetetlen feladat, 
csak hozzá kell kezdeni, s Istentől kérni és várni az ötle-
tet, az erőt és a kitartást. Nagyon sok mindent a 
„learning by doing” modern pedagógiai módszerével 
sajátítottam el, habár soha nem gondoltam magam 
„trendinek”, csak a szükségen szerettem volna enyhíte-
ni. Dáviddal együtt sokszor megtapasztaltam: „Veled a 
rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átug-
rom.” (Zsolt 18,30). 

Ezen túlmenően, immár több mint huszonnyolc éve 
szolgálok a Magyar Evangéliumi Rádiónál. Nem tud-

nám megmondani, hogy hány óra műsort készítettem ez 
alatt az idő alatt, vagy mennyi cikket írtam, hány fotót 
készítettem az Antenna magazin számára, mint ahogy azt 
se, hogy hány száz emberrel interjúztam, az analfabéta 
roma testvérektől kezdve, egyetemi professzorokig, vagy 
akár a Magyar Tudományos Akadémia alelnökéig. Na-
gyon sok testvér egészen személyes dolgokat is megosz-
tott velem ezek alatt a beszélgetések alatt, s ezek segítet-
tek egyensúlyban maradnom, mert nem tagadom, sok-
szor éreztem úgy, hogy összecsapnak a fejem fölött a 
hullámok, nem bírom tovább. De aztán jött a józanodás: 
engem nem adtak el fiatal lányként, nem telepítettek ki, a 
gyerekeimet se vitték el állami gondozásba, mert „politi-
kailag megbízhatatlan” háttérrel rendelkezem. Nem buj-
dostam orosz katonák elől, nem menekültem a háború-
ban végig Európán, s nem maradtam özvegyen fiatalasz-
szonyként sok apró gyermekkel, nem éltem bántalmazó 
kapcsolatban, nem vertek rendszeresen, azért mert gyü-
lekezetbe járok, hogy csak néhány női sorsot említsek. (A 
bizonyságtételek hitelességét, a tőlünk telhető módon 
minden alkalommal ellenőrizzük.) 

Soha nem akartam elfelejteni, hogy mindeközben én 
elsősorban feleség és édesanya is vagyok, és segítőtárs, 
s immár nagymama is, mert ezeket a területeket rajtam 
kívül senki nem végezheti el, s ha elhanyagolom, akkor 
minden más is sérül. 

Aki személyesen ismer, tudja, hogy nem vagyok egy 
„body builder” alkat, s a feladatok súlya alatt gyakran ta-
pasztaltam Pál apostolhoz hasonlóan, hogy cserépedény 
az életem, de azt is, hogy mindez azért van, „hogy ezt a 
rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsam, és ne magam-
nak.” (2Kor 4,7) Mit tettem jól, Isten szerint, s mit csak 
emberi elvárásoknak igyekezvén megfelelni? Az Úr tud-
ja, s majd Ő mondja ki a végső ítéletet is. Bizonyára le-
hetett volna jobban is tenni, amit tettem, s néha talán 
jobban felmérni a fontossági sorrendeket, de igyekeztem 
tőlem telhetően a legjobbat adni. Teréz anyával együtt 
vallom, hogy „ebben a világban nem tehetünk nagy dol-
gokat, csak kis dolgokat nagy szeretettel.” 

Kulcsár Tiborné Ádány Anikó 
 

A TE IGÉD IGAZSÁG 
 

Okkal vagy életben 
 

Négy és fél évvel ezelőtt egy nagy 
műtéten estem át. Azt mondták a mű-
tét után, hogy kemoterápia mellett há-
rom-hat hónap van hátra. Akkor elha-
tároztam, hogy kihasználom az időt, 
megkeresem minden nap örömét, és a 
hálaokokat. Nem aggodalmaskodom, 
mert ha békében maradok, akkor em-

lékezem: a megoldás Atyám dolga. Ha imádkozom, 
Atyám behívja a helyzetbe és felhatalmazást ad a meny-
nyei erőknek, hogy működésbe lépjenek, és megoldják 
a helyzetet. „mert tudja a ti Atyátok, mire van szüksége-

tek, még mielőtt kérnétek tőle.” (Mt, 6,8/b) Éreztem 
Atyám szeretetét, gyógyítását. 

A Mai Ige első oldalán megragadott egy mondat: 
„Okkal vagy életben.” Én??? Milyen feladatom van 
még? Születésnapomra a 91. zsoltár 10-12. versét kap-
tam: „… nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem fér-
het csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vi-
gyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek té-
ged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” 

Csordultig van hálával a szívem Atyám felé, a meg-
tartásért és az örömökért. 

Sztasákné Erzsike 
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Névjegy 
 

Bolyki Krisztina 
▪ zeneterapeuta, pár-
kapcsolati szakember 
▪ az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán 
végzett, emellett szá-
mos zeneterápiás és 
párterápiás szakkép-
zésen vett részt 
▪ 1971-ben született 
▪ férje: Bolyki György 
▪ három gyermek 
édesanyja 

ISTEN MŰHELYÉBEN 
 

A lélek is Isten csodája 
 

A régi, szép időkben a budafoki gyülekezetben zenés, ifjúsági alkalmakon is ismerkedhettek az arra kíváncsi-
ak Isten igéjével. A zongoránál sokszor egy vékony, hosszú barna hajú lány ült, komoly szemüvegben, aki 
lelkesen kísérte az énekeket. Innen ismerjük egymást Bolyki (Gál) Krisztivel, aki azóta a zenét a lelki segít-
ségnyújtás területén használja, ahol gondokkal küzdő gyerekeknek és szüleiknek segít helyretenni a dolgai-
kat. Vele beszélgettem egy budai polgári lakásban, ami most rendelőként is működik: Róla, Istenről, a ta-
nácsadás irányairól és szükségességéről, élete sarkalatos pontjairól. 
 
 

– Nem volt 
könnyű dolgom, 
amikor Rád ke-
restem az inter-
neten, mert ösz-
szesen három 
Veled kapcsola-
tos találat volt. 
Ez tudatos ré-
szedről? 
Nem tudatos, de 

személyesen 
nem vagyok ak-

tív a közösségi médiában, a praxisom szempontjából 
pedig igazából nincs szükség rá. A kliensek egymásnak 
adják a tapasztalataikat és a telefonszámomat, így épült 
fel évek során a praxisom, az intézményekben pedig ál-
landó munkám van, nincs szükségem reklámra. Azt 
gondolom, szakmailag nem előnyös, ha erős mondatok 
jelennek meg rólam illetve tőlem, mert a kontextusból 
kiragadva félreérthetők, és szűkítik a megértés terét. A 
tanácsadás és a terápia is kapcsolatban és folyamatban 
kifejtett munka, nagyon fontos a kontextus, és mindig 
az elért hatás a fontos, vagyis hogy mit érünk el a fo-
lyamat eszközeivel. Ezért van az például, hogy ugyan a 
spiritualitás szintet is be lehet hozni a folyamatba, ha 
nyitott rá a kliens, de ezen belül, ha tudja, hogy te elkö-
telezett vagy valamilyen vallás/filozófia irányába, akkor 
rögtön lezárhat. Ilyenkor még annyit sem tudunk dol-
gozni ezen a téren, amennyit ő szeretne, és sajnálom ezt 
a kiesett lehetőséget. A klasszikus, nagy pszichoterápi-
áknál egyáltalán nem, vagyis a lehető legkevésbé jelen-
het meg a terapeuta belső valósága a közös térben.  
– Ahogy a felvezetőben írtam. mi azokról a jó hírű ’90-
es évekbeli budafoki ifjúsági zenés alkalmakról ismer-
jük egymást, ahol Te rendszeresen zongoráztál. Ne-
kem akkor az volt a benyomásom, hogy komoly, hívő 
lány vagy. Neked milyen emlékeid vannak erről, meg a 
nagy gyülekezetről? 
Nekem nagyon jó emlékeim vannak. Amikor én ott fia-
tal voltam, nagyon nagy élet volt evangelizációs szinten 
is. Az ifjúsági vezetőktől, és a lelkészektől, Kovács Gé-
za bácsitól és Kulcsár Tibortól rengeteget lehetett ta-
nulni. Egész életemben hálás leszek azért, hogy segítet-
tek lerakni az alapokat: hogyan lehet megismerni Istent, 
hogyan találkozhatunk Vele. Én ott tértem meg, ott 

szántam oda életemet Is-
tennek. És ezek az ifjúsá-
gi alkalmak nagyon jók 
voltak! 
– De ez jött a családból is, 
hívő családban nőttél fel. 
Abszolút. A családban is 
azt tanultam, hogy a 
Krisztus követése szá-
momra nagyon jó út lesz. 
Visszanézve nagyon ér-
dekes, hogy én mit kép-
zeltem akkor erről, de 
maga a szándék jó volt, 
és az évek során remé-
nyeim szerint egyre köze-
lebb kerülök, még ha las-
san is, a lényeg megértéséhez! 
– Budafokról miért jöttél el? 
Férjhez mentem, és választani kellett, a férjem közössé-
gébe vagy az enyémbe járjunk együtt. 
– Férjed Bolyki György, a Bolyki Brothers zenei for-
máció egyik tagja. Hogy ismerkedtetek meg? 
Én a MEKDSZ-ben voltam diákkörvezető, sok konfe-
renciát, tábort szerveztünk, és egy ilyen táborban talál-
koztunk először. Utána tulajdonképpen fél év alatt el is 
dőlt, hogy érdeklődünk egymás iránt, és ez nagyon 
mélynek tűnik. Nekem még régebben mondta valaki, 
hogy amikor majd azt érzed, hogy legbelül minden 
passzol, akkor ő lesz az. Addig is voltak szimpatikus fi-
úk nyilván, de valahogy vele nagyon izgalmas és felka-
varó volt a találkozás 
– Ő milyen gyülekezetbe járt? 
Ő a Keresztyén Testvérgyülekezetből jött, Biatorbágyra 
járt, és amikor mi 1994-ben összeházasodtunk, felme-
rült a kérdés, hogy hova járjunk. Mivel ő ott igehirdető 
is volt, azt gondoltuk, hogy fontosabb, hogy ő ott le-
gyen, minthogy én itt legyek Budafokon. 
– A gyerekek hogyan érkeztek a családba? 
Három gyermekünk van, már felnőttek. Mindhárman 
hívő emberek. Mindegyik elég hamar, tizennyolc-
tizenkilenc éves korában elköltözött otthonról. Én örül-
tem ennek, hogy próbálgatják az önálló életet. Nagyob-
bik lányom a harmadik egyetemét végzi és dolgozik, a 
kisebbik is tanul még munka mellett, két egyetem után 
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most filmipari képzésben tanul. A fiam jazzgitáros és 
saját projekteket csinál, zenét szerez és együttest vezet, 
és mellette gazdasági egyetemen tanul.  
– Bekerültél egy még nagyobb családba, mint a sajátod, 
amely ráadásul országszerte ismert is. Nem nyomasztott 
ez téged, a Bolyki név nem kötelezett valamire? 
Igazából nem, egyáltalán nem. Egyrészt a férjem a leg-
nyitottabb ember, akit ismerek, és egyáltalán nem ezen 
a síkon gondolkozik. Maga az előadóművészi pálya 
persze nem könnyű, tehát az, hogy neki este a színpa-
don teljesíteni kell, és ez lelkileg, érzelmileg is erősen 
igénybe veszi, ami nyilván számít a család szempontjá-
ból is. Az viszont igaz, hogy bekerültem egy nagyon 
összeszokott csapatba: a négy fiú és ráadásul két fiúnak 
a felesége szintén zenész, egy zenekarban játszottak. Ez 
eleinte nem volt könnyű, de ez is szépen kialakult az 
évek során. 
– Nekünk van még egy kapcsolódási pontunk, ami 
sajnos elég szomorú. Amikor apósom temetése volt 
2006-ban, édesapád a budafoki gyülekezetből többek-
kel együtt szolgált volna ott, mint a fúvószenekar veze-
tője. De sajnos nem ért oda. 
Valóban: elindult és útközben halt meg... 
– Igen. Letaglózó volt. Te hogy élted ezt meg? 
Sokáig mintha megfagytam volna legbelül. Aztán évek-
kel később a munkámhoz szükséges terápiás foglalko-
zásokon éreztem először, hogy ez a merevség elkezd 
oldódni. 
– Az is nyilván segített, hogy már volt saját családod. 
Nagyon, abszolút. A gyerekekkel sokat beszélgettünk 
erről, és ez is segített abban, hogy oldódjanak a negatív 
érzések. 
– A zenélés szeretete egyértelműen a családodból, a 
gyülekezetből jött. Azt, hogy nem erre mentél tovább, 
mi döntötte el? 
Általános iskola végén az volt a döntő, hogy zongoris-
taként a zenész pálya kiszámíthatatlan és elég nehéz. 
Úgy éreztem, tágabb lehetőségeim lesznek, ha a bölcsé-
szet felé megyek és nyelvet tanulok. Így lett gimnázi-
um, majd a bölcsészkar, történelem-német szakon. A 
diploma után etika-erkölcstan posztgraduális képzést 
végeztem. Amikor a gyerekek még kicsik voltak, keres-
nem kellett valami olyan munkát, amit magam osztok 
be: így fordultam először a zeneterápia felé.  
– Milyen képzettséged van ebből? 
Az ELTE-n zeneterapeuta posztgraduális képzés volt az 
első, rengeteg gyakorlattal és a lehetőségekhez képest 
magas szintű elméleti, pszichológiai-pszichiátriai ta-
nulmányokkal. Aztán egy imaginatív zeneterápiás mód-
szer, a Kokas-módszer következett. Egyéni és csoportos 
fejlesztéseket csináltam, főleg gyermekek és kamaszok. 
körében. Azt a modellt alakítottam ki, hogy három-négy 
alkalom után mindig szülői konzultációt tartottam, mert 
így sokkal hatékonyabban tudtam dolgozni.  Aztán ezek 
a szülők kapcsolati ügyekben is kérdeztek, ami nyilván 
összefügg a gyermekneveléssel. Ekkor kezdtem el a 

párkapcsolati képzések felé orientálódni. Elmentem a 
hazánkban fellelhető és képzést is kínáló párkapcsolati 
tanácsadókhoz: dr. Mészáros Ádám, dr. Mihalecz Gá-
bor, EFT (érzelmi fókuszú párterápia képzés). Így ala-
kult ki ez a kettős profil. Azóta is természetesen folya-
matosan képzem magam, mind a két területen. 
– Te hogyan éled meg a hétköznapokban a nőiségedet, 
a bibliai irány szerint, a saját elgondolásod szerint? 
Ezt fontosnak tartottam, ezért állandóan egyeztetek ma-
gammal, a lelkiismeretemmel, igyekszem megérteni a 
Biblia erre vonatkozó részeit. Úgy gondolom, hogy sa-
ját lelkemre nekem kell vigyázni, mert ez parancsba van 
adva, és a családban betöltött szerepeim pedig szintúgy 
elsőbbséget élveznek. Én is nagy váltásnak éltem meg a 
házasság-szülőség kezdetét, mert ez másfajta létállapo-
tot, viszonylatot jelentett. 

Megértésem szerint ez egy Isten által hierarchizált 
rendszert jelent (nem egyenlőtlenséget, hanem szerep-
osztást), ahol mindenkinek megvan a tere és az ehhez 
tartozó felelőssége. Az elején csak hittem, ma pedig 
mondhatom, hogy úgy tapasztaltam, akkor tudok sze-
mélyesen a legjobban kiteljesedni és a családom felől is 
békében lenni, ha elfogadom azt a viszonylatot, amiben 
vagyok, és azon belül és az által kapcsolódom az élet-
hez. Nyilván jelent lemondást is, főleg a család kialaku-
lásának idején, de ma, az eredmények tükrében nagyon 
hálás vagyok, és nem sajnálom az árát. Jók a kapcsola-
tok és alapvetően békesség van a családunkban. Ez ma 
mindennél többet jelent számomra.  
– És mi a nőnek a tere egy házasságban, és mi a férfi-
nak? Mit gondolsz erről konkrétan: megegyezés kér-
dése vagy törvény szerint megyünk? 
Ez attól függ, hogy milyen síkon beszélünk. A legkülső 
sík, a feladatok elosztása szerintem megegyezés kérdé-
se, itt érdemes jó és átbeszélt kompromisszumokat köt-
ni.  A másik sík a lelki (pszichés) sík: a két nemnél álta-
lánosságban más lelki struktúra alakul ki: a férfiak sok-
kal inkább célra tartó, egy ügyet nagyon erősen hajszoló 
működésben érzik otthon magukat, vagyis az erő egy 
irányba van összpontosítva. A nők figyelme viszont ki-
terjed sok mindenre és állandóan monitorozzák ezek ál-
lapotát. Ezen a síkon egymás kiegészítésére, az elfoga-
dásra érdemes törekedni a jó működés érdekében. A 
szellemi viszonylatban (már ahol ez egyáltalán megje-
lenik) a különbség a felelős vezető férfi, és a vezetést 
elismerő nő között áll fenn. Ezen a síkon azt gondolom, 
a hit az, amitől működik a kapcsolat és a család: a veze-
téshez és ennek elismeréséhez is hitre van szükség, 
mindkét szerep bizonyos szempontból önfeladás. Hit 
hiányában nem érdemes ezt a szellemi síkot megcéloz-
ni, mert csak megkeseredést és kudarcot hoz. Magam 
részéről arra jöttem rá, hogy mielőtt végtelen elemzé-
sekbe kezdek és harcba fogok, magamat érdemes meg-
kérdeznem: hiszek? 
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– Hogyan működhet a szellemi vezetés a mindennap-
okban? 
A szellemi vezetés elengedhetetlen és minden helyzet-
ben érvényes eleme szerintem az Istentől való vezetett-
ség, az Istenben elrejtettség. Hiszen a Biblia szerint eb-
ben a minta Krisztus. Amit Ő tett, és ahogy élt, annak 
egyetlen értelmes mércéje van: Isten igazsága. A veze-
tés rugalmasan változó eleme pedig mindennek a kife-
jeződése. Az előbbi tartalmazza a helyzet megértését, 
minél több szempontból, és annak elkérését, hogy mi a 
teendő. A mozgó elem pedig ennek megfelelően sokféle 
lehet: határozott döntés vagy tanácskozás a családdal, 
iránymutatás vagy iránykeresés együtt, a döntés átenge-
dése, mert a másik járatosabb az aktuális témában, vagy 
annak felismerése, hogy nincs 
döntéshelyzet stb. Vagyis egy 
szeretettel és hittel teli elöljárás 
tulajdonképpen, aminek legfon-
tosabb eleme a hitben való meg-
erősödés.  
– Jellemzően milyen problé-
mákkal jönnek hozzád? 
Nagyon sokfélével: kamaszok és 
párok szexuális problémákkal, 
párválasztási nehézségekkel, 
kapcsolati nehézségekkel, válás 
alatt és után. Sajnos sokan elég 
későn, a nagyobb problémák 
megjelenése után négy-öt évvel 
jönnek. 
– Hogy látod, miért jutnak el a 
keresztények a válásig? 
Az ember kapcsolatokban él: a 
test, a lélek, a szellem és a másik 
ember kapcsolatában. Amikor az 
egyik síkon megjelenik egy 
probléma (pl. zavar a társam va-
lamely viselkedése), nehéz meg-
találni, melyik sík a leginkább 
érintett. Nyilván mindegyik, de 
nem mindegy, hol érdemes be-
avatkozni elsőként. Ezt egy szakemberrel hamarabb 
meg lehet találni. Vagyis azt egy problémának látom, 
hogy későn kérnek segítséget. A másik probléma, hogy 
a nehézségekre a válasz sokszor az, hogy majd imádko-
zunk és Isten megoldja. Ez sokszor annyit jelent, hogy 
hagyjatok békén, nem akarok róla beszélni. 

