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mindenki egyéni úton, körülményeihez, temperamentumához mérten ta-

pasztalja meg az Õ munkáját. Ezért van és lesz helye a bizonyságtételnek

szóban és írásban, utcán, otthon, templomban. A személyes tapasztalat

színezi és teszi hitelessé a keresztyén meggyõzõdés tételeit. Vonzó lehet,

de mindenesetre bátorítóan hat az egyszerû, igaz szó: aki ÉRTEM-ÉR-

TED-ÉRTÜNK meghalt, az VELEM-VELED-VELÜNK él, sõt formálni

és használni képes egy örökkévalóságon át.

Legyen ez a gyûjtemény bátorító mindazok számára, akik elbizonytala-

nodtak, legyen iránymutató a homályban tapogatózóknak, nyújtsa a lát-

hatatlan közösség élményét azoknak, akik magányosan járnak a hit útján –

hogy a jövõ nemzedék is Istenbe vesse bizodalmát!

Bálint Józsefné Gyöngyi
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ELÕSZÓ

„Nem titkoljuk el fiaink elõl, elbeszéljük a jövõ nemzedéknek: az ÚR dicsõ tetteit és ere-
jét, csodáit, amelyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövõ nemzedék, a születendõ fiak, és
ha felnõnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat…” (Zsolt

78,4.6–7)

bizonyságtétel szó hallatán többféle érzés ébredhet bennünk. Meg-

jelenhetnek elõttünk kontyos nagymamák, botra támaszkodó, hun-

cut tekintetû nagyapák, vagy fiatal arcok, amelyek ugyan ital, kábítószer

és a lecsúszott élet sokféle gyötrelmét hordozzák, de új fényt is tükröz-

nek. 

A bizonyságtételt sokszor kezeljük az élettörténet szinonimájaként, holott

nem az. 

Szívesen sztorizgatunk, és szívesen hallgatjuk mások életének izgalmas

fordulatait. Ám sem beszélõként, sem hallgatóként nem szabad azt gon-

dolnunk, hogy minden esetben bizonyságtétellel van dolgunk pusztán

azért, mert a beszámolók keresztyén közösségben, az Úrnak szentelt

helyen hangoznak el. Biográfia helyett „Deográfiát”, életrajz helyett Isten

tetteinek rajzolatát kell nyújtanunk.

Az építõ, gazdagító tanúság két bekezdést tartalmaz: ÉRTEM és VELEM.

Ebben a sorrendben! 

Isten életformáló munkája nem most és nem velünk kezdõdik. Elõször azt

érthetjük meg és élhetjük át, amit Õ tett értünk, amikor még nem is

éltünk. A sorsfordító felfedezés Jézus ma is érvényes megváltása. Az

egészséges hitû bizonyságtevõ nem magát hangsúlyozza, nem saját múlt-

ját mocskolja, és jelen érzéseit fényesítgeti. Nem törekszik arra, hogy ha-

tásvadász fordulatokkal magára vonja hallgatói figyelmét. A hangsúly Jézu-

son kell, hogy legyen, az Õ értünk vállalt szenvedésén.

Ezt követõen megosztható az az eseménysor, amellyel Isten aktuálissá,

kézzel foghatóvá, láthatóvá és érezhetõvé tette a bizonyságtevõ számára az

evangéliumot. Isten kreativitása és fantáziája bõségesen elég ahhoz, hogy
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Nos, ezután Tibor bácsi különös gonddal számon tartott minket, s meg-

találta egyikünknél is, másikunknál is – feltûnés nélkül – a beszélgetés

módját. Érdekelte õt, hogy milyen Újszövetség-fordításokat használok,

elolvasta az otthoni gyülekezeti ifjúsági órára vagy szeretetvendégségre –

lelkészem megbízásából – készített igemagyarázati próbálkozásaimat. Azt

is finoman megjegyezte, hogy írásaimban még a törvény, az emberi igye-

kezet erõlködése a hangsúlyos, és hiányzik az Isten kegyelmében való élet

szava… Utólag fogtam csak föl, hogy az ilyen szelíd figyelmeztetések mö-

gött Tibor bácsi személyes, élõ Krisztushite állt. Közben továbbra is mód-

szeresen (bármiféle kivételezõ kedvezés nélkül) tanította nekünk és kér-

te számon tõlünk a matematika ismeretét.

Múltak az évek, s közeledve az érettségi vizsga felé a személyes hitre és a

lelkészi szolgálatra való elhívásomat ilyen igékkel készítgette 1973 tava-

szán az Úr: „Eljegyezlek téged magamnak…” (Hós 2,18) és „Nem ti választotta-
tok engem, hanem én választottalak titeket…” (Jn 15,16). Így a kitûnõ érettségi

után visszavonva jelentkezésemet a Mûszaki Egyetem Építészmérnöki

Karáról – jelentkeztem az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 

Ekkor – a nyári szünetben – kaptam egy nagyszerû könyvküldeményt

Tibor bácsitól: az 1930-as és 40-es évek protestáns lelki ébredésébõl szár-

mazó, fõleg az Evangélikus Evangelizáció mûködési körébõl való kiad-

ványok voltak ezek. Köztük volt pl. J. Stewart igehirdetéseinek gyûjte-

ménye (akinek evangelizáló beszédeit annak idején Tibor bácsi közvet-

lenül is hallotta): Mit mond egy híres labdarúgó Krisztusról? És ebbõl a

küldeménybõl olvashattam Pietilä A. J. finn evangélikus professzor köny-

vét is: A bûn mardosása és Isten békessége. Ez utóbbi könyv lett Isten

döntõ eszköze abban, hogy – lelkészem, Bolla Árpád elõtti személyes bûn-

vallásban – igazán megnyíljon a szívem az Úr Jézus befogadására. Így lett

Birtalan tanár úr maga is Isten eszköze hitre jutásomban.

Egész lelkészi szolgálatomra vonatkozóan pedig, az indulástól fogva mindmá-

ig meghatározó jelentõségû lett – ugyancsak ebbõl a küldeménybõl – Tú-

róczy Zoltánnak még nyíregyházi, püspökké választása elõtt tartott elsõ lel-

kész-evangelizációja, amely „Én a prófétákra támadok” címmel jelent meg.

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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A MATEMATIKÁTÓL AZ

ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG

iósjenõn születtem, de általános iskolába már Dunakeszin jártam.

Felsõ tagozatos koromban – többek között – matematika szaktárgyi

versenyeken is részt vehettem (8. osztályban Pest megyei elsõ helyezés-

sel). Az általános iskola elvégzését követõen Budapesten, az újpesti

Könyves Kálmán Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, matematika-
fizika tagozaton. Ekkor kezdõdött a kapcsolatom Birtalan Tibor tanár úrral,

ugyanis õ lett a matematikatanárunk.

Minden nap volt matematikaóránk (mi még szombaton is jártunk iskolá-

ba), és ezeken az órákon Tibor bácsi a maga nyugodt, csendes, kitartó

fáradozásával igyekezett módszeresen bevezetni bennünket a feltáruló

rejtelmekbe. A négy év alatt talán csak egyszer tapasztaltuk, hogy kissé

elvesztette megszokott nyugodtságát. Kapcsolatunk akkor kezdett elmé-

lyülni, amikor másodikos gimnazistaként (15 és fél évesen) az elsõ komoly

lelkiismereti döntés elé kerültem. Fél éve KISZ-tag voltam már, de ekkor

került sor az átfogó tagösszeírásra a Kommunista Ifjúsági Szövetségben.

Közzétették a „Könyves KISZ Követelményrendszert”, s abban pl. ilyene-

ket olvashattam: „A KISZ-tag legyen materialista, küzdjön a vallási esz-

mék ellen…” Visszatekintve arra az idõre azt kell mondanom, nem volt

még élõ kapcsolatom az Úrral, de lelkiismeretemben nagy erõvel feltört

ekkor Jézus Krisztusnak a szava: „Aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én
is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt” (Mt 10,33). Az emberektõl való

félelemmel szemben (hiszen arra is lehetett gondolni, hogy esetleg elvá-

gom a továbbtanulásom útját) inkább féltem attól, hogy Jézus Krisztusnak

meg kelljen tagadnia engem – így léphettem ki a KISZ-bõl 1970 õszén. Egy

osztálytársam, aki végighallgatta a tagösszeíró beszélgetést (késõbb tüdõ-

gyógyász doktornõ lett), szintén kilépett. Engem pedig ettõl fogva kezdett

komolyan foglalkoztatni az a gondolat: hátha lelkésznek kell lennem. 

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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AZ ELVESZETT MEGTALÁLTATOTT

-né Anikó vagyok, s talán legegyszerûbben egy evangéliumi énekkel

tudok bemutatkozni: „Fáradtan, bûnbe veszve jártam az életet, de

megtalált a Pásztor, s nyájához vezetett.”

Harmincegy éves koromig Istentõl elszakadva éltem, csak léteztem. Nem

voltam istentagadó, de Jézust egyáltalán nem ismertem. Katolikus család-

ban születtem, elsõáldozó is voltam, de ezután semmilyen kapcsolatot

nem ápoltam sem az egyházzal, sem Istennel. Ha azonban baj vett körül,

imádkoztam a gyermekkoromban tanult imákat.

Fiatalon mentem férjhez, vidékrõl városba kerültem, egy fiúgyermekem

született, akiben sok örömöt találtam, jó munkahelyem volt, „kiváló dol-

gozó” voltam, jó férjem volt, nem italos, szép kényelmes lakásunk volt;

végül is minden adott volt egy normális világi élethez, de valami vagy

Valaki hiányzott az életembõl. Ez a belsõ üresség, szeretet utáni éhség, a

bûn terhe, aggodalmaskodásom stb. beteggé tett. Nyolc évig jártam kü-

lönbözõ orvosokhoz, akik semmi komoly, megfogható betegséget nem

találtak nálam, ennek ellenére mindig kaptam egy táska gyógyszert. Még

természetgyógyászhoz is elmentem, de semmi nem hozott gyógyulást.

Megszûnt a munkahelyem, új helyre kerültem. Itt az egyik munkatársnõm

beszélni kezdett a Bibliáról, Istenrõl, Jézusról, Pál apostolról, a bûnrõl stb.

Érdeklõdve hallgattam. Szeretettel hívogatott templomba is (katolikus

volt), de én mindig kitaláltam valamit, hogy ne tudjak elmenni. Egyik alka-

lommal, mikor hívott, már kifogytam a kifogásokból, és azt találtam mon-

dani, hogy ha elmegyek templomba, akkor „abba a templomba megyek” –

és az evangélikus templomra mutattam. Ezt azzal magyaráztam, hogy e mel-

lett sokat fohászkodtam, amikor a gyermekemet vittem a kórházba. Ez per-

sze nem volt igaz, csak hirtelen találtam ki, és arról se volt fogalmam, milyen

templom az. A munkatársnõm erre azt mondta: oké. Nem volt mese, meg-

beszéltük, hogy találkozunk a templom elõtt vasárnap délelõtt. Bementünk,

nem volt énekeskönyvünk sem, én úgy ültem ott, mint egy turista.

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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Rövidre fogom most már ezt az írást. Hála Istennek, Tibor bácsival az

elmúlt évtizedek alatt is számon tarthattuk egymást. Ünnepi üdvözletek,

levélváltások, olykor egy-egy látogatás náluk vagy telefonhívás jelzik ezt az

összetartozást. Õ most a 90. évéhez közeledik, magam pedig az ötvenedik-

ben járok már. Kettõnk kapcsolata a matematikával indult és az örökkévalóságba
tart: mert mindketten Jézus Krisztushoz, az Isten Fiához, a bûnösök Megváltójához
tartozunk – micsoda érthetetlen kegyelem! –, és Õ úgy tart számon mindkettõnket és
mindazokat, akik az Õ nyájába tartoznak, hogy senki ki nem ragadhat bennünket az
õ kezébõl (v.ö. Jn 10,27–29).

Szeretettel és tisztelettel, tanítványként: 

Adámi László

Nyíregyháza, 2005.
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elmúlnak és újjá lesz minden. Éltem most már nem én, hanem élt bennem

a Krisztus; ma is.

Betegségeim megszûntek, nem kerestem már gyógyulást az orvosoknál,

mert az Áldott Orvos meggyógyított, bûneim terhétõl megszabadított.

Öröm és békesség költözött a szívembe. Férjem is észrevette a változást,

többek között abban, hogy már nem voltam olyan érzékeny, panaszkodó,

nyafogó. Nagy harcba keveredtem a családommal, mert õk nem értették a

megtérésem. Férjem ellenezte a templomba járásomat, testvéreim kine-

vettek, anyósomék elutasították; sok-sok harc, de hála az Úrnak azóta,

hogy 19 éve megtértem, Õ õriz engem. 

Nem ismertem még azt a kifejezést, hogy bizonyságtétel vagy misszió, de

már rendületlenül végeztem ezt a szolgálatot: ahol csak lehetett, beszél-

tem megtérésemrõl, Isten nagy szeretetérõl Jézus Krisztusban. Családom-

ban, ismerõseim között sokan elindultak felé.

A 19 év alatt sok minden történt, sok harc, kétségbeesés, öröm, bukás,

megpróbáltatás; de a túláradó kegyelem mindig megõrzött és felemelt.

Elsõ karácsonyi igém: „Örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom örüljetek.”
(Fil 4,4–7) Valamint sokat kaptam a 1Pt 1,8–9-ból is: „a kibeszélhetetlen és
dicsõült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, lelketek üdvösségét.”
Bizonyságtételem záró igéjeként pedig 1Jn 5,11–12-t választottam:

„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az Õ
fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg
abban.”
Kívánom, hogy akik még nem ismerték meg Jézus Krisztust mint megvál-

tót, és nem részesültek a bûnbocsánat örömében, valamint az örök élet re-

ménységében, Õket is ragadja meg az érthetetlen Kegyelem.

B-né Anikó
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Ekkor kezdõdött az életemben a fordulópont. A templom csendje, az or-

gona zenéje, az ige, a prédikációhallgatás nagy hatással volt rám. Az ige-

hirdetés alapigéje Pál apostol efezusbeliekhez írt levele 2. rész 8. vers volt:

„Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által, és ez nem tõletek van, Isten ajándéka ez.”
Arról szólt, hogy a hit Isten ajándéka, amit nem lehet pénzért megvásárol-

ni, örökölni, elajándékozni vagy ráerõszakolni senkire sem; csak egyedül

Isten ajándékozhatja az embernek.

Úgy hallgattam az Igét, hogy munkatársam szerint még levegõt sem vet-

tem. Olyan voltam, mint egy kiszáradt szivacs, és szívtam magamba az él-

tetõ vizet. 

Mikor kimentem a templomból, leírhatatlan öröm, békesség volt bennem.

Úgy éreztem, mintha elhúzták volna elõlem a sötétítõfüggönyt. Boldog

voltam, hogy hiszek, és ez a hit Isten kegyelmi ajándéka számomra. Tehát

megragadott a kegyelem.

Hazamentem, a férjem nem értette örömöm okát, meg is kérdezte gunyo-

rosan: Kivel találkoztál? Akkor igazán még én sem tudtam.

Korábban azt gondoltam, egyszer elmegyek, eleget teszek a munkatárs-

nõmnek, és kész. De nem így lett: hétfõn már alig vártam, hogy újra vasár-

nap legyen, és mehessek a templomba.

Nagy ellenállásba ütköztem, férjem egyáltalán nem örült neki, de én

mentem. Vettem Bibliát, kaptam könyveket, az elsõ kettõ – a Rólad van szó
és a Szenvedéssel formál a mester – sokat segítettek.

Az istentiszteletek igehirdetései és a Biblia olvasása során szép lassan az

Úr megmutatta nekem bûnös, elveszett voltomat. Addig mindig azt hit-

tem, hogy jó vagyok, nincs bûnöm, de be kellett látnom, hogy szinte min-

den parancsolat ellen vétkeztem. Azonban az Úr csodálatos jósága nem

hagyott a bûnben vergõdnöm, hanem megmutatta a megbánás helyét, a

keresztet, ahol helyettem, miattam és érettem is szenvedett Jézus Krisz-

tus. Megvallottam, megbántam, elsirattam, átadtam a bûneim lélekben a

kereszt alatt. Elfogadtam a bûnbocsánat örömét.

Az életem 180 fokot fordult. Teljesen megváltoztam, másképp gondolkod-

tam, új ember lettem. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek
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Teljes egzisztenciát átjáró küzdelem volt ez a verejtékezésig, megürese-

désig, önfeladásig, lecsupaszodásig, összetörésig – kicsiben jákóbi birkó-

zás, kánaáni asszonyos megaláztatás/megalázkodás, vámszedõi bûnvallás.

Most már tudom, emberi erõlködés volt ez (amit nem spórolhatunk meg)

az isteni kegyelem helyén (aminek aktivizálódása az õ kezében volt), amit

ajándékba kapunk. Tehát vergõdésemben egyszer csak nekem szólt gyó-

gyító balzsamként Ézsaiás könyvébõl: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnoksá-
godat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézs 43,25) És felragyo-

gott az isteni, bûntõl szabadító, feltámadott Krisztus.

Új világ nyílt meg elõttem, másként ment le a nap, másként repültek föl

surranva a verebek, másként keltem és feküdtem, mert más emberré let-

tem.

Tudtam jól, keresni a megtalálásig kell (ezt maga Jézus mondta) bármi

áron, és követni is a célba jutásig szükséges (ezt is Jézus mondta), bármi

áron. És jó, hogy így indultam. (Megjegyzem, máshogy nem is érdemes, de

tán nem is lehet.)

Az új világba hibák, mulasztások és bûnök csúsztak, mert minden itt a

földön, a töredékesben történik. Evangélikus lelkész lettem, szép és ered-

ményesnek mondható lélekmentõ szolgálatot végeztünk feleségemmel

egy nagy gyülekezetben, míg nem tapasztaltam, milyen az, amikor össze-

omlik minden, és ebbõl következõen mindent elölrõl kell kezdeni. Szá-

momra akkor egy maradt: Jézus. És azóta is sokszor élem át különbözõ

helyzetekben, különbözõ intenzitással a keretek közé szorított életem-

ben, hogy õ a kezdet és õ a vég.

Sokfajta élethelyzeten, munkahelyen, szolgálati formán zarándokolhattam

át. Az Úr végig gondoskodott rólam, építgetett, gazdagított, és úgy tûnik,

szolidan használgatott fogyatékosok otthonában, otthontalanok világában,

iskolában tanárként, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben, háztetõkön bá-

dogossegédként, cigányok között, csángók között – barátként, apaként,

hegyekben és vizek partján, városban és falun. Hálás vagyok neki.

Értek csalódások és örömök. Jézusban nem csalódtam, az õ öröme állandó.