Azt gondolom, hogy egy ember amint Isten gyerme-
ke lesz, a természete nem lesz abban a pillanatban át-
alakítva, hanem az egy élet munkája. Ez a megszentelő-
dés. A megszentelődés folyamata közben viszont zajlik 
egy házasság, gyermeknevelés, különféle kapcsolatok, 
amiket a még nem teljesen átalakult személyiség tanult 
megoldások mentén kezel. Persze nem zárható ki, hogy 
Isten sokszor úgy tud vezetni minket, bölcstelen embe-
reket, hogy mégis bölcsen cselekszünk időnként, ám az 
életvezetés ennél bonyolultabb. A keresztény házasság 

két ember kapcsolata, amire nemcsak a Biblia „házas-
sági” passzusai, hanem az emberekre, az egymással va-
ló bánásmódra, valamint a saját magunkra vonatkozó 
részek is érvényesek. Vagyis ha a társammal nem úgy 
bánok, mint a felebarátommal, hiába próbálom vezetni, 
a szélesebb keretet nem tartom be. 
– Boldogság, önzőség, hogy jönnek elő? Milyen igé-
nyeik vannak az embereknek a párkapcsolatuk minő-
ségét illetően? 
A párkapcsolatban fellépő igények, a kapcsolódási mó-
dok, valamint a boldogság szó értelmezése is alapvető-
en a származási családban és egyéb tapasztalatok által 
meghatározott belső meggyőződések. A legfontosabb 
dolog, hogy hogyan reagálok a társamra, az általában 

mélyről jövő meggyőződés, úgy 
érzem, hogy ez így elég vagy ez 
így jó. A tanácsadáson ki lehet 
bontani, tudatosítani lehet eze-
ket, és gyakorolni lehet más 
megközelítési módokat is. A 
kapcsolódás művészet, nem 
könnyű, és sok tudás valamint 
gyakorlat kell hozzá. Sokszor 
minden jó szándék ellenére az 
alapvető tudás hiányzik. Ilyen-
kor nem értjük, mi a gond, és 
előjönnek a sztereotip válaszok, 
a „címkék”: a társam önző, 
nárcisztikus, ilyen-olyan – pe-
dig sok esetben a kapcsolódás 
maga hibás, ezt kell javítani. 

Ma olyan kultúrában élünk, 
ami az üzeneteivel önmagun-
kon kívül igyekszik helyezni 
bennünket: ez igaz a boldogság-
fogalomra, az önzésre, és sok 
másra is. Így nem gondosko-
dunk magunkról és a másikról, 
az igazi, mély igényeknek meg-
felelően, hanem ösztöneit elé-
gítjük ki, a felszínes igényeket. 

Ez nem ad megelégedettséget, belső békét.  
– Ezeket meg lehet éreztetni velük? 
Abszolút, sőt hát érzik, csak nem tudják kifejezni, vagy 
nincs módjuk rá, mert a kapcsolatban sok a negativitás, 
és ez nem kedvez az önfeltárásnak.  Sokszor olyan érzé-
sem van, hogy csak az idő kell meg az én figyelmem, a 
koncentráció, és néhány fogalom tisztázása, hogy gon-
dolkodjanak rajta, és ha ezek megvannak, a megoldáso-
kat a pár maga találja meg. Én alapvetően az érzelmi 
fókuszú párterápiás gyakorlatot részesítem előnyben, 
ami azt jelenti, hogy a jelenségek érzelmi hátterét ki-
bontva jutunk el a kapcsolatot működtető elemekig: el-
fogadás, megbocsátás, szeretet, megértés. És így jutunk 
el a kapcsolódást kizáró elemekig, mint kritika, védeke-
zés, elhangolódás, önmagunkon kívül levés. 

Kedves igeversem: „Ezért meghajtom 
térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja 
minden nemzetség mennyen és földön: 
adja meg nektek dicsőségének gazdagsá-
ga szerint, hogy hatalmasan megerősöd-
jék bennetek a belső ember az ő Lelke ál-
tal; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit 
által, a szeretetben meggyökerezve és 
megalapozva képesek legyetek felfogni 
minden szenttel együtt: mi a szélesség és 
hosszúság, magasság és mélység; és így 
megismerjétek Krisztus minden ismeretet 
meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent 
átfogó teljességére jussatok. Aki pedig 
mindent megtehet sokkal bőségesebben, 
mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a 
bennünk munkálkodó erő szerint: azé a 
dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által 
nemzedékről nemzedékre, örökkön-
örökké. Ámen.” (Ef 3,14-21) 
Kedves énekem: sokszor megszólal 
bennem: Tüzed, Uram, Jézus... 
Kedves helyem: bárhol a természetben 
Kedves családi programom: többórás 
beszélgetések az élet nagy dolgairól 
Amit szívesen újraélnék: Jeruzsálem – 
életre szóló élmény nekem 
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– Hogy érzed a szerepedet a terápia során? Benned is, 
bennük is dolgozik Isten? 
Az biztos, hogy ahol keresztény ember van, ott Isten is 
hat. Nekem tudatosan abban segít leginkább a keresz-
ténységem, hogy amikor a Bibliával ellentétes követ-
keztetésre jut a tudomány (vagy akár én egy-egy eset 
kapcsán), akkor az arra sarkall, hogy még alaposabban 
körüljárjam a kérdést. Hiszen hitem szerint a Biblia a 
valóságot közvetíti az emberről, a pszichéről, a kapcso-
latokról is. Aki vagyok, abban erőteljesen munkálkodik 
Isten, így ez a személyiség van jelen a munkámban is. 
Keresztény klienssel a spirituális sík is bevonható, ami 
a dolgok teljesebb megértését jelenti, ez mindig nagy 
öröm számomra.   
– Az érzelmi feltárás során pédául azt kell kideríteni, 
hogy valaki mitől dühös? 
Igen, mert egyrészt az érzelmeknek 
jelzőfunkciója van. Ha dühös vala-
ki, akkor úgy érzi, valami számára 
fontos dolog forog kockán, és ezt a 
fontos értéket kell megtalálni. A 
düh sokszor helyettes érzelem, a sa-
ját félelmemre adott válasz. Erköl-
csi szabályaink vannak a düh keze-
lésének módjára, de a jelentés kide-
rítése a mi feladatunk. A másik fon-
tos dolog az érzelmek kifejezésével 
kapcsolatban az, hogy ez ad módot 
arra, hogy a társban együttérzés je-
lenjen meg, és összehangolódjanak. 
Nem az a kérdés, amin a vita folyik: 
hogy például ki hová teszi a kony-
haruhát (ez szinte állandó téma...), 
hanem hogy mögötte milyen érzel-
mek, értékek, megbántódottságok 
és félelmek vannak. Viszont ritka 
az olyan pár, amely ilyen mély szinten tud beszélgetni. 
Egyre felszínesebbek vagyunk, és ez a figyelmünk és 
megértési igényünkre is kihat sajnos. Ezzel sokat vesz-
tünk. 
– Mi zavarja, gátolja ezeket az igényeket? 
Túl sok az inger körülöttünk, ezekre lehetetlen tudato-
san figyelni, feldolgozni, belső döntést hozni róluk, pe-
dig ez lenne a módja a kiegyensúlyozott életnek. Nem 
tehetünk mást, mint hogy sok dolgon csak átsiklunk, fé-
lig fogjuk fel őket, ettől persze nő a belső zűrzavar. Az-
tán ott van a csend hiánya. Mélyen figyelni csak úgy le-
het, ha irányítjuk a figyelmünket, és kizárunk sok egyéb 
ingert. Viszont ha állandó zaj van, nagyon nehéz ez a 
fókuszálás. Nagyon sokszor azt látom, hogy a szeretet-
re, mint tevékenységre való képesség ezen múlik: a sze-
retethez szükséges empátiához mélyebb figyelem kell, 

mint amit manapság megszoktunk. A zeneterápiában 
mindig is a figyelemmel dolgoztam, az az egyik alap-
elem volt, és ezt jelezték vissza legelőször a kliensek, 
hogy a figyelmük megváltozott, sokat mélyült. Mert a 
figyelem komplex folyamat és mindenre kihat, a tanu-
lástól kezdve az érzelmekig, sorolhatnánk: minden 
pszichés folyamatra. Csak a figyelem által valósítható 
meg a lélektani elemek egyéni összekapcsolása. Mosta-
nában olyan, mintha direkt szórnák szét a figyelmünket. 
– Nem véletlen ez, szerintem. Tudjuk, hogy a sátán 
neve az, hogy szétdobáló. 
Nekem az a tapasztalatom, hogy ha az emberek figye-
lemmel és türelemmel, az időt is rászánva fordulnak 
egy helyzet felé, meg tudják oldani a problémáikat. A 
tanácsadáson nyújtok ehhez tudást, tapasztalatot, a 
személyiségem egyéb elemeit, vezetem és ezzel gyorsí-

tom a folyamatot, hogy megfelelő 
környezetet teremtsünk annak, 
hogy a kliens maga ismerje fel és 
hozza rendbe azt, ami nem jól 
funkcionál. Minden folyamatnak 
van egy fordulópontja, amikor 
érezhető, hogy az aktuálisan ele-
gendő tudás és megfelelő hozzáál-
lás létrejött, és akkor megfordul a 
helyzet: a kliens kezdi el irányítani, 
és ő maga lesz a megoldás kidolgo-
zója. A fordulópontig segítek eljut-
ni, onnantól a kliens saját psziché-
jéből fakadnak fel azok az utak, le-
hetőségek, víziók, amik számára az 
adott ponton a megoldást, az előre-
lépést jelentik. Ez nagyon izgalmas 
és szép élmény számomra: Isten 
csodája, hogy lelkünkben (pszic-
hénkben) és szellemünkben renge-

teg erő és útmutatás van. Keresztény embereknél pedig 
ez a lehetőség végtelen, az újjászületés által. Hihetetlen 
szép dolog. 
– Ennél szebb végszó nem is kell. Köszönöm a beszél-
getést, és kívánom, hogy személyes életed és munkád 
továbbra is Isten védőszárnyai alatt legyenek: „Hálát 
adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a ke-
gyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. 
Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden 
beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról 
való bizonyságtétel megerősödött bennetek. … Hűsé-
ges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisz-
tussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 4-5; 9) 
 

Ádány Judit 
(Az interjú begépelésért külön köszönet Páva Ibolyának.) 

 
 

„Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; ... Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. 
Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van ír-
va: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” (1Kor 1,26;30-31) 
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MEGHALLGATTATOTT 
 

Hétköznapi kéréseim 
 

Tavaly a testvéreméknél, 
Csilláéknál a két kisebb testvér, 
Ádám és Sára megbetegedtek, és 
kérte, hogy a házicsoportban 
imádkozzunk értük. Az Úr meg-
hallgatta, meggyógyultak, a család 
boldog volt, és megköszönték, 
hogy imádkoztunk. 

Idén január elején a munkahe-
lyemen sok posta volt (a postázóban dolgozom), és el-
gondolkodtam, hogy fogom kiosztani ezeket. Imádkoz-
tam érte, és az Úr meghallgatta, minden nagyon jó lett. 
Máskor elveszett egy-egy levél, nagyon elkeseredtem 

miatta. A házicsoportban kértem a testvéreimet, hogy 
imádkozzunk érte, hogy meglegyen, és hála az Úrnak 
meglettek a levelek. 

Van egy munkatársnőm, aki a postai leveleket intézi. 
Nagyon sokszor nem úgy viselkedik velem, ahogy jól 
esne. Lelkileg is megbántott. Ezért is imádkoztunk, és 
már jobban viselkedik velem. Hála az Úrnak, hiszem, 
hogy megváltozik. Hála az Úrnak, hogy imádság által 
még nyugdíjasként is dolgozhatok. 

Apróságok ezek. Amikor mosógépet vettem, a csap 
elromlott, a szállításért is imádkoztam, és ezeket is 
mind meghallgatta az Úr. 

Horpácsi Éva
 
 

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a 
te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de 
szabadíts meg a Gonosztól.” (Mt 6,9-13) 
 

 

Engedelmességben 
 

Meghallani az Úr hangját és enge-
delmeskedni – ezek a gondolatok 
foglalkoztatnak mostanában. Több 
esemény is sorakozik előttem, ami-
ket most átgondoltam. 

Meg kellett tanulnom, hogy ha 
az Úr mond valamit, azt meg kell 
tennem. Sajnos voltak olyan alkal-
mak, amikor késztetést éreztem a 

cselekvésre, de mégis elmulasztottam, félelemből vagy 
halogatás miatt. Utána már bántam, és nyugtalan voltam 
miatta, de már a lehetőség elmúlt, és nem lehetett pó-
tolni. Isten kegyelme az, ha mégis van rá mód később is 
megtenni. Sokszor nem is gondolunk bele, hogy milyen 
nagy dolgokat tud cselekedni az Úr, ha engedelmesek 
vagyunk. és tud használni minket. 

Régebben történt, hogy az Úr indíttatására egyik is-
merősünknek felajánlást tettünk egy dologban. Évekkel 
később tudtuk csak meg, hogy milyen nagy bajból men-
tette ki őt az Úr azáltal, hogy engedelmeskedtünk. 

Volt olyan is, hogy akadályba ütköztem, amikor meg 
kellett tennem valamit, de olyan erős volt az Úr készte-
tése, hogy mindenképp véghezvittem. Ezek olyan örö-
mök, amik a lelkünk békéjét munkálják, és hitünket 
megerősítik. Tudom, még ha félek is néha, bátran kell 
lépni, és megtenni amit az Úr kér tőlem, mert ha elmu-
lasztom, akkor elveszítem a békességemet és az erőmet, 
Ő pedig számonkéri tőlem. 

Életünk során sok megpróbáltatásban és harcban 
volt részünk. A gonosz támadásai jöttek egymás után, 

vagy éppen egyszerre zúdult ránk, de Mennyei Atyánk 
segített, kimentett, ha Hozzá fordultunk, imáinkat meg-
hallgatta. 

Egy időszakban megoldhatatlannak látszó helyzetbe 
kerültünk. Teljesíthetetlen kikötések, feltételek akadá-
lyoztak minket, hiába küzdöttünk, hadakoztunk, nem 
jutottunk előbbre. Tudtuk, hogy itt már csak az Úr se-
gíthet, hittel imádkozva az Ő kezébe tettük az ügyet, és 
vártunk. Hamarosan olyan csodálatos fordulat, esemény 
történt, amire soha nem gondoltunk volna. Az Úr ajtó-
kat nyitott meg, olyan embereket adott, akik jóindulattal 
voltak irányunkba. az ügy simán elrendeződött, és csak 
dicsőíteni tudtuk Istent. 

A türelem nem erősségem, szeretek mindent gyorsan 
és jól elrendezni. Az Úr arra is tanít, hogy türelemmel 
legyek, amíg Ő cselekszik. Ez nem könnyű dolog, ha 
hosszú ideig kell várni. Egy ilyen elhúzódó probléma 
lelkileg nagyon leterhelt. Csak telt az idő, tehetetlennek 
éreztem magam, nem láttam a megoldást, és nem tud-
tam, mit tehetnék. Sokat imádkoztam, és kértem az 
Urat, hogy segítsen valahogy, vagy mutassa meg, hogy 
mit tegyek. Azt az igét kaptam a szívembe, hogy „Az 
Úr hadakozik érettetek, ti pedig veszteg legyetek.” 
(2Móz 14,14). Megértettem, és boldog voltam, hogy az 
Ő kezében tudhatom ezt az ügyet is, amit csodásan el is 
rendezett. 

Hálás a szívem az Úrnak szeretetéért, jóságáért, sza-
badításáért. Bízom Benne, mert Ő a mi segítőnk, meg-
mentőnk. „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! 
Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsolt 34,9). 

Zákányné Eti 
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ÚJRAÉLNÉM 
 

Isten vonzásában 
 

Számomra a legjobb élmények 
azok voltak, amikor Isten úgy szólt 
hozzám, hogy egyértelműen értet-
tem, amit mondani akart és a kö-
vetkezmények is visszaigazolták, 
hogy az Tőle jött. Igazán azt szeret-
ném újra és újra megtapasztalni, 
hogy értem Istent és sikerül aszerint 
cselekednem. 

Néhány konkrét példa, amikor ezt átélhettem: Egy 
reggel autóval mentem be a munkahelyemre és közben 
Isten vezetéséről gondolkodtam. Vágytam arra, hogy 
jobban el tudjam különíteni, hogy mi az én gondolatom, 
és mi Isten vezetése. Hirtelen egy kérdés suhant át a 
gondolatomon: Hogyan tanultál meg vezetni? Automa-
tikusan válaszoltam rá: egy oktatót megkértem, hogy 
üljön mellém és tanítson a gyakorlatban. Miért ne kér-
hetném meg Istent, hogy tanítson Ő megkülönböztetni 
az Ő hangját minden mástól. Miután kértem Istent, 
hogy gyakoroltasson, öröm volt bennem. Figyeltem és 
Isten tényleg adott helyzeteket és mindig öröm volt fel-
fedeznem, ha jól értettem Őt. Abban az időszakban úgy 

éreztem magam, hogy tíz cm-rel a föld fölött járok az 
örömtől, amit Istentől kapok.  

Máskor Isten odaküldött valakihez, akinek nem volt 
üdvbizonyossága – pedig gyülekezetben nőtt fel –, hogy 
beszélgessek vele. Nem éreztem igazán alkalmasnak 
magam, hogy segítsek neki, de engedelmeskedtem. Át-
éltem, hogy az én alkalmas voltom Istentől van, mert 
kapok gondolatokat és ott van közöttünk a beszélgetés-
ben, az együtt imádkozásban. Láthattam, hogy Isten 
formálja őt a beszélgetések által még olyankor is, ha én 
fáradt vagyok, sőt fáj a fejem is. Nagy öröm volt szá-
momra, amikor el tudta mondani, hogy tapasztalja Isten 
munkáját az életében és tudja, hogy Isten országához 
tartozik. Olyan jó lenne újra és újra átélni, hogy Isten 
másokat közelebb von magához és ebben én is eszköz 
lehetek. 

Gyönyörű élmény volt számomra, amikor egyszer 
Angliába repültem. Az ég felhős volt és a nap felülről 
sütött rá. A szikrázó hófehér felhőből lévő dombokról a 
mennyország jutott eszembe, hogy az milyen csodálatos 
lehet. Jó volt csodálni Istent, és az Ő alkotását. 
 

Uri Erika 
 
 

Ajándékba kapott pillanatok 
 

Előre jelzem, hogy az írásom klisét is 
tartalmaz. Időrendi sorrendben hoz-
tam nektek három eseményt vagy pil-
lanatot, amit bármikor szívesen meg-
ismételnék. 

Az első ilyen igazából egy idő-
szak. Az egyetem második évében 
(2010-ben) Prágában tanultam fél 

évet egy ösztöndíjnak köszönhetően. Persze, persze, 
hogy meghatározó egy ilyen idő-
szak. De nem a városról, az új 
emberekről vagy az egyetemről 
szeretnék írni. Ami miatt nagyon 
szeretek visszaemlékezni erre a 
korszakra, az az idő. Rengeteg 
időm volt. Kevés órám volt, ke-
vés barátom, kevés kötelezettsé-
gem és sok-sok szabadidőm. 
Annyira, hogy gyakran gyalog jártam az egyetemre pe-
dig nem volt annyira közel. De megtehettem, hogy egy 
óra alatt besétáljak. Arra kanyarogtam, amerre csak sze-
rettem volna, mert így vagy úgy, eljutottam a Moldvá-
hoz, onnan pedig már tudtam, merre van az arra. Prága 
kisebb léptékű város, azért ez is hozzájárult. Most, ami-
kor folyamatosan szorít az idő, hogy mindent elintéz-
zünk, megszervezzünk, befizessünk, odaérjünk, feltölt-

sünk, elutaljunk stb., annyira jó visszaidézni ezt a kor-
szakot. Amikor megtehettem, hogy gyalog menjek. 

A következő pillanat öt évvel később következett be, 
amikor 2015. augusztus 1-jén hazavittük Leát a kórházból. 
Hazaérve a nagy franciaágy közepére fektettük azt a pici 
vekni méretű tüneményt és percekig csak bámultuk, meg 
pillantgattunk egymásra Zsolttal, hogy akkor most mi 
lesz? Hogy lesz ezzel a csomaggal? Nem vártunk választ, 
csupán egy kíváncsisággal teli meleg érzés öntött el. 

Éppen 1000 nappal később ér-
kezett meg közénk Rebi, de nem 
erről szeretnék írni. Olyan másfél 
éves korában lehetett, amikor már 
átköltöztünk az új otthonunkba, 
hogy valamelyik szomszéd elkez-
dett fúrni. Rebi megijedt és a nya-
kamba ugrott. Szorosan megölelt. 
Ez volt az első, hogy ölelt. Nincs 

még egy olyan érzés, amikor valakinek te vagy az a 
személy, aki megnyugtatja, akivel biztonságban érzi 
magát. Akit szívesen ölel. 

Kívánom nektek, hogy találjatok ti is olyan embe-
rekre, akik mellett biztonságban érzitek magatokat. „Ez 
a három azonban megmarad: a hit, a remény és a sze-
retet.” (1Kor 13,13) 

Baranyainé Széles Júlia 
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UGYANAZT – EGYMÁSRÓL 
 

Sonkoly Eszter és Sonkoly Anna 
 
– Tudod-e, hogyan tért meg? 
Eszter Annáról: Az első élményem, amire ezzel kapcso-
latban emlékszem az az, hogy Anna az óvodában nem 
igazán aludt jól délutánonként. Egyszer elmesélte, hogy 
bár nem aludt a délutáni csendespihenő alatt, mégsem 
volt rossz abban az egy órában várnia, hogy a többiek 
kialudják magukat, mert ő addig Jézussal találkozott, 
vele beszélgetett. Ezt teljesen valóságos találkozásként 
élte meg, ami számára természetes volt. Olyan jó volt 
ezt hallani, és én is vágytam erre a találkozásra, ami élő 
és valóságos. Később is Anna számára természetes volt 
Isten létezése, a vele való kapcsolat, az üdvtörténet iga-
zsága.  Aztán egy alkalommal, egy gyerektáborban, Já-
noshalmán hívta Isten megtérésre, amit aztán a bemerí-
tése követett. Nagyon jó emlék számomra az ő 
bemerítkezése is, ahol láttam rajta az örömöt, az Isten 
iránti első szeretetet. 
Anna Eszterről: Igen, hiszen megkérdeztem, miután 
megkaptam a kérdéseket 😊😊. Előtte igazából csak azt 
tudtam, hogy Eszternek gyerekként rengeteg rémálma 
volt, ami a megtérésével szép lassan elmúlt. Erről is 
mesélt Eszter most, így ezt a 
részletet emelném ki. Akkori-
ban olvasta a 91. zsoltárt, ami-
nek egyik részlete a követke-
ző: „Nem kell félned a rémsé-
gektől éjjel, sem a suhanó nyíl-
tól nappal”. Eszter elmondta, 
hogy ekkor érezte először, 
hogy Isten hozzá is személye-
sen szól, és ez egy meghatáro-
zó élmény volt neki a megtéré-
sének folyamatában. 
– Mi akart lenni gyerekkorá-
ban? 
Eszter Annáról: Erre egyálta-
lán nem emlékszem, szerintem 
nem voltak ilyen irányú vágyai, elképzelései, de ötödi-
kes korától gyermekvasutas volt, amit nagyon élvezett. 
Egy nagyon jó közösség fogadta ott, és ez lelkesítette az 
ott végzett munka, szolgálat során is. Most felnőttként 
is ezt látom rajta, hogy a munkahelyén egy elfogadó, 
lelkesítő, a munkáját nagyra értékelő közegben, meny-
nyire lelkesen dolgozik, bár már nem a vasútnál. 
Anna Eszterről: Sajnos azt nem tudom, hogy gyerekko-
rában mi szeretett volna lenni. Viszont azt biztosan tu-
dom, hogy viszonylag hamar elhatározta, hogy az egés-
zségügyben szeretne dolgozni, amit nagymamánk java-
solt neki. 
– Mi az, amit a legjobban becsülsz benne, mik a leg-
fontosabb dolgok, amiket tőle tanultál. 

Eszter Annáról: Ez egy kicsit összefügg az előző kér-
déssel. Nagyon felnézek rá abban, ahogy a feladataihoz 
áll. Mindig teljes erőbedobással végzi a munkáit, legyen 
az munkahelyi feladat, gyülekezeti szolgálat vagy ittho-
ni tennivaló. Személyesen nekem is nagyon sokat segí-
tett és segít a gyerekek körül. Bármikor, ha előre meg-
beszéljük, számíthatok rá, és olyan jó érzés, hogy sosem 
éreztem azt, hogy ez számára megterhelő feladat lenne. 
Jó, hogy a gyerekeknek jó kapcsolatuk van vele, és 
mindig lelkes, ha közös játékról is szó van. Régebben 
Lázárt is sokszor elvállalta, vigyázott rá, ami azért va-
lóban megterhelő feladat volt, de mégis mindig, ha 
szükség volt segítségre vállalta ezt is, szeretetből, ami 
minden szempontból sokat jelentett számomra. 

Ez a szolgálatkészség, a gyülekezeti szolgálatok te-
rületén is példa számomra. Itthon látszik, hogy egy-egy 
szolgálat, amit elvállalt mennyi munkával jár, csendben, 
a háttérben, és ezt mind odaadóan végzi. Én hajlamos 
vagyok egy idő után elnagyolni, lazábbra venni, ha va-
lami már fáraszt, de Anna jó példa számomra ebben is. 
Lehet kitartóan, hűségesen végezni, amit Isten ránk bí-

zott. 
Anna Eszterről: Amit nagyon 
becsülök benne az a munkája, 
hiszen gyógytornászként dol-
gozik egy kórházban. Sokszor 
mesél teljes természetességgel 
a napjairól, a betegeiről, én pe-
dig általában teljes megrökö-
nyödéssel hallgatom végig. Én 
biztosan nem lennék képes 
ennyi szeretettel, empátiával 
fordulni a betegekhez. Emellett 
az őszintesége sokat jelent ne-
kem. Sok nehézségen mentünk 
keresztül az elmúlt években, de 
sosem kellett senkinek megját-

szania, hogy jól van. Habár voltak hullámvölgyek, a ne-
hézségek ellenére sosem tagadta meg a hitét, vagy Istent. 
Amikor Lázár megszületett. akkor kezdte el Eszter ol-
vasni Bolyki László egyik könyvét: Kegyelem és kal-
márszellem. A könyv végig arról szól, hogy bár mi em-
berek adok-kapok alapon gondolkozunk, Isten nem így 
tesz. Ha rossz dolgok történnek velünk, az nem minden 
esetben vezethető vissza bűnökre, ha pedig jó történik 
velünk, az kegyelemből van. A következő években ren-
geteget beszélgettünk erről, forgattuk a szívünkben ezt a 
gondolatot. Én a mai napig nem olvastam a könyvet, de a 
tanulságát, Eszternek hála, elsajátítottam. 
– Hogyan lehet Őt a legjobban szeretni? 
Eszter Annáról: Anna szerintem nem a szavak embere, 
ezzel szemben inkább a tetteké. Én mindenképpen ezen 
keresztül érzem a szeretetét, és talán ő is így vágyik leg-
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inkább szeretetre. Számíthatunk egymásra, és ez na-
gyon jó, bár én többször szorultam már az ő támogatá-
sára.  Az együtt töltött idő, közös társasozás az, ami leg-
többször jelen van az életünkben. Szerintem a barátai-
val is ez tölti fel legjobban. 
Anna Eszterről: Talán a szívességeket mondanám. 
Mindig nagyon hálás, amikor a gyerekekre vigyázok, 
pedig ez a legtöbbször csak azt 
jelenti, hogy otthon maradok, 
amikor amúgy se lett volna 
programom. Ezen kívül azt gon-
dolom, hogy hozzám hasonlóan 
neki is fontos, hogy együtt is 
csináljunk programokat. Nagyon 
örülök, hogy idén elkezdtünk te-
sós napokat tartani, amikor Ta-
mással és Eszterrel hármasban 
találkozunk 
– Melyik az a pillanat, esemény, 
érzés, amit szívesen újra élnél 
vele? 
Eszter Annáról: Most hirtelen 
elég sok ilyen pillanat sorako-
zott elém. Kezdve, a születésénél. Köztünk 11 év van, 
és mindig is várta őt az egész család. Az asztalnál éve-
kig volt egy üres szék, amit a „harmadik kisbaba” he-
lyeként emlegettünk. Nagy élmény volt, hogy Anna ne-
vének kiválasztásában figyelembe vették a szüleim kis-
gyermekként az ötletemet, utána pedig részt vehettem a 
babázás örömeiben is teljes lelkesedéssel. Szóval na-
gyon boldog voltam, mikor megérkezett közénk. 

Jó volt egy kisgyermek szemével átélni újra az ün-
nepeket kamaszként, a közös nyaralások is nagy él-
ményként élnek bennem, mikor minden korosztály 
együtt üdült, a hetven felett járó nagymamám, a mindre 
lelkes kishúgom, és később már a férjem és sógornőm 
is. Olyan izgalmas UNO-partikat játszottunk, a nagy-
mamát is beleértve! 

Később pedig, jó volt látni, a 
gyermekeim és Anna között ki-
alakuló szoros kapcsolatot. Egyik 
nyáron, négyesben mentünk An-
nával libegőzni. Mivel én elég 
tériszonyos vagyok, Anna bevál-
lalta, hogy az alig négyéves Abi-
géllel Ő ül fel. Hálás voltam, ő a 
nyugalom szobraként utazott a 
kicsivel. 

Minden közös program során 
lelkesítő az érdeklődése, az állat-
kertben sem hagyunk ki semmit, 
a családot közös kenuzásra is rá-
vette már, feledhetetlen volt. 

Az utóbbi időben pedig, kitar-
tóan szervezi a tesós találkozóinkat, ami mindhármunk-
nak nagyon fontos, és építő esemény szokott lenni. 
Anna Eszterről: Szívesen gondolok vissza azokra a na-
pokra, amikor Eszter még GYES-en volt, én pedig 
egyetemistaként sokszor voltam otthon délelőttönként. 
Anya ápolónőként szintén sokszor szabadnapos volt 
hétköznap is. Így rengeteg időt töltöttünk együtt. Na-
gyon különlegesnek éltem ezt meg, hiszen nem sokan 
tölthetik együtt a hétköznap délelőttöket. 
 

 

MEGHALLGATTATOTT 
 

Megerősítő igéim 
 

Gondolom, hogy mindenkinél a ka-
maszkorban felmerülnek a következő 
kérdések: miért élek, hogyan éljek, 
és az önbizalom kérdése. Ezekre a 
kérdésekre a Bibliában megtaláltam 
a választ. Az önbizalom kérdése volt 
az egyik fő problémám a választ is 
megtaláltam: „A Lélek az, aki életre 
kelt, a test nem használ semmit: azok 

a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és 
élet.” (Jn 6,63). Megértettem, hogy a bennem lévő 
Szentlélek a lényeg, és nem az, hogy hogyan nézek ki, és 
milyen okos vagyok, és a Léleknek semmi sem lehetet-
len. Hatalmas örömöt éltem át. 

A másik Ige, amely végigkíséri életemet: „Ne félj, 
mert én veled vagyok…” (Ézs 41,10). 

Az egyetemen mi többnyire szóbeli vizsgát tettünk, és 
ez az ige békességet adott, hogy nem egyedül vagyok 
ott. Ez az ige bátorított a munkámban, a műtéteimnél, a 
mindennapokban. 

A sátán támad, hogy vajon életem végéig megma-
rad-e a Jézusban való hitem. Ilyenkor ebbe az igébe ka-
paszkodom bele: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit 
által az üdvösségre…” (1Pt 1,5a). 

Vágyam, hogy ez az ige is élő legyen az életemben: 
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk 
megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról 
napra.” (2Kor 4,16). 

Végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy a Biblia a 
kezemben van, és az igéket a Szentlélek megeleveníti 
számomra. 

Novák Péterné Irén
 
 

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem 
vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.” (Jel 3,5) 
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Névjegy 
 

Bóra Csilla 
▪ 1970-ben született 
▪ a velencei Meseliget 
óvoda vezetője 
▪ óvodapedagógus, álta-
lános iskolai tanító, kon-
duktor, egyetemi tanár, 
közoktatás-vezető 
▪ Isten kegyelméből fele-
ség és édesanya 
▪ férje: Bóra Zoltán 
▪ gyermekei: Eszter, 
Ádám, Sára 
▪ családjával Velencén él 

ISTEN MŰHELYÉBEN 
 

Címszavakban – Bóra Csilla 
 

Egy volt budai, aki élete egyik legmeghatározóbb szakaszát élte meg gyülekezetünkben, nagy imaharcok kö-
zepette. Emlékszem, amikor kórházban volt, a gyülekezet imádkozott érte, és felgyógyulása után bizonyságot 
tett, hogy akkor lett jobban, abban az egy órában. És a gyerekek érkezését is sok-sok imádkozás előzte meg. 
Kedves, szolgálatkész személyiségét a mai napig megőrizte. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a tulajdonsá-
gait, most óvodavezetőként is kamatoztatja, így mutatva be Istent a környezetében. 
 

 

Ahonnan jöttél…. 
1970-ben születtem, egy baptista 
család hatodik gyermekeként. Szü-
letésem nagy öröm volt a csalá-
dom számára, de sajnos egy tragé-
dia árnyékolta be. Édesanyám szü-
letésem után pár nappal az Úrhoz 
költözött. Édesapám nővéreimmel 
és egy pár napos csecsemővel 
egyedül maradt. Legidősebb nővé-

rem, aki éppen főiskolára készült felajánlotta, hogy nem 
megy továbbtanulni, hanem engem gondoz. Ezt nem 
szerette volna a család, így nagynénémék siettek édes-
apám segítségére, és engem és Éva nővéremet örökbe 
fogadtak. Gyermekkorom boldog időszak volt, nagy 
családként éltünk együtt. Nevelőszüleim mindig erősí-
tették bennem, hogy édesapámmal és ott maradt testvé-
reimmel jó kapcsolatot ápoljak. Nap mint nap találkoz-
tunk és igyekeztünk sok időt együtt tölteni. 
Aki szíven ragadott… 
Keresztény családban nőttem fel. A Velencei Baptista 
Gyülekezetbe jártam, amit nagypapám alapított. A ve-
lencei gyülekezet egy kicsi, de nagyon szerető szívű 
gyülekezet volt. Nyugdíjas lelkipásztorok látták el a 
szolgálatot így különböző lelkipásztorok evangéliumi 
tanításával ismerkedhettem meg. Nagy hatással volt 
rám Békefi Pál testvér szolgálata és ő vezetett el a fel-
ismerésig, hogy szükségem van Jézus Krisztus megvál-
tására. Székesfehérváron 1984. augusztusában 
merítkeztem be.  
Amit választottál…. 
A pályaválasztásomat nagymértékben befolyásolta, 
hogy nevelőapukám Velencén a Gyógypedagógiai Inté-
zetben dolgozott. Sokat jártam be hozzá és sok időt töl-
töttem az ott élő gyermekekkel. Éreztem, hogy valami-
lyen pedagógiai pályára szeretnék menni és hátrányos 
helyzetű gyerekeken szeretnék segíteni. Végül a válasz-
tásom a Pető Intézetre esett, ahol tanulmányaimat elvé-
gezve konduktorként helyezkedtem el. Nagyon szeret-
tem a munkámat, mivel a konduktori munka egyben el-
hívatás is. A projektek által több külföldi országban is 
dolgozhattam. A munkámmal kapcsolatos egyik legna-
gyobb élményem, amikor Németországban dolgoztam 
és egy kislányt sikerült megtanítani önállóan járni. Úgy 
nézett ki, hogy a kapcsolat megszakadt az évek során, 
azonban a kislányból nagylány lett, aki nem felejtett el 
engem és több fórumon keresztül próbált megtalálni. 

2015-ben sikerült talál-
koznunk, azóta is tart-
juk a kapcsolatot egy-
mással. Nagyon mélyen 
érintett, hogy ilyen 
hosszú ideig keresett, 
azért hogy háláját kife-
jezze mindazért a mun-
káért, amit végeztem 
vele. 
Akivel egymást válasz-
tottátok… 
Férjemmel, Zolival Ve-
lencén találkoztunk egy 
szilveszteri istentiszte-
leten. Zoli ekkor a Bap-
tista Misszióiskolába 
járt és szolgálni jött a 
gyülekezetbe. Kapcso-
latunk 1994-ben fordult komolyabbra és 1995 július 15-
én házasságot kötöttünk. Házasságkötési igénk a Prédi-
kátor könyve 4,12 volt: „és a hármas kötél nem hamar 
szakad el”. Közös életünk mottója is ez: hogyha Istent 
helyezzük a családunk középpontjába, akkor a nehézsé-
geken és próbákon át tudnunk jutni.  
Akiket kaptál… 
Első ilyen közös próbánk a gyermekeink megszületésé-
vel kapcsolatos. Eszter lányunk megszületése nyolc 
évet vártunk. Ebben az időszakban voltak könnyebb és 
nehezebb periódusok. Éltem át olyan mélypontokat, 
amikor csak mentem az utcán és azt vettem észre, hogy 
sírok, ha látok egy várandós kismamát. Sok harag és 
gyűlölet volt a szívemben. Nem tudtam azokkal a ba-
rátnőimmel beszélni, akiknek már volt gyermekük. Egy 
hitmélyítő alkalmon voltam, amikor az ott lévő tanítók 
Isten segítségével rámutattak, hogy mi mindent kell el-
engednem és letennem. Közben tudtam, hogy nagyon 
sokan imádkoznak értünk, többek között a Budai Bap-
tista Gyülekezetből kedves testvérek. Isten kárpótolt a 
szűk esztendőkért, megszületett Eszter, majd másfél év-
re rá Ádám fiúnk, és 2007-ben pedig Sára lányunk. 
Mindhárom gyermekünk bemutatása a Budai Gyüleke-
zetben történt, Dr. Almási Tibor lelkipásztor kért rájuk 
áldást. Különösen emlékezetes volt Eszter bemutatása. 
Az ige, amellyel Almási testvér szolgált Sámuel köny-
véből volt „Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr 
teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért 
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most én is, kérésemnek megfelelően felajánlom őt az 
Úrnak. Legyen egész életére az Úrnak ajánlva!” (1Sám 
1,27). Eszter 2020-ben megtért és jelenleg Református 
Teológiára készül lelkészi szakra.  
Ahová tartoztál, ahová tartozol… 
Amint már említettem, Velencén nőttem fel, és 1996-ig a 
Velencei Baptista Gyülekezet tagja voltam. Angliából 
való hazaköltözésünk után Budapesten kerestünk gyüle-
kezetet. Édesanyám és Éva nővérem ekkor már a Budai 
Gyülekezetbe jártak, mi is csatlakoztunk hozzájuk. Az 
eltöltött tizenkét évre mindig hálával gondolok vissza. 
Soha nem felejtem el id. Ádány Mihály testvért, aki sze-
retettel fogadott az ajtóban 
és mindig volt egy kedves 
szava. Kiss Pál és Katika, 
Nagy János testvérék, 
Ádány Mihály és Judit, 
Zsigovics testvérék és még 
sorolhatnám, akikkel nagyon 
áldott és szeretetteljes baráti 
kapcsolatot ápoltunk. 2008-
ban visszaköltöztünk Velen-
cére, ahol megpróbáltunk 
bekapcsolódni a gyülekezet 
életébe. Sajnos idegennek 
éreztük magunkat, pedig 
otthon voltunk. Hosszas imádkozás után Zolival döntöt-
tünk, hogy kilépünk az ismeretlenbe. Isten átvezetett 
bennünket a pusztán és hűségét igazolta, hogy a „megre-
pedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem 
oltja ki”. Elvezetett bennünket Gárdonyba, a református 
gyülekezetbe, ahol otthonra találtunk. Gyorsan bekapcso-
lódtunk a gyülekezet életébe. (én a gyermekszolgálatba, 
Eszter pedig az ifjúsági szolgálatba) 
Amit elvállaltál… 
1992-ben végeztem a Pető Intézetben és tizennyolc évig 
dolgoztam ott. Sára lányom megszületése után 2008-
ban hazaköltözünk Velencére. 2010-ben a Velencei 
Meseliget Óvoda új csoportokkal bővült, ahova óvoda-
pedagógusokat kerestek. Nehéz lett volna visszajárni 
Budapestre a Pető Intézetbe három kicsi gyermek mel-
lett, így elvállaltam az óvodában az egyik állást. Jelen-
leg a tizenharmadik évemet töltöm itt. 2020-ban nyug-
díjba ment a korábbi óvodavezető és kolléganőim bizta-
tására, illetve a Fenntartó felkérésére megpályáztam a 
vezetői állást. Nagyon-nagy lépés volt ez az életemben. 
Isten vezetése és a családom támogatása nélkül nem 
tudnám teljes odaadással végezni a munkámat. Jelenleg 
egy tizenegy csoportos óvodát vezetek. A 2023-as tan-
évtől bölcsődénk is lesz. Isten pótolja minden hiányos-
ságomat, mindennap kirendeli azt a segítséget, amire 
éppen szükségem van. Folyamatosan tanulom, hogy mi-
lyen a „jó vezető”, aki példát mutat, meghallgat, ad egy 

útirányt és nem utolsó sorban közösséget formál. Na-
gyon értékes emberekkel dolgozom együtt, akik hozzá-
teszik szakmai tudásukat, elhívatottságukat óvodánk 
színvonalának emeléséhez. Igyekszem soha nem szem 
elől téveszteni, hogy csak „csapatban” jutunk előre, il-
letve keresztyén emberként azokat az értékeket, ame-
lyeket Isten rám bízott. A munkámmal kapcsolatban az 
igei mottóm „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok”. 
(1Kor 15,10) 
Amit máshogy, amit ugyanúgy tennél… 
Az elmúlt évek alatt természetesen sok döntést kellett 
meghozni. Voltak jó és rossz döntéseim. Isten azonban 

megtanított arra, hogy min-
denből a legjobbat próbál-
jam kihozni és még a rossz-
nak tűnő döntéseket is a ja-
vamra tudja fordítani. Ked-
venc énekem a Hazamegy a 
Vándor című dal Pintér Bé-
lától, amely arra inspirál, 
hogy a földi életem egy uta-
zás. Az utazásom során 
vannak különböző állomá-
sok. Ezek az állomások le-
hetnek szebbek és csúnyáb-
bak. Igyekszem, hogy min-

den egyes állomáson töltött időt úgy használjak ki, hogy 
oda már többet nem térek vissza, ezért minden élethely-
zetben próbálom megtalálni a szépet, a jót és azt, hogy 
Isten mire akar megtanítani. 
 