Ígéretei beteljesednek. Egyre inkább látom, hogy a végsõ kérdésekkel kell
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MIÉRT ÉPPEN ÉN? 

anapság 6,5 milliárd ember él a földön, ebbõl a statisztika szerint 1,5

milliárd a keresztyén. Miért épp engem kértek meg egy bizony-

ságtétel megírásra, hisz milliók tudnák megosztani megtérésük történe-

tét, megvallani Krisztushoz tartozásukat, ragaszkodásukat, milliók törté-

nete lenne érdekesebb az enyémnél, élvezetesebben és áldásosabban

elmondva nálam? Miért éppen én? Lassan legyûrtem visszahúzódó termé-

szetem, meggyõztem magam – hátha a hozzám hasonló átlagnak lesz épü-

lésére bizonyságtételem.

Kiegyensúlyozott családban nõhettem fel, ahol a hitet elsõsorban nem

szájra vették, hanem magatartásban gyakorolták. A velünk élõ evangélikus

lelkész nagyapám végtelen békessége, bölcsessége és nem utolsó sorban

finom humora átjárta a család egészét. Templomba járók voltunk, nagy szó

volt ez a kommunizmus idején. A kecskeméti piaristákhoz kerülve a más-

ként gondolkodás lehetõsége még kézzelfoghatóbban bontakozott ki.

Ebbõl a háttérbõl eljutottam odáig, ameddig egy egyszerû kamasz „ön-

magától” elérhet: egy személytelen Isten föltételezéséig. Érettségi tájé-

kán végigsöpört évfolyamunkon a Szentlélek, és elementáris erõvel tört be

az én életembe is, a legfontosabb döntés elé állítva: Ha mindaz igaz, amit

a Biblia Jézusról ír, és nem leszek a követõje, mindenkinél szánalmasabb

vagyok, de ha nem igaz, és mégis szerinte próbálom berendezni az életem,

akkor legalább annyira! 

Döntenem kellett Jézus mellett, mert már akkor foglya voltam – ter-

mészetesen annak tudatában, hogy egy életem van, és azt boldogan

szeretném leélni. Óriási vívódás, elhúzódó belsõ küzdelem után fokról

fokra egyre többet felfogva Isten akaratából, rácsodálkozva a történeti

Jézus egyedüliségére, utolérhetetlenségére (elsõsorban a hatalomhoz való

viszonyán és egyedi problémamegközelítésein), a hit és ész harca mellett

vívtam a szív, az életvezetés, a morál – egyszóval a gyakorlat – harcait.

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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ÉSSZEL TUDOM,

DE HOGYAN HIGGYEM?

„Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és
lelkem jól tudja ezt.” (Zsolt 139,14)

fenti zsoltár szavaival vallom, hogy Istennek már azelõtt gondja van

életünk minden napjára, mielõtt még megszületnénk: „Alaktalan
testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket
nekem szántál” (16. vers). Mindig hálával tekintek vissza arra, ahogyan Isten

gondviselése megnyilvánult az életemben: abban, ahogy vigyázott rám,

amíg nem ismertem személyesen; abban, ahogy eljutottam az ismeretére,

és személyesen befogadtam õt; valamint abban, ahogy azóta vezet.

Komoly hittel megáldott szüleim mindig szeretettel tanították öt gyer-

meküket Isten dolgaira, így az érdeklõdés magját idõben elültették ben-

nem. Egészen kicsi gyermekként a félénkségemet letéve csatlakoztam a

nagy, iskolás gyerekekhez, hogy velük együtt hallgassam a hittanórán, hogy

Jézus mit tett, amikor a földön élt.

Nyolc-tíz éves lehettem, amikor Édesanyámtól kaptam egy könyvet,

amelyben gyermekek rövid bizonyságtételei voltak arról, ahogy elõször

hallották az evangéliumot, és átadták életüket Jézusnak. Bár akkortájt

nem szerettem olvasni, mégis szinte faltam az oldalakat. Gyorsan elolvas-

tam nemcsak azt a könyvet, hanem a következõ három kötetet is, mert

kerestem azt a történetet, ami rólam, arról a gyermekrõl szól, aki kicsiny

kora óta tudta, hogy mit tett érte Jézus, de mégsem adta át az életét.

Kimentem a kertünkbe, hogy egyedül lehessek. Amikor a negyedik könyv-

nek is a végére értem, keservesen sírtam, mert az én történetem egyikben

sem volt leírva, és én nem tudtam, hogyan adhatom át az életem Jézusnak.

Szüleimnek nem mertem errõl szólni.

Késõbb, tizenéves koromban is komolyan kerestem Istent. Vágytam a Vele
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foglalkoznunk. És most nem feltétlenül az utolsó idõkre gondolok, sokkal

inkább az abszolútumra az igazság, az élet célja, teljessége terén. Eljön

majd az idõ, amikor Isten lesz minden mindenekben – odaát. Itt arra vágy-

hatok és törekedhetek, hogy minél teljesebben bennem legyen és én

õbenne.

Arról tehetek bizonyságot, hogy életem, halálom nem tudom elképzelni

nélküle, akinek minden szava kincs, és meg fogja állni helyét a világ vége-

zetéig, aki maga az út, az igazság és az élet.

Miért éppen én kellettem neki? Mindenki kellett és kell neki! Ezt az

isteni végtelen szeretetmegnyilvánulást szeretném most is átadni, ezért

kellett éppen nekem elfogadni a felkérést, mint egyszer, AKKOR elfogad-

ni a meghívását.

Bakay Péter

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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amikor valósággal megkönnyebbült a lelkem a bûnök súlya alól! Öröm

töltött el, hogy végre át tudtam adni Jézusnak a szívem, életem!

A hívõ élet azonban harc, sosem szabad abbahagyni a küzdelmet! A sátán

mindig résen áll, és a nagy lelki tapasztalások, küzdelmek után különösen

is kész, hogy támadjon. Másnap a vasárnapi istentiszteleten, nemcsak a

megtérésemmel kapcsolatosan fogtak el iszonyatos kétségek, de még az is

megtörtént velem, ami sem elõtte, sem utána: Isten létében is kételked-

tem! Isten fegyverzetét felöltözve (Ef 6,10–18) azonban ellenállhatunk a

támadásnak, és megerõsödhetünk az Úr hatalmas erejében!

Sajnos a küzdelemben néha elbukom, és voltak hosszabb idõszakok is,

amikor alig növekedtem lelkileg, mert elhanyagoltam Isten igéjét. Ugyan-

akkor Isten gazdagon megáldja a benne való bizalmat: lelki növekedést

adott, és sokszor megerõsített olyan nagy nehézségekben is, mint például

amikor Édesapám meghalt.

Isten áldását tapasztalom Tõle kapott Feleségemben is. Együtt keressük

az Úr vezetését; növekedhetünk lélekben, biztatjuk, erõsítjük egymást a

mindennapok küzdelmeiben; harcolunk nagy lelki csatákban; bizonyságot

teszünk Istennek arról a szeretetérõl, amit mi is napról napra átélünk.

Bálint Gergely Illés

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”
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való közösségre, és evangelizáló könyvek, filmek végén többször teljes

átéléssel, õszintén mondtam el a bûnvalló imádságot, és hogy átadom az

életemet Istennek. Ezek mégsem jelentették egyértelmûen a megtéré-

semet, mert akkor még csak az eszemmel mondtam el ezeket az imádsá-

gokat, nem szívbõl, hittel. Tudtam, valami még hiányzik, de nem tudtam,

hogy mi. Ez elkeserített, de ennek ellenére igyekeztem Istent keresni.

Természetesen ezek az imádságok nagyon sokat jelentettek, fontosak

voltak, mert közelebb vittek Istenhez, és Õ meghallgatja azokat, akik

hozzá kiáltanak!

Amikor tizennyolc évesen elmentem Piliscsabára, a Pesti és Budai Egy-

házmegyék családi hetére, elsõsorban közösségi élményt kerestem. Azon-

ban mégsem a közösség fogott meg, hanem Isten igéje ért utol. Úgy érez-

tem, hogy a nyitó istentisztelettõl kezdve minden egyes alkalmon egyene-

sen hozzám szól Isten. Olyannyira felkavart, úgy nyugtalanított az ige,

hogy második este letettem minden félelmemet, és a lelkész elé álltam,

aki az esti evangelizációt tartotta, kérve, hadd beszéljek vele. Éreztem,

hogy Isten hív, de voltak kényelmes dolgok az életemben, amik miatt nem

mertem, nem akartam erre a hívásra válaszolni. Több beszélgetés után az

utolsó nap elõtti éjjelen megvallottam a lelkésznek: úgy érzem, Isten dön-

tés elé állít. Attól féltem, ha bármit is mondok, megint nem változik

semmi, mint ahogy korábban sem változott, és megint ugyanaz a kiábrán-

dultság lenne bennem, mert nem tudok igazán Istenhez tartozni. A

lelkész biztatott, hogy vigyem Isten elé a félelmeim, és bátran tegyem le

az életem.

Másnap a „morzsaszedegetésen” nem akartam megszólalni, mégis tud-

tam, hogy erre van szükségem. Félelmemet letéve felálltam mintegy száz

ember elõtt, és bizonyságot tettem róla, hogy Isten megszólított. Nem

szégyelltem szólni arról, mi van a lelkemben, és Isten megáldotta felé való

közeledésemet. Viszont tudtam, hogy még erõtlen vagyok, ezért a közös-

ség imádságát kértem. Az istentiszteleten értem is imádkoztak, én pedig

le tudtam tenni az életemet Isten elõtt és hittel befogadtam Jézust az

életembe. Az úrvacsorában igazán tapasztaltam a bûnbocsánat örömét,
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vány „megszületett”. Elhitettem magammal, hogy gyermekeimnek is jobb

a válás, mint elviselni megromlott kapcsolatunkat. Elegem van a tûrésbõl,

eddig futotta az erõmbõl, ezen túl azt teszek, amit akarok – gondoltam.

Elváltunk. Új, tisztázatlan kapcsolatomban idegen szellemi áramlatokba,

okkult dolgokba keveredtem. Kézrátételes gyógyítás, jóslás, ingázás, dia-

netika, keleti misztika – csupa ördögi dolog! Azt gondoltam, nyitott va-

gyok mindenre, majd kiszûröm mindebbõl, ami nekem kell. Nem így tör-

tént. Helyette jött a lelkiismeret-furdalás, a kényszerképzetek, öngyil-

kossági gondolatok.

Végsõ kétségbeesésemben újra olvasni kezdtem a Bibliát. A lelki tükörbõl,

amit Isten felém tartott, egy szörnyeteg nézett vissza rám: jónak hitt

magam. Úgy éreztem, egy pillanatig sincs jogom tovább élni! És ekkor az

én csodálatos, örök hûséggel szeretõ Krisztusom – aki értem is kereszt-

halált szenvedett, feltámadt és él – lehajolt hozzám, és kiemelt a mocsár-

ból. 

A Szentlélek ajándékaként csodálatos világ tárult ki a szemeim elõtt. Új

látást és hallást kaptam. Isten igéje friss patakként csordult rám. Amire

régóta vágyódtam: hazataláltam!

B.G.G.
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TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL

„Elég neked az én kegyelmem…” (2Kor 12,9)

ár régóta készülök arra, hogy ne csak elmondjam, hanem papírra is

vessem Isten iránt való örök hálám és örömöm hûséges szeretetéért,

amirõl olyan sokáig nem is tudtam, és irgalmáért, amit nem vont meg tõ-

lem, pedig megérdemeltem volna.

Nem nevelkedtem vallásosan. Tizenhat éves voltam, amikor meghalt édes-

apám. Attól kezdve sokat foglalkoztatott az élet és halál gondolata. Ennyi

lenne az élet? Eszünk, iszunk, tevékenykedünk és meghalunk? Ha valaki

nem hagy maradandót az utókor számára, miért él egyáltalán?

Sokáig kerestem a boldogságot, valakit, akiben megbízhatok, akire rábíz-

hatom magam, aki segít, megért és feltétel nélkül szeret. Akkor még nem

tudtam, hogy ezt a vágyunkat, sóvárgásunkat egyedül Isten tudja kielé-

gíteni. Így hát mindig bálványokat imádtam helyette, elõször édesanyá-

mat, utána férjemet, majd gyerekeimet. Nagyon erõs volt az „én-bálvány”

is, a saját vélt jóságom!

Férjemmel sokat beszélgettünk arról, mi életünk célja? Hasonlóak voltak

vágyaink: gyerek, lakás, autó, elégséges fizetés, nyaralás, egy kis szóra-

kozás. Milyen földhözragadt, mulandó célok!

Egy alkalommal Billy Graham egy könyve került a kezembe, amely nagyon

magával ragadott. Istenrõl szólt! Elkezdtem a Bibliát is olvasni. Ez azon-

ban óriási konfliktushelyzetet okozott a férjemmel. Válaszút elé állított:

vagy leteszem a Bibliát, vagy lehet, hogy elválunk. A válástól gyerekkorom

óta irtózom, hiszen szüleim is elváltak, és úgy gondoltam, hogy ez Isten

elõtt is utálatos lenne. Így aztán hosszú belsõ tusakodás után a Bibliát tet-

tem le. Házasságunk mégsem lett boldog, beszélgetéseink üresek voltak,

közös dolgaink megoldatlanok maradtak. Közös életünk romokban he-

vert...

Kétségbeesésemben új bálványt kerestem. Megismerkedtem egy férfivel,

s bár próbáltam küzdeni érzéseim ellen, tehetetlen voltam: az újabb bál-
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számomra békességben tovább a tábori élet.

A következõ években elkezdtem segédkántorként szolgálni gyülekeze-

temben. Különféle egyházi rendezvényekre járva találkoztam olyan hívõk-

kel, akiken kifejezetten látszott, hogy örülnek hitüknek és annak, hogy

Jézusnak és embertársaiknak szolgálhatnak. Kapcsolatba kerültem egy kis

közösséggel is, amelynek tagjai a keresztyén felekezetek megosztottsága

és a bûnben élõ gyülekezeti tagok miatt nem tartották keresztyéneknek

elõzõ közösségüket, és azzal hívtak magukhoz, hogy mivel Istennel való

kapcsolatom fontosabb minden más emberi kapcsolatnál, hagyjam el

gyülekezetem, ha nem találok igazi hívõket benne! Nem csatlakoztam,

hanem elkezdtem szervezni egy kis bibliaóra-sorozatot gyülekezetemben

fiataloknak, ahol egyik barátom révén elolvastam néhány evangelizációs

könyvet. Ezeket a kérdéseket feszegették: Ki keresztyén? Mit jelent a

keresztyén hit? Miben különbözik más vallásoktól? Vajon aki aktív

gyülekezeti életet él, már keresztyénnek nevezhetõ? Arról szóltak, hogy a

hit az Istennel való személyes találkozás útján jön létre. Mindenki

vétkezett Isten elõtt, de Jézus Krisztus kétezer évvel ezelõtti kereszt-

haláláért és feltámadásáért Õ megbocsát nekünk. Felsoroltak olyan ese-

teket, amikor emberek elfogadták egész életük Urának és Megváltójának

Jézus Krisztust, bûnbocsánatot, belsõ békét nyertek, és élõvé vált hitük,

elkezdett megjobbulni életük.

Ezek után kezdett bennem tudatosulni, hogy a Biblián keresztül hányszor

találkoztam már Istennel, és hinnem kell azt, ami ott le van írva. Fog-

lalkoztatott Jézusnak ez a mondata: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja
meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” (Lk 9,23) Úgy

értelmeztem ezt, hogy újabb szolgálatot kell vállalnom: az egyik gyüleke-

zeti tag biztatására idõs emberek látogatásába kapcsolódtam be.

Utolsó egyetemi tanévemben, 2000-tõl kezdtem járni egy ott mûködõ

felekezetközi bibliakörbe, ahol többek között az tûnt fel, hogy diáktársaim

felszabadultan, természetességgel vallják Jézust a maguk és a világ egyet-

len Megváltójának. Ebben az idõben szólt gyülekezetemben egy prédiká-

ció Jézus következõ szavairól Lk 14,26 alapján: „Ha valaki hozzám jön, de
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a össze kell foglalnom, hogyan döntöttem Jézus követése mellett,

ezeket mondhatom: a Bibliával, Isten igéjével és az Õ Szentlelkével

való találkozásra, mások személyes hitvallására volt szükségem. Annak

belátására, hogy Isten nélkül szeretetlen vagyok Hozzá és másokhoz, azaz

bûnös; és ha nem Jézust követem, életem értelmetlen. Imádságban

elmondott bûnbánatra és egész életre szóló elkötelezõdésem megvallá-

sára, bocsánatának elfogadására, hogy Jézus követõje legyek, amely ígérete

szerint örök életet jelent.

Isten igéjét és a gyülekezeti közösséget már kisgyermekkoromtól megis-

merhettem. Pár hónaposan megkereszteltek Jézus Krisztus nevében, szü-

leim gyülekezeti közösségekbe vittek, otthon is imádkoztak két testvé-

remmel és velem. Konfirmációi felkészítõre járattak, tizenhárom évesen

részesültem evangélikus konfirmációban. Ezután szelíden egyházi gim-

náziumba tereltek. Ebbõl a környezetbõl következett, hogy hittem Isten

létét, és középiskolásként jónak tartottam a Jézusról szóló tanítást is.

Magatartásommal nem sok vizet zavartam, viszonylag jó eredményeim

voltak, ezt azonban már nem mindig becsületes úton értem el.

Egyetemi tanulmányaim elejétõl már magamtól is igényeltem, hogy

gyülekezetbe járjak. Belelendültem a Biblia olvasásába, egyszer elejétõl

végéig másfél év alatt végigolvastam. Gimnáziumi énektanárom hívására

úgy döntöttem, kipróbálom zenei tanulmányaim folytatásaképp a kán-

torképzõt. Az elsõ nyári tábor egyébként szép és vidám napjai közben

találkoztam elõször komolyan saját bûnösségemmel, hogy nem vagyok

olyan jó, mint amilyennek gondolom magam, amikor megbántottam va-

lakiket. Itt két hétig együtt élt majdnem ötven ember, tehát megismer-

hettük egymást közelrõl, kiderülhettek jó és rossz tulajdonságaink. Eköz-

ben naponta mindenféle módon találkoztunk Isten igéjével az áhítatoktól

kezdve az énektanulásig. Végül imádságban bocsánatot kértem Istentõl és

nagy nehezen két érintett tábori hallgatótársamtól is. Így folytatódhatott
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kegyelmébõl kaphatom, ha elfogadom belé vetett hittel, bizalommal. Úgy

szeret engem, ahogy vagyok, de nem akarja, hogy úgy is maradjak. Nem

akarja, hogy magamat jobbnak tartsam másoknál, hanem azt, hogy csak õt

tartsam jónak, aki Szentlelke által bennem is él. Ne magamat, hanem õt

dicsérjem és szolgáljam az õ vezetését és szeretetének erejét kérve.