 

Kedves igém: „De akik az Úrban bíznak, erejük meg-
újul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lan-
kadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,31 
Énekem : Hazamegy a Vándor Pintér Bélától  
Kedves helyem: Szentendre  
Kedves családi programom: kerékpározás, sétálás a 
tóparton és a Velencei hegységben, társasjátékozás  
Amit szívesen újraélnék: Házasságunk első évét 
Londonban töltöttük, mivel ott dolgoztam egy iskolában. 
Szívesen visszamennék családommal együtt és megmu-
tatnám nekik azokat a helyeket, ahol Zolival jártunk. 
 

 

– Köszönöm kedves vallomásodat, és ezzel az igével kí-
vánom, hogy továbbra is Isten útjain járj, az Ő áldása 
legyen rajtad, szeretteiden és munkádon: „Mert meg 
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angya-
lok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el minket 
Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban.” (Rm 8,38-39) 

Ádány Judit 
 
 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg-
tartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23) 
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BIBLIAI VACSORAVENDÉG 
 

Eszter bátorsága 
 

Kislányként sokszor álmodoztam 
arról, hogy milyen lehet egy ki-
rályné bőrébe bújni, nagy paloták-
ban lakni. Persze a mesékben min-
den olyan szépnek tűnik. 

Sokáig gondolkoztam azon, 
hogy ki lehetne az a személy, aki-
vel én találkoznék és személyisége, 
története hatással van rám. Ezért 

esett a választásom Eszter királynéra. Eszter példája 
mindenki számára inspiráló lehet, példát nyújthat, hi-
szen egy ellenséges közegben kellett kiállnia a népéért 
és a hitéért. Ezeket a kérdéseket tenném fel neki: 
– Milyen volt az élet egy idegen környezetben? 
– Milyen érzés volt királynővé válni? 
– Mit érzett, hogy az életét kell kockáztatnia Istenért és 
a népéért? 
– Hogyan élte meg azt, amikor megtudta, hogy a teljes 
zsidó népet (így őt magát is) meg akarja öletni a király? 
 

– Honnan volt bátorsága, hogy életét kockáztatva a ki-
rály elé menjen? 
– Milyen érzés volt egy udvarban élni Hámánnal, tudva, 
hogy meg akarja ölni a népét? 

Ha vendégül láthatnám, biztos tradícionális zsidó 
ételekkel készülnék neki. Vendéget nem hívnék, mert jó 
lenne csak kettesben beszélgetni. Eszter bátorsága és hi-
te arról tanúskodik, hogy egy fiatalasszonynak milyen 
bizalma volt Isten iránt. Mennyire jó lenne, ha meg tud-
nánk élni és felvállalni a hitünket, mint Eszter. 

Mindannyiunknak vannak félelmeink, aggodalmaink 
és megpróbáltatásaink ebben az életben, amelyek időn-
ként megnehezítik, hogy az Úrra nézzünk, és bízzunk 
abban, hogy amit Ő kér tőlünk, az a legjobb. Néha a he-
lyes cselekedethez bátorság kell, ami nehéz vagy ké-
nyelmetlen lehet számunkra. De Eszter királynőhöz ha-
sonlóan mi is hihetünk Istenben, és erőt meríthetünk be-
lőle, hogy úgy döntsünk, és azt tegyük, ami helyes, és 
betartsuk az Ő parancsolatait. 

Szabóné Maczkó Petra 
 

 

A szükségesen túl 
 

Érdekes, izgalmas kérdés, hogy kit 
hívnék meg egy szombat esti va-
csorára a Bibliából. Ahogy ezen a 
kérdésen gondolkodtam, elsőre 
Márta és Mária jutottak eszembe, 
kettejük közül is inkább Márta. 
Hogy miért? 
„Amikor továbbhaladtak, betért 
egy faluba, ahol egy Márta nevű 

asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű 
testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 
Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért 
odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a 
testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát 
neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt: Márta, 
Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig 
kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó 
részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” (Lk 
10,38-42) 

Látok némi hasonlóságot Márta és önmagam között. 
Hajlamos vagyok a munkát mindenek elé helyezni: rend 
legyen és tisztaság, utána jöhet minden más. Istennek 
(és férjemnek ) hála, már sokat változtam ebben, de 
szívesen beszélgetnék erről Mártával úgy, hogy a va-
csora már tálalva van, amikor megérkezik, elpakolnia 
semmit sem kell, csak élveznie a beszélgetést, kötele-
zettségek nélkül. 

Sok finomsággal várnám: levessel, hússal, ínycsik-
landó körettel, desszerttel kínálnám és a falatozás köz-

ben megkérdezném tőle, hogy miért nem tudott kikap-
csolni a munkából, amikor ott volt Jézus? Teljesen 
megértem, hogy haladnia kell a dolgoknak, szó se róla. 
De kíváncsi lennék az érzéseire, hogy mit élt meg, ami-
kor ott volt Jézus vele? Teljesen természetesnek vette 
Jézus jelenlétét, hogy ott van, ott lesz, majd később 
meghallgatja a tanítását? Vagy egyszerűen csak aggódó 
fajta volt, aki nem tudott kikapcsolni a feladataiból? Ha 
igen, akkor miért aggódott ennyire? A megélhetése mi-
att? A testvére miatt? Az étel miatt? Miért nem merte 
otthagyni a mosatlant és csak hallgatni Jézus tanítását? 
Esetleg félt, hogy valamiben nem felel meg? Vajon iga-
zán eljutott a szívéig az aggódás miértje? Beszélgetnék 
vele a nővéri létről, hogy milyen, ha az embernek van 
egy lánytestvére, akiért felelősséget vállal, de már-már 
túltolja a feladatok kiosztását. 

Sokunknak jó tanulság az ő (Márta) példája. Amikor 
felismerjük ezt a fajta hozzáállásunkat a napi dolgok-
hoz, akkor gondoljunk rá, hogy mennyivel jobb lett 
volna neki is, ha csak leül az Úr lábához, félretéve min-
den házimunkát, teendőt és csak Rá figyel, Őt hallgatja, 
belőle töltekezik. A mosatlan meg várhat . 

Nekünk sikerül elhagynunk az aggódást akkor, ami-
kor Jézus a nevünkön szólítva ezt mondja: „Timi, Timi 
sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevés-
re van szükség, valójában csak egyre.” 
 

Gulyás-Orcifalvi Tímea 
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Egy Isten szíve szerinti ember 
 

Ahogy ezen a kérdésen gondol-
koztam rájöttem, hogy annyira 
sok bibliai személy jut eszembe, 
akivel szívesen találkoznék és 
meghívnám vendégségbe. Talán 
most gyerekkorom kedvenc hősét, 
Dávidot hívnám meg elsőként. 
Nagyon érdekes ember lehetett. 
Izgalmakkal teli életet élt. Hiszen 

volt pásztorfiú, harcos-katona, hadvezér, király, barát, 
költő, énekes. Voltak bukásai és győzelmei. Istenért élte 
az életét, és a hitét tettek is követték. Szóval Dávid len-
ne az első vacsoravendégem. 

Vacsorára grillpartit szerveznék. Nagyon szeretek 
grillezni, mert mindenki a kedvére válogathat. Közben 
rengeteg mindenről megkérdezném Dávidot. Meséljen a 
gyerekkoráról. Milyen volt a testvéreivel a kapcsolata? 
Hogyan kezdte megismerni Istent? Milyen érzés volt 

Góliáttal harcolni? Hogyan győzte le a félelmeit? Gon-
dolta volna, hogy a pásztorkodástól egészen a királysá-
gig eljut? A hatalom mennyire befolyásolta Istennel va-
ló kapcsolatát? Meséljen a barátságáról Jonatánnal. Me-
lyik csata volt számára a legemlékezetesebb. Hogyan 
élte meg, hogy a szövetség ládáját Jeruzsálembe vihet-
te? Ha egy jótanácsot adhatna ma egy vezetőnek, mi 
lenne az? Rengeteg kérdést tudnék még feltenni. 

Meglepetés vendégnek a legjobb barátját, Jonatánt 
hívnám el. A végén elmondanám neki, hogy az életéből 
nagyon sokat tanulhatunk. Ami engem külön mindig 
megragad az az Isten iránti szeretete, ahogy Istenért élte 
az életét. És mindig is különleges volt az számomra és 
bevallom kicsit irigykedtem is, hogy Isten „szíve szerint 
való embernek” nevezte! 

És a kedvenc zsoltárom a 63., bár ő valószínűleg 
nem tudná hogy melyik az . 

Nagyné Kalán Évi 
 

EMLÉKOSZLOPOK 
 

Isten ígéretei 
 

Amikor életem során visszagon-
dolok, hogy milyen is volt a közös 
életünk ötvenkilenc éve, nehéz 
röviden Istenünk vezetéséről bi-
zonyságot tenni. De hálás szívvel 
gondolok az eddig megtett útra. 

Amikor annak idején Sándor 
kapta az indítószót, hogy légy bá-
tor, tedd, amit szeretnél, sokat 
gondolkodtunk, imádkoztunk, és 

vártuk Urunk válaszát. Pár nap múlva meg is kaptuk a 
választ. 1982. április 7-én délben még az Úr engedélyét 
kérve, majd öt óra múlva az esti áhítatban megérkezett a 
válasz: „Ne félj hát, szolgám, Jákob, – mondja az Úr –, 
Izrael, ne rettegj. Nézd, kiszabadítalak a távoli orszá-
gokból, és utódaidat fogságuk földjéről. Jákob újra 
nyugalmat élvez, és jólétben él, senki sem háborgatja.” 
(Jer 30,10) „Reménykedhetsz a jövőben – így szól az 
ÚR –, mert visszatérnek hazájukba fiaid.” (Jer 31,17) 
Ez volt estére kijelölve. Nagy öröm töltött el bennünket, 
különösen Kornélt és Tímeát. 

Így remegő kezekkel, hálás szívvel indultunk a na-
gyon veszélyes, katonákkal őrzött határ felé, majd to-
vább az NSZK felé. A gondviselés csodálatos vezetése 
három hónap múlva megismétlődött. A kinti lakás-
igénylésünkkel néhány éves várakozásnak néztünk elé-
be. Az igényünk leadásakor az ügyintéző tudomására 
hoztuk, hogy imádkozunk lakásunk mielőbbi kiutalásá-
ért. Mégis önálló keresésbe fogtunk, és találtunk is. A 
renoválásra váró három szobás lakást a negyvenöt pá-
lyázóból mi kaptuk meg. Egy hétfői napon hat órakor 

lett volna a szerződéskötés, két havi kaució kifizetésé-
vel. Ugyanezen a napon délben a postás idézést hozott a 
lakásosztályra. Ott mondták, hogy érdekelne-e bennün-
ket egy négy és félszobás lakás? Hat órával a másik le-
hetőség előtt. Ennek a csodának a megtapasztalása fe-
lejthetetlen volt számunkra. Két órával a szerződéskötés 
előtt lemondtuk az első lehetőséget, mert a másodikban 
a hálószoba és a gyerekszoba berendezését díjmentesen 
otthagyták a részünkre. 

Hasonló hosszú lista jöhetne arról, amikor az Úr be-
váltotta ígéreteit. Életveszélyes helyzetekből csodálato-
san megmentett bennünket. A közös élmények sem ma-
radhatnak el. A Pünkösdi Gyülekezet közelében lak-
tunk, és gyermekeinkkel együtt jól éreztük ott magun-
kat. Az Úr Jézus ugyanis csodálatosan megmentett. Két 
nehéz műtétemben velem volt, és a testvérek közül 
egyik a másiknak adta át a helyet mellettem, pedig én 
még nem tudtam németül beszélni. 

Két ige marad meg mindig a szívemben: 
„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginog-
hatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és bé-
kességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő 
Urad.” (Ézs 54,10) 
„Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem lát-
szik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azon-
ban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, 
akik megedződtek általa.” (Zsid 12,11) 
 

Rückné Éva 
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AKIK KÖRBEVETTEK 
 

Életformálóim 
 

Elsőnek talán édesanyámat említe-
ném. Nyilvánvalóan mindenki közül 
ő volt az egyik legbefolyásolóbb női 
alak az életemben, mint azt hiszem, 
mindenkire ez így igaz.  

Kezdeném azzal, hogy anyukám 
egy ügyeskezű asszony, sok dologra 
megtanított a ház és a kert táján, az 
ügyintézésben. Tehát bármi életreva-

lóság akad bennem, azt többek között anyukámnak kö-
szönhetem. Az önbizalmat, hogy vágjak bele új dolgok-
ba, próbáljak meg olyat is, amit eddig nem ismertem, 
tőle nyertem elsősorban. Nagy hatással volt az egés-
zségkultúrámra is anyukám: a tudatosságot, hogy sze-
ressem a testmozgást, táplálkozzak egészségesen, járjak 
szűrésekre, keressem a betegségeknek a valódi okát, ne 
csak a tünetekkel harcoljak, szintén ő tanította. Emellett 
nekem nagy példa abban, ahogy a gyerekneveléshez, a 
szülői szerephez hozzáállt. Szakkönyveket olvasott, és 
amikor már elég nagyok voltunk, amit csak tudott, pró-
bált elmagyarázni a szülői döntésekből, hogy mit, miért, 
az nekünk miért jó, (még akkor is, ha pillanatnyilag kel-
lemetlen). Sokat elemeztük közösen az ismerős csalá-
dok dinamikáját, mely erősen formálta a szülői nézete-
imet. Ahogy én is anyává lettem, egyre inkább veszem 
észre magamon a dolgokat, amik anyukámat jellemzik, 
mely mindig emlékeztet arra, hogy anyaként mekkora 
felelősség van a vállamon: a hatás, amit gyakorlok a 
gyereke(i)mre sejtekig hatoló. Ezt lehet nagyon jóra és 
nagyon rosszra is használni. Istenre szorulok tehát, 
hogy áldást örökíthessek tovább. Anya példakép volt a 
gyülekezet és Isten rendje felé mutatott hűségben is. 

A következő asszony, akire mint mentoromra em-
lékszem vissza, nem vérszerinti rokonom, de abszolút 

családtagnak számít: Wendy néni. Mivel nem Magya-
rországon született, sokáig nem is itt élt, egy egészen 
más szemléletmódot képvisel, mint egy átlag magyar, 
ideértve természetesen a mi családunkat is. Ahogy be-
szél, ahogy gondolkodik, ahogy viccel, mesél, mind-
mind ablakot jelentenek nekem a világra... és Istenre. 
Mivel Isten sokat használta őt és a férjét missziói terüle-
ten, rengeteg érdekes és meghökkentő tapasztalatot osz-
tottak meg az Úr különleges működéséről, ami erősítet-
te és formálta a hitemet. Mai napig fontos tanácsadója a 
szűk családomnak is, hiszen mérhetetlen élettapasztalat-
tal és bölcsességgel rendelkezik családi, gyülekezeti 
életről, szolgálatról egyaránt. 

Az utolsó hölgy, akit megemlítenék, gimnazista ko-
romban volt tanárom, Ági. Ott barátkoztunk össze és 
tartjuk mai napig a kapcsolatot. Ő volt az első ember az 
életemben, akit személyesen ismertem és nagycsalá-
dosként élt egy viszonylag egyszerű, akár még kicsinek 
is nevezhető házban. Mégis szépen elfértek, s bár meg-
voltak időnként az ebből fakadó konfliktusok, számom-
ra csodálatos volt látni, hogy így is lehet élni: szimplán, 
nyugodtan, békében, kis helyen. Nem költötték az éle-
tüket nagyobb, jobb, szebb házra, mert ez is elég volt 
nekik végső soron. Ehelyett inkább öltek időt, pénzt, 
energiát a házasságuk megerősítésére, a mentális egés-
zség megőrzésére, ami számomra szintén új tapasztalat 
volt. Beszélgetéseink során, néha úgy érzem, hogy előre 
felfestik a sötét aszfalton az útburkolati jeleket. Ilyen 
közelről belelátni egy kamaszgyerekes család életébe, 
számomra nagyon tanulságos, megerősítő a szülői sze-
repemet tekintve. Nagyon hálás vagyok Istennek Ágival 
való kapcsolatomért. 

Bodóné Nagy-Lukács Doroti 

 
 

Virágszálaim 
 

Sokáig gondolkodtam rajta, és 
először a három lányomra gon-
doltam – sok szempontból már a 
legkisebbik, Júlia is nő a maga 
lassan tizennyolc évével… Mégis 
arra jutottam, hogy olyan nőkről 
írok, akik évtizedeken át, gyerek-
korom óta hatással vannak rám 
annak ellenére, hogy már egyikő-

jük sincs közöttünk itt a földön. 
Az édesanyám, az anyai nagymamám és a kereszt-

anyám. Az utóbbit nevezhetném édesanyám barátnőjé-
nek is – hiszen alapvetően az volt –, viszont mivel én 
római katolikus tradíciókba születtem bele és éltem le 
eddigi életem java részét, számomra ő a „keresztanya” 
maradt. 

Nagymama egy első benyomásra egyszerű vidéki 
fodrász volt, akiben nem volt semmi „különleges”. Pe-
dig volt. Elment minden vasárnap misére, elkísérte 
evangélikus nagypapámat istentiszteletekre, és rokoni 
szálakon keresztül gyakran járt református imaórákra is. 
Mivel nála azt láttam, hogy nem zárkózik el a különbö-
ző keresztény felekezetektől, nem a különbségeket látja 
meg élesen és kritikusan, hanem elfogadó, így őt is el-
fogadták. Döbbenten tapasztalom néha napjainkban is a 
„katolikus felsőbbrendűség” és a „protestáns felsőbb-
rendűség” szélsőséges, szinte már kirekesztő, lekezelő 
megnyilvánulásait sok városi értelmiségi embernél. 
Nagymamám anélkül volt toleráns ebben a kérdésben, 
hogy ez valaha is megfogalmazódott volna benne. Ő 
volt az a nő is, akiről akár a híres Várj reám című 
Szimonov-vers is íródhatott volna. Nagypapám és ő je-
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gyesek voltak, amikor a II. világháború borzalmai kö-
zepette nagypapa szovjet hadifogságba esett, és majd-
nem négy évet töltött egy odesszai lágerben. Halálhírét 
keltették, már az egész családja elsiratta – kivéve 
nagymamát, aki várni tudott rá, „ahogy senki nem tu-
dott”. Nagypapa hazatért épségben. Össze tudtak háza-
sodni, meg tudott születni a lányuk, aki az én édes-
anyám lett… 

Anyámról nehéz írni, talán azért is, mert még kifor-
ratlan, éretlen kamaszlány voltam az ő halálakor, és na-
gyon sok örökre megválaszolatlan kérdést és ugyanak-
kor soha fel nem tett kérdésekre kapott választ hagyott 
bennem az ő hiánya. Édesanyám sérült, keserű, fájdal-
makat hordozó nő volt. 36 évesen lett özvegy, és onnan-
tól kezdve egészen a saját halálos betegségéig többet 
láttam őt sírni, mint nevetni. Az iskolában a tanítványai 
tisztelték és szerették, a kollégái talán inkább csak saj-
nálták őt. Hívőnek tartotta magát, de nem láttam őt fel-
szabadultnak, örömtelinek. Azt hiszem, nem volt békes-
ség a lelkében. Velem szemben elvárásai voltak, legin-
kább intellektuális teljesítmények terén. Szorongott, 
másoknak akart megfelelni folyamatosan. Nincs kétsé-
gem afelől, hogy nagyon szeretett engem. Sőt, mintha 
kizárólag az lett volna fontos számára, hogy nekem „jó” 
legyen minden, bármi áron is. Édesanyámról Csoóri 
Sándor Anyám fekete rózsa című verse jut eszembe: 

„Anyámnak fáj a feje – anyámnak fáj a Semmi. / Anyám 
fekete rózsa, nem tud kiszínesedni.” A legjobban ő hatá-
rozta meg az életem alakulását... 

A harmadik „legfontosabb” nő a keresztanyám. 
Kecskeméten lakott, tanárnő volt, édesanyám fiatalkori 
barátnője. Nem volt vele túl intenzív a kapcsolatom, 
nem találkoztunk túl gyakran. Ennek ellenére egy stabil 
pont volt az életemben. Tudtam, hogy számíthatok rá 
bármikor, bármiben. Hogy felnőttként is bejelentés nél-
kül becsöngethetek hozzá, hogy akár az éjszaka kellős 
közepén is felhívhatom. Életvidám és aktív nő volt, 
spontán és kreatív. Problémákkal terhelt saját családja 
mellett rám is volt mindig ideje, energiája. Komolyan 
vette mindhalálig a keresztszülői fogadalmát, amit Is-
tennek tett velem kapcsolatban. Sokszor nem kerestem 
őt, igazságtalanul hálátlan voltam vele, de ő soha nem 
sértődött meg, soha nem haragudott rám. Amikor édes-
anyám már nem élt, és a nagyszüleimmel a Kecskemét 
közeli Kerekegyházán nézeteltérésem támadt, hozzá 
„menekültem”. Nyár volt. Két hétig maradtam nála, pe-
dig csak két órát terveztem… Teréziának hívták. Róla 
Jézus szavai jutnak eszembe: „ Bizony mondom nektek, 
amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, ve-
lem tettétek.” (Mt 25,40) 

Olajos Gabriella 

 

KÉP A FALON 
 

Mint bölcs építőmester alapot vetettem... 
 

 
 

Nézem a képet. Ismerős arcok a régmúltból. Különös, 
most döbbenek rá, nem vagyok egy „régi fénykép néze-
getős” típus. Nem tudom miért. Talán túlságosan lefog-
lal a jelen, s annak megoldandó feladatai. Nem hiszem, 
hogy ez baj lenne, s egyébként se jellemző rám, az 
„azok a régi szép idők” nosztalgiázása. 

Most mégis gondolkodom, mert megkértek rá, s Pál 
apostol szavai járnak a fejemben: „Az Istentől nekem 
adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, 
hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a 
meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.  Azt pedig, hogy 
ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, 
fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mi-

vel tűzben jelenik meg...“(1Kor 3,10-13) 
Az alapozás bibliakörnek nevezett pillanatát örökíti 

meg a több mint negyven éves fénykép, s így visszate-
kintve is úgy gondolom, hogy alapos munkát végeztek 
tanítóink, lelkipásztorunk, Szakács bácsi vezetésével. 

Sok idő eltelt azóta, s a legtöbben nem az anya-
gyülekezetben folytattuk az „építkezést”, az Úr tudja, 
hogy ki milyen sikerrel, s most nem elsősorban a földi 
aspektusra gondolok. Bizonyára került bele „fa, széna, 
pozdorja” is, de az az imádságom, hogy ha lehet az 
arany, az ezüst, s a drágakő domináljon majd a célba ér-
kezéskor. Vannak, akik az akkori csapatból már befejez-
ték a földi életüket, Szakács bácsi hitünk szerint az élet-
tel betelve, míg Kőszegi Jutka, s húga Marcsi emberi 
mértékkel korán kapta a hazahívó szót. 

Ránk, akik még itt vagyunk feladat vár, kire több, ki-
re kevesebb, az Úr tudja. Én személy szerint nem sze-
retnék se csüggedten, se fásultan várakozni, hanem 
munkában, mégpedig azzal a hozzáállással, amit Pál a 
Filippiben élőknek írt: „Egyet teszek: ami mögöttem 
van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekife-
szülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásá-
nak a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” 

 

Kulcsár Tiborné Ádány Anikó 
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Névjegy 
 

Dr. Gulyás Emese 
▪ hegedűművész 
▪ 1980-ban született 
▪ a Zeneakadémián vég-
zett, és DLA doktorátust 
szerzett 
▪ férje: Gáti Péter 
▪ gyermekei: Kristóf és 
Kamilla 
▪ a Fesztiválzenekar első 
hegedűszólamában ját-
szik, emellett több for-
mációban kamarazenél 
▪ családjával Sóskúton él 

ISTEN MŰHELYÉBEN 
 

Istennek zenélni 
 

Emlékszünk rá, igaz? Előttünk nőtt fel, énekelt a gyerekkórussal, amit anyukája vezényelt, szerepelt a biblia-
köri beszámolókon, és hegedült, sokszor visszajárt az énekkarnak segíteni, akkor is, miután elment tőlünk. 
Ahogy látom a közösségi médiába feltett képeit, sokszor elcsodálkozom azon, hogyan bírja azt az életformát, 
amiben most él: a rengeteg utazást, a családtól való távollétet. És sokszor eszembe jut, ahogy nagypapája 
temetésén sírva szólaltatta meg a hangszerét… Gulyás Emese főállású zenész, anya, feleség és Isten 
gyermeke. Ezekről vall a következő interjúban. 
 
 

– Milyen emlékeid vannak 
Budáról gyerekként? Milyen 
volt kislánynak, nagylánynak 
lenni a gyülekezetben? 
Az Alsóhegy utcai gyülekezet-
be születtem, ahogy a testvére-
im is. Gyermekkorom megha-
tározó élményei a december 
26-i gyermekkarácsony, a bib-
liakör, amit nagyon szerettem, 

Tahi, az ifi, és az énekkar heti alkalmai. Ezek mind 
megalapozták a világlátásomat, a hitemet. A ’80-as 
években nagy rendben éltünk, Szakács bácsi egyetlen 
pillantása is csendet teremtett az első széksorokban, az-
tán a Bodóné Polányi Tünde által vezetett énekkar és az 
ifjúsági énekegyüttes volt, ami stabilitást és örömet vitt 
a kamaszéveimbe. 
– Hová vezetett utad a budai gyülekezetből? Hogyan 
vezetett Isten? 
Apai nagyapám baptista lelkész volt, ezen az úton halad 
az én világnézetem is. Nem terveztem elköszönni a bu-
dai gyülekezettől, sőt, sosem köszönhettem el. Nehéz 
évek voltak, amikor az életem elsodródott a közösség-
től. Vannak, akik emlékeznek a Gulyás családra: öten 
vagyunk testvérek, hárman vér szerint, ketten állami 
gondozásból. Mindnyájan a gyülekezetben gyerekes-
kedtünk, a „nagy rokonság” kö-
telékében. Aztán a szüleink el-
váltak, a kétezres évek elején, és 
ez valamelyest az egész közös-
séget megrengette. Ma úgy em-
lékszem vissza, hogy a Jóisten 
kegyelme, amiért megmaradt a 
hitem, és a testvérem hite. An-
nak idején Dr. Almási Tibor volt 
a lelkészünk, neki sokat kö-
szönhetek mint lelkipásztornak, 
és aki megpróbált segíteni egy 
széthullóban lévő családnak. 
Lehetetlen feladatnak bizonyult. Ma senkit nem hibáz-
tatok, ellenben mindenkit biztatok, hogy kérjen segítsé-
get, ha úgy érzi, kezdenek összecsapni a feje felett a 
hullámok. 
– Tudjuk, látjuk, hogy a világ egyik leghíresebb, leg-
színvonalasabb zenekarában, a Budapesti Fesztiválze-

nekarban hegedülsz. 
Hogy kerültél oda? 
Milyen ott nőként ze-
nélni? 
Rengetegszer adtam 
már interjút annak 
kapcsán, hogy miként 
kerültem a Fesztivál-
zenekarba. Mindig azt 
nyilatkozom, hogy ez 
maga volt a csoda, és 
aki hívő, az tudja, 
hogy ez mit jelent: a 
Jóisten vezette az 
eseményeket. A BFZ-
t a világ legjobb zene-
karai közt tartják 
számon, ezért amikor 
a meghívásos próbajá-
tékra felkérést kaptam, az esélytelenek nyugalmával 
kezdtem gyakorolni. Ráadásul akkoriban doktoráltam, 
mellette zenekarban dolgoztam, és fogadott húgaim ne-
velése is nagy terheket rótt rám. Azóta eltelt tizennégy 
év, és a zenekarral többször bejártam bolygónk majd’ 
minden szegletét. Dél-Amerikától a Távol-Keletig meg-
tapasztaltam, mit jelent a zene öröme, az elmélyültség 

egy szent helyen – a koncertter-
meket is ide számítom –, a szép-
ség, a művészet, a természet 
csodái vagy egy idegen kultúrá-
ban élő gyermek mosolya. A vi-
lág ezen megismerése elmélyítet-
te hitemet, és elfogadást, békét 
hozott a lelkembe. 
Mindezzel együtt nem könnyű 
egy művésznő élete, még akkor 
sem, ha zenekari zenész vagyok, 
és nem szólista. A BFZ egyéb-
ként abszolút kuriózumnak szá-

mít, világszerte. Mi olyanok vagyunk, mint egy nagy 
család: rengeteg időt töltünk együtt és nagyjából min-
dent tudunk egymásról. Mély kötelék van köztünk, tá-
mogatjuk egymást. A kolléganőim barátnőim is, akik 
együtt örültek velem, amikor Nati húgomat felvették a 
SOTE-ra, fogták a kezemet, amikor a kisbabám elvesz-
tése után egy héttel már Hongkongban koncerteztem, és 
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Kedves igeversem: Húsz éve kísér az 
alábbi biztatás – „Mert csak én tudom, mi 
a tervem veletek - így szól az Úr: békes-
séget és nem romlást tervezek, és re-
ményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 
29,11) 
Kedves énekem: Zeneművész vagyok, 
nincs kedvencem . Mostanában az 
Oceans című Hillsong United dalt hallga-
tom sokat. 
Kedves helyed: New York, Barcelona, 
Peking, Firenze, a sort csak elkezdeni tu-
dom  
Kedves családi programom: Múzeum-
látogatás, utazás, családi ünnepségek ná-
lunk. 
Amit szívesen újraélnék: Annyi gaz-
dagság adatik az életemben, hogy képte-
len vagyok választani. Ezek közül egy 
(pontosabban két) alkalom, amikor a 
gyermekeimet először a karjaimban fog-
hattam. 

dajkálták a néhány hónapos gyerekeimet a repülőgépen, 
a koncerttermek színfalai mögött, a Kanári-szigetektől 
Izlandon át, mindenfelé Európában. 
– Ahogy említetted, két gyermeked van. Hogyan tudod 
összeegyeztetni azt, hogy feleség, anya vagy, ezzel az 
életformával, hogy évente sokszor utaztok külföldre a 
zenekarral? 
Kristóf és Kamilla a nyáron nyolc és hat évesek lesz-
nek. Mindkét szülésem után három hónap szülési sza-
badság jutott, ilyen a művészélet: hamar visszatértem a 
hivatásomhoz, szinte abba sem hagytam. Számomra so-
sem volt kérdés, hogy anya legyek vagy művésznő; 
végtelenül szerencsés és áldott vagyok, hogy mindkettő 
megadatott, megadatik. „Csak” végig kell csinálni. Ez 
viszont embert próbáló. Nem könnyű a művész anyu-
kák élete, és nem könnyű a művész anyukák gyerekei-
nek élete sem. De abban hiszek, hogy minden helyzet-
ből lehet profitálni, fejlődni és én mindent megteszek, 
hogy a gyerekeim szeretetben és gondoskodásban nője-
nek fel. Legyen szó bébiszitterről vagy arról, hogy 
FaceTime-on tanulok verset az elsőssel, és online smin-
kelünk a nagycsoportos „Blahalujzával”. A férjemmel 
minden héten naptárt egyeztetünk, ezentúl megtanultam 
priorizálni, delegálni és lejjebb adni a maximalizmu-
somból. Nagy leckék ezek, és még csak néhány éve 
kezdtük ezt az „iskolát”. A gyerekeimet viszem ma-
gammal, ahova csak tudom, ilyenkor jön velünk a fér-
jem és/vagy egy nagymama, Sóskúton pedig úgy élünk, 
mint egy olasz família. A nagyik, a pesztrák a minden-
napjaink részei, mi szinte sosem vagyunk magunk. Ez 
jót is hoz magával, mert a gye-
rekeink már most világlátottak, 
nyitottak, sokat tapasztaltak és 
sokféle szeretetet megtanulnak 
elfogadni. A nyugodt privát idő 
viszont ritkán adatik meg a csa-
ládunk számára, a közös idő a 
legnagyobb kincsünk. 
– És a gyülekezethez tartozást 
hogyan lehet ezzel összeegyez-
tetni? Családilag tartoztok va-
lahová? 
Nagyon-nagyon nehéz. Még an-
nál is nehezebb. Majdnem min-
den hétvégén dolgozom, koncer-
tezem. Ha éppen nem, akkor va-
lamelyik gyerkőc biztosan beteg, 
úgyhogy a család csak nagyitkán 
jut el együtt istentiszteletre. Mi 
nem a klasszikus életet éljük, bár 
úgy látom, mindenféle család-
modellnek megvannak a maga 
kihívásai. Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni abból, ami 
adatik. A határaimmal nekem is szembe kell néznem, és 
a gyerekeimmel töltött idő, és a hivatásom adta elvárá-
sok közt nehéz lavírozni. Megteszem, amit tudok. Csa-
ládunk az elmúlt években a Hillsong gyülekezet buda-

pesti közösségéhez tartozott, mostanság változik körü-
löttünk a környezet. Még nem tudom, hova vezet, remé-
lem a legjobbakat. 

 
 

– Milyen terveid vannak a hivatásodban, családodban, 
az életben? 
Szakmai életutam egyik szakasza egész az anyaságig 
tartott. A summa cum laude doktori oklevelet már úgy 
vettem át, hogy odahaza várt a két hónapos kisfiam, a 
naptáram pedig tele volt koncertekkel a következő hó-
napokra. A Fesztiválzenekarban egyébként kivételesen 
inspiráló közegben dolgozunk. Ennek köszönhető, hogy 
tavaly októberben szólót játszottam a Zeneakadémián, 
ami egy zenekari művész életében hatalmas elismerés. 
És persze kihívás, pláne két kisgyerek „negyvenes” 
anyukájaként, turnék közepette. Felvillanyozó zenemű-
vek, feladatok és emiatt embert próbáló időszakok sze-
gélyezik az életemet, minden erőmre szükség van, hogy 

az összes fronton helyt álljak. A 
nap 24 órája percre be van oszt-
va, és ez még jó néhány évig így 
lesz. A színpadon viszont 
enyém a pillanat teljessége, 
olyankor mindent el tudok en-
gedni és átadni magamat a ze-
nének, legyen szó bármilyen 
műről, ami megszólít. 

Anyaként az a legfőbb cé-
lom, hogy kibontakoztassam a 
gyermekeimben mindazt, ami 
bennük rejlik, és valahogy oda 
vezessem őket, ahonnan magam 
is hitet nyertem. A személyes 
példaadásban hiszek és Isten 
vezetésében. Ebben bízom. 
Egyébként a nagy családunk-
ban, sok-sok év elteltével elcsi-
tulnak a hullámok, sokat talál-
kozunk, és ma alig tudom ösz-
szeszámolni a körülöttünk sza-

ladgáló aprónépet. 
– Amikor hegedülsz, Istennek is zenélsz? 
Istennek zenélek, de nem csupán neki zenélek. Több, 
mint húsz éve vagyok színpadon és úgy hiszem, hogy a 
tálentummal, amit a Jóistentől kaptam, a publikum felé 
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kell szolgálnom. Amikor hegedülök, azért teszem, hogy 
a zenén keresztül a hallgatóság lelke felemelkedhessen 
az égi szférához és a zenén át Isten szólhasson. Nem 
csak a közönséghez, de hozzám is. Számomra minden 
koncert istentisztelet, és volt jó néhány év fiatal felnőtt 
koromban, a családunk válságos éveiben, amikor egye-
dül a koncertek és a zenekarom hívő tagjainak közössé-
ge adatott számomra, mint gyülekezet és istentisztelet. 
A zene ma is a lélek megtisztulását, gyógyulását hozza 
hozzám, feltölt, elgondolkoztat, örömet és erőt ad. És 
tudom, a zenehallgatókat is megszólítja, kelettől nyuga-
tig, kultúrától függetlenül. Ez a zene csodája, és ezt Is-
tentől kaptuk. Magam eszköz vagyok mindebben és 
ezért a lehetőségért végtelenül hálás vagyok. Számomra 
ez az út, és megyek ezen az úton, minden nap. 
– Köszönöm, hogy megosztottad velünk életed esemé-
nyeit, gondolataidat. Ezzel az igével kívánom, hogy to-

vábbra is Isten vezessen utadon, hivatásoddal, családi 
szerepeddel hirdesd Őt a környezetedben! 
„Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesí-
tem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az aláza-
tosak, és jóllaknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szí-
vetek legyen vidám mindenkor! A föld legvégéig min-
denkinek eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, őelőt-
te borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a 
királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte bo-
rulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte min-
den halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utó-
dok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedék-
nek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, 
hogy igaz, amit ő tesz.” (Zsolt 22,26-32) 

Ádány Judit 

 

A TE IGÉD IGAZSÁG 
 

Vele – megtisztulva – Benne bízva 
 

„Az odafennvaló dolgokkal törőd-
jetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,2) 
 

Miután megértettem, hittem és 
másoknak is elmondtam, hogy Jé-
zusban hiszek, Isten megváltoztat-
ta életemet, hozzáállásomat a bű-
neimhez, a világhoz, és csak úgy 
ittam Isten Szavát: sok osztálytár-
sam előtt furcsa emberré váltam. 

Sokszor segített ez az ige, hogy ne keseredjek el, ha pl. 
azért kiközösítést érzek, lenéznek, vagy épp én nem 
csatlakozom egy társasághoz, mert Krisztus útján aka-
rok maradni Isten dolgaival foglalkozva. Rá nézve e vi-
lági „örömök nélkül” is szuper dolgokat tapasztalhatok 
meg, sőt, úgy igazán… ráadásul a látszat néha csal… 
csak egy szösszenet: bár fiatalok körében már az én 
időmben is elfogadott volt, hogy tizenévesen akár és 
házasság előtt testi kapcsolatba kerüljenek fiúk és lá-
nyok, én nem tettem. Furcsállották, kilógtam a sorból. 
Ráadásul középiskolában volt egy hívő barátnőm, aki-
vel rendszeresen imádkoztunk szünetekben… Érettségi 
búcsúbulin mély beszélgetés kerekedett több lánnyal és 
azt mondták: „Janka, mi mindig is becsültünk téged, 
hogy így ragaszkodsz hitedhez és ennyire Istennel fog-
lalkozol, nem mész bele olyan földi dolgokba, amiket 
sokszor mi megbánunk. Felnézünk rád…” Miért is? 
Mert én meg felnéztem Istenre, az odafennvalókkal tö-
rődtem… 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” 
(1Jn 1,9) 

Bár a tökéletességre törekszünk, és Jézus képére 
akarunk formálódni, de van, hogy így is bűnt követünk 

el. Isten is tudja, hogy úton vagyunk, és bizony olykor 
levesszük róla a tekintetünket, azután pedig nagyon 
könnyű célt téveszteni. Jó volt nemegyszer visszatérni 
és meglátni, elmondani, mit tettem. Nagyon megnyugtat 
a tudat, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagyok, megbo-
csát és ezért igazán tennem se kell semmit „csak meg-
vallani és hinni”, hisz lényéből fakad a megbocsátás. Ez 
óriási élmény. Megtisztítva lenni pedig csodálatos! 
Igyekszem, hogy tiszta is maradjak. 
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítsé-
gem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet 
alkotta.” (Zsolt 121,1-2) 

Ezt az igeverset akkor kaptam, amikor úgy éreztem, 
kezdenek „elfogyni” mellőlem számomra értékesnek 
tartott emberek: nehéz lelkileg és anyagilag is. Elfárad-
tam és tudom, hogy több ember, pl. a lányom is „rám 
bízatott”. Erdőben gyalogoltam egyedül, sokáig csak 
néztem lefelé és kerültem a sáros tócsákat. Haladtam 
fölfelé a hegyen és csak kérdeztem Istent: hogyan lesz 
ezután? Mi lesz velem és a lányommal? Honnan fogom 
tudni, mi a helyes döntés? Hogyan tudom megadni neki 
azt, amire szüksége van? Ki segíthet? Felértem a csúcs-
ra, felmásztam a kilátóba, körülnéztem a csodálatos tá-
jon… Pontosan ezt az igeverset juttatta Isten eszembe! 
Ott a szívemig hatolt. Kicsit el is szégyelltem magam… 
Miért is aggodalmaskodom? Hisz Isten, aki alkotott – 
engem is, lányomat is –, a körülményeimet is, lelkivilá-
gomat is, múltamat és jövőmet is nagyon jól ismeri. Ő 
aztán tényleg tud és fog is segíteni! Bízhatok benne! 

Szebegyinszki Janka 
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„Az embereknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” 
 

Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy igevers nagyon 
megragadott. Egyik vasárnap este lelkipásztorunk azt 
mondta, ha valakinek a szívében van valami, mondja el. 
Erre én kimentem a mikrofonhoz, és a vers felénél rö-
vidzárlat keletkezett, és én megsemmisültem szégye-
nemben. Azóta nem állok a gyülekezet elé. 