Örömöt ad a szolgálatban. Támogat a becsületes munkavégzésben. Formál

azzal, hogy megaláz, mikor saját fejem után menve eltávolodom tõle, s

másokat is megbántok, de újra és újra bocsánatot ad Jézusban. Elvezet

különféle szükségekben szenvedõkhöz, mert Jézus ezekkel az emberekkel

van. Áldott legyen az Õ neve!

Biczó Dénes
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nem gyûlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sõt még a saját lelkét is,
nem lehet az én tanítványom.” Mt 10,37-ben ez így van megfogalmazva: „Aki
jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti
fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám.” A lelkész arról is beszélt,

hogy aki keresztyén akar lenni, annak jól meg kell gondolnia ezt. Az

egyetemi bibliakörben bár elõször hívõnek mondtam magam, mégis fel-

merült bennem a kérdés: Komolyan gondolom-e, hogy Jézus tanítványa

vagyok?

Ezek késztettek arra, hogy Jézus Krisztus mint a világ egyetlen Megváltója

mellett döntsek. Isten azt adta elém, hogy ha nem követem Õt, akkor

valamilyen szörnyû megsemmisülésben lesz részem, értelmetlen addigi és

további életem. Ha bármit is jobban szeretek nála, akkor elveszett vagyok.

Magányomban elmondtam neki egy imádságban, hogy Õt szeretem a

legjobban, még saját életemnél is jobban. De a következõ napokban még

újabb félelem támadt bennem, hogy vajon mit tudnék mondani egy hi-

tetlen ember esetleg gúnyos kérdésére Istenrõl, ha meglát engem Krisz-

tushívõ társaim közösségében. Teljesen megalázottnak éreztem magam

saját erõmben is, mert bár akartam, de így nem tudtam volna szolgálni

közöttük. Ám ekkor csodálatos dolog történt. 2000. november 14-én a

budapesti 7-es buszon utaztam magamba roskadva. Azon kezdtem gondol-

kozni, hogy Péter apostolt Jézus feltámadása után újra az õ követésére biz-

tatta, bár Péter visszament régi foglalkozásához, a halászathoz. Jézus

MÉGIS magához fogadta õt, annak ellenére, hogy háromszor megtagadta

Mesterét. Ekkor hirtelen megértettem, hogy engem is elfogadott az Úris-

ten úgy, ahogy voltam, olyan tehetetlenül, ahogy ott a buszon ültem.

Hiszem, tudom, hogy ott a Szentlélekkel találkoztam, Aki megmutatta,

hogy Isten megbékélt velem, megbocsátotta minden bûnömet. Csodála-

tos békesség töltötte be a szívemet, éreztem, hogy valakik örülnek nekem,

a hazatérõ „tékozló fiúnak”.

Azóta tudom békességgel vallani Jézust Megváltómnak és Uramnak má-

sok elõtt is. Isten megmutatta, hogy jó cselekedetek, egyházi szolgálatok,

vallásos élet nem ad igazi, Vele való békességet, hanem ezt egyedül az Õ
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ismeret mellett ez az érthetetlen szeretet volt számomra vonzó.

Istentiszteleteken, biblia-, ifjúsági órákon és csendesnapokon sokat hal-

lottam Jézus Krisztusról és a bûnrõl, de ezek lényegét akkor még nem

értettem. Jóval késõbb egy, a karácsonyi történetrõl szóló igehirdetésben

hangzott el az, hogy ahogyan a napkeleti bölcsek az ajándékaikat letették

Jézus lába elé, és mentek tovább az útjukon terheiktõl megszabadulva,

úgy mi is letehetjük terheinket, bûneinket Jézus lába elé. Mint ahogyan a

vakon született ember a Jézussal való találkozás után „elkezdett látni”,

úgy láttam meg én is az igehirdetés alatt a saját bûneimet, és tettem le

azokat imádságban Jézus lába elé.

Azóta többen többször kérdeztek tõlem olyan dolgokat, amire nem tud-

tam a választ, mások pedig arra kértek, gyõzzem meg õket arról, hogy Isten

létezik. Ilyenkor a következõt szoktam válaszolni:

Én  nem tudok és nem is akarok másokat meggyõzni. Azt tudom „csak”

elmondani, hogy vak voltam, és most látok. Jézus nélkül az életemnek

sem volt értelme, viszont a vele való találkozást követõen teljesen megvál-

tozott. Más lett az életem célja, irányítója, Ura. Átrendezõdött a gondol-

kodásom, idõbeosztásom. Ahogy Zákeus élete megváltozott, miután talál-

kozott Jézussal, úgy az Én életem is; és ahogyan a szerecsen komornyik

ment tovább az õ útján örömmel, miután Fülöp Jézushoz vezette, úgy én

is ilyen örömmel megyek tovább immár nem a széles, hanem a keskeny

úton.

Az elõbb úgy fogalmaztam: azt tudom csak elmondani. Helyesbítek: ezt

csak én és azok tudják elmondani, akik már átélték. Nem szívesen szere-

pelek. Amiért mégis elfogadtam ezt a felkérést, az éppen az, hogy bi-

zonyságot tenni, ezeket elmondani más nem tudja, csak az, aki már átélte.

Szeretnék biztatni mindenkit: ha lehetõségünk adódik, tegyünk bizonysá-

got, ne szégyelljük az Úr Jézust! Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy ha a

világ nem szégyelli magát a sok bûn, káromkodás, lopás, csalás, korrupció,

ital, kábítószer stb. miatt, mi miért szégyelljük a tisztát, Krisztust?
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MAJDNEM RÁVESZEL, HOGY

KERESZTYÉNNÉ LEGYEK…

evem Borbás Zoltán, Nyíregyházán élek. Bibliai értelemben hitetlen

családban nõttem fel, mindenki élte a maga életét, így teltek a na-

pok, hónapok, évek.

Gyerekkoromban két esemény volt, ami Isten létezésére irányította a

figyelmemet. Az egyik úgy ötéves koromban lehetett, amikor nagymamám

imádkozni tanított, a másik pedig kb. nyolc évvel késõbb történt, amikor

azt a tanácsot adta, hogy ha életem során mindenki elhagyna, akiben bíz-

tam, Istenhez akkor is fordulhatok. Ezek az események akkor nem sokat

jelentettek, de az emlékezetemben megmaradtak, és évekkel késõbb, a

szükséges pillanatban elém jöttek. Erre alapozva szeretném biztatni

azokat a szülõket, nagyszülõket, akik úgy látják, hiába fáradoznak a gye-

rekek Jézushoz vezetésén, hogy munkájuk mégsem hiábavaló. Az én pél-

dám is bizonyítja, van értelme, legfeljebb a gyümölcs csak jóval késõbb

érik be.

Az általános iskola befejezését követõen 1981-ben Budapestre kerültem

tanulni, majd dolgozni. A kollégiumban többször beszélgettem egy olyan

„furcsa” kollégistatársammal, aki bibliaórákra járt, megálltam utcai evan-

gelizációknál, nyáron, a Balaton melletti szakmai gyakorlat alatt elmentem

a Jézus élete címû film vetítésére és az azt követõ beszélgetésre. Utólag úgy

látom, hogy Isten is keresett engem, és én is kerestem Õt.

1989-ben Gyõrbe kerültem, ahol az egyik évfolyamtársam hívott el az álta-

la vezetett MEKDSZ-összejövetelre, majd Biatorbágyra és gyülekezetbe.  

Új világ tárult ki elõttem, néhány család életét közelebbrõl is megismerve

olyan szeretetet tapasztaltam, amely sem a mi családunkban, sem pedig az

általam eddig ismert családokban nem volt jellemzõ. Mint a szivacs a

vizet, úgy szívtam magamba az új ismereteket. Szinte minden hétre jutott

egy új felismerés: „Jé, ez is meg van írva a Bibliában!” Kezdetben a sok új
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hanem Õ vezetné, építené! Ami pedig rajtunk áll, ami a mi feladatunk, azt

tegyük meg! Jó lenne, ha minél többen döntenének mellette, hívnák be

Õt az életükbe, árasztanák a Krisztus jó illatát, hogyha valaki bejön a

gyülekezetbe, akkor ugyanazt a Jézustól jövõ szeretetet tapasztalná, mint

én, amikor elõször bekerültem egy élõ gyülekezetbe. 

Szeretném, ha az ügyeket a presbitérium nem a kezébe venné, hanem

Isten kezébe tenné!

Szeretném, ha a presbitérium salamoni lelkülettel vezetné a gyüleke-

zetet, azaz bátran elmondaná: Én, Uram, nem értek ehhez, alkalmatlan

vagyok arra, hogy a Te népedet igazgassam, szeretnénk mindent a Te ke-

zedbe tenni, ehhez a feladathoz Tõled bölcsességet kérni!

Szeretném, ha a gyülekezet vezetése lelkileg folyamatosan „jól lenne”,

mert a vezetõk lelkiállapota kihat az egész gyülekezetre, mint ahogyan

Dávid bukása vagy Ákán bûne miatt nem csak õ, hanem Isten népe is

szenvedett, és a nép életére kihatott az is, hogy éppen az Istentõl elfor-

dult Manassé vagy az Úr útján járó Jósiás, illetve Jósafát uralkodott.

Szeretném, ha a gyülekezet szüntelenül imádkozna a vezetõiért, mert ha

Isten ügye elõremozdul, ott a Sátán is aktív munkába kezd, amit a „saját

bõrömön” tapasztalok, mert soha annyi próba, kísértés, támadás nem ért,

mint amióta ezt a feladatot elvállaltam!

Gyülekezetünkben sok lelki alkalom és szolgálati lehetõség van. Az isten-

tiszteleteken a gyülekezeti tagok is részt vesznek a liturgiában, annak

keretében a gyülekezet elõtt rendszeresen bizonyságot tesznek arról,

hogyan élték meg az elmúlt hetet, hogyan vezette õket Isten, milyen

igéket olvastak, és az mit jelentett az õ mindennapi életükben.

– Elindult Görögszálláson egy külterületi misszió.

– Szeptemberben kezdõdött az EKE (Evangélikusok Közössége az Evan-

géliumért) Bibliaiskolája, ahová a gyülekezetbõl ebben az évben 27-en

iratkoztak be.

– A fiatalok lelkesen szerkesztik és terjesztik az „Érted?!” címû újságot;

megalakították az EKG (Egyedül Krisztus Gazdagít) zenekart, amely
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Késõbb, ahogy a Bibliát fokozatosan megismertem, egyre több kedves

igém lett. Azt olvassuk:

– Sámuelrõl, hogy semmit az Úr igéibõl a földre esni nem hagyott.

– Dánielrõl, hogy eltökélte az õ szívében, nem fertõzteti meg magát.

– Jósiásról, hogy az Úr útjáról nem tért le sem jobbra, sem balra.

– Fülöprõl, hogy az igének errõl a helyérõl (egy Ézsaiás-idézetbõl) kiindul-

va hirdette Jézust.

– Nehémiásról, hogy sem õ, sem a legényei a nép fölött nem zsarnokos-

kodtak, a helytartónak járó kenyeret nem ették meg, de imádkozott Nehé-

miás az Õ Istenéhez, és a néppel együtt erõs szövetséget kötött az Úrral.

– Józsuéról pedig azt, hogy õ és az õ házanépe az Úrnak szolgáltak.

Szeretném, ha az én életemre is igazak lennének a fenti igék!

Természetesen én sem vagyok tökéletes. Jelen bizonyságtétel terjedelme

nem teszi lehetõvé, hogy kitérjek arra, hány igét hagytam a földre esni,

hányszor tértem le a keskeny útról jobbra vagy balra, álltam meg vagy for-

dultam vissza azon, hányszor sántikáltam kétfelé, milyen nehézségek, kí-

sértések és bukások értek, és ennek ellenére hányszor nyúlt utánam,

milyen módon segített fel, védett meg vagy vezetett az Úr.

Miután Budapestrõl hazaköltöztem, gyülekezetet keresve több helyen

megfordultam, azonban azt a szeretetet és testvéri közösséget, amirõl az

elõbb írtam, sehol nem tapasztaltam. Ezt ismerõseimnek megemlítve ja-

vasolták, hogy menjek el Nyírszõlõsre, ami ugyan Nyíregyházától jó pár

kilométerre található, de van ott egy evangéliumi lelkész, hallgassam meg

õt is. Elmentem, meghallgattam, „ottragadtam”. 

2006-ban, a hatévenként esedékes általános tisztújításkor a gyülekezet

felügyelõvé (világi vezetõjévé) választott. Amikor a jelölési szakaszban

megkérdezték, elvállalnám-e ezt a szolgálatot, visszakérdeztem: Pontosan

mi is lenne a feladatom? A gyülekezetépítés. Hangzott a válasz.

A beiktatáson Jel 3,20 alapján azt mondtam: Amennyire rajtam áll, sze-

retném, ha a Nyírszõlõsi Evangélikus Gyülekezet olyan, az Apostolok cse-

lekedeteirõl szóló könyvben leírt, élõ gyülekezet lenne, ahol a középpont-

ban az Úr Jézus van; és ha azt nem én, nem a lelkész, nem a presbitérium,
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KÉTSZER TIZENHÉT ÉVEM 

letem elsõ 17 évében azt hittem, minden rendben... Lassan eltelt a

következõ 17 év is, s ma már tudom, hogy valóban minden rendben

lehet az életemben. Látszólag egyszerû ez a bevezetõ, de mégis óriási a

különbség életem elsõ és második 17 esztendeje között.

Miért – e kettõsség?

Nézzük életem elsõ felét: 1973-ban egy evangélikus család legidõsebb

gyermekeként születtem, és a kezdetektõl hûséges tagja voltam a cinko-

tai, majd a Deák téri evangélikus gyülekezet alkalmainak. Hétrõl hétre

részt vettem a különféle gyermekbibliakörös alkalmakon, késõbb a tizen-

éves ifjúság tagja, majd egyik vezetõje lettem. 

Azt hittem, ezzel minden rendben.

Azt hittem, hogy amit megtanultam, az bennem él.

Nem így volt, s erre váratlanul vezetett rá az Isten.

A kilencvenes évek elején nagy újdonságnak számítottak a könnyûzenei

istentiszteletek, így én is örömmel mentem el, amikor meghívást kaptam

egy ilyen alkalomra. Ahogy beléptem az épületbe, odajött hozzám egy szá-

momra ismeretlen külföldi ember, és tört magyarsággal ezt kérdezte:

„Hiszed-e, hogy örök életed van?"
Hiszem! – kiáltottam volna fel, de nem tudtam megszólalni. Pedig szólni

akartam! „Persze, hogy hiszem, ezt tanulom évek, évtizedek óta, ezt mondom a
beszélgetésekben! Nincs az életemben semmi látható bûn, sokkal tisztességesebben élek
kortársaimnál! Semmi pia, cigi, diszkó, semmi, semmi…” Mindezt kiáltani akar-

tam, de megszólalni mégsem tudtam. Csak álltam némán, s néztem ezt az

embert.

Az elsõ percekben még magam sem tudtam a hirtelen jött csendességem-

nek az okát. Hazafelé, a kocsiban ülve megértettem mindent. Rádöbben-

tem, hogy élettelen a hitem, sok-sok bibliai ismeret csupán, személyes is-

tenkapcsolat nélkül.
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gyülekezeti alkalmainkon az asszonykörrel együtt rendszeresen szolgál. 

Végezetül, akik személyesen találkoztak az Úr Jézussal, azoknak a megté-

résemmel kapcsolatban nem sok újat mondtam, akik azonban még nem

ismerik Õt, azoknak azt kívánom, amit Pál mondott Agrippa királynak és

Fesztusz római helytartónak: „Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel
engem, hogy keresztyénné legyek.  Pál pedig monda: Kívánnám Istentõl, hogy ne csak
majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak,
lennétek olyanok, aminõ én is vagyok, e bilincsektõl megválva.” (ApCsel 26,28–29)

Jézus a Te ajtód elõtt is ott áll és kopogtat. Hívd be Õt az életedbe! 

Borbás Zoltán
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„MINDEN ELSÕSZÜLÖTT FIÚ

AZ ÚRNAK SZENTELTESSÉK”

ÖNÉLETRAJZI VALLOMÁS 2007 ÕSZÉN

desapám korabeli levelébõl tudom, hogy 1955 tavaszán, közvetlenül

a születésem elõtt a szüleim nagyon sokat imádkoztak értem, s igen

komolyan vették, hogy „minden elsõszülött fiú az Úrnak szenteltessék”. Ugyanez

a levél tudósít arról, hogy születésem után (a budapesti Bethesda kór-

házban láttam meg a napvilágot Dr. Mézes Zsigmond asszisztálása mel-

lett) a sokat vitatott Szimonidesz Lajos tábori püspök váratlan kedves-

séggel felajánlotta apámnak, hogy püspöki kocsiján hazaszállít bennünket

Budapestrõl otthonunkba, a vasútállomástól nyolc kilométerre fekvõ Veszp-

rém megyei Csöglére. Így is történt, s Szimonidesz a búcsúzása elõtt meg-

áldott engem. Volt, aki ezt a gesztust a „liberális teológiának a pietizmus

feletti gyõzelmeként” értékelte. Apám – mint írta – inkább a szeretet

gyõzelmét látta ebben a megnyilvánulásban.

A keresztség szentségében Édesapám részesített a csöglei istentiszteleten

a Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnapon. Hanna húgom 1957-ben, Ta-

más öcsém 1959-ben született. Családi életünket ekkoriban az anyagi sze-

génység és a hit gazdagsága jellemezte. Édesapám számára a gyülekezet volt

az elsõ, a család a második. Ekkoriban szinte benne éltünk a Biblia világá-

ban: az egyes bibliai történeteket külföldrõl kapott képek segítségével (amit

mi gyerekek „szent képeknek” neveztünk) nagyon hamar elsajátítottuk.

1964 és 1968 között Édesapám a miskolci evangélikus gyülekezet lelki-

pásztora volt. A Miskolcon töltött négy esztendõ a serdülõkoromra esett,

s ez életem talán legszebb idõszaka volt. 1967-ben hatodik osztályos tanu-

lóként konfirmáltam. Késõbb úgy ítéltem meg, hogy ez túl korán történt.

Ám évfolyamunk volt az utolsó, akiket Édesapám lelkészi pályafutása alatt

konfirmációra felkészített.
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Isten azonban nem hagyott ebben az állapotban, de a gyógyítást nem öle-

léssel kezdte, hanem azzal, hogy megmutatta életem igazi mélységeit.

Megláthattam, mennyire mély a szakadék Isten és az ember elõtt.

Életem legnehezebb két hete jött ezután. Kinyílt a szemem, megláttam

bûnös önmagam, de e sötét tónuson át még nem ragyogott fel a golgotai

kereszt fénye. Láttam magam úgy, ahogy talán csak Isten lát: álarcok nél-

kül, magamon hordozva ifjúságom vétkeit.

Nagyon nehéz idõ volt, a szemem megnyílt, de leginkább csak a Sátán

vádló, bûneimet egymás után felhozó hangját hallottam. Ekkor mentem el

egy Deák téri lelkészhez, aki kicsi korom óta jól ismert. Elmondtam mind-

azt, amin átmentem, amit érzek, s amilyen kísértésekkel küzdök.  A lel-

kész megértette ezeket a dolgokat, s elmondta, hogy mindez jól van így,

de tovább kell lépni, s el kell jutni a Golgotáig és az úrvacsoráig. Igen, bû-

nös emberek vagyunk, gyakran nyomorultul érezzük magunk, de Jézus ép-

pen az ilyen emberekért halt meg! Rávilágított arra, hogy a bûnbocsánat

számomra is valósággá válhat az úrvacsorában.

Soha nem felejtem el, amikor elõször vettem ezzel a tudattal úrvacsorát.

Egészen más volt minden: Csodás ambivalencia, a bûnök miatti szégyen

és a bûnbocsánat áldott öröme. 

Megkezdõdött a következõ 17 esztendõ, s olyan folytatás jött, amire soha

nem gondoltam: Lelkészévé tett az Isten. Lelkésszé, aki ma sem élhet

másként, mint 17 évvel ezelõtt: Kegyelembõl és bûnbocsánatból.

Lelkésszé tett az Úr, aki ezt hirdeti a világban: Van menekülés és van
megoldás az ember életének gondjaira: Jézus Krisztus!

...ma csak egyedül az Úr tudja: lesz-e újabb 17 évem. Ha kapok idõt, akkor

ezen az úton szeretnék továbbmenni, egészen az Isten országáig!

Deák László
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Inkább radikalizálódtam: bölcsészként emberileg és eszmeileg is vonzód-

tam a szabadelvû, liberális keresztyénséghez, személyes kapcsolatok ré-

vén az unitarizmussal kezdtem foglalkozni. Egyetemi éveim alatt az ifjúsá-

gi-gyülekezeti-egyházi kötõdéseim lazábbak lettek. A világba indultam el

humanizmust és toleranciát hirdetve – ahogy ekkor fogalmaztam – „pro-

testáns keresztyén szabadgondolkodóként”.

A „fordulat” 1979 õszén kezdõdött az életemben. Ekkor összebarátkoztam

az egyetemen egy évvel felettem járó fiatalemberrel, akirõl korábban igen

sok jót hallottam. Õ egy bölcsészekbõl és zeneakadémistákból álló körbe

hívott, ahol a Bibliáról beszélgettek.

A beszélgetéseket egy értelmes és hitelesnek tûnõ lelkésznõ vezette, aki elsõ

találkozásunkkor elmondta, hogy Édesapám tanította az Evangélikus Teológián.

Amikor megkérdeztem, hogy most hol szolgál, ezt felelte: „adventista vagyok”.

A barátommal és feleségével való szellemi kapcsolatot nagyra értékeltem

(ebben az idõben tõle kaptam meg kéziratban a gondolkodásomra nagy

hatást gyakorolt Hamvas Béla írásait is), ezért „tartózkodó érdeklõdéssel”

kéthetente eljártam ezekre az alkalmakra. De azért is, mert hamarosan rá

kellett jönnöm arra, hogy a Bibliát mennyire nem ismerem. A lelkésznõ

szabadságomat tisztelve a teljes Bibliát nyitotta ki számomra, anélkül,

hogy (át)térítési szándékot tapasztaltam volna részérõl. Valóban úgy

éreztem, hogy értelmem kitágul: a számomra eladdig kopott vagy halott

szavakat, mint teremtés, megváltás, üdvösség, megérintette az élet lehelete.

Megértettem, mi az üdvtörténet. Összefüggések megvilágosodnak, és sok

minden a helyére került. Egzisztenciálisan is így volt. Huszonöt évesen

komolyan foglalkoztatott a gondolat, hogy nyugatra menjek, s ott világi-

ként teológiát tanuljak, ám közben a szegedi egyetemtõl meghívást kap-

tam, s ezt jelnek tekintettem: idehaza van a helyem.

1982 õszétõl egyre inkább azt tapasztaltam, hogy barátom immár nemcsak

„tartózkodó érdeklõdéssel” látogatja az adventista lelkésznõ által tartott

bibliaórai alkalmakat, hanem egyre inkább magáévá tesz olyan tanításokat

is (pl. a Jelenések könyve értelmezése), amelyek számomra teljesen elfo-

gadhatatlanok voltak.
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1968. november 5-én költöztünk Budapestre. Édesapám a Teológiai Aka-

démia egyháztörténész professzora lett, fõleg Káldy Zoltán püspök támo-

gatásának köszönhetõen, aki minden valószínûséggel egyrészt erõsíteni

kívánta a „hívõ” jelenlétet a Teológián, másrészt viszont saját egyházpoli-

tikai vonalát is tágítani és konszolidálni akarta azáltal,  hogy egyes,  hozzá

hasonló, pietista háttérbõl jövõ, s hosszú idõn át politikai okok miatt mel-

lõzött, háttérbe szorított lelkészeket „kiemelt”, és Budapestre „felho-

zott”. Apámtól természetesen egyházpolitikai lojalitást várt cserébe. Ma-

gyarországon ebben az idõszakban sokan gondolkodtak-fogalmaztak így:

„még mindig jobb, ha én vagyok itt és nem valaki más”.

Szellemi és lelki fejlõdésemre döntõ hatással volt, hogy tizenhat éves

koromban kijutottam Angliába, ahol egy Hothorpe Hall nevû település

evangélikus közösségében önkéntes segítõ lehettem. Nyelvtanulás céljából

mentem ki, de az ottani – fõleg az amerikai fiatal hittestvérek körében

kezdtem elõször komolyan tanulmányozni az Újszövetséget. Az angliai ma-

gyar evangélikus lelkész a magyar nyelvû teológiai kiadványok között

kezembe adta Vajta Vilmos Krisztus követése címû teológiai tanulmányát, amit

ezen a nyáron el is olvastam. Az írás fergeteges hatást gyakorolt rám.

Bár családomban elhangzott a biztatás: „Ha a teológiára mész, ott »csá-

szár« lehetsz”! Két alapos okom volt, amikor a családi biztatást elhárítot-

tam magamtól. Úgy éreztem, a hitem még nem eléggé erõs, másrészt ta-

szított az egyházi élet visszássága, amit elég közelrõl láthattam. Ekkoriban

Adyval vallottam: „Hiszek hitetlenül Istenben.”

Így az ELTE Bölcsészettudományi Karának angol-könyvtár szakán kezd-

tem meg tanulmányaimat. 1974 nyarán a következõ sorokat jegyeztem fel

a naplómba: „Titkos, még magam elõtt sem bevallott szándékom, hogy az

én valódi hivatásom sokkal inkább a lelkészi pálya, mint valami bölcsész-

diploma megszerzése.”

1974 õszén elsõéves bölcsészként a Gáncs Péter által vezetett budavári

ifjúságnak lettem a tagja. Személyiségem emberi szempontból itt sokat

fejlõdött: mások elõtt megnyíltam, népszerû voltam. Az istenkeresés útján

azonban nem jutottam tovább.
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a rendszerváltozás elõtt, 1988 õszén csatlakoztam a Dóka Zoltán által

vezetett „reform-csoporthoz”. Javaslatokat készítettem egy „független

evangélikus folyóirat” alapítására. 1989 márciusában alapító tagja lettem

az Ordass Lajos Baráti Körnek (OLBK), amely egy szervezetben próbálta

meg összefogni a többféle kegyességi háttérbõl jövõ „evangélikus ellen-

zékiséget”. Kõszegen egyik aláírója voltam a Kiáltó szó címû iratnak. Egyik

szerkesztõje lettem az OLBK lapjának, a Keresztyén igazságnak, a szerkesz-

tõségbõl 1992 elején azonban kiváltam.

1991 õszén az újonnan alakuló Magyarországi Luther Szövetség nem

lelkészi alelnökének is megválasztottak, s hamarosan sorozatszerkesztõ-

ként útjára indítottam a Magyar Luther Füzetek és a Magyar Luther Könyvek
sorozatokat, azzal a meggyõzõdéssel, hogy egyházunkban megújulásra, te-

ológiai eszmélésre van szükség, s ezt leginkább a reformátori-lutheri gon-

dolkodáshoz való visszatérés szolgálhatja.

A lelki megújuláshoz még inkább nélkülözhetetlen biblikus gondolkodást az

általam szerkesztett Hermeneutikai Füzetek sorozattal és a Luther-kiadványok-

kal kívántam elõmozdítani. Fontosnak véltem továbbá, hogy az egyházunk-

ban csak névleg rehabilitált Vajta Vilmos teológiai örökségét megismerhesse

egyházunk, magyar nyelvû írásainak válogatását én szerkesztettem.

Az egyház megújulásáért folytatott küzdelmemet azonban hosszú éveken

át többnyire magányosan kellett folytatnom.

2002 elején azonban Szeverényi János esperessel együtt egy megújulási,

„õrálló” mozgalom élére álltunk. Januárban egy sokakból verbuválódott

plénum elõtt felolvastam az Egyházunk mai fogsága címû iratot, amelynek

hátterén 2002 márciusában megalakult az Evangélikus Belmissziói Baráti

Egyesület (EBBE), amely azóta is havonta tart töretlenül összejövetele-

ket. Jelenleg a Magyar Luther Szövetségnek és az EBBE-nek is a nem-

lelkész elnöke vagyok. 2006 tavaszán pedig a Budai Egyházmegye felügye-

lõjének választottak meg.

A belmissziói munka elindítása egybeesett Túróczy Zoltán igehirdetése-

inek sajtó alá rendezésével, ami egy fiatalokból és idõsekbõl álló munka-

csoport szervezésében indult.
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A barátom végül a családjával a lelkésznõ közösségéhez csatlakozott, s

ezen a ponton barátságunk tragikusan megszakadt. 1983 nyarától mintegy

fél éven át számos teológiai tartalmú levélben próbáltam õket visszatar-

tani, de ez nem sikerült. Magamnak is meg kellett tudatosan fogalmaz-

nom, miben nem értek velük egyet. E teológiai küzdelemben sokat fejlõd-

tem és formálódtam, ám küzdelmeimben magányos voltam. Úgy véltem,

egyházam és családom messzire került ezektõl a kérdésektõl, s ezért rájuk

nem számíthatok. Viszont sokat jelentettek számomra ez idõben a refor-

mátus Cseri Kálmán igehirdetései, amelyek tisztán biblikusak voltak,

anélkül, hogy – legalábbis számomra – extravagáns tanokat is képviseltek

volna. Egy ideig Bogárdi Szabó István református lelkészbarátom igehir-

detéseit is rendszeresen hallgattam. 

A baráti kötelék elszakadása után 1983 õszén jelentkeztem az Evangélikus

Teológiai Akadémia levelezõ tagozatára. A hét közepén Szegeden tanítot-

tam, a hét végén a teológiai elõadásokat hallgattam. Tanulmányaim végzé-

se közben otthon éreztem magam, s boldog voltam.

Egyházam „elveszett nemzedékéhez” tartozom, ugyanis a mai középnem-

zedék a kommunizmus idején nem részesült hittanoktatásban, s így köny-

nyebben felszívódott a világban. Miközben a világ útvesztõin bolyongtam

az istenkeresés útján, Isten sokszor nem a saját egyházam képviselõit

használta fel, hogy csillapítsa az igazság és az ige iránti éhségemet.

Az ige felfedezése azonban hamarosan elvezetett az egyház szükségének

igenléséig. Nem az egyházam keresett meg engem, hanem én kerestem

meg az egyházamat. Részint azzal, hogy 1983–1986 között elvégeztem a

teológia levelezõ tagozatát.

Ugyanakkor egyházi (re)integrálódásom nem ment zökkenõmentesen.

Isten a tisztánlátás igényét, kritikai értelmet is adott nekem, s nem

engedte, hogy szemet hunyjak az egyházi élet általam látott problémái

felett. Kezembe adta Ordass Lajos önéletrajzi írásait, Luther munkáit, s

megtanította nekem, hogy az igazi egyház szenvedõ test, és Isten elrejti

azt önmaga ellentétének látszatába.

Annak reményében, hogy egyházam megújulásának eszköze lehetek, még

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”

34



AHOGY ISTEN ELGÁNCSOLJA

A HAZUGSÁG MESTERÉT

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vesszõd és botod megvigasztal engem.” (Zsolt 23,4)

zámomra nagyon kedves ez az ige, mert amikor eljött életemnek az

a szakasza, amikor lelkileg teljesen megtörtem bûneim súlya alatt, és

elértem a nulla ponthoz, akkor kaptam ezt vigasztalásul. Azóta is sokszor

erõt ad, mert bármilyen nehézség is jön, tudom, nem kell félnem, mert Õ

velem van.

Személyiségembõl fakadóan betegesen féltem a konfliktushelyzetektõl,

és állandóan meg akartam felelni mindenkinek. Ez alapjában véve nem is

hangzik annyira szörnyûnek, hiszen ki szeret vitatkozni, konfliktusokba

kerülni! Az én esetemben azonban ez egész lavinát indított el, ami odáig

juttatott, hogy kettõs életet éltem. Az ok abból ered, hogy evangélikus –

és ami ennél fontosabb –, hívõ családból származom. Sokáig ezt átokként

éltem meg. Persze szerettem a családomat, de titkon nem szerettem azt,

amilyenek. A kamaszkor nekem is a lázadás idõszaka volt. Mivel azonban fél-

tem konfliktusba kerülni szüleimmel, és nem akartam, hogy csalódjanak

bennem, nem vállaltam fel azt, amit gondoltam és akartam. Ennek követ-

kezménye lett, hogy lázadásomat a hátuk mögött, „sunyin” végeztem.

Éltem a kis álszent életemet a családom körében, aztán mikor kiléptem a

kapun, egy másik Peti lett belõlem. Olyan, aki sokat káromkodott (de még

mennyit!), aki szeretett buliba járni, és általában alkohollal fokozni, néha

túlfokozni a hangulatot, aki mindenképpen „csajozni akart”, és – nincs

mit tagadni – minél elõbb ágyba bújni valakivel. Azért azt el kell mon-

danom, hogy mindez viszonylag késõn alakult ki nálam, 17-18 éves korom-

ban. Egyrészrõl köszönhetõ annak, hogy az otthoni mintát nem tudtam

olyan egyszerûen lerázni magamról, másrészrõl a középiskolában (Deák

Téri Evangélikus Gimnázium) olyan osztályba jártam, ahol a „trendi” a
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Az ige felfedezése, Jézus Krisztus kereszthalálának Luther segítségével

való megértése vezetett vissza az egyházhoz, az egyház felfedezése pedig

a gyülekezethez. Több évi – évtizedes –, egyszerre több fõvárosi gyüleke-

zetbe is járó, „fogyasztói” életforma után felismertem, hogy a közösségnek

szolgálni is kell. A lakóhelyünkhöz legközelebb esõ óbudai gyülekezetnek

lettem a tagja, 1994 õszétõl a presbitere. Bálint László esperes halála után,

1998 õszétõl megszerveztem a Fiatal Felnõttek Bibliaóráját, amelyet há-

rom éven át vezettem.

2000 õszén családommal Budakeszire költöztünk, s azóta a budahegyvidé-

ki gyülekezetnek vagyok a tagja, 2003 májusától presbiteri tisztséget is

betöltök. A gyülekezet megbízásából 2002 õszétõl diakónusként a Buda-

keszi szórvány munkáját fogom össze: itt is megszerveztem a Fiatal Fel-

nõttek Körét, amely havonta jön össze a Szentírás tanulmányozása céljá-

ból. Alkalmilag istentiszteleti szolgálatot a közelmúltig rendszeresen el-

láttam.

Isten szép polgári pályát (1980-tól vagyok angol szakos egyetemisták iro-

dalomoktatója) és családot is ajándékozott nekem: 1985-ben Angliában

ismertem meg magyar származású, de Belgiumban nevelkedett felesége-

met. Két fiúgyereket kaptunk ajándékba: a nagyobbik egyetemista, a

kisebbik középiskolás.

Voltak persze életemben komoly megpróbáltatások is, de Lutherral együtt

vallom: „Non moriar sed vivo et narrabo opera domini.” („Nem halok meg,

hanem élek, és hirdetem az Úr csodálatos dolgait!”) Akárhogy is alakul a

jövõ, jó tudni, hogy életem – minden döntésével és drámai fordulataival –

Isten kezében van. Talán mégsem volt véletlen, hogy születésem után

Édesapámék oly gyakran imádkoztak azért, hogy „minden elsõszülött fiú az
Úrnak szenteltessék”.

Budakeszi, 2007. november 15.            

Fabiny Tibor (ifj.)
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Ekkor jutottam ki 2005 nyarán Angliába, ahol testvérem (Zsófi) és férje

(Andy) laknak. Lelkileg összetörve két hónapot töltöttem kint. Ebbõl há-

rom hetet testvéremmel és férjével, egyet csak a sógorommal voltam. Is-

ten ezt az alkalmat használta ki, hogy megragadjon, õket használta eszköz-

ként. Sokat beszélgettünk, és a nagy nyomás alatt egy kicsit megnyíltam.

Amikor pedig a második hónapban csak egyedül voltam, akkor a magányt

használta fel az Isten. Egyre többet foglalkoztatott az, hogy nem bírom

egyedül helyre tenni az életem. Ekkor nagynéném e-mailen elküldte férje

prédikációját. Ebbõl értettem meg, hogy Isten szót akar velem érteni.

Nagyon régóta elõször elkezdtem imádkozni, de ekkor még nem adtam át

az életem az Úr Jézusnak. Viszont úgy éreztem, hogy kezdek sínen lenni,

hiszen úrrá tudok lenni az egyik nagy kísértésemen, a pornón. Azt gondol-

tam, ha ennek ellenállok, akkor talán rendbe tudom tenni az életemet.

Isten ekkor egy érdekes eszközt vetett be. Egyik este sétáltam a városba

bevezetõ kivilágítatlan országúton, ahol nincs gyalogosforgalom, és egyszer

csak egy CD-t láttam meg az úton. Természetesen pornó volt és termé-

szetesen nem tudtam ellenállni, hogy ne nézzem meg. Ezután törtem

csak össze igazán, hiszen megdõlt az a tévhitem, hogy saját erõmbõl rend-

be tehetem az életem.