Elmondtam az Úr Jézusnak nagy bánatomat, hogy 
úgy néz ki a dolog, hogy már semmit sem tudok megje-
gyezni, és ez nekem nagyon fáj. (A bibliaverseket gye-
rekkorban kell megtanulni, nem idős korban.) Az Úr an-
nak ellenére is, hogy én mulasztottam el ezt a fontos fe-
ladatot, mégis megszánt, és összeállított számomra, a sa-
ját életemre vonatkozó „gyöngyszemet”, Isten beszédét. 
Ezt vetem most papírra, mivel még ma sincs bennem 
annyi bátorság, hogy a gyülekezet előtt elmondjam. 

1. Az Úr engem „Kiemelt a pusztulás verméből, a 
sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat, biztos-
sá tette lépteimet.” (Zsolt 40,3). 

2. Mivel Isten mind a mai napig (75 év) megsegített 
engem, ezért bizonyságot teszek kicsinyeknek és na-
gyoknak. A bizonyságom az, hogy „Csak Istennél csen-
desül el lelkem, tőle kapok segítséget.” (Zsolt 62,2). 

3. Ezért azt mondom az én lelkemnek: „Áldjad én lel-
kem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én 

lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményé-
ről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsó-
tól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúsá-
god, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet 
minden elnyomottal.” (Zsolt 103,1-6). 

Plusz adott egy imát a szívembe: „Uram, Te hívtál el 
engem, hogy országodban, éppen ezen a helyen (Ma-
gyarországon), ebben az időben (XX–XXI. század), és 
ezzel a céllal szolgáljalak. Bár átlagember vagyok, de a 
TIED vagyok, és TE cseppet sem vagy átlagos. Ezért 
kiáltok HOZZÁD, segíts, hogy kegyelmedet és együtt-
érzésedet tudjam árasztani másokra, hogy ők is megta-
pasztalják a TE szereteted gazdagságát. Az Úr Jézus 
nevében, ámen!” 

Mindennap elmondom az Úrnak, amit Tőle kaptam, 
és megköszönöm. Jelenleg úgy érzem, hogy belevéste a 
szívembe és az elmémbe, amire én nem vagyok képes. 
Ne felejtsük el, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, Ő 
ott van! 

Kálmánné Erzsike 

 

MEGHALLGATTATOTT 
 

Isten munkálkodik 
 

Amikor arra gondolok, Isten hogyan 
hallgatta meg imakéréseimet, nem egy 
konkrét kérés vagy esemény jut 
eszembe, sokkal inkább az a sok 
házicsoport-alkalom vagy ifis imaóra, 
amin részt vettem. Mindig lenyűgözött 
Istennek az a munkája, amit láthattam 
mások életében. Ő úgy alakította a 

körülményeket, amire nem is gondoltam, olyan 
területeken formált másokat, amit én reménytelennek 
tartottam, olyan békességet adott a nehéz helyzetben 
levőknek, ami az én emberi értelmemet meghaladta. 
Olyan csodálatos módokon mutatta meg a szeretetét 
felénk, hogy sokszor csak könnyes szemmel álltam némán 
és nem értettem, miért szeret minket ennyire az Isten. 
Hétről hétre megosztottuk egymással imakéréseinket és 
figyeltük, Isten hogyan dolgozik (legalábbis azt a részét, 
amit látni engedett belőle). Némelyik imakérésből hamar 
hálaadás lett, mert Isten jónak látta megadni, amit kértünk 
tőle. Más imakérések pedig évek múlva is ugyanúgy 
hangzottak, és látszólag nem volt eredménye, de Isten a 
hàttérben akkor is munkálkodott. Korábban sokat 
imádkoztunk az öcsémért és az ő korosztályáért, hogy 
keressék és találják meg Istent. Reménytelennek tűnt a 
helyzet, nem láttuk a közeledést, csak az elmaradozást. 
Isten mégis dolgozott bennük, és évekkel később az öcsém 

is és más fiúk is igazán megtértek, Isten átformálta az 
életüket, gondolkodásukat és most erőteljes hívő életet 
élnek. Dicsőség Istennek! 
„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek 
kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Rm 12,12) 

Isten sokszor úgy munkálkodik, amit én nem értek. 
Az Ő gondolatai jóval magasabbak az enyémeknél. És 
nem is feltétlenül kell mindent értenem. Korábban volt 
egy testi fájdalmam, betegségem, és sokszor 
imádkoztam, hogy ez múljon el. Másokat is kértem, hogy 
imádkozzanak értem, kitartóan, hittel kértem, de Isten 
mégsem vette el akkor a fájdalmaimat. Nem értettem. 
Pár éve pedig egy olyan betegséget, anyagcserezavart 
diagnosztizáltak nálam, ami nem gyógyítható, csak 
szinten tartható a megfelelő életmóddal. Így éltem egy 
évig, belejöttem ebbe a fajta életmódba. Egyik vasárnap 
megkérdezte valaki, hogy szeretnék-e ebből 
meggyógyulni. Teljesen váratlanul ért a kérdés, hiszen ez 
nem egy gyógyítható betegség. Végül igent mondtam. 
Imádkoztak értem, majd egy hét múlva minden addigi 
tünetem megszűnt. Nem értettem, Isten miért gyógyított 
meg csodálatos módon, hiszen nem is kértem, magamtól 
eszembe sem jutott volna. Ő mégis így látta jónak. Nem 
értem, de hálás vagyok. Istené a dicsőség, az Ő 
munkájáért akár látható, akár nem! 

Horváth Virág 
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„Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.” 
 

Visszatekintve, számomra a leg-
fontosabb bizonyságok nem ima-
meghallgatáshoz kötődnek, ha-
nem olyan pillanatokhoz, idő-
szakokhoz, amit ahhoz hasonlíta-
nék, amikor egy sötét szobában 
felkapcsolják a villanyt vagy va-
lamiről lerántanak egy leplet. 

Ezekért imádkozni se tudtam, mivel nem voltam tuda-
tában a dolgoknak. Isten ilyenkor megmutatja, hogy 
miben vagyok, hogyan kerültem ide, mit tett Ő értem, 
mi az ördög hazugsága és hogyan menjek tovább. Egy-
egy ilyen megtapasztalás után már nem úgy élem az 
életemet, mint előtte. Egy élethosszig való tanulás ez az 
Úrral, Úrról. Ilyenkor azt érzem, hogy okkal vagyok 
abban a helyzetben, helyszínen, az a prédikáció, az a 
gondolatfoszlány, az a tekintet, megérzés nem tőlem jön 
és nem természetes. 
Vizsgahelyzet 

A főiskolai tanulmányaim alatt volt egy számomra 
félelmetes tanár, aki hasonló tantárgyat tanított. A non-
verbális kommunikációjával olyan légkört teremtett, 
hogy nehéz volt arra figyelnem, amit mond, ha sikerült 
is, gyakran csak a szavakat külön-külön, de összefüggé-
sében képtelen voltam megérteni. Mindenféle tanulási 
módszertannal próbálkoztam, de mindhiába. Kértem a 
tanárt, hogy írásbeli helyett szóbelizhessek. Nem en-
gedte, papír, igazolás kellett hozzá. Azt gondoltam ki, 
hogy mivel gyerekként hiperaktív és figyelemzavaros 
voltam, szerzek erről hivatalos dokumentumot és akkor 
mehetek szóbelizni. Jelentkeztem a SOTE ADHD Am-
bulanciájára, várólista fogadott, de azért reménykedtem, 
volt rá egy félévem vizsgáig. 

Közelgett az utóvizsga időpontja. Legszívesebben 
otthagytam volna az egész iskolát, mert reménytelennek 
éreztem a helyzetem abban a félévben, ez az egy tárgy 
miatt. A szemem előtt lebegett, hogy mi lesz, ha ottha-
gyom a sulit, a szüleim rengeteg áldozatát ezzel lesö-
pörném és évekig ezzel a vizsgahelyzettel álmodnék. 
Visszakerülnék kicsiny falumba, ahol se gyülekezet, se 
barátok, a falubeliektől már szinte hallottam a kárör-
vendő, sajnálkozó mondatokat. Borítékolható volt a si-
kertelenség így is, úgy is. Megtérésem környékén Lili 
barátnőmmel voltunk ebben a hasonló szituációban. 
Vizsga előtt még átolvastuk a jegyzeteinket. Nem értet-
tem, hogy Isten hogy fog minket megsegíteni, ha a sok-
sok téma közül Lili az egyik tételért imádkozik, én pe-
dig a másikért. Úgy éreztük, hogy a sok szakirodalom 
közül 1-1 elméletet tudtunk csak olyan szinten megér-
teni, hogy azt érdemes papírra vetnünk. Bementünk a 
vizsgára. Az esélyteleneknek nem a nyugalmával, ha-
nem a vegyes érzéseivel. Következett a döntő perc. A 
tanár kiosztotta a sok kis kérdést és nemsokára követ-
kezik az esszének, a nagy tételnek a megnevezése. 
Megszólalt. Közölte, hogy ezúttal 2 tételcímet olvas fel. 

Választhatunk, hogy melyiket fejtjük ki. Az egyik tétel 
az volt, amiért Lili imádkozott, a másik pedig az, ame-
lyikért én. Amikor végeztem és átnyújtottam a tanárnak 
a munkát akkor a nevemen szólított és jelezte, hogy úgy 
látja, hogy ez nagyon jól sikerült, ugye, hogy meg tud-
tam így is csinálni, nem kell ehhez szóbeli vizsga. 

Megdöbbentem, hogy emlékezett rám, arra gondol-
tam, hogy hány napot öltem ebbe bele, hogy kidolgozott 
tételeket találjak, tanuljak, próbálkozzak, de a megértés 
és a jó tétel Isten nélkül lehetetlen lett volna! Átvitt min-
ket ezen! Hazafelé csörgött a telefonom. Az ADHD Am-
bulancia hívott, hogy lett szabad időpont, jöhetek vizsgá-
latra. Pont akkor. Vizsga után. Isten tud rólam, gondos-
kodik, a reménytelen helyzetben is segít, nem neki kelle-
ne a problémáimról beszélni, hanem a problémáimnak 
arról, hogy mennyire hatalmas Istenem van. 
Hozzáillő 

Hosszú, kacskaringós volt az utam idáig. Isten meg-
felelő, alkalmas társsá formál engem az utóbbi időben, 
ugyanúgy, ahogy vőlegényem életében, jellemében is 
munkálkodik. Nagyon sok nehézségen mentem keresz-
tül, amíg megismerkedtünk. Egyrészt a saját rossz dön-
tések, érzelmi beállítottságnak köszönhető, másrészt a 
környezet, sérülések, minták hatásai is közrejátszottak.  

Megtérésemkor kaptam kimondott átkokat, amelye-
ket szerencsére nem fogadtam be a szívembe. Mondták, 
hogy ne is próbálkozzak, egy fiatal, keresztény, hívő 
férfinak nem fogok tetszeni. Ezeket kimondták, de amit 
én még hallottam az az volt, hogy lemaradtam, már 
minden férfi ilyen életkorban házas, reménytelen az, 
hogy nekem lesz egy jó társam, házasságom. 

Sokat segített az, hogy a gyülekezet fiatal házasai 
meghallgattak, példát mutattak, imádkoztak értem és 
mosolyogtak a részletesen ecsetelt aggályaimon. Nem 
azért mosolyogtak, hogy lesöpörjék az érzelmeimet, 
csupán kedvesen jelezték, hogy azok alaptalan félel-
mek, lássak túl rajtuk. 

Azért, hogy a jó úton maradhassak, írtam egy listát. 
Ezt nem feltétlenül ajánlom másnak, de nekem segített 
abban, hogy ne a szemem, az érzelmeim vigyenek el, ha 
dönteni kell. Arra ráírtam azt, hogy milyen tulajdonságú 
társat szeretnék, de azt is belefogalmaztam, hogy én mi-
lyenné szeretnék válni. Számtalanszor találkoztam azzal 
az Igével, amely arra bátorít, hogy gyönyörködjek az 
Úrban, ő megadja a szívem kéréseit (Zsolt 37,4-5).  

Eljutottam arra a szintre, hogy észrevettem, bálvány 
számomra a társ és a házasság kérdése. Azután sikerült 
ezt valamennyire elengedni és elfogadni azt is, ha egye-
dül maradok egész életemben. Szerettem volna, ha Isten 
fontosabb, mint a társkérdésem. Tudatosítottam magam-
ban, hogy az az Ő elképzelése, hogy kapcsolatra terem-
tette az embert, aztán talán az én életemben is egyszer 
beteljesedik ez. Nagyon bántam azokat az éveket, ame-
lyeket nem úgy töltöttem, hogy elhiggyem Isten ígéreteit, 
törvényeit. Azt éreztem, hogy éveket fecséreltem el. 
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Amikor megismertem a vőlegényemet, más néző-
pontból is megértettem ezt az Igét. „Kárpótollak azo-
kért az évekért, amelyekben pusztított a sáska…” (Jóel 
2,25) Szeretet és félelem is elfog, hogy Isten mennyire 
kegyelmes, hatalmas és hogy csak Vele érdemes élni. 
Az Ő időzítése tökéletes ebben a témában is! Mindket-
tőnk életét, szíve vágyát részletesen ismeri. Ha a tár-
sammal előbb találkozunk személyesen, akkor vagy 
nem tetszünk meg egymásnak vagy csak romboltuk 
volna egymást. A szerelem mellett napi szintű odaszá-
nás, megújulás, jellemfejlődés ez a kapcsolat, de alig 
várom, hogy Isten színe előtt is kimondjuk az Igen-t. 
Lelkipásztorom által tartott jegyesoktatás külön öröm 
számunkra. Nagyon-nagyon hálás vagyok!  
Leterhelve 

Mandulagyulladásom lett úgy, ahogy pályakezdő 
évem alatt sokszor. Vőlegényem útnak indult és meglá-
togatott. Már attól jobban voltam, hogy láttam, de a fi-
nomság és a virág csak javított a helyzeten. Ebédeltünk, 
majd mentőt kellett hozzá hívni (nem azért, mert nem 
finomat főztem), bekerült a kórházba, kijött onnan, én 
pedig csak a mandulagyulladásommal szenvedtem. A 
táppénz ellenére több határidős munkahelyi dokumen-
táció terhelte a gondolataimat, de a sok ingertől azt se 
tudtam, mivel kezdjek. Az, hogy csak a saját kis gyó-

gyulásomra koncentráljak, az lehetetlennek tűnt akkor. 
Csörgött a telefon. A lány, akivel szerződtem, akinek a 
lakásában laktam, hosszú percek után lényegretörően 
elmondta, hogy többet nem adja már ki az albérletet, a 
lakótársaimmal más helyet kell keresnünk, maximum 
két hónapon belül. Egy olyan dátumot mondott, ami 
már tél, emellett ami egybevág azzal a félelmetes dá-
tummal, amikor a pedagógus minősítésem portfólióját 
le kell adnom. Úgy éreztem, hogy kirántották alólam a 
talajt. Azzal számoltam, hogy nyárig ott lakom, úgy ál-
lapodtunk meg és a munkahelyemhez is közel van. Ezu-
tán nem tudtam, hogy a társamat ápoljam, én gyógyul-
jak, a sok dokumentum közül melyiket kezdjem írni, és 
ősszel, esélytelenül hol találjak most új lakhelyet.  

Hallelluja! Isten meghallgatott, megsegített és úgy 
érzem, hogy egyre több reménytelennek tűnő helyzet 
által megmutatta azt, hogy sosem hagy egyedül. A port-
fóliót leadtam, meggyógyultam, hosszas kivizsgálások 
után meglett a vőlegényem egészségügyi tüneteinek a 
gyökere, a másik dokumentációval is elkészültem és 
egy olyan helyen nyílt nekem ajtó lakhatás szempontjá-
ból, ami bár soookkkal messzebb van a munkahelyem-
től, de nagyon jó lakóközösségben lakhatom. 

Brindza Bea 

 

EMLÉKOSZLOPOK 
 

Átformáló kegyelem 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem csele-

kedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8) 
 

Sokat gondolkodtam, hogy életem 
rengeteg eseménye közül melyik 
három a legmeghatározóbb, de 
mindig ugyanoda kanyarított visz-
sza Isten, hisz ezek nélkül a törté-
nések nélkül egészen más lennék. 
Az, hogy most ilyen vagyok, ab-
ban nagyon nagy szerepe volt a 
megtérésemnek és az újjászületé-

semnek, a feleséggé válásomnak és az anyává válásom-
nak. Ez a három a legmeghatározóbb. Életemnek ezek a 
mérföldkövei. 

A megtérésem-újjászületésem megváltoztatta a gon-
dolkodásomat Istenről, magamról, a körülöttem lévő vi-
lágról, embertársaimról, szolgálatról. Így, visszagon-
dolva nem lettem egyből érett korú hívő, hanem szelle-
mi értelemben vett csecsemő, de ahhoz, hogy fejlődni 
tudjak, meg kellett születnem szellemileg is. 

Kisgyerekkorom óta szerettem Istent, Jézust, szeret-
tem az Ő közelében időzni, szerettem imádkozni, gyü-
lekezetbe járni, de voltak bűneim, amiknek az elköveté-
se eleinte nem jelentett különösebb gondot. Ahogy Isten 
nyitogatta a szemem, a szívem az Ő dolgai iránt, rá-rá 
mutatott bűnökre, amik azután nyomasztottak; szeret-
tem volna szabadulni tőlük. Jézus keresztjénél ezeket a 

bűnöket szerettem volna rendezni, egy erő azonban – a 
sátán ereje – mindig visszatartott. Bebeszélte nekem, 
hogy ha megtérek, akkor meg is kell változnom, és erre 
képtelen vagyok. Akkor még nem is sejtettem, hogy ezt 
az átformáló munkát nem is nekem kell elvégeznem, 
hanem a Szent Szellem végzi bennem. Nekem csak oda 
kell adnom magam. Arra sem gondoltam, hogy nem 
végez el mindent egyszerre, hanem folyamatosan, halá-
lomig fogja ezt tenni. 

Eljött azonban egy nap, amikor már nem volt az az 
erő, ami vissza tudott volna tartani, mert Isten vonzása 
olyan erős volt, élet-halál harc zajlott a szellememben. 
Azt éreztem, hogy ha nem engedelmeskedem Istennek, 
akkor meghalok a bűn terhe alatt. A törvénytudóról (Mk 
12,28–34a) halottam éppen tanítást, és a Szent Szellem 
megértette velem azt, hogy az hogy nem vagyok messze 
Isten országától, az azt jelenti, hogy még nem vagyok 
benne. Akkor tettem meg a Szent Szellemmel együtt-
működve Isten felé az első lépést. Akkor éreztem meg 
szellememben először a feloldozást Isten részéről, a 
szabadítás örömét. Azóta ez sokszor megtörténik. Még 
most sem vagyok tökéletes, de amikor a Szent Szellem 
rámutat bűnökre, megyek Jézus keresztje alá; Ő meg-
bocsát és feloldoz, és mindig új lapot ad. Ez nagy 
KEGYELEM.  
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A második legmeghatározóbb feladat a feleséggé vá-
lás volt. Fiatal koromban kettős érzéseim voltak a házas-
sággal kapcsolatban. Olyan időszak is volt, amikor el-
döntöttem, hogy nem szeretnék férjhez menni. Ehhez ké-
pest nagyon korán bekövetkezett a pillanat, hogy feleség 
lettem! Isten mindent másként intézett, mint ahogy én azt 
elképzeltem. 

Tizenhat-tizenhét éves lehettem, amikor azt álmod-
tam, hogy Budapesten a rakparton vezettem az autót. 
Nem tudtam ezt az álmot hova tenni addig a pillanatig, 
amíg Isten helyzetbe nem hozott. Nem a saját akaratom 
és elképzelésem volt mögötte, hanem az Övé. Ő mozga-
tott minden szálat, Ő írt felül minden gondolatot, érzést 
és akaratot. Az én részem ebben csak az volt, hogy en-
gedelmeskedjek. Isten jól ismert, tudta azt, hogy akkor 
az volt a leggyengébb olda-
lam! Már nagyon sokszor ír-
tam erről a Mannában, és a 
rendszeres olvasók már kívül-
ről tudják a történetet, ezért 
nem térek ki erre. Azt viszont 
szeretném elmondani, hogy 
az engedelmességben való 
fejlődés szempontjából a fele-
séggé válás egy fontos mér-
földkő volt. Ha ráállunk arra, 
hogy Isten mindig előre tudja, 
hogy mi válik a javunkra, ak-
kor rábízhatjuk azt is, hogy Ő 
válassza ki a párunkat (férjünket, feleségünket). 