Ebben az állapotban jöttem haza augusztus végén Magyarországra, és

mentem el másnap a vasárnapi istentiszteletre. Itt találkoztam azzal a lány-

nyal, akivel elutazásom elõtt szakítottunk. A templomban ülve azon kezd-

tem gondolkozni, hogy lehetne helyreállítani vele a kapcsolatot. De Isten

ekkor már nem hagyott engem. Odaszegezett a padhoz és a prédikáció

alatt már nem hallottam mást, csak az Õ szavait. Sajnos nem emlékszem

a prédikációra teljesen, de a lényegére igen. Itt az idõ, hogy hozzám for-

dulj, és tedd le az életed! – mondta az Úr. A sátán is azonnal megszólalt:

„Te már túl mocskos vagy, nem vagy méltó, hogy Istenhez fordulj.” Ekkor

a szószékrõl szó szerint a következõ hangzott el: „Figyelj, a sátán azt fogja

mondani, hogy nem vagy méltó, ezért ne fordulj Istenhez! De te ne légy

gyáva, és ne hallgass rá, mert tény, hogy nem vagy méltó hozzá, de Isten

annyira szeret téged, hogy a Fiát adta, aki meghalt a kereszten érted és
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fiúknál viszonylag késõn „dörömbölt”.

A látszatot csak egy módon tudtam fenntartani: hazugsággal. A hazugsá-

gok mestere, pontosabban rabja lettem, például olyan dolgok miatt, mint

a bulizás. Tudtam, hogy szüleim nem szeretnék, hogy elmenjek, és én nem

mertem azt mondani: „Édesapa, édesanya én most elmegyek bulizni.”

Helyette kitaláltam pl. azt, hogy dolgozom, és már nem érem el az utolsó

buszt, ezért bent alszom valamelyik barátomnál. De ugyanúgy hazudtam

a barátaimnak is. Maradva ennél a példánál (mert azért mégsem dolgoz-

hattam a hét minden napján), így nekik is mondtam valamit, hogy szüleim

ezért meg ezért nem engednek el, pedig meg sem kérdeztem õket. Végül

ott volt még a párkapcsolat és szexualitás kérdése is. Itt értékeltem csak

igazán átokként, hogy szüleim hívõk, és hogy ilyen neveltetésben része-

sítettek, mert részben gyávaságomnak, részben pedig ennek tulajdonítot-

tam azt, hogy nem tudok odamenni a lányokhoz. Aztán 19 éves koromban

összejöttem egy lánnyal, és bár ezt titokban nem tarthattam, azért õt is el-

szeparáltam az otthoni környezettõl. Az egész nem is tartott sokáig, 2-3

hónapig. 

Szüleim támogatásának köszönhetõen végül felvettek egy jogi egyetemre

(költségtérítéses képzésre). Ekkor úgy éreztem, rendben van az életem,

és tovább játszottam mindkét szerepet. Azonban a lustaságomat nem tud-

tam legyõzni, aminek következménye a fontos és nehéz vizsgákon való bu-

kás volt. De nem akartam, hogy csalódjanak bennem, ezért még inkább

befelé fordultam, és hazudtam a tanulmányaimat illetõen. Ez odáig fajult,

hogy másodévesen, amikor ismét megbuktam félévkor római jogból (amire

a további tantárgyak épülnek), otthon azt mondtam, hogy sikerült. Olyan

kártyavárat építettem fel a hazugságaimmal, ami már nagyon ingott, és

próbáltam keresni a kivezetõ utakat (vizsgakurzus, más egyetemre jelent-

kezés stb.) – természetesen úgy, hogy errõl senki ne tudjon. Idõközben

összejöttem egy másik lánnyal, akivel 4-5 hónap után megromlott a kap-

csolatunk. Hiába szerettem õt, a kettõs életet nem tudtam feladni, mert

már túl nagy bûnhalom volt rajtam, és rettegtem attól, nehogy ez kide-

rüljön. Végül ez mérgezte meg a kapcsolatunkat.
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„NE FÉLJ!” – „ÉN VAGYOK!”

Garai András önvallomása a 45 éves jubileum kapcsán

éttenyérnyi kartonlapot tartok a kezemben, amelyen ez ol-
vasható: „Emléklap Garai András részére, aki a nyíregyházi

evangélikus templomban 45 évvel ezelõtt részesült konfirmációban,
és a mai napon a gyülekezet közösségében adott hálát Istennek e
szép jubileumért. 2008. június 1.”
Hét kérdést szeretnék feltenni ez évfordulón, hogy megtudjam, mire
is emlékeztet ez az esemény.

Miért olyan jelentõs számodra ez a jubileum?
1963-ban a Jó pásztor vasárnapján volt a konfirmációm, amikor az úrvacso-

rában az Úr Jézus – teste és vére által – elõször és végleg közösségébe fo-

gadott. A konfirmációi oktatás során vált világossá elõttem az Úr Jézus éle-

tének és halálának célja; fel és be kellett ismernem, hogy Jézus az én bû-

neim miatt is szenvedett, helyettem is meghalt a golgotai kereszten, ámde

érettem is feltámadt, hogy vele élhessek örökké – ha elfogadom õt szemé-

lyes Megváltómnak! Rádöbbentem Isten érthetetlen és szinte megbotrán-

koztató, meg nem érdemelt szeretetére, amely átölelt egész életemben. S a

konfirmációi oltárnál Isten kegyelmes szeretete által már én is teljes hittel

és meggyõzõdéssel, könnyes szemmel, boldogan mondhattam a hitvallás

szavait: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem

is bûnbocsánatot szerzett a kereszten.” Azóta is igéjével támogat, s Lelkével

vezet; naponta megtapasztalhatom: erõs váram az Úr Isten!

Hogyan foglalnád össze röviden megtérésedet?
Nem én tértem meg, az ÚR Isten térített magához. Nemcsak megtanul-

tam, hanem megtapasztaltam és átéltem Luther szavait a Kis kátéból:

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erõmmel nem tudnék Jézus Krisztus-
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értem.” A lelkész nem tudhatta, hogy minden szava nekem szól, mert csak

eszköz volt Isten kezében. Akkor nekem prédikált, legalábbis én így éltem

át. Ekkor eltört bennem valami, és belül sírni kezdtem. Kimenetkor úgy

fogtam kezet a lelkésszel, hogy „muszáj beszélünk”. Két nap múlva már

elmentem hozzá, és kiöntöttem a szívemet. Ezt kaptam útmutatásul álta-

la Istentõl: „Mire vársz, Peti, menj fel a hegyre egyedül, térdelj le, és

imádkozz!” 

Én akkor ott fent a budaörsi dombon adtam át az életem Krisztusnak. A

kártyavár leomlott, de ahelyett, hogy a romokon kellett volna tovább él-

nem, új életet kaptam. Megvallottam a bûneimet, hazugságaimat mind-

azoknak, akik ellen vétettem. Isten kegyelme, hogy szüleim megbocsátot-

tak, és sírva borultak a nyakamba. Együtt adtunk hálát az Úrnak. A lel-

készem megmondta, hogy ezen túl még erõsebben próbál támadni, kísér-

teni a sátán, de egy olyan hatalom áll mostantól mögöttem, akit õ nem tud

legyõzni. Most már tudom, nincs mitõl félnem, mert Õ velem van, és ha

csüggedek, vagy elbukom, tudom, kihez forduljak, mert Õ mindig nyújtja

a kezét felém. Azóta Isten rengeteg áldást adott az életemben. Egy hónap-

ja pedig másik sógorommal barátok, lelki társak és imapárok lettünk. He-

tente találkozunk, hogy együtt imádkozhassunk. A gyülekezetben felada-

tot is kaptam. Engem, a korábban minden felelõsség és feladat elõl mene-

külõt a kisifi vezetésére kértek fel maguk a fiatalok. E szolgálat által is

rengeteget tanít nekem az Úr.

Garádi Péter Rodrigo
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Nem felejtkezhetem el Mihalkó nénirõl sem, aki szegény özvegyként a

templomkapuban árulta az újságot; neki köszönhetem életem vezérigéjét,

amit konfirmációm után kaptam tõle. Nem is sejtette, milyen kincset ad

ezzel az egyszerû igés lappal: „NE FÉLJ, mert én veled vagyok, ne csüggedj,
mert ÉN VAGYOK Istened! Megerõsítlek, meg is segítlek, sõt gyõzelmes jobbommal
támogatlak.” (Ézs 41,10) A Vizsolyi Biblia szerint: „…és az én igazságom-

nak jobb karjával támogatlak tégedet”. Ám személyes értelmezésem ez:

Az ÚR JÉZUS KRISZTUS, aki az Isten jobbján van, az én Támogatóm! 

Milyen tapasztalatokat szereztél az elmúlt 45 év alatt a hit útján?
Mindig éreztem Isten végtelen szeretetét, és minden emberi sorsforduló-

nál, a legmélyebb helyzetekben, a legkilátástalanabb idõkben is az õ min-

den értelmet meghaladó békessége töltötte be szívemet. Ha bezárultak

elõttem lehetõségek, õ mindenkor újakat nyitott meg, szinte a tenyerén

hordva vezetett. Ha hûtlen is voltam hozzá, õ hû maradt. S bátorító lehe-

tõség a naponkénti bûnbánatban való megtérés õhozzá, ez nemcsak az elsõ

tantétel a 95-bõl, de megtapasztalható valóság! Biatorbágyon, egy hitmé-

lyítõ csendeshéten a lelkész így tolmácsolta az ÚR személyes üzenetét:

„Gyermekem! Az vagy nekem, akit örökkévaló szeretettel szerettelek; akit Jézusnak
adtalak, akit fiammá fogadtalak; akinek a Lelkemet adtam, s akivel az örökkévalósá-
got is együtt tervezem!”

Milyen szolgálati lehetõségeid vannak jelenleg?
Nyugdíjas éveimben az ÚR olyan lehetõségeket nyitott számomra, amik-

rõl még csak nem is álmodhattam évekkel ezelõtt. Személyes honlapomat

és blogjaimat az internetes világmisszió szolgálatába állítottam, mivel Jé-

zus missziói parancsa rám nehezedett az EKE Bibliaiskola elvégzése után.

Ezt a szobámban ülve is meg tudom tenni, naponta néhány mondatos sze-

mélyes bizonyságtételeimet hozzáfûzni az Útmutató napi igéihez vagy a

366 Ne félj! és Én vagyok! igékhez. Elsõsorban a saját, folyamatos lelki épü-

lésemet szolgálja, hogy évek óta Heti útravalót írhatok az Evangélikus Élet-

be s Heti áhítatokat az EKE honlapjára. 
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ban, az én Uramban hinni, sem õhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott

el engem az evangélium által, õ világosított meg ajándékaival. Õ szentelt

meg és tartott meg az igaz hitben. Ez így igaz!” 

Isten megelõzõ kegyelmes szeretetével már a keresztségben gyermekévé

fogadott, és Krisztus érdeméért az üdvösség részesévé tett. Mindezek

felismerése a konfirmációi oktatás során tudatosult bennem, amint egyre

jobban megismertem az „arany” evangéliumot. S akkor, minden külsõleg

rendkívüli esemény nélküli volt a megtérésem, mert Isten „csak” igéje és

Szentlelke által elvégezte bennem is az újjászületést: hiszek az õ Fiában!

Ez a konfirmáció azóta is tart. Minden kegyelem az életemben.

Lelkészek milyen szerepet játszottak hitre jutásodban?
Isten áldott eszközei voltak õk, akiket felhasznált, hogy tudjam: kiben hi-

szek. Keresztelõ lelkészem, Balczó András az általános iskolában hittanórán

is tanított. Joób Olivér, a körzeti lelkészünk a konfirmációi oktatás során

mély átéléssel, az értelmet és a szívet egyaránt megragadó módon magya-

rázta nekünk Jézus halálát és feltámadását; Pál szavait kölcsönvéve: „akik-
nek szemei elõtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg.”
(Gal 3,1) Oli bácsinak köszönhetem emberileg a hitre jutásomat. A kon-

firmált ifjúság számára Gáncs Aladár vasárnap délutánonként tartott órákat,

ahol az élõ víz forrásához hívta, és az Úr Jézus követésére bátorította a hit

útján elindult fiatal életeket. 

Hogyan tekintesz szüleid, nagyszüleid példájára?
Büszke vagyok templomépítõ tirpák ükapámra, aki a köveket hordta ökrös

szekerén. Hálás vagyok nagyapámért is Istennek, aki kisgyermekkorom-

ban bibliai történeteket olvasott nekem. Hitben járó szüleim is egyenget-

ték utamat Istenhez, vasárnap vittek a nagytemplomba. Tudom, Istennek

nincsenek unokái, csak újjászületett, Krisztus Jézus érdeméért kegyelmet

nyert gyermekei! Boldog vagyok, hogy én is követhettem õseim hitét, és

ha felnõtt fejjel kellett volna választanom, akkor is evangélikus keresztyén

szerettem volna lenni! 
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MÉRFÖLDKÖVEK

I.

zlovák kegyességi, tradicionális evangélikus családban születtem

1980-ban, vallásos nevelkedésemet ez alapvetõen meghatározta.

Anyai nagyszüleim szerepe szintén döntõ volt: tõlük az egyszerû paraszt-

emberek világlátását, gondolkodásmódját, földszeretetét lestem el. Meg-

ismertem a háromgenerációs családmodell áldásait és nehézségeit.

Nagymamámtól hallottam a bibliai történeteket, tõle tanultam az imád-

kozást, s hamar szert tettem az õszinte gyermeki hitre. Példa erre az el-

romlott gáztûzhely esete: sietõs elõkészületek, lobbanó gyufa, s meggyul-

ladni nem akaró gázrózsa. Hogy lesz itt ebéd a szõlõbõl hazatérõ, éhes

nagypapa számára? „Mama, gyere, imádkozzunk, aztán gyorsan gyújtsd a

gázt!” – mondom néhány évesen cseppet sem kételkedve abban, hogy van

imameghallgatás. Volt is: éppen annyi idõre lépett mûködésbe a tûzhely,

amennyire ott és akkor szükség volt, aztán irány a hulladéktelep…

Nagyon szerettem templomba járni: az istentiszteleten mindig néhány

másodperccel elõrébb jártam a Miatyánkban, s a hittanórán gyakran meg-

izzasztottam elevenségemmel a lelkészt. De örömmel vállaltam feladatot

is: olyan hangosan mondtam a verseket vagy A kis gyufaáruslányhoz hasonló

elbeszéléseket, hogy bizony hallották azt még az utolsó sorban ülõ, nagyot

halló nénik, bácsik is…

II. 

Úgy 13-14 évesen – a kamaszkor szelétõl megérintve – nagy elhatározásra

jutottam: ha gimnazista leszek, hátat fordítok Istennek, mert én már

vagyok annyira felnõtt, hogy egyedül is boldoguljak, és megszakítom a

kapcsolatot a gyülekezettel, hiszen a fiataloktól távol kell, hogy álljon a hit

és a templomozás…

Isten azonban nem engedett el. Egyik vasárnap megszólított a lelkésznõ:

„Lesz itt a megyében jövõ héten egy ifjúsági tábor, van-e kedved elmen-
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S még mit vársz a jövõtõl?
Az Úr Jézust várom, akit nagyon szeretek. Õ mindeddig új és új ajtót nyi-

tott életem során, és bennem él. Hiszem és vallom, hogy õ az én Uram és

Megváltóm, aki, ha itt elfogy az utam, ajtót nyit Atyja országában, ahol tel-

jességre jut a címadó, kettõs kijelentés: a félelem nélküli örök élet az örök

Vagyok jelenlétében. Addig pedig nem szûnök meg ezt – életem vezérigé-

je szavaival – imádságaimban megköszönni: „Uram! Nem félek, mert Te

velem vagy. Nem csüggedek, mert te vagy Istenem! Megerõsítesz, meg is

segítesz, sõt gyõzelmes jobboddal; az Úr Jézus Krisztussal támogatsz. Úgy

legyen!”

Aki kérdezett: Garai
Aki válaszolt: András

Ahol olvasható: www.garainyh.hu
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egyszerû módján megszólaltatnom? Erre a lelkésznõtõl engedélyt és a

gyülekezettõl bátorítást megkaptam, így bátran próbálkoztam. Egy ilyen

igehirdetés közben szólított meg Isten, és hívott el a lelkészi szolgálatra.

Tudtam, az én utam egyenesen a teológiára vezet.

IV.

Teológuskoromban hálás voltam a sokféle lehetõségért, amelyet Istentõl

kaptam: szupplikációs, valamint börtön- és rádiómissziós szolgálatok, oslói

ösztöndíj, barátok-lelki társak, a teológusotthonbeli áhítatok és a sokféle

ismeret által formálódtam.

De volt egy összetöretés is. Egy négyes vizsga utáni sírás közepette

kérdezte meg a szobatársam: „Nagy a baj? Az üdvösséged múlik rajta?”

Ezután szépen lassan rádöbbentett Isten arra, hogy volt egy nagy hibám,

amit megtérésem után is megtartottam: a büszkeség – még ha jogosan is

– az eredményeimre. Alázatot kellett tanulnom, s öröm volt ezt tõle elven-

ni. Azóta többször ért már támadás ezen a ponton, de olyan jó volt megáll-

ni, és mindig az Isten szerintit választani.

V.

„Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,29) – ezzel az igével

indultam a lelkészi szolgálatba. Közvetlenül mögöttem a lelkészjelöltként

Kecskeméten töltött hatodév, elõttem pedig a pestszentlõrinci gyüleke-

zeti és a cinkotai rádiómissziós szolgálat. Voltak (és nyilván lesznek is) itt

örömök és könnyek, áldások és kudarcok, személyes és gyülekezeti mér-

földkövek, melyeket jó volt Istennel együtt elérni, elhagyni. Tulajdon-

képpen izgatottan várom, mit készített még el számomra az én Uram – itt

és majd odaát…

Hulej Enikõ
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ni?” Elakadt a lélegzetem. Dehogy megyek! Tudja, ki akar egy héten

keresztül imádkozni! – gondoltam. Gyorsan megvolt a jól nevelten megfo-

galmazott kifogás: „Ó, tisztelendõ néni, én nem mehetek, anyukámnak

kell segíteni.” (Mintha arról lettem volna híres, mennyit segítek otthon!)

Pechemre azonban a mama hallótávolságon belül volt, és biztosított róla:

majd õ beszél az anyuval, ne aggódjak, biztos el fog engedni…

Az apostagi táborok (öt éven keresztül az egyik leglelkesebb résztvevõje

lettem) egyrészt azért voltak sorsfordítóak számomra, mert ráébresztet-

tek, hogy nemcsak gyermek- vagy idõskorban érdemes gyülekezetbe járni,

hanem fiatalon is; másrészt pedig ott döntöttem Krisztus mellett. Tizenöt

évesen a táborzáró morzsaszedéskor Ézs 53-at húztam, és lelkileg ösz-

szetörtem: A fájdalmak férfia, az Úr Jézus mindazt a nyomorúságot, amirõl

az igében szó van, miattam szenvedte el! Miattam, aki olyan sok rosszasá-

got követett el, és olyan sok könnyet okozott azoknak, akik szeretik! Sza-

bad nekem erre nemet mondani? Hogy is képzeltem, hogy Isten nélkül

fogok élni?! 

III. 

Hiába gondoltam, hogy a többi kortársamhoz hasonlóan nem veszek már

részt a gyülekezeti karácsonyi mûsorban. A lelkésznõ – arra hivatkozva,

milyen szomorú lenne a mama! – rábeszélt, hogy mondjak egy rövid be-

szédet arról, mit jelent nekem ez az ünnep. Ezek a „beszédek” aztán az

évek során bizonyságtétellé, majd igehirdetéssé formálódtak.

Közben a helyettesítési szolgálatok is megtaláltak. Elõször azért, mert a

lelkésznõ nem talált senkit maga helyett nyári szabadsága idejére, s hogy

ne maradjanak el az istentiszteletek a társgyülekezetben, pár prédikációs

kötettel és egy ágendával felvértezve megkért, tartsam meg az alkalmat

„olyan felolvasós módon”. Jól fogadták ezt a testvérek, így gimnáziumi

éveim alatt többször is helyettesítettem õt. Persze közben sokat for-

málódtam. Egy idõ után zavarni kezdett, hogy a könyvek igehirdetései a

sok-sok világháborús példával olyan távol állnak már tõlünk. Egy-egy ige

ma is szól – nekem és a gyülekezeteknek –, miért ne lehetne ezt a magam
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Az érettségin éretlenül is átjutott: a tudás iránt az átlagnál fogékonyabb

agyának nem okozott gondot, hogy a követelményeknek könnyûszerrel

megfeleljen, azonban fogalma sem volt, mi következzen ezután, hiszen az

ÉLET – sokak szerint – akkortájt kezdõdik igazán. A felsõoktatási jelent-

kezési lapot leginkább azért töltötte ki, mert az osztálytársaitól is ezt látta

(bár az valahogy elkerülte a figyelmét, hogy a felvételire magára komolyan

készülni is illene). Mindezek következtében nem jutott el egyetemre, és

hogy kezdjen magával valamit, elszegõdött londinernek egy divatos Duna-

parti szállodába. Mint „kopaszt” gyakran tették valamelyik bejárathoz,

ahol más dolga sem volt, csak nyitni és csukni a nagy üvegajtót az arra járó

vendégeknek. Napi nyolc órán keresztül ez egyrészt igen unalmas, más-

részt nagyon fárasztó, harmadrészt kimondhatatlanul lehangoló. De lega-

lább volt ideje gondolkodni magán – még ha egy kicsit lehangolt állapot-

ban is. Utólag visszatekintve persze nem tûnik annyira tragikusnak a hely-

zet, de neki akkor ott nagyon is az volt. Egy semmibe vett senkit látott az

üvegajtóban újra és újra visszatükrözõdni (amihez a fõnökség csicskáztatá-

sai, esetenként nyilvános verbális megalázásai erõsen hozzájárultak), és ez

legfõképpen azért zavarta, mert azt megelõzõen egyáltalán nem ez a kép

élt benne önmagáról. Sõt a saját fontosságtudatát rendszerint éreztette is

a környezetével (amit persze általában nem honoráltak magas népszerûsé-

gi indexszel).

Emlékszik, hogy ezt megelõzõen is többször rákérdeztek nála Istenhez

fûzõdõ viszonyára (amire akkor általában a sablonválaszt adta), de ekkori-

ban egy teológushallgató barátja minden erõltetés nélkül újra felvetette. 

Akkor, ebben a helyzetében vette észre, hogy az a biztosnak gondolt talaj, amin a sebe-
sen sodró patak mellett állt, nem is olyan vonzó már. Csak helyben topogás. Akkoriban
– a pontos napját nem tudja megmondani – egyszer csak belevetette magát a patakba,
hogy vigye, amerre Isten jónak látja. 

Már nem a saját erejében bízott: tudott emberek elõtt is gyengének mu-

tatkozni: kis tépelõdés után egyik kollégája ellenjavallatára önként jelen-
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KIS FERENC BALÁZS MEGTÉRÉSÉRÕL,

ISTENKAPCSOLATÁRÓL

ulajdonképpen minden adott volt ahhoz, hogy jó lutheránus legyen

ebbõl a gyerekbõl, Erzsébet és Miklós fiából. 

Édesanyja, nagyanyja a helyi gyülekezet oszlopos tagjai. A katolikus apai

oldalról elsõsorban a 100 km-re lakó nagymama járt rendszeresen temp-

lomba. Ez mind-mind hatással volt rá.

Június 24-e az egyházi hagyomány szerint Keresztelõ János születésének

napja, ezért az evangélikus Útmutató ezen a napon gyakorta a Lukács

1,57–80-at adja reggeli olvasmányul. A terhesség végsõ stádiumában édesap-

ja naponta járt látogatni a kórházba édesanyját, aki már napokkal a születés

elõtt bent feküdt, mígnem épp június 24-én délután már személyesen is

találkozhatott a fiával. Nagy örömmel vitte is a hírt aznap este az anyai nagy-

mamának, akire viszont minden igyekezete ellenére nem tudott az újdon-

ság erejével hatni, hiszen reggel olvasta a fent említett igeszakaszt, ami így

kezdõdik: „amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült”. 

Ezt a kis történetet – ezt tõle tudom! – nagyon becsesnek tartja. Persze

inkább érzelmileg, mint akárhogy máshogy (nem mintha az érzelmek mel-

lékes dolgok lennének)... 

Ha úgy hozza a sors, hogy Balázsnak arról a bizonyos fordulatról kell

beszélnie, soha nem hagyja ki azt a nagyon jó alapozást, amelyet a fóti gyü-

lekezettõl, egynémely fasori hittanóráktól és nyári táboroktól kapott, de

mindig hozzáteszi, hogy igazi áttöréshez egyik sem vezetett.

Olyan volt õ akkoriban, mint aki egy gyors folyású patak mellett álldogált... majd
ahhoz igen-igen közel merészkedett, letérdelt, elõrehajolt, és már érezte is az arcán a
sebesen sodró víz szelét... néha még a kezét is bele-belemártotta, de a lába alatt az álta-
la biztosnak tartott talajt nem adta fel.
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Magyarországra visszatérve diplomát szerzett, állást kapott, megháza-

sodott, építkezett, gyermeke született. Közben egyházi ifjúsági csoportok

környékén nem egy kudarcot is bezsebelt – mert esetenként rossz tak-

tikát választott ahhoz, hogy változást idézzen elõ; vagy mert egyszerûen

nem jól csinálta; vagy mert nem értek még meg a körülmények. Nem

tudja biztosan. De türelmesen vár, és talán tanult is a hibáiból.

Feleségével együtt rendszeresen azért imádkoznak, hogy találjanak partnerekre az
evangéliumban, a misszióban. Egyszerû, hétköznapi emberekre, amilyenek õk maguk
is, akik nem csak a partról nézik Isten sodró patakját, hanem szeretnék sodortatni
magukat vele, hogy olyan helyekre jussanak, ahol a lelki ajándékok bõségét tapasztal-
hatják meg. 

K.F.B.
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tette, hogy a poggyászhordó kocsival véletlenül kiszakította egy drága bõr-

fotel oldalát. Mindennél többet jelentett számára az Isten elõtti tiszta

lelkiismeret.

Többször kísérte el sofõrként édesapját egy természetgyógyászhoz, akit

azért ajánlottak neki, hogy segítsen kilábalni a stroke után maradt szövõd-

ményekbõl. De felismerte, hogy az okkulttal állt szemben, amint a termé-

szetgyógyász az elhalálozott szeretteitõl származó erõre és a velük való

kapcsolatra épített világképpel próbálta téríteni (A New Age mára már

nem hat a különlegesség erejével, de akkor még nagyon is). 

Megvált attól a fizetéséhez képest jelentõs mennyiségû pénztõl is, ame-

lyet egy éjszakai mûszak során azért kapott, mert a kollégája néhány ven-

déget eljuttatott egy bordélyházba, és az ezért járó jutalékot más borrava-

lóhoz hasonlóan felezni volt szokás. 

Egyik helyzet sem volt feltétlenül könnyû: mindegyikben újra és újra meg

kellett erõsítenie a döntését, de ekkor már az evangéliumot nem pusztán in-

tellektuálisan ismerte, hanem valamiképpen Jézus maga volt az origó, a végsõ

valóság, ezért más nem számított. A próbatételek pedig megerõsítették.

Igazán nem is telt hiába ez az év!

Akár be is fejezõdhetne a történet, de Isten sodró patakjára bízva magát

újabb és újabb hitélmények következtek. Teológus barátja segítségével

elkerült egy amerikai bibliaiskolába (mert õ maga is érezte, hogy több

kell), amely egy karizmatikus evangélikus mega-gyülekezet oltalma alatt

mûködött. Az iskola fõ célkitûzése, hogy gyülekezeti munkásokat ké-

pezzen nem csak a gyülekezet számára, hanem szerte a világba. Természe-

tesen nagyon jót tett neki, hogy két évet egy másik kultúrában töltött,

mert így sokkal jobban megismerte a sajátját is. De azokat az élményeket,

amelyeket a Szentlélekkel való közösségben élt meg, nagyon nehéz írás-

ban visszaadni. Olyan dolgok, amelyek a korai egyház idején történtek, és

amelyben néhány igehely jó támpontot ad: az Apostolok cselekedetei 2. és

10. fejezete (míg az elõbbinek az elsõ pár verse, addig utóbbiból 44–46),

19,1–6, valamint 1Kor 12–14.

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”

50



az illetékes kórházba. Ott a kórházi ágya mellett kezdtem el imádkozni –

mivel már nem volt más reménységem. Fogadalmat tettem az Úristennek:

ha meggyógyítja a fiamat, megkeresztelkedem, minden vasárnap eljárok

istentiszteletre, hirdetem az Õ dicsõségét, minden nap olvasom a Bibliát,

és férjemmel megtartjuk az egyházi esküvõt. Leporoltam a korábban

kíváncsiságból beszerzett Bibliámat, és elkezdtem olvasni Jób könyvét.

Nem nagyon értettem, de csak olvastam, mert úgy éreztem, ezt kell ten-

nem.

Zsolti lassan elkezdett gyarapodni, és miközben vártunk a Svájcba kiszál-

lított májminta eredményére, laborértékei normalizálódtak, egyre na-

gyobb arányban kaphatott normál tápszert, és egyre kevesebb gyógyszerre

volt szüksége. Imádságom meghallgatásra talált, sírva adtam hálát az Úris-

tennek a klinikától száz méterre lévõ templomban. Még hosszú hetek tel-

tek el, mire megkaptuk az eredményt: nincs szó anyagcserezavarról, máj-

enzim-értékei a normál tartományon belül vannak.

Miután hazakerültünk, és életünk nagyon lassan visszazökkent a régi

kerékvágásba, rajtam volt a sor, hogy beváltsam az ígéreteimet. A Biblia

mindennapi olvasmányommá vált. Két, szintén felnõtt társammal együtt

keresztelkedtem és konfirmálkodtam, csatlakoztam a helyi evangélikus

gyülekezethez. Utolsó fogadalomként pedig az Úristen színe elõtt esküd-

tünk egymásnak hûséget férjemmel.

Zsolti ma már három és fél éves nagyfiú, az elsõ hónapok megpróbáltatá-

saiból semmire nem emlékszik. Születésnapján a gyülekezet közösségé-

ben adunk hálát csodálatos gyógyulásáért, és azért, hogy az Úristen hitre

ébresztett, és áldását adta családunkra. 

L-né J. E. Mórról
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ZSOLTI MEGGYÓGYULT

letem jelentõs részét, elsõ 33 évemet hitetlen környezetben töltöt-

tem. Családom meggyõzõdéses materialista-ateista szemlélete alakí-

totta az én világképemet is. Bár mindig gyanítottam, hogy van egy felsõbb

erõ, ezt soha nem azonosítottam Istennel, még kevésbé Jézussal. Ma már

tudom, hogy ezen az úton kellett járnom, mert az Úristen ezt tartotta

legalkalmasabbnak számomra.

Életem teljesen hétköznapi mederben folyt, férjhez mentem, dolgoztunk,

lassacskán építgettük otthonunkat, megszülettek a gyermekeink – elõször

egy fiú, hosszú idõre rá egy kislány, utána nagyon hamar még egy fiú. Az

Úristen ekkor látta a legalkalmasabbnak az idõt, hogy beavatkozzon az

életembe és alaposan megleckéztessen.

Az történt, hogy legkisebb gyermekünk, Zsoltika, születése után egyre

rosszabbul lett, hamarosan a megyei kórházba vitték, ahol a rutinvizsgála-

tok során kiderült: nagyon ritka és súlyos anyagcserezavara van, a mája

nem termel egy enzimet, amely a fehérjék lebontásának utolsó fázisához

szükséges. Erre utalt a vérében talált rendkívül magas ammóniaszint,

amely a normál érték hat-nyolcszorosa volt, olyan magas, hogy az orvosok

szerint már régen májkómában kellett volna lennie.

Állandó megfigyelés alatt tartották, egyedi importra behozott fehérjemen-

tes tápszerrel táplálták, de a folyamatos hányás miatt egyre csak fogyott.

Kezelõorvosa semmi jóval nem kecsegtetett: egész életében rendkívül szi-

gorú diéta, anyagcseréje egy enyhe fertõzés következtében is bármikor fel-

borulhat, májkóma léphet fel, gyakorlatilag bármikor meghalhat. Kilencna-

pos korában egy markáns kórházi baktérium támadta meg – inkubátorban!

–, ami olyan szepszist okozott nála, hogy három napig élet-halál között

lebegett. Bizonyára nem véletlen, hogy ez éppen húsvétkor történt. A vér-

mérgezésbõl lassan kikeveredett ugyan, de ammóniaértékei továbbra is

nagyon magasak voltak. Mivel ezt a betegséget csak májbiopsziával lehet

teljes bizonyossággal diagnosztizálni, így Budapestre küldtek bennünket
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Ez az élet már itt a földön elkezdõdhet, és a mennyben folytatódik. 

Eközben én is szembesültem azzal, hogy az az út, amelyet addig jártam,

nem jó irányba visz, s megérthettem azt is, hogy Jézussal lehet újat, tisztát

kezdeni. Megbántam a bûneim, és bocsánatot kértem tõle. Így nem kell

már, hogy a féltékenység, harag, gyûlölet, önzés, irigység uralkodjon raj-

tam, és végre célt, reményt kapott az életem. 

Elkezdtem olvasni a Bibliát, gyülekezetbe is elkezdtem járni, hogy minél

többet megtudjak róla. Ez az ÉLET kellett, erre vágytam. 

Ez áll a Bibliában: „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség
napja!” (2Kor 6,2) Számomra az az augusztusi nap volt az a nap.

„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.”
(Zsolt 34,9) Azóta is nap mint nap ezt tapasztalom, és tíz év alatt egyszer

sem csalódtam Istenben.

Mezõné Debreceni Zsuzsa

„VAK VOLTAM, MOST LÁTOK…”

55

VÉGRE CÉLT KAPOTT AZ ÉLETEM!

mikor az ember önéletrajzot ír, akkor abban rengeteg idõpont, hely,

esemény szerepel, amelyek az életünknek fontos állomásaira utal-

nak. Én is szeretném leírni az önéletrajzomat, de egy kicsit másképpen.

Amikor jó pár évvel ezelõtt megszülettem, mint általában szokták, engem

is megkereszteltek. Ahogyan cseperedtem és iskolába kerültem, lehetõ-

ségem volt arra, hogy hittanórákra járjak. El is kezdtem, de annyit kellett

tanulni, hogy abba is hagytam. A szüleim nem kényszerítettek, így nem

jártam tovább.

Teltek az évek, tizenéveimbe érve – amikor az embernek az értelme job-

ban nyiladozik – egyre többször kezdtem el vizsgálni az életemet. Rendes,

jó, segítõkész gyereknek mondtak, de senki sem tudta, hogy belül milyen

gonosz gondolatok, indulatok vannak. Egyre értelmetlenebbnek láttam e

földi létet, hiszen az ember megszületik, tanul, dolgozik, a többség meg-

házasodik, gyermekei lesznek, majd állandóan gyûjtöget házra, kocsira,

egyéb dolgokra, és közben bármikor meghalhat. Ennyi lenne az egész? Ak-

kor minek ez a sok gürizés, tanulás? Nincs semmi értelme, a sírba semmit

sem vihetek magammal. Arra gondoltam, hogy véget kellene vetni az éle-

temnek még most, minek szenvedjek annyit, ha a vége úgyis ugyanaz, ha

nem mindegy, meddig kell még húzni az igát.

Miközben ilyen gondolataim voltak, egyre többet találkoztam egyik régi

ismerõsömmel, akivel sokat beszélgettünk, és õszintén elmondtam neki,

mit érzek valójában. Õ egyszer megkérdezte, nincs-e kedvem elmenni ve-

le csendesnapra? Azt se tudtam, mi az, de valami hajtott, hogy menjek.

Arra gondoltam, ott biztos rendes emberek lesznek, bajom nem esik. Így

aztán szívesen mentem. 

Ezen a napon sokat énekeltünk Istenrõl, voltak elõadások, amelyek szin-

tén róla szóltak. Ott hallottam elõször egyértelmûen arról, hogy Isten

egyszülött Fiát, Jézust engedte meghalni a bûneim miatt, és arról is, hogy

Õ fel is támadt a halálból, hogy aki hisz õbenne, annak örök élete legyen.
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a HIT útjára, akkor valami nagyon fontos dolog mellett megyek el, és ezt

nem akartam. Már nem csak Isten létezésében hittem, hanem abban is,

hogy Jézus Krisztus valóban a bûneim miatt, értem halt meg a kereszten.

Isten számára elég volt ez a parányi hit ahhoz, hogy gyermekévé fogadjon,

és új életet adjon. Már nem a magam esze szerint kell élnem. Õ hordozza

a terheimet, és vezeti, formálja az életem. Az volt a szívemben, hogy

szeretnék Isten akaratában élni, bár ekkor még fogalmam sem volt arról,

miként mûködik majd ez a hétköznapokban. De azt tapasztaltam, hogy

Isten mindent elrendezett.

Megváltozott az életem, Isten került az elsõ helyre, és rajta keresztül

tudtam odafordulni a családom felé. Végre tudtam szeretni õket.

Rendezõdtek az emberi kapcsolataim, az iskolát sikerült jó eredménnyel

elvégezni, mert már volt kitõl kitartást kérnem a tanuláshoz, és az em-

lített reménytelen szerelemnek a fájdalmát is segített elhordozni az Úr.