Egy másik dolog, amit megtanultam: ne figyeljek az 
érzéseimre, hanem bízzak Benne. Ha a „nagy igen” 
előtt megkérdeztem Istent, és Ő azt mondta, hogy 
„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember föl-
emeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, 
nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás 
mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogy me-
legedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten 
állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyha-
mar…”(Préd 4,9-12), akkor ezt higgyem is el, még ak-
kor is, ha nem vagyok különösebben szerelmes abba az 
emberbe, akit Isten mellém akar adni. Ha Isten két em-
bert összeszerkeszt, mindent meg tud adni hozzá, amire 
annak a kapcsolatnak szüksége van, a szerelmet is!  
Ezt tapasztalatból mondom. huszonhat év távlatából há-
lás vagyok Istennek Imréért, a férjemért, azért, hogy 
gyengeségeimmel együtt is elvisel és szeret, a békes-
ségre törekvő természetéért, és hűségéért! Tudom, hogy 
ezeket ő is felülről kapja, mert „minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék onnan felülről való, és a vilá-
gosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem 
fénynek és árnyéknak váltakozása.” (Jak 1,17). Ez is 
KEGYELEM. 

Életem harmadik legmeghatározóbb pillanata az 
anyává válás volt. Mindig szerettem a gyermekeket. 
Lánykoromban azon gondolkoztam, hogy árvaházból 
veszek ki gyermeket, hogy felneveljem. Isten ezt is fe-
lülírta. Amikor Imrével kezdett kibontakozni a kapcso-
latunk, mondtam Neki, hogy lehet, hogy nem lehet 
majd gyermekünk, mivel hormonálisan nem vagyok 
egészséges. Ő erre azt válaszolta, hogy „nem baj, ez 
nem akadály”. Ehhez képest, házasságkötésünk után 
egy hónap múlva áldott állapotba kerültem. Nem volt 
könnyű időszak. Rosszullétekkel, depresszióval, egés-
zségügyi problémákkal kellett megküzdenem nap mint 
nap. Veszélyeztetett terhes lettem. Isten azonban vigyá-
zott Imire, az anyaméhen belül is. Annak ellenére, hogy 
a legveszélyesebb körülmények között élte bent az éle-

tét (a köldökzsinór kétszer rá 
volt tekeredve a nyakára, és 
egyszer a vállára), amikor el-
jött az ideje, egészségesen 
megszülethetett. Nagyon há-
lás voltam Istennek! Fiatal 
anyaként azonban kevés böl-
csességem volt a gyermekne-
veléshez. Sokszor álltam ér-
tetlenül az ezzel kapcsolatban 
felmerülő problémák előtt. 
Akadt is sok tanácsadóm. A 
legtöbb vélemény szöges el-
lentétben állt a másikkal. Ren-

Rengeteg hibát követtem el, mivel tökéletesen akartam 
mindent csinálni, hisz ő volt az elsőszülött. Azt vettem 
észre, hogy Isten kijavította ezeket a hibákat, és nagyon 
sok mindenre megtanított, amit a következő két gyer-
mekünknél – Beninél és Boginál – már biztosabban tud-
tam alkalmazni. Nem volt bennem akkora nagy elvárás 
meg szigor sem. Mivel mind a három gyermekünk más-
más természet, Isten megtanított arra is, hogy gyerme-
keimet nem egy adott sablon szerint, hanem a „neki 
megfelelő módon…” (Péld 22,6) kell nevelni, szem 
előtt tartva azt, hogy a lelke ne sérüljön. Magamtól vi-
szont erre sem voltam és nem vagyok képes. Ebben is 
kértem és kérem Isten segítségét. 

Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy a bocsánat-
kérés a gyengeség jele, nekem viszont az a meggyőző-
désem, hogy akkor vagyok erős, ha hibáimért hajlandó 
vagyok bocsánatot kérni Istentől és emberektől, mert Is-
ten is ezt kéri. „Alázzátok meg tehát magatokat Isten 
hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak 
idején” (1Pt 5:6). Azt tapasztalom, hogy ha hajlandó 
vagyok vállalni az alázat útját, Isten helyre teszi a dol-
gokat úgy bennem, mint másokban. Ez is KEGYELEM. 

Uri Melinda

 
 

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást te-
szek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.” (Jel 3,5) 
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Isten gondviselésében 
 

1957-ben házasodtunk össze, úgy, 
hogy fogalmunk sem volt, hogy hol 
fogunk lakni, mert a férjemnek Bu-
dapesten volt a munkahelye. 

Anyukámnak eszébe jutott a 
Marosi család – ők a Rákospalotai 
Gyülekezetbe jártak –, akik a hábo-
rút öt gyermekkel és a nagymamá-
val nálunk élték át, Szokolyán. 

Anyukám felkereste őket, és kaptunk a házukban egy 
12 nm-es kis szobát. Nagyjából egy évig laktunk ott, 
majd utána az emeleten kaptunk egy nagyobb szobát, 
pici konyhát és közös fürdőszobát. Négy évig laktunk 
ott, majd a nagynénémékhez – Herjeczki család – köl-
töztünk a Váci utcába, a dr. Haraszti-féle lakásba, és itt 
is négy évig laktunk. Közben épült a társasházi laká-
sunk a XI. kerületben, ahová 1965-ben költöztünk be. 
Az új budai imaház megnyitása után kezdtünk el a Bu-

dai Gyülekezetbe járni, ahol a következő vasárnap már 
az énekkarban énekeltünk. 

Abban az időben lett Attila fiunk három éves, és 
óvodába szerettük volna beíratni. Orvosi igazolások 
kellettek hozzá. Megkapta a hátára azt a bizonyos ta-
paszt, ami a TBC elleni oltóanyag hatását tesztelte. Hí-
vott az orvos, hogy baj van a tüdejével, be kell feküdni 
a Szanatóriumba. Nagyon megijedtünk, imádkoztunk. 

Átmentünk a szomszédban lakó fogorvos házaspár-
hoz, akik rögtön intézkedtek, és kiderült, hogy egy bőr-
érzékenységről van szó. Hálásak voltunk, hogy nem a 
komoly betegségről van szó. A fiunk azóta 60 éves lett, 
boldog nagypapa négy unokával. 

Mi is elmondhatjuk, hogy nagyon hálásak vagyunk, 
hogy egész életünkben érezhettük jó Atyánk gondviselő 
szeretetét. Megáldott minket két gyermekkel, négy 
unokával és kilenc dédunokával. Mindezért hála Neki! 

Mikes Benjáminné Márta 
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UGYANAZT – EGYMÁSRÓL 
 

Gulyás Jenőné Estilla és Hunyadyné Gulyás Kinga 
 

– Tudod-e, hogyan tért meg? 
Estilla Kingáról: Kinga, testvéreivel kilenc éves 
korában is volt a Tahi Baptista Táborban. Az ott is 
hallott tanítás hatására eldöntötte, hogy Isten gyermeke 
szeretne lenni, az Ő útján járni, 
ahogy az Úr szeretné. Bűneit 
felismerte, bocsánatot kért 
Jézustól. Fiatal kora ellenére a 
Budai Baptista Gyülekezettel 
együtt egy év múlva ünnepeltük 
alámerítését. 
Kinga Estilláról: Középiskolás 
korában tért meg, egy 
református evangélizációs 
istentiszteleten érintette meg 
Isten szeretete, kegyelme. Ezután kezdett húgával 
együtt gyerekszolgálatba. 
– Mi akart lenni gyerekkorában? 
Estilla Kingáról: Kisded korától kezdve láttuk rajta a 
gondoskodást. Először babáin próbálgatta az etetést, 
öltöztetést, vigasztalást. Később Zsombi születése után 
kistestvérével is törődött, gondoskodott, játszott vele, 
vigasztalta. Óvodában, iskolában is érdeklődve hallgatta 
társai bajait, gondjait. Rájuk hangolódott. Érdekelte őt 
lelki problémájuk is. Érettségi után ilyen irányban 
tanult tovább, gyermekpszichológus diplomát szerzett. 
Kinga Estilláról: Anyukája hatására óvónéni szeretett 
volna lenni. Végül tényleg az lett egy ideig - igaz átvitt 
értelemben: négyünket nevelt fel. Kedvenc időszaka a 
kettő-öt éves korosztály, amikor nyílik a gyerekek 
értelme, lehet irányítani-nevelgetni őket, mondókázni, 
énekelni, mesélni, és ezt a gyerekek is nagyon élvezik 
vele együtt! 
– Mi az, amit a legjobban be-
csülsz benne? 
Estilla Kingáról: Szorgalmasan 
tanult, önállósodott. Határozott 
elképzelése volt a dolgokról, 
meg is osztotta velünk. Nem 
felejtkezett el senki 
születésnapjáról, sem az 
ünnepekről. Olyan nem volt, 
hogy valamelyik közeli 
családtag vagy nagyszülők ne 
kaptak volna tőle ajándékot. 
Kreatívan megálmodta, 
elkészítette meglepetéseit, vagy 
mivel nagyon figyelt, tudta mit kell beszerezni. Ezzel 
mindenkinek nagy-nagy örömet szerezett. Ebben a mai 
napig semmit sem változott. Régi barátnőivel tizenöt év 
után is tartja a kapcsolatot, s áldozatot is hoz, hogy 
találkozhasson velük. Előregondolkodó, tervező! 

Családját jól ellátja. Kirándulásoknál, túráknál remek 
hely- és helyzetfelismerése mindig megnyugtat. 
Kinga Estilláról: Az én anyukám igazi pajtás! 😊😊 
Kalandvágyó, újdonságokra nyitott, várakat mászik 

meg, szívesen fedez fel helyeket, 
főleg ha van kísérete. 
Gyerekkorunkban is szánkózott 
velünk, és emlékszem: büszke 
voltam rá, hogy az én anyukám 
nagyokat kacag, és együtt 
csúszik velünk, míg a többi 
szülő csak nézte a mókát! 
Mindemellett kötelességtudó 
anyukaként sosem láttam őt 
„semmittenni”. Akkor érzi jól 

magát, ha tevékeny, és emiatt nagyon jó példának látom 
őt. 
– Mik a legfontosabb dolgok, amiket tőle tanultál? 
Estilla Kingáról: Gyermeknevelési módszere más, 
néhol jobb, mint szülei korosztályáé volt. 
Nagymamaként is tanulok tőle jó dolgokat. Látom nála, 
hogy a családban a gyerekekre külön-külön időt kell 
szakítani. Nem szabad csak „egyben” felnevelni őket, 
mint mi tettük, s velünk tették a szüleink. Tanulom tőle, 
hogy ne görcsösen álljak ahhoz a dologhoz, amit még 
nem tanultam, vagy nem csináltam. Merjem vállalni, 
hogy még nem megy, még csak most tanulom. Ezt ne 
szégyelljem. 
Kinga Estilláról: Még az esti tévénézésnél is dolgozott: 
ott ült mellettünk, és varrt. Mire mi felkeltünk, addigra 
előkészítette a körülményeket a nyugodt induláshoz. 
Figyelt arra, hogy legyen ruhánk minden alkalomra, az 

egész család ruhatárát rendben 
tartotta. Komoly és szigorú 
rendszerben éltünk. És bár kel-
lett idő hozzá, mire felismertem, 
hogy ez alapvető feltétele volt a 
család működésének, most már 
látom: az együttélésre nevelt 
minket. 
– Hogyan lehet őt a legjobban 
szeretni? 
Estilla Kingáról: Gyermekkora 
óta szeret ajándékot készíteni és 
adni. Minden meglepetésnek 
nagyon örül. Bár akkor még 
senki nem beszélt az öt 

szeretetnyelvről, látszott rajta: őt a meglepetés 
tárgyakkal, ajándékkal lehet kifejezően szeretni. Ebből 
érzi meg, hogy ő fontos a másiknak. Titokban 
elkészíteni valamit, figyelni arra és akkor, mikor a 
vágyairól beszél s akár hónapok múlva is emlékezni rá! 
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Kinga Estilláról: A családi rend része volt, hogy mi is 
be voltunk vonva a házimunkába. Nagy dicséretet kap-
tunk, ha megleptük az élére állított ruhákkal a szek-
rényben, rend várta a szobában, vagy csillogott a mos-
dókagyló. Amikor gyerekként készítettünk neki valami 
kézimunkát, láttuk rajta az őszinte örömöt. Becsben 
tartja a különlegesebb darabokat még ma is! Nagyon jól 
esik neki a meglepetés, amikor olyan tárgyi ajándékot 
kap, amire régóta vágyott. 
– Melyik az a pillanat, esemény, érzés, amit szívesen 
újraélnél vele? 
Estilla Kingáról: Szívesen újra élném vele az egész 
életét. Örömmel emlékszem vissza minden eseményre: 
kezdve a gondoskodó óvodástól, folytatva szerető 
testvérrel, asszony koráig. Sorolhatnám: a 
szánkózásokat balatonszemesi, tátrai, velencei és római 

kirándulásokat, titkos meglepetései átadását, 
sétarepülést, debreceni diplomaosztót s gyermekei 
születését. 
Kinga Estilláról: Hálásan gondolok egy nagyon komoly 
beszélgetésre gyereknevelés témájában. Mielőtt 
második gyermekünk, Emese megszületett, anyukám 
figyelmeztetett, hogy Balázs nem lesz hirtelen nagyfiú 
attól, hogy lesz mellette egy csecsemő.  Felkészített rá, 
hogy nem szabad a két éves fiúcskától túl sokat 
elvárnom majd. Ha erre nem hívja fel a figyelmemet, 
sokkal megterhelőbb lett volna az elkövetkező időszak. 
Anyaként és nőként átadta a bölcsességét, tapasztalatát, 
ezzel segített rajtam. Csak remélni tudom, hogy majd 
én is átélhetem ezt a lánykámmal - élete fontos 
időszakaiban. 

 
 

Kovács Éva és Zsigovics Dorina 
 
– Tudod-e, hogyan tért meg? 
Éva Dorináról: Az életkorára nem emlékszem, de 
nagyjából tíz éves kora körül történt, hogy Tóalmásról 
úgy jött haza, hogy azt mondta, ő ott 
döntött, és megtért, de bemerítkezni 
még nem fog, mert nem mer az 
elöljárók elé menni a tagfelvétel 
előtti nagy beszélgetésre. Később 
sem volt kétségem, hogy a tóalmási 
döntés komoly volt, és tudtam, hogy 
egyszer felnő ahhoz is, hogy ő maga 
jelentkezzen a nyilvános 
vallástételre. 
Dorina Éváról: Nem nagyon 
beszéltünk erről, de egy régi Manna cikkben elolvastam 
a történetét. Tinédzser korában éveken keresztül várt 
egy nagy eseményre, ahol látványos módon szólt volna 
hozzá Isten. Ehelyett egy vasárnap délután, utazás 
közben, a csendben találkozott Vele és élte át azt, hogy 
milyen az Atya jelenléte és Szent Szellemének 
mozdulása. 
– Mi akart lenni gyerekkorában? 
Éva Dorináról: Ó, hát a családunkban ez egy szlogenné 

vált, ahogyan 
Dorina 

kifejezte az 
állatok iránti 

szeretetét. 
Egészen kicsi 
korától ezt 
mondta, ha 
megkérdezték, 

mi leszel, ha 
nagy leszel: 

Állatetető! 
Legfeljebb 

állatorvos.  

Az utóbbi minimum 5 évben már nem hangoztatja ezt. 
Dorina Éváról: Szövőnő akart lenni, mert a szomszéd 
néni is ezt dolgozta. 

– Mi az, amit a legjobban becsülsz 
benne? 
Éva Dorináról: A döntéseihez (elve-
ihez) való kitartó ragaszkodását. A 
becsületességét. A diszkrécióját. A 
saját hibáinak a felismerőképességét. 
A pénzhez való (helyes) viszonyulá-
sát. A barátai felé kifejezett szerete-
tét. A család szerkezetének változá-
sai idején tanúsított tűrőképességét. 
A Covid miatt otthon töltött hosszú 

hónapok alatti mindennapos, szintén otthoni edzését. 
Az Úrral töltött rendszeres idő következetes betartását. 
Dorina Éváról: Egy nagyon független és erős nőnek 
tartom anyát. Bátorító volt látni, ahogy sok nehézség 
közepette sem omlott össze, hanem ment tovább. 
– Mik a legfontosabb dolgok, amiket tőle tanultál? 
Éva Dorináról: Csendben maradni hatásosabb eszköz a 
békesség elérésére, mint bármilyen más hadviselési 
módszer. Egy szótlan ölelés néha többet ér, mint száz 
kimondott szó. Az alapos mosogatást. Céltudatosságot. 
Dorina Éváról: A tökéletes rántott hús receptje  (bár 
ezt még bőven gyakorolnom kell), illetve, hogy mindig 
van hova fejlődni és többet tanulni. 
– Hogyan lehet őt a legjobban szeretni? 
Éva Dorináról: Ha a kedvenc ételét főzöm. Ha 
valamelyik testvérével való találkozás után vele is időt 
töltök. Ha félreteszem azt, amivel foglalkozom, és csak 
rá figyelek, mert neki épp mondandója van. Ha 
megdicsérem. Ha megteszek helyette olyasmit, amit ő 
nem szeret. 
Dorina Éváról: Tapasztalataim és elmondása alapján a 
szívességeken keresztül érzi leginkább a szeretetet. 
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– Melyik az a pillanat, esemény, érzés, amit szívesen 
újra élnél vele? 
Éva Dorináról: Az óvodába járás reggeli és délutáni 
sétáit, mert majdnem mindig végig nevettük az utat. Az 
első osztályos bizonyítványosztásának pillanatát, 
amikor mosolygós, nyílt szemmel ránézett a 
tanítónénijére, és úgy vette át a jutalomkönyvét. Az első 
kettesben töltött nyaralásunk idején azt a helyzetet, 

amikor egy idegen országban az ő angol tudása segített 
ki bennünket egy problémás szituációban. A bemerítése 
néhány percét. 
Dorina Éváról: Pár évvel ezelőtt még gyakran jártunk 
esti sétákra, amiket nagyon szerettem. Ha kevesebb 
tennivalónk lenne esténként, azt szívesen visszahoznám 
a hétköznapjainkba. 
 

 
KÉP A FALON 

 

Felnőni a gyülekezetben 
 

 
 

Gyerek Bibliaköri, nosztalgia vonat 
Kicsiként nagyon élveztem mindig is Bibliakörire járni. 
Nem feltétlen azért, mert ott lehetett fent a többi velem 
egykorúval pajkoskodni, hanem az akkor nekem még 
kedves történeteket hallgathattuk, tanulhattuk meg őket, 
és a Bibliából számunkra kedves emberekről, például 
Jézusról énekelhettünk. Mivel édesapám esténként 
mindig mesélt történeteket, ezért testvéreimmel eléggé 
jelentős ismeretet szereztünk a Bibliából. Általában mi 
voltunk azok az emberek, akik az elmesélt történetet 
„kiegészítettük”. Például hoznám, valamelyik testvérem 
kiegészítette a többiek által ismert Illés „karakterét”, és 
elmesélte, hogy mivel is átkozta meg Jézabelt, és hogy 
teljesedett be a prófécia. Itt azt is megtanultuk, hogy 
minden kérdésre a válasz az, hogy „Jézus”.  

Akkor még úgy volt, hogy az imaóra alatt volt a mi 
foglalkoztatásunk, és majd csak istentisztelet végén volt 
lehetőség énekelni, mivel az alkalom alatt lent voltunk, 
és bent ültünk a felnőttekkel. Nekem akkor az a „felnőtt 
társaság”, akikkel mertem is beszélgetni azok a szüleim, 
közeli rokonaim voltak, az akkori tinik, valami okból az 
aktuális lelkipásztor (ha jól tudom, akkor én Almási bá-
csi időszaka alatt születtem, és növekedtem) és a tanító-
im: Ádány Timi, Gulyás Csabi, Vadas Márti, Nagyné 
Zsuzsa, Gulyás Kinga, Kissné Kati néni, Kiss Ági (bo-
csánat, ha valakit kifelejtettem). Egy kicsit sajnálom, 
hogy kevesebb időt töltöttem az akkori tagokkal. 

A mostani gyerekalkalmak bár mások, mint amin 
felnőttem, nagyon hálás vagyok a porontyokért. Hihe-
tetlenül tudnak pörögni, de attól még nagyon lehet őket 
szeretni. Nagyon hálás vagyok értük. 
Az ifink, a BUBBA 
Amikor elérkeztem ahhoz a korhoz, hogy „ifis” lehes-
sek, akkor csatlakoztam az alkalmakhoz. Az első, amin 
voltam, az sajnos Nagy Peti búcsúztatása volt, mert 
pont akkor adta le ezt a szolgálatát Horváth Ádámnak. 
Akkor még nagyon sokan voltunk tagok, és egy ideig 
csak gyűltünk. Sok gyülekezeten kívüli ember is részt 
vett, sőt, minden alkalmon ott volt, ha tehette. Voltak 
olyan alkalmak is, amikor egy másik gyülekezet ifijével 
voltunk együtt. Ezeket BUBBA-KV-nak hívtuk, és 
ezekre az alkalmakra készültünk szinte a legtöbbet.  
… bukása… 
Ez az időszak volt talán az, ami a legfájdalmasabban zá-
rult le számomra, hiszen bár még vannak, akik ifi kor-
osztályúak a gyülinkben, már nincsen egyáltalán az if-
júsági óra megtartva a gyülekezeten belül. Akik voltak, 
felnőttek. Mindössze tizenkettő fiatal maradt, a harmin-
cas-negyvenes számú ifiből. Ebből, akik a gyülekeze-
tünk által kijelölt ifibe járunk is, azok hárman marad-
tunk. Néha nem feltétlen tagok, de jó barátaink is ve-
lünk jönnek, például Bokros Réka. 
A jelen 
Ez persze azt is jelenti, hogy új baráti réteget kellett ma-
gamnak keresni, mivel ami volt, elmúlt, és új jött létre, és 
alkalmazkodni kell hozzá. Azokkal az emberekkel, akik-
kel kicsiként nem mertem nagyon beszélgetni, és nem 
feltétlen léteztek számomra, elkezdtek megjelenni. Na-
gyon kedves emberek vannak a gyülekezetünkben, akik-
kel sajnos nem tudok olyan sok időt tölteni, mert a va-
sárnap az limitált idő, de ha látok egy kedves arcot, sze-
retek odamenni hozzá, és egy pár jó szót szólni hozzájuk, 
ők meg szinte mindig viszonozzák. Akkor tudatosodott 
bennem az, hogy értékesek a tagjaink, amikor 2022 gyü-
lekezeti hétvégéjén a gyülekezet volt a téma, és rájöttem, 
hogy olyan vagyok, mint egy kiscica, aki mindenkit egy 
kicsit megszeretget; aki egy jó kezet nyújt, annál ott ma-
rad egy kicsit több ideig, aztán továbbmegy. Amikor ez 
bennem feljött, elszomorított, mert az azt jelenti, hogy 
nincs senkim, bár mindenkinél próbálkozok, de annyira 
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nem szeret senki, hogy „be is fogadjon”. Ez az érzés va-
lahol az úton átváltozott egy kicsit jobb érzéssé, hiszen 
így több embert is megismerek egy kicsit jobban, ami 
szerintem jó dolog. 

Ez a vágy, hogy a gyülekezetem tagjait jobban meg-
ismerjem akkor jött fel bennem, amikor az egyik bará-

tomat meglátogattam a gyülekezetében többször is (a 
nyári délutáni alkalmak hiányában volt időm oda el-
menni), és rájöttem, hogy az ottani tagok többségét már 
jobban ismerem névről, mint azokat, akikkel egy gyüle-
kezetbe járok. Itt eldöntöttem, hogy több időt fogok töl-
teni ezzel, és több energiát fektetek bele. 

Uri Boglárka 
 

EMLÉKOSZLOPOK 
 

„… mint a víz mellé ültetett fa” 
 

Nagyon nehezen tudtam kiválasztani 
életem rengeteg eseménye közül 
azokat, amelyek a legmeghatáro-
zóbbak. Annyi minden határozza 
meg, változtatja meg az ember éle-
tét, amitől már nem lesz ugyanolyan 
az élete. Az első, és mai napig a leg-
fontosabb, az a megtérésem, ami 
nagyon nagy változást hozott az éle-

temben. Aztán a társam megtalálása, a házasságkötés, 
az is teljes életváltozás volt, minden részletre kihatott. 
A gyerekeim születése, amiben nincs fontossági sor-
rend, de persze az elsőnél lettem anyuka, ami szintén 
nagy dolog. De mind a kettőnek megvolt a gyönyörűsé-
ge. Aztán a szeretteink elvesztése, amiből a váratlant és 
tragikust sokkal nehezebb feldolgozni. 

Ezeken kívül nekem sok olyan pillanatom volt, ami-
kor egy-egy mondat, egy igevers változtatta meg a gon-
dolkodásomat, amelyek úgy bevésődnek, hogy később 
is sokszor előjönnek, hatással vannak rám. 
Az egyik már majdnem ötven éves. Papp Sándor bácsi 
prédikált az Angyalföldi Gyülekezetben, aki egy na-
gyon egyszerű ember volt, de mégis ez az egy mondata 
örökre velem maradt: „Ne gondoljuk azt, hogy ami a hi-
tetleneknek megy Isten nélkül, az nekünk, hívőknek 
menni fog Isten nélkül.” Azóta is sokszor az aktuális 
események kapcsán eszembe jut ez a mondat. 

A másik az imádkozással kapcsolatos. Amikor 
Lyme-kóros voltam, eljött hozzánk Ádány Misi, imád-
kozott értem, és meg is kent olajjal. De nemcsak ez, ha-
nem egyik vasárnap nagyon nem voltam jól, és otthon 
maradtam, próbáltam imádkozni, de gyenge voltam. És 
egyszer csak éreztem, hogy valahogy azt üzeni az Úr, 
hogy nem kell nekem ezzel törődnöm, és még egy bi-
zsergést is éreztem végig a testemben, valami történt. 
És az a gondolat jött elém, hogy meggyógyultam. Nem 
tudom, hogy Isten másokhoz hogy szokott szólni, de 
hozzám a gondolataimon keresztül szólt, hogy meggyó-
gyultam. És jöttek haza a fiúk az imaházból, kérdeztem, 
hogy mi volt. János pedig nagyon meghatódva mondta, 
hogy imaórán felállt (ami akkoriban még nem volt szo-
kás), és kérte, hogy imádkozzon értem a gyülekezet. És 
ez akkor volt, amikor itthon az Úr megérintett engem. A 
gyülekezet imádkozott értem. Ez meghatározó azóta is, 
mert hálás voltam, hogy tudhattam, hogy az egész gyü-

lekezet imádkozik értem. Ez fordulópont volt, nem úgy, 
hogy vedd fel a te nyoszolyádat, és járj, de olyan testi-
lelki-szellemi fordulat volt, hogy attól kezdve kifelé 
mentem a betegségből, és meggyógyultam. 

A harmadik egy olyan ige (a sok közül), amit egy 
kritikus élethelyzetben küldött nekem Isten. Szorult 
helyzetben voltam, műtétre kellett mennem, orvost ke-
restem, emberi gondolat szerint, kapkodva. Néhány jó 
ötletet is kaptam, hogy kihez menjek. Vasárnap Ádány 
Misi hirdette az igét, és olyan érzés volt, hogy csak ne-
kem szól, csak nekem mondja, nincs körülöttem senki, 
csak nekem mondja Isten, hogy mit csináljak. A zakla-
tott kérdéseimre megadta a választ: „Ezt mondja az Úr: 
Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre 
támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve! Olyan lesz, 
mint bokor a pusztában: nem remélhet a jövőtől semmi 
jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakat-
lan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, aki-
nek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé 
ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől 
félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz 
esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyü-
mölcsét.” (Jer 17,5-8) 

 
 

Teljes békességem lett. Elmentem ahhoz az orvoshoz, 
akihez körzetileg tartoztam, annak ellenére, hogy min-
denki óvott tőle, hogy csak hozzá ne menjek. De Isten 
nem véletlenül mondta, hogy Őrá bízzam magamat, 
mert Ő velem lesz, és mindegy, hogy ki fog műteni, ott 
lesz a műtőben, az orvossal, még ha ő nem is tudja, 
hogy Isten irányítja őt. Meggyógyultam. És a pont az i-
re, hogy ez az orvos nagyon kedves volt velem, még a 
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nővérek is megkérdezték, hogy rokonom-e? A betegtár-
saim azt mondták, hogy biztos protekciós vagyok. 

A negyedik élményem egy szintén nehéz, fárasztó 
helyzetben volt, nagyon le voltam terhelve, teljes testi-
lelki fáradtság volt rajtam, így vártam a karácsonyi 
Gyerekklubot. Tizenöt cipős doboz még hiányzott a 
szükségesből, és csak néhány nap volt hátra. Az alka-
lom előtt vasárnap beültem az igehirdetésre, hogy majd 
most biztos kiengedek, megnyugszom és kapok vala-
mit, és két perc múlva eszembe jutott, hogy nem zártam 
el a gázt a konyhában. Felpattantam, hazamentem. A 
gáz természetesen el volt zárva, de én addigra úgy érez-
tem magam, mint Jeremiás a veremben, hogy nekem 
semmi nem sikerül, mélyen vagyok nagyon. Leültem, 
kinyitottam a Bibliámat a 40. zsoltárnál, és elkezdtem 
olvasni: „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, 
meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, 
a sárból és az iszapból…” És Isten annyira közel jött 
hozzám, hogy nem is tudom elmondani. Jó lenne, ha 
sok ilyen élményem lehetne! Nekem akkor haza kellett 
mennem, mert csak ott, a kis magányomban tudta Isten 

odavonni a figyelmemet. És az is nagy problémám volt, 
hogy én ilyen állapotban mit fogok mondani köszönté-
sül majd a Gyerekklubon. És ezt olvastam: „Hirdetem 
igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be 
számat, jól tudod, Uram! Igazságodat nem rejtegetem 
szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadí-
tásodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a 
nagy gyülekezet előtt.” És végül a Baptista Szeretet-
szolgálattól pont tizenöt cipős dobozt kaptam. Így jó 
szívvel tudtam kiállni a gyerekek és a szülők elé követ-
kező vasárnap. 

Az ötödik megint egy mondat, amit nemrégiben 
mondott valaki a házicsoportban. És ez is azóta úgy 
dolgozik bennem. William Carey evangélista, mielőtt 
Indiába ment, cipész volt a szakmája, és tőle származik 
ez a mondás: „Várom az Úr Jézust, és foltozom a cipő-
ket.” Ez a mondat nekem nagyon szólt, a sorrendje. 
Várja, és közben dolgozik. Az első, hogy várja. És azó-
ta sokszor eszembe jut, hogy én is várom az Úr Jézust, 
és közben főzök.  

Nagy Jánosné Zsuzsa 
 

AKIK KÖRBEVETTEK 
 

Akiknek érték volt az ember 
 

Bármikor előkerül ez a téma, azon-
nal a számtant tanító tanárnő jut 
eszembe. Lassú mozgású, megfon-
tolt, határozott nő volt. Férjével szi-
gorú pártemberek voltak, a Kádár-
korszak kellős közepét éltük. A fa-
luban nem voltak népszerűek a bap-
tista hívők, és én akkor az iskola 
500 diákja között egyedül voltam 

ilyen. Jó tanuló voltam, nem csak értettem, hanem sze-
rettem is a számtan-mértan tantárgyat (matematikát). 
Azt hiszem, ezt kedvelte bennem a tanárnő. A tanári 
tantestület főként a falu előkelőinek a gyerekeivel kivé-
telezett, de én Kiss tanár néni megkülönböztetett fi-
gyelmét élvezhettem végig a felső tagozatban. A meg-
becsülés egyik kifejező eszközét tanultam meg tőle. 

Kislányként az anyai nagymamámat bámultam so-
kat, ahogyan végezte a háztartásbeli teendőit. Leginkább 
az fogott meg, ahogyan hajtogatta a tiszta ruhákat. A ke-
zével simított át rajtuk többször. Azt mondta, a kimosott 
ruha vasalása a teregetéssel kezdődik, aztán a hajtogatás-
sal folytatódik. Emlékszem a mindig tiszta kötényére, az 
ölében összekulcsolt kezére, a folyton finomságoktól il-
latozó sparheltjére. Csendes, szorgalmas, imádkozó, Is-
tent félő asszony volt. Egyetlen háztartási gépe sem volt, 
mindent kézzel végzett, mégis példa értékű volt számom-
ra a háziasszonyi munkája. 

Azt hiszem, a feltétel nélküli szeretetet a nővérem él-
te meg leginkább elém. Kilenc éves volt, amikor én meg-
születtem, és bár szülői utasításra tette, de már gyerek-
ként is méltó helyettesítője volt az anyai szeretetnek és 

gondoskodásnak. Amikor tizeny-
nyolc évesen férjhez ment, belebe-
tegedtem. Csak felnőtt fejjel tudtam 
beazonosítani a ragaszkodásomat 
hozzá, hogy nekem ő volt, és ma-
radt meg máig is az a kötelék, ami a 
legszorosabb egy családban. A 
normális az lenne, hogy egy gyerek 
a szülei iránt érezzen ilyet, de mivel 
ez nálam nem így alakult, hálás va-
gyok, hogy születésemtől kezdve volt és még mindig van 
valaki, akin keresztül megtapasztalhatom a család össze-
tartó erejének forrását. 

A gyerekeim mosolyognak, amikor kimondom ezt a 
szót: Ángyika. Ma már nemigen használjuk ezt a kife-
jezést. Nekem gyerekkorom meghatározó asszonyai 
voltak. Az egyik távolabb élt, ő apám bátyjának a fele-
sége volt. Havonta mentünk hozzájuk látogatóba. Sze-
rettem a közelében lenni, mert mindig derűs, jókedvű 
volt. Cukorbetegséggel kínlódott, az egyik szemét ko-
rán elveszítette, halála előtt pár évvel pedig a másik 
szemére is megvakult. A háztartás mellett földeken dol-
gozott, pedig a szeme miatt nem lett volna szabad neki 
hajolnia, de sose panaszkodott. Huszonéves voltam, 
amikor meghalt. Még ma is érzem néha a hiányát. 
A másik Ángyikám a szomszédban lakott. A férje fiata-
lon meghalt, két pici lánnyal maradt egyedül. Később 
ismét megházasodott, én már csak ezt a férjét ismertem. 
Mindketten vicces, fütyörészős, Ángyikám pedig szinte 
állandóan éneklős kedvében volt. Paprikát, paradicso-
mot termesztettek a kertjükben. Nyáron esténként a há-
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zuk előtt kis kupac tüzet raktak, oda gyűltünk össze mi, 
unokatestvérek a szomszédokból énekelni, szalonnát 
sütni, beszélgetni. Télen tésztát gyártott megrendelésre, 
ilyenkor is gyakran összesereglettünk nála, ahányan 
csak befértünk a konyhájukba. Aki odafért az asztal kö-
ré, annak adott csigatészta sodrásához eszközöket, és 
hagyta, hogy próbálkozzunk egyre kisebb és szebb for-
mákat készíteni, közben ő vagy újabb adag tésztát 
gyúrt, nyújtott, vágott fel, vagy készítette nekünk a fi-
nom teát, tette kis tányérra a kekszet, nápolyit. Vala-
hogy minden körülmény között jó hangulatot tudott te-
remteni, és a kedvességével, jó kedvével vonzotta ma-
gához a fiatalokat. Nem szakadt meg akkor sem a kap-
csolatunk, amikor Budapestre költöztünk, amikor csak 
lehetett, meglátogattam. Idős korában halt meg, még a 
halálos ágyán is énekelt. Emléke áldott. 

Tizenhat éves koromban kezdtem el dolgozni mun-
kahelyen. A kolléganőm, akivel egy irodába kerültem, 
húsz évvel idősebb volt. Mélyen vallásos katolikus nő 
volt, házas, egy fiuk született. Marika magas, kissé mo-
lett, szép arcú nő volt. A férfikollégák folyton be-
belógtak hozzá udvarolgatni, amit a kolléganőm kedves 
nevetéssel és határozott szavakkal hárított el. Egyszer 
elmesélte, hogyan ismerkedett meg a férjével, és ho-
gyan fogadta meg Istennek, hogy neki soha nem lesz 
más férfi az életében, csak Bandi. Bandi egy jóképű 
mérnökember volt, és legalább olyan rajongással szeret-
te a feleségét, mint az őt. Marika már akkor példát adott 
nekem a hűségről, amikor még eszemben sem volt a 
házasság, de egész életemre bennem maradt az ő szikla-
szilárd elköteleződésük egymás iránt. Két évig voltam 
azon a munkahelyen, de utána is tartottuk a kapcsolatot 
egymással. Pár éve meglátogattam őket. Mindketten sú-
lyos betegek, de egymást segítve élik a hétköznapjaikat. 
Közelednek a nyolvanadik életévük felé, a testük meg-
gyengült, de az egymás iránt tanúsított szeretetük, ra-
gaszkodásuk nem romlott meg, kitartott egy életen át. A 
kölcsönös tisztelet példáját mutatják be nekem. 

Az imaháznál töltött éveimhez kapcsolódik Ilonka 
néni, a szomszéd, aki százöt évet élt. Kilencvenöt éves 
volt, amikor megismertem. A szemüvege mögül, szúrós 
szemmel nézett át az udvarunkra a második emeleti te-
raszáról. Úgy ismerkedtünk meg, hogy a gyerekeinkkel 
elkezdtünk járni hozzá karácsonyonként, a szenteste dé-
lutáni gyertyagyújtásra, köszöntésre. Egyedül élt, jól 
esett neki a társaság. Egy különleges nőt ismerhettem 
meg benne. Az I. világháborúban kilenc éves volt, em-
lékezett rá. A szülei korán meghaltak, ő hamar munká-
ba állt, majd elvégezte a tanítóképző iskolát. Huszonhét 

évesen ment férjhez, de csak három évet éltek együtt, 
mert a férje beteg lett és meghalt. Sokáig gyászolta. A 
II. világháború környékén ismerkedett meg a második 
férjével, aki négy gyerekkel maradt magára. Nevelte 
őket, gondoskodott a családról. Húsz évet éltek együtt, 
amikor a férje meghalt, hatvan évesen maradt özvegy. 
Addigra nyugdíjba vonult, de csak a hivatalos tanítást 
hagyta abba, mert számos ismeretsége révén sokat uta-
zott, túrázott, vendégeket fogadott. Háromezer kötetes 
könyvtára volt, minden területen művelte magát. 
Nyolcvanöt éves korában a zebrán elütötte egy autó, 
mindkét lábszára eltört. A család magára hagyta, a 
szomszédja ajánlott neki egy ügyvédet, akivel életjára-
déki szerződést kötött. Senki, még ő sem számított arra, 
hogy a Teremtőtől kap még újabb húsz évet, de az ügy-
véd nem csak a pénzzel, hanem a barátságával is kitar-
tott mellette. Nekem tíz év jutott Ilonka néni életéből, 
miközben figyelhettem az életét. Hithű katolikus volt, 
eljárt a misékre, sokat imádkozott, de szívesen vette, 
amikor egy igazi Bibliát is ajándékoztam neki. Követ-
kezetesen átolvasta a napi sajtót, az utolsó napjáig ép 
értelemmel rendelkezett. Tudatosan étkezett, vigyázott 
a testi épségére. Igazi nő volt, százhárom éves korában 
is megrendelte a kedvenc parfümjét, ami általában kitar-
tott egy évig. A tisztálkodásra fordította a legnagyobb 
figyelmét, folyton kérdezett, ha mentem hozzá: „Évi-
kém, nincs öregszag? Mert azt nem viselném el.” Aho-
gyan saját magát is tisztelte, olyan tisztelettel beszélt 
másokkal is. Érték volt számára egy ember. Mindenki-
ről tudott valami jót mondani. Amikor ágynak esett, so-
kat beszélgettünk az üdvösség feltételéről. Nehezen en-
gedte el, hogy nem elég csak jónak lenni, szükségünk 
van a mennybe jutáshoz Jézus vérére, fedezetül a bűne-
ink váltságaként. Néha hazaküldött, hogy most gondol-
kodnia kell. Rábíztam a Szentlélekre, mert az újjászüle-
tés nem emberi munka… 

Megtiszteltetésként éltem meg, hogy halála előtt há-
rom héttel videófelvételt készíthettem vele az életéről. 
Több napig mesélte a különböző korszakoknak a részle-
teit. Karácsony előtt néhány nappal betelt az élettel. Szép 
csendben ment el. Megadatott, hogy az utolsó estét ket-
tesben tölthettem vele. A halál félelmet keltő szelleme ott 
lengett körülöttünk, ezért Jézus szavait hívtam segítségül, 
és hangosan olvastam az igéket. Békés átmenete volt. 
Fogtam a kezét, miközben lassult a lélegzete. Éjfél előtt 
jött felváltani a virrasztásban a szomszédasszony, de ad-
digra Ilonka néninek már csak a teste volt velünk. Hi-
szem, hogy találkozom vele az Úrnál! 

Kovács Éva 
 
 

„A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat többnek, mint 
amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit 
mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan 
egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző 
ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 
aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó 
szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Rm 12,3-8) 
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Várjuk a mennyei találkozást! 
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„szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban” (Ef 1,16) 
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