Sõt jó pár évvel késõbb az a lány lett a feleségem. Jó volt megtapasztalni

azt, hogy Isten az igeolvasáson, imádságokon és a fiatalokkal való közös

szolgálatokon keresztül hogyan erõsíti meg az életem.

Óriási lehetõség, hogy Istennel lehet újat kezdeni. Nem az addigi bûnnel

terhes és nélküle élt régi életemet foltozta meg, hanem adott egy teljesen

új életet, amelynek már Õ a biztos alapja. Azóta Vele élek. Nem lettem

bûntelen, de már tudom, hogy Jézus Krisztushoz mehetek bûnbocsá-

natért, Õ az, aki átveszi a terheimet, és igazi, valós célt adott az életem-

nek.

Befejezésül egy igét szeretnék felidézni a Bibliából, János evangéliumából,

amely nagyon sokat jelentett számomra szinte egész eddigi keresztyén

életem során. Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én
igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sõt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24)

Nagyon jó nap mint nap ebben a kegyelemben élni, és megtapasztalni,

hogy már itt a földön is lehet az örök élet bizonyosságában élni. 

Mezõ Zsolt
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A RACIONALITÁSBÓL

A HIT ÚTJÁRA LÉPTEM

gyülekezeti közösséggel való kapcsolatom 21 éves koromban kez-

dõdött. Egyik iskolatársam hívott el elõször egy ifjúsági alkalomra.

Csak azért mentem el, mert megígértem neki.

Sok tizen- és huszonéves fiatal volt együtt azon az alkalmon, beszélget-

tünk, majd egy Jézusról szóló éneket kezdtek énekelni, és szóltak, álljak

be én is közéjük. Hogy ne nagyon lógjak ki a sorból, beálltam, de teljesen

kívülállónak éreztem magam. Nagyon furcsa volt arról a Jézusról énekelni,

akiben egyáltalán nem hittem, és aki soha nem érdekelt igazán. Én min-

dent racionálisan fogtam fel, abban hittem, amit láttam. Ettõl függetlenül

rendszeresen jártam ifire, mert jó volt együtt lenni és beszélgetni a ben-

nünket foglalkoztató témákról.

Nem sokkal késõbb eljutottam egy férfi csendeshétre, ahova az ország kü-

lönbözõ tájairól jöttek idõsebb és fiatalabb férfiak. Ott a Biblia egy-egy

szakasza alapján tartottak elõadásokat, és bizonyságtételek hangoztak el

arról, ki Jézus Krisztus, és hogyan kerültek Vele kapcsolatba az emberek.

Éreztem, hogy el kell mennem erre a hétre, de nem tudtam, miért. Úgy

indultam el, hogy tele volt az életem megoldatlan problémákkal, rende-

zetlen emberi kapcsolatokkal. A fõiskoláról kirúgtak rossz tanulmányi

eredményeim miatt. Emellett reménytelenül szerelmes voltam egy lány-

ba, s ennek fájdalmát nem tudtam feldolgozni. Roskadoztam a terhek

alatt, és láttam, nem tudom megoldani a problémáimat, nem tudok meg-

változni.

Ezen a csendeshéten hallottam arról, ki is valójában Jézus Krisztus, és

hogy Õ meghalt a bûneim miatt. Õ az én piszkos életem miatt ke-

reszthalált szenvedett, és nekem csak annyi a feladatom, hogy bûnbánat-

tal elfogadjam ezt a kegyelmet.

Az volt bennem, hogy ha nem lépek át a racionalitásból, a hitetlenségbõl
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közölje velem a történteket. A hullaszállító kocsival egyszerre értem a

helyszínre. 27 éves volt. Egy négyéves kislány maradt utána. Isten kegyel-

me tartott meg akkor, és azután is, hogy nem estem depresszióba. 

Mindent Istennek köszönhetek. Nagyon sokszor éneklem az éneket: „éle-

tem csak kegyelem, önérdemem nincs.” Hiszem és vallom, hogy nem az

én érdememért, de az Úr Jézus éreméért Isten sok próbán átsegített.

Nagy fordulat állt be az életemben. Isten elsõ helyre került. Megtanított

az idõbeosztásra. Van idõm rendszeresen járni templomba istentiszteletre;

hetente egyszer asszonykörre, ahol minden alkalommal más testvér készül

áhítattal, így egymás hite által épülhetünk; és minden csütörtökön biblia-

órán vagyunk. A dolgomat mégis el tudom látni.

Ezekre az alkalmakra a lányommal együtt megyünk. Neki két fia van, az

egyik a gyülekezetünk kántora, a másik teológushallgató az Evangélikus

Hittudományi Egyetemen. Többször voltam csendeshéten Biatorbágyon,

Albertirsán, Piliscsabán, a fiatalokkal Péliföldszentkereszten, Piliscsabán

mint konyhai kisegítõ is. Isten nagyon megáldotta életemet édesanyámon

keresztül, akivel hatvanhárom évet éltünk együtt, míg 92 évesen az Úr

magához szólította. Az utolsó napig tiszta tudattal bírt, és Istenrõl szóló

bizonyságtétel volt minden napja. Egy hétig volt kórházban, ahol sok láto-

gatója volt, de nem szorult vigasztalásra. Õ vigasztalta azokat, akik be-

mentek hozzá. Az unokám, aki a fiam után maradt, többször kiment a kór-

terembõl, fojtogatta a sírás. Õ még nem adta át az életét az Úr Jézusnak,

nehezen tudta feldolgozni, hogy közel van az elválás. Édesanyám látta

rajta, hogy sírt, szeretettel rámosolygott, és megkérdezte: Miért sírtál? Ne

tarts vissza, én már mindent elmondtam neked, mindent tudsz, nekem

már jobb lesz az én Uramnál. Teérted is meghalt az Úr Jézus, élj úgy, hogy

majd odaát találkozhassunk! Ez a földi élet mindenki számára elmúlik. Az

örök élet Isten országában van. Judit sokszor tesz fel kérdéseket a Bibliá-

ból, míg kisebb volt, jött velünk istentiszteletre. Most 23 éves és fõisko-

lára jár, a maga útját járja Istentõl távol. Sokat imádkozom érte, tudom, Is-

tennél nincs lehetetlen, ha engem kiemelt a sárból, õt is ki tudja emelni.

Akkor majd énekelhetem vele együtt, amit magamban oly sokszor teszek:
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ÉLETEM CSAK KEGYELEM

allásos családban nõttem fel. Szüleim rendszeresen jártak templom-

ba minden vasárnap és az ünnepeken. Engem is Isten szeretetére

neveltek, így jártam hittanórára és a vasárnapi iskolába is. 1958-ban

mentem férjhez, házasságunkból két gyermek született. Õk is rendszeres

templomjárók voltak egészen 1975-ig. Ettõl kezdve egyre távolabb kerül-

tem Istentõl családommal együtt. Fontosabb lett számomra a munka és a

szórakozás. Néha megszólalt a lelkiismeretem, tudtam, nem jól van ez így,

de azzal nyugtattam magam, hogy még fiatal vagyok, nekem is jár egy kis

szórakozás. 

1984-ben fordulóponthoz érkezett az életem. A lányomnak február 29-én

kisfia született, és március 3-án meghalt. Március 4-én férjemet üzemi

baleset érte, testének 75 %-a megégett. Súlyos harmad- és negyedfokú

égési sérüléseket szenvedett. A fõorvos közölte, nem tudja megmenteni

az életét. Álltam elõtte, a gondolataim pörögtek: Uram! Hogyan tovább? A

lányom a debreceni szülészeti klinikán, a férjem a nyíregyházi kórház in-

tenzív osztályán, az unokám a hullaházban. A fiam sorkatona Pécsen, test-

vérem nincs, hetvenkét éves özvegy édesanyámmal élek. Nem tettem fel

miérteket, tudtam, mi miért történt. Isten figyelmeztetett.

Édesanyámmal együtt imádkoztunk, hogy az Úr adjon erõt mindezt elviselni.

Isten meghallgatott, velem volt a nehéz napokon. Férjem március 8-án meg-

halt. A napok mentek tovább. Dolgoztam, sokszor túlmunkát vállaltam, még

mindig fontos volt számomra a munka, bár a szórakozás már elmaradt. Isten

még nem töltötte be az elsõ helyet az életemben. Sokszor már a templomba

se mentem el, mindig akadt valami munka, ami vasárnapra lett beütemezve.

Édesanyám sokszor mondta: Az ünnepnapot szenteld meg! Én biztattam is:

Tessék csak menni nyugodtan a templomba, majd én meg teszem a dolgom.

Tudom, édesanyám sokat imádkozott értem.

1989. március 9-én újabb figyelmeztetést kaptam. Fiamat közúti baleset

érte, meghalt, mire a mentõ kiért. A vejem jött be a munkahelyemre, hogy
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DEPRESSZIÓ, FÜVEZÉS, TISZTA LAP

árkózott ember vagyok. Nem szeretek magamról beszélni, fõleg nem

olyanoknak, akiket nem ismerek. Azért teszek eleget mégis a fel-

kérésnek, azaz írom le „megtérésem” történetét, mert ezzel esetleg

másokat segíthetek, hogy stabilizálják az életüket, és lássák, hogy nehéz

helyzetben is van kiút. A megtérést azért tettem idézõjelbe, mert véle-

ményem szerint sokakat ez a szó önmagában elijeszthet, ha soha nem

mozogtak keresztyén közegben. Világtól elrugaszkodottnak hangozhat,

pedig csak egy szó, amit jobb híján valami leírhatatlan élményre hasz-

nálunk.

Keresztyén, evangélikus családban nõttem fel, testvéreimmel együtt pó-

lyás korunktól hallgattuk a bibliai történeteket, minden vasárnap temp-

lomba jártunk. Belenõttem a hitbe, ahogy mondani szokás. Helyzetembõl

adódóan azonban azt is láttam, hogy a keresztyén emberek sem tökélete-

sek. Alkalmanként õk is elbuknak, és többek közt ez is hozzájárult, hogy

konfirmációm után egy-két évvel, kamaszkoromban elkezdjek kételkedni

mindenben, amit addig hallottam. Nem akartam többé templomba járni,

unalmasnak tartottam a prédikációkat. Tizennyolc évesen be is jelentet-

tem otthon, hogy én többet nem megyek oda. Így is lett. A spiritualitás, a

transzcendens világ továbbra is érdekelt, foglalkoztam vele, de egészen

mást gondoltam róla, mint amit a keresztyénség hirdet. Közben egyre

kilátástalanabbnak láttam a jövõm, csalódtam egy hosszan tartó párkap-

csolatban, az egyetem miatt távol kerültem a családomtól is. Egyre mé-

lyebb depresszióba süllyedtem. Kerültem az embereket, bár sokat jártam

kocsmákba egy-egy évfolyamtársammal. Ez két-három éven át tartó

idõszak volt, közben egyre mélyebbre jutottam. Egy éven keresztül

pszichiáterhez is jártam, de úgy éreztem, nem segít. A tõle kapott gyógy-

szerekre inkább ráittam. Bár küzdöttem, folyton alulmaradtam. 

Még középiskolában ismertem meg a cannabist néhány alkalommal, így

ekkor komolyabban fordultam ehhez a szerhez. Rendszeresen füveztem,
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„Jézus engem megtalált, mindörökké hûn szeret, tenni szent akaratát,

Lelke megtanít, s vezet. Ó mily boldog lettem így, hála tölt el hû szívén,

Mindörökre szól e frigy, Én övé és Õ enyém.” Édesanyám utolsó napjait

itthon, családja körében töltötte, a szomszédasszonyokkal és a lányommal

együtt imádkoztunk, énekeltünk és szép csendben átlépett a földi életbõl

az örökéletbe. Köszönöm Istennek, hogy ilyen édesanyám lehetett. 

Özv. Németh Józsefné
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transzcendens világgal kapcsolatban, Jézus mindent elmond a Bibliában

errõl, amit tudnunk kell. Megtisztított, új lehetõségeket adott, egy telje-

sen új, tiszta lapot.

Ez nem azt jelenti, hogy erre a lapra ezentúl csak tökéletesen megformált

betûk kerülnek, tiszta szavak, és valami elbódult szentségben élem a

tökéletes életem tovább. A problémák ugyanúgy megmaradnak, küzdeni

továbbra is kell (ráadásul sokkal keményebben), csalódások, fájdalmak

érnek. Olykor kételkedhet az ember, és a kísértésekben néha bizony

elbukunk. A különbség az, hogy tudjuk, mi fontos, és mi nem. Tudjuk,

mire kell figyelni, és mi az, ami fölösleges. Célok vannak az életemben,

melyeket Isten akaratára figyelve, azzal egyeztetve próbálok elérni. Nem

kell többé félnem a sátántól. Istenre bíztam az életem.

Egy 24 éves férfi
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másfél éven át szinte minden nap szívtam, volt, hogy egész nap be voltam

tépve. Az egyetemet otthagytam, dolgozni kezdtem, míg nem felvételi-

zem máshova. Depresszió és cannabismámor jellemezte ezt az idõszakot.

Úgy éreztem, nem én élem az életem, hanem csak valami báb teszi a dol-

gát. Nyugodtan lebegtem a varázsszõnyegemen, mintha minden rendben

lenne. Eljutottam a hallucinogén drogokig, bár abból egy alkalom elég volt,

ugyanis ezt a gonosszal történõ személyes találkozásként éltem meg. A fû

sem sokat ért már, kezdtem egészen kétségbeesni. Korábbi depresszív

éveimben öngyilkossági kísérletem is volt, éjszakáztam a toxikológián. Új-

ból nem mertem megtenni, mert úgy éreztem, a sátánhoz jutnék utána.

Az õ létezésében elõbb voltam bizonyos, mint Istenében. Többször érez-

tem a személyes gonosz jelenlétét, volt, hogy halálra rémülten, kiabálva

ébredtem álmokból éjjel. Teljesen kilátástalan helyzetemben imádkozni

kezdtem, hogy ha létezik Isten, most már mentsen meg, mert így a teljes

pusztulás vár rám. Kerestem Õt korábban is, de valamiért ennyire mélyre

kellett zuhannom, hogy igazán rátaláljak.

Egy alkalommal hallottam egy lelkészt beszélni, akit hitelesnek tartottam,

és nagyon megfogott, amit mondott. Egy évvel késõbb fent leírt hely-

zetemben megtudtam, hol van a gyülekezete. Egy vasárnap szüleim biz-

tatására, és különös, de saját érdeklõdésre is elmentem egy alkalomra. Az

ottani prédikáció minden szava hozzám szólt, minden, ami elhangzott, az

én helyzetemre illett. Azt hallottam, hogy fel kell nõni, felelõsséget kell

vállalni az életünkért, kézbe kell venni azt, és Isten ebben segít. A szavak,

mondatok önmagukban semmit sem jelentettek volna, ha nem érzem

Isten jelenlétét. Leírhatatlanul megindító volt, ahogy azt éreztem, a ha-

tártalan szeretet körülvesz. Senkit nem láttam, csak ott voltam az Õ jelen-

létében. Az alkalom végén a lelkész imádkozott értem, beszélgettem vele.

Elvitt egy helyre, hogy a fûrõl leszokhassam, de nem maradtam ott, mert

nem éreztem szükségét. Nehezen engedtek el, de igazam lett. Valóban

nem hiányzott a fû. Elkezdtem felépíteni az életem, új egyetemmel, új

célokkal, mert korábban ilyenem nem is volt. Jézus segített, megmutatta,

hogy Õ él, ma is kapcsolatba lehet vele lépni. Már nincsenek kérdéseim a
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beszélgetés vette kezdetét, minek következtében megértettem, Isten

teljes odaadást vár tõlem! Rájöttem, hogy felesleges mások életmenetét

lemásolnom akkor, ha Isten Krisztusban új életet kínál nekem az Õ közel-

ségében. Végül elé helyeztem az életem, mellette döntöttem, Õvele

akarok élni! Ekkor már át tudtam élni szívvel is a megváltás örömét! A

gonosz gondolataim is lecsitultak, és éreztem, hogy az Isten átölel a

kegyelmével!

Fõiskolás éveim alatt aztán több mélységet is megéltem hívõ életemben.

Tipikus dolog, amikor az ember nem mer rábízni Istenre néhány dolgot –

én többek között a párkapcsolatot nem mertem. Ez bizalmatlanságra vall

Istennel szemben. De olyan jó volt tapasztalni, hogy az Úr ezt is rendbe

tette az életemben, sõt kedvesem is átadhatta az életét (azért a felemás

igát nem ajánlom senkinek)! Jó volt éreznem több más dologban is az

Isten óvó szeretetét.

Most a debreceni egyetemre járok biológiatanári (kiegészítõ) és moleku-

láris biológus szakokra. Próbálok Isten közelében lenni, az életemet minél

kevesebb vargabetûvel megélni, és ráfigyelni. Jó tudni, hogy kegyelme és

szeretete irántam felfoghatatlanul nagy, hiszen egyszülött Fiát adta értem!

Pálóczi János
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ISTEN TELJES ODAADÁST VÁR TÕLEM

evem Pálóczi János, 24 éves egyetemista vagyok. Ez az írás a bizony-

ságtételem arról, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia értem is szenve-

dett, kegyelmével engem is megragadott, és új életet adott!

Születésem után szüleim hamar elváltak (édesapám alkoholizmusa miatt),

így édesanyám és a nagyszüleim neveltek fel alapvetõen keresztyén szel-

lemiségben.

Nem voltam rossz gyerek, inkább eleven. Már eléggé fiatalon keresztyén

körökbe jártam: vasárnapi iskola, evangélikus énekkar, gyerektáborok, ifi-

táborok. Már ezeken az alkalmakon is hallottam Jézusról, a megváltásról,

de nem éreztem magaménak. Valahogy ésszel ezeket el tudtam fogadni,

de a szívem érzéketlen maradt. És persze nem éreztem magam bûnösnek,

hiszen mindig igyekeztem a körülöttem élõkkel jóban lenni, jót tenni

velük, segíteni, ha bajban voltak. Viszont nagyon szerettem keresztyén

közösségekbe járni a jó társaság miatt. Akkoriban a hívõ keresztyén életet

egy minden tekintetben pozitív és számomra követendõ életstílusnak tar-

tottam.

Gimnáziumi éveim alatt is szorgalmasan jártam az ifjúsági körbe, gyüle-

kezetbe, ifjúsági táborokba. Utólag már látom, hogy az Isten ezeken az

alkalmakon is hívott magához! A kapott igék, a táborozók szájából elhang-

zó bizonyságtételek mind nyitogatták a szemem. Nem tudtam, hányadán

állok Istennel, csak azt tudtam, hogy nélküle elveszem! Ez nagyon nyug-

talanított.

1998-ban, az egyik ifjúsági héten a kapott igém ez volt: „Íme most van a
kegyelem ideje! Íme most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2). Nem értettem, mit

akar ezzel az igével nekem mondani az Úr. Azon a héten nem is tudtam

odafigyelni az elõadásokra, áhítatokra, mert folyton álmosság és rossz gon-

dolatok gyötörtek.

Az egyik esti alkalomról hamarabb mentem fel a szobámba, mert már nem

bírtam tovább. Ezt egy kedves testvér észrevette, és utánam jött. Hosszas
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bûnbocsánatát, megtért fiatal hívõ lettem.

1994 májusában úgy tudtam Isten kegyelmérõl beszélni a konfirmáción,

mint aki valódi részese annak. Hálás vagyok Istennek, hogy megtalált, és

én beengedtem Õt az életembe.

Sok év telt el, amióta Isten gyermeke lettem, és ezalatt mindig tapasztal-

tam Isten hûségét, szeretetét. Az életem nem lett könnyebb, sõt sokszor

küzdelmesebbnek tûnt, mint a velem egykorúaké. Hosszabb távon azon-

ban mindig kiderült, hogy ha törekedtem hûséges lenni Istenhez, Õ

mindig gazdagon megáldott. A szívem annyira égett érte és a gyerekekért,

hogy évekig afrikai misszionárius szerettem volna lenni. Isten azonban

más szolgálatra hívott el: óvónõ és gyógypedagógus lettem.

A párválasztásban is törekedtem a bibliai normák betartására (vállalva ez-

zel, hogy néha gúny tárgyává is váltam). Az életem legboldogabb idõsza-

kában váratlanul egy fiút vezetett elém, aki rövidesen a férjem lett. Ma

már együtt járunk tovább a keskeny úton naponként keresve az Úr aka-

ratát.

Azóta is életem mottója: „Bizony, tõle, általa és érte van minden: övé a dicsõség
mindörökké. Ámen.” (Róm 11,36)

Pásztorné Kis Gabriella
Oroszlány
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FÁJDALOM ÉS SZENVEDÉS –

EGY ÚJ ÉLET KEZDETE

1987 januárjában kezdõdött el minden, amikor hétéves voltam. Édesapá-

mat súlyos agyvérzéssel vitte el a mentõ. Nem tudtuk, mi lesz. Édes-

anyám könnybe lábadt szemekkel mondta bátyámnak és nekem: „Apu

nagyon beteg lett.” Ez a reggel mindent megváltoztatott. Ettõl kezdve

minden reggel és este imádsággal kezdõdött. Nem értettem, mi ez az

egész, hiszen azelõtt soha nem volt ilyen nálunk.

Eltelt egy év, és édesapám teljesen meggyógyult, pedig ez orvosilag lehe-

tetlennek látszott. Az édesanyámmal folytatott imádságok abbamaradtak,

de a kíváncsiság szívemben egyre nagyobb lett. Talán létezik valaki vagy

valami, egy felsõbb hatalom? Kérdések tömkelege foglalkoztatott, de sen-

kivel nem tudtam, vagy talán nem is akartam megbeszélni. Isten kegyel-

mes volt hozzám, és egy kedves evangélikus lelkészházaspárt vezetett az

életünkbe. Így eljuthattam egy táborba, ahol sok-sok érdekes, örömtõl

sugárzó arcú emberrel találkozhattam. Jó volt õket látni, énekeiket hall-

gatni, és egyszerûen csak velük lenni. Minden más volt, olyan különleges

és békét, nyugalmat árasztó. Sajnos a tábornak hamar vége lett. De hála az

Úrnak, decemberben elmehettünk egy ifjúsági konferenciára, ahol az

énekek egyre jobban szívembe hatoltak. Igen, van valaki, aki beszélni akar

velem, segíteni akar nekem, meg akarja bocsátani a bûneimet. Õ nem más,

mint az az Úr Isten, aki édesapámat is meggyógyította. Emlékszem, kap-

tam egy igés kártyát ezzel az igével: „Mert más alapot senki sem vethet a meg-
levõn kívül, amely az Úr Krisztus!” (1Kor 3,11)

Felmerült bennem, vajon én is akarom-e ezt az alapot? Igen, szeretném!

Szeretnék személyesen kapcsolatba kerülni azzal az Istennel, aki meghall-

gatta az imádságaimat, aki létezik, és aki hûségesen mellettünk állt, erõt

adott a sok nehézség között! Megnyitottam a szívem Istennek, és érez-

tem, hogy ott van velem. Így fogadtam el Jézus Krisztus kegyelmét és
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kor értettem meg igazán, Jézus valóban mennyire szeret, és mit tett ér-

tem.

Azóta az Úr az életem fokozatosan megváltoztatta, és változtat, formál

most is. Már egyre inkább tudok beszélgetni a körülöttem lévõkkel és Is-

ten egyre inkább nyugodt természetûvé formál a hirtelen haragúság he-

lyett.

Jézusban megtaláltam az életem igazi értelmét és célját, és nap mint nap

tapasztalom, hogy milyen nagy örömforrás az, hogy Vele élhetek és ismer-

hetem Õt.

Sánta Ágnes
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JÉZUS TELJESEN MEGVÁLTOZTATTA

AZ ÉLETEMET

izenhat éves koromban találkoztam elõször igazán Jézus nevével, és

miután kezdtem egyre jobban megismerni Õt, az életemben lassú,

de gyökeres változás indult meg. Addigi életemet ugyanis sokszor a re-

ménytelenség és a kissé depressziós hangulat jellemezte. Az ok leginkább

az volt, hogy nem láttam, mi az életem célja, értelme, és az emberekkel

sem tudtam igazán beszélgetni. Eléggé csendes és visszahúzódó típus vol-

tam, aki soha senkivel nem beszél, gyakran türelmetlen és sokszor hirte-

len haragú is.

A változás akkor kezdõdött, amikor elõször elmentem a gyülekezetünkbe

ifjúsági bibliaórára. Ezt eleinte elkerültem, mert féltem minden újdon-

ságtól, de végül nem bántam meg, mert nagyon tetszett. Az elején csak az

vitt oda, hogy kezdtem jóban lenni a többiekkel, és örültem, hogy végre

nekem is vannak barátaim. Az Igére nem nagyon figyeltem még, mert nem

értettem.

Körülbelül egy év elteltével egy ifjúsági hétvégén vettünk részt néhányan

Piliscsabán, ahol arról volt szó: Jézus azért jött, hogy nekünk életünk

legyen. Itt hallottam elõször a megtérésrõl, és nagy hatással voltak rám a

bizonyságtételek. A Bibliát pedig itt, ekkor Piliscsabán kezdtem el olvas-

ni.

Nem sokkal az után, hogy hazajöttünk, többen is megtértek körülöttem,

és láttam rajtuk, hogy ez milyen boldoggá teszi õket. Elhatároztam, hogy

én is leteszem Jézus kezébe az életemet, és behívom Õt a szívembe. Ez

meg is történt, miután egyik barátnõmmel imádkoztunk közösen.

De ez még csak a megtérésem egyik része volt. Ekkor még csak az eszem-

mel tudtam, hogy Jézus meghalt értem, de nem tudtam igazán átérezni.

Ez sokáig problémát okozott, de mikor igazán megláttam azt, milyen bû-

nös vagyok, és hogy semmire sem vagyok képes egyedül, csak Jézussal, ak-
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azonban arra, hogy az idejáró gyülekezeti tagok sokat nevetnek, mindig

olyan vidámak, fittek. Fõleg az idõs asszonyok. Nem panaszkodnak annak

ellenére, hogy tudtam róluk, igen komoly betegségeik vannak. Hogy is van

ez? Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az egészséges lelkük viszi beteg

testüket. Ez nagyon megfogott. Amikor legközelebb hívtak, elmentem.

Láttam, hogy mennyire különbözõ természetû emberek vagyunk, más a

munkakörünk is, és mivel testvérek vagyunk az Úrban, tudunk együtt dol-

gozni, együtt készülni különbözõ szolgálatokra. Gyermeknapi mûsort szer-

vezünk, születésnaposokat köszöntünk, ajándékokat (pl. hímzett terítõket,

festett üvegeket stb.) készítünk, csendesnapokon szolgálunk a fõzéstõl az

énekkari szolgálatig, nyári táboroztatásban, külterületi misszióban veszünk

részt, rendszeresen áhítatokat tartunk, részt vállalunk a liturgiaszolgálatban

is és imaközösségben vagyunk egymással. 

Megtartó ereje van ennek a közösségnek, ahol a többiek hite által én

rengeteget épülhettem. Itt valósággá vált számomra, hogy Isten Szent-

lelke közöttünk az összetartó erõ. Csakis Õáltala tudunk ilyen hosszú idõ

óta szeretetben munkálkodni. Megtaláltam helyem a gyülekezet egé-

szében. De szeretném Istent és az Õ akaratát egyre jobban megismerni,

hogy valóban hiteles keresztyén életet éljek, s utat tudjak mutatni mások-

nak is. Ez motivált abban is, hogy beiratkozzam az EKE Bibliaiskolába.

Tapasztaltam, ha Isten vezetésére bízom magam, akkor tanácsol az Igéje

által. Legutóbb így kapcsolódtam be a külterületi misszióba is, amikor

kérdésemre az Úr határozottan válaszolt: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvány-
nyá minden népet, megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek ne-
vében, tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” (Mt

28,19–20)

Tudom, ha mennyei Atyám indít szolgálatra, és én beállok az Õ akaratába,

akkor az idõt, erõt, értelmet is megadja hozzá. Csak annyi a dolgom, hogy

kitartóan figyeljek, mit szól hozzám az Úr. „Õrhelyemre állok, odaállok a bás-
tyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám az Úr.” (Hab 2,1)

Szalanics Józsefné
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AZ ÉLTETÕ VÍZÉRT

MÉLYRE KELL ÁSNI!

zületésem után evangélikusnak kereszteltek. Gyermekkoromban

néhányszor édesanyám elvitt a nyíregyházi evangélikus templomba.

Ennyi volt az összes vallási élményem. Akkor hallottam újra Istenrõl, ami-

kor Györfi Mihály, a nyírszõlõsi lelkész bibliaórát tartott Nyírteleken az

Ifjúsági Házban. 

1994. június 4–11. között csendeshéten vehettem részt, ott tértem meg.

Azért mentem el erre, mert bár nagy mélységeket nem kellett megjárnom,

mégsem volt békességem. A magam erejében bíztam, és egyre gyakrabban

süllyedtem vissza a mélyen letört állapotba. A csendeshéten ezt az Igét

kaptam: „Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás
építését szolgálják.” (Róm 14,19) Az Úr tudta, mi vitt oda. Meg sem kellett

szólalnom. Megértettem, hogy bûnös vagyok, s nem elég, hogy erkölcsös-

nek neveltek a szüleim. Ha nem Isten irányítja az életem, igazi békessé-

gem sosem lesz. Elfogadtam Jézust Megváltómnak, és tudtam, hogy már

soha többé nem leszek egyedül, hiszen Jézus Krisztus már ott él bennem.

Lelkileg újjászülettem, döntöttem az igazság mellett, s ez a boldogító ér-

zés semmihez nem hasonlítható.

Azóta teltek az évek, voltak kudarcaim, bukásaim, de ezek által is csiszolt az

Úr, és megláttatott velem olyan dolgokat, amelyeket ki kell tennem az éle-

tembõl. Világossá vált elõttem, hogy nem ülhetek nyugodtan a babérjaimon.

Hitemben csak akkor növekedhetek, ha részt veszek a gyülekezeti alkal-

makon, szolgálatokban. Igen ám, de melyikben? Testvéri közösségünkben

változatos szolgálati lehetõségek vannak: gyermek- és ifjúsági munka, kis-

mamakör, szenvedélybeteg-gondozó szolgálat, az Érted?! újság szerkesztése,

kihordása, asszonykör, külterületi misszió. Asszonytársaim gyakran hívogat-

tak: Nincs kedved bekapcsolódni a „Hálaadás Asszonykör” munkájába?

Csak hárítottam: Ez már nem fér bele az én idõbeosztásomba. Felfigyeltem
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kal. Ez alkalommal alakult meg hivatalosan is az Evangéliumi Hangtár. Ma

a hangtárban közel 5100 kazettánk van, és ezeket kölcsönözzük, vagy ké-

résre lemásoljuk és eljuttatjuk a testvéreknek. Közben folyik a digitali-

zálás, hogy lépést tartsunk modern világunkkal. Az Úr kegyelmébõl 2008

szeptemberében elkészülhetett az újfordítású hangos Biblia. Ez hatalmas

dolog, hisz a vakoknak eddig nem volt teljes Bibliája. A szolgálat 2007-ben

társadalmilag is elismert lett, amikor akkreditált munkahellyé lett az

MRE (Magyar Református Egyház) Vakmisszió. Sokak számára ad munkát

a vakmisszió, hisz 15 fogyatékos ember dolgozik itt, bár ez elsõsorban szol-

gálat kell, hogy legyen. Nagyon hálás vagyok azért az Úr Jézusnak, hogy

értelmet és célt adott életemnek.

Drága barátaim, ha nem láttok, vagy családotokban látássérült van, és sok-

szor nincs segítségetek, gondoljatok arra: van Istenetek, aki látja szüksé-

getek, s ha Hozzá fordultok, és rábízzátok életeteket, ugyanígy betöltheti

Lelke által mindennapjaitokat. Ámen.

Szakáll Zsombor
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ielõtt nyomdába küldtük volna a könyv anyagát, akkor érkezett
ez a bizonyságtétel. Címe azonos könyvünk címével. Szakáll

Zsombor nem evangélikus, mint ahogy vallomásából ez kiolvasható.
A kivétel erõsíti a szabályt. Legyen írása könyvecskénk mottója!

1973. május 14-én születtem Debrecenben. Az Úr Jézust 1992 októberé-

ben ismertem meg egy evangelizáción, melyet Papp László lelkipásztor

tartott. Ennek a hétnek a végén mondtam ki, az utolsó morzsaszedõ alkal-

mon, ez az az út, amelyen járnom kell.

Életem elsõ 19 évérõl azt mondhatom, hogy a megismerés idõszaka volt.

Ebbõl 14-et úgy éltem meg, hogy láttam testi szemeimmel, ötöt azonban

nem. 1992 nyarán az Úr megmutatta, hogy neki van hatalma visszaadni a

látásomat. Négy napig láthattam testi szemeimmel színeket, formákat,

megismertem az embereket. Ötödik napra azért vette el az Úr ismét a

látásomat, hogy Neki szenteljem életemet, és Õt dicsõítsem mindenért.

Mikor 1992 õszén átadtam az életem, okkultizmus, kisikló párkapcsolat

terhét, szennyét vette el az Úr. Ezt az igét kaptam: „Közeledjetek az Istenhez,
és Õ közeledni fog hozzátok.” (Jak 4,8a) Ekkor nyitotta meg lelki szemeimet,

amelyekkel olyasmit láttam meg a világból, amit azelõtt nem. Ezt az igét

még kétszer adta nekem az Úr Jézus. Elõször, mikor közösségemet keres-

tem, majd a szolgálatomat is ez ige hatására kezdtem el. Ez úgy történt,

hogy egy látássérült asszonytestvér említette: jó lenne felolvastatni evan-

géliumi könyveket. Majd Pasaréten egy ifjúsági csendesnapon éppen meg-

térésem igéjét kaptam. Ekkor tudtam, hogy szükség van az evangélium és

az evangéliumi könyvek eljuttatására a vakokhoz. Nekiláttam a szolgálat

megszervezéséhez, közel ötven kazettát olvastattunk fel két hónap alatt.

Azóta folyamatosan munkálkodom, sõt többet is bízott rám az Úr. 1997-

ben a vakmisszió önkéntes munkatársa lettem, majd a szolgálat országosan

össze lett hangolva a Kõszikla Alapítvánnyal és budapesti munkatársaink-
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Evangélikus énekeskönyvi énekek – sorozat

Lázár Attila: Térden ülve – Dalok az életrõl

Új ének – ifjúsági énekek

Evangélikus fúvószene

Zumpepe – afrikai eredetû gospelénekek – csak kazetta

„Ének útjain” – ifjúsági énekek

Mindennap Jézussal – gyermekénekek 

Próza, vers, igehirdetés

Babits Mihály Jónás könyve Bánffy György elõadásában

Vigasztalásul – Reményik Sándor versei Káli Horváth Kálmán elõadásában

Missziói percek – a Kossuth Rádió Evangélikus Félórájában elhangzott

jegyzetek, beszélgetések

Egy életen át Istennel – Dávid – Szeverényi János evangelizációja Pasaréten 

Ulrich Parzany budapesti evangelizációja

Az országos evangelizáció és a nyári missziós konferenciák hangfelvételei

Nézz föl! – fiataloknak 
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Az Evangélikus Missziói Központ és a Magyarországi

Evangélikus Egyház Missziói Bizottsága Kiadásában

Megjelent Kiadványok:

Emlékezzünk a régiekrõl – Scholz László visszaemlékezése életútjára,

Budapest, 2005

Dr. Süle Ferenc: Családi élet és lelki egészség, A spirituális fejlõdés természetes

fõ hajtóerõinek mélylélektani elemzése, Budapest, 2006 – elfogyott

Missziói szórólapok 28 témában (A/5 méretben, a teljes kollekcióval falitábla

is rendelhetõ)

Híd evangélikus magazin – Az Evangélikus Missziói Központ negyedévente

megjelenõ kiadványa 

ÉLÕ VÍZ füzetek
1. Akarsz-e meggyógyulni? Segítség alkoholbetegeknek, Budapest, 2007

2. EvÉlet – Lelki segély, A lelkipásztor válaszol, Budapest, 2008

3. Iránytû, 28 téma – keresztyén szemszögbõl, Budapest, 2008

4. „Vak voltam, most látok...”, Evangélikusok vallomásai, Budapest, 2009

Ajánló az Evangélikus Rádiómisszió kiadásában megjelent kazetták-
ból, CD-kbõl:

Énekes-zenés anyagok

Szeretetedrõl éneklek – Instrumentális zene az evangélikus énekeskönyv

legismertebb énekeibõl mai feldolgozásban
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Utazzunk együtt! – konfirmandusoknak 

Akinek van füle, hallja – autósoknak

Matt – segítõ percek gyászolóknak

„A hit hallásból van…” – archív hangfelvételek
1. „Tulajdoníttatik” – Zászkaliczy Pál fóti lelkész igehirdetése

2. Útravaló – Ordass Lajos püspök áhítatai 

3. A hit szolgálatában – Csepregi Zsuzsanna és Csepregi Béla evangélikus

lelkészek igehirdetése – részben gyengébb hangminõség

A kiadványok teljes listája megtalálható az interneten: 

http://misszio.lutheran.hu

A kiadványok megrendelhetõk az Evangélikus Missziói Központ címén: 

1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38–40. 

Tel./fax: 06 1 400 30 57, e-mail: evmis@lutheran.hu


