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Kálmánháza, Mandabokor 
Istentisztelet, 10 éve együtt, 5 éve alapkőletétel 
Igehirdetés címe: „Életünk nem a sikerekről kell, hogy szóljon, hanem Jézusról” 

 

„Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az ő 

szolgáiként kezdjük el az építést.” Neh 2,20a 

 

Drága Gyülekezet! 

Engedjétek meg, hogy ezen az ünnepi istentiszteleten visz-

szatekintsünk néhány nagyobb mérföldkő erejéig. Ott kell 

kezdenem, hogy 1991 decemberében, amikor édesanyám 

kézen fogva vitt fel a pesterzsébeti templom lépcsőjén, Is-

ten már akkor tudta, milyen utat szán nekem. 4 év eltelté-

vel életem részé vált Jézus Krisztus, olyannyira, hogy 

számomra mindenben Ő lett az igazodási pont. Egész éle-

temet Neki rendeltem alá, s tudtam, ha Ő van életem leg-

fontosabb helyén, akkor sínre kerül minden. Akkor nem 

kell aggodalmaskodnom, mert Őneki gondja lesz reám is. 

Ezért a 95-ös év ezért lett életem egyik legmeghatározóbb 

éve. Akkor fogadtam el Jézus Krisztus bűnbocsátó ke-

gyelmét, akkor nyertem bocsánatot, akkor értettem meg, 

hogy bűneim büntetése egyszer s mindenkorra rendezve 

lett a kereszten. Akkor nyertem örök életet is, ami azt je-

lentette számomra, Jézus Krisztus elrendezte nem csak a 

múltamat, hanem a jövőmet is mégpedig azzal az Igével: 

„16Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hi-

deg: kiköplek a számból.” Jel 3,16. Ebben a teljes bizo-

nyosságban élhetek immáron 22 éve. Akkor egy olyan tü-

zet gyújtott a szívembe, amely egész lényemet azóta is át-

hatja, és valóban éghetek Őérte, az Ő ügyéért. Így lettem 

akkor „egy ügyü”, nem „egygyügyű”, hanem „egy ügyű”, 

ami azt jelenti, egyetlen egy „ügy” van számomra, ami 

igazán fontos, hogy az emberekkel megismertessem Jézus 

Krisztus váltságát, halálának értelmét, az Ő feltámadásá-

nak erejét. Ez vált központi üzenetté életemben. Ezért 
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nyújtott be Isten módosítási kérelmet, s vezetett az életem 

nem az autó – és villamossági szerelés útján, hanem Isten 

egyértelműen a lelkészi pályára indított mégpedig azzal az 

Igével, mely Ézsaiás könyvében található: „30Elfáradnak 

és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is meg-

botlanak. 31De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankad-

nak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,31. Így 

vezetett utam a teológiára, a lelkészi pályára, s éltem az 

életem azzal a tűzzel, hogy minél többeket Jézus Krisztus-

hoz vezessek, hogy emberek élete értelmet nyerjen. Abban 

az időszakban ajándékozott meg Isten egy csodálatos társ-

sal, akiben ugyan az a tűz lobogott. Így erősödött az a tűz 

bennünk, s készültünk együtt a lelkészi szolgálatra. A ta-

nulmányok befejeztével Dr. Fabiny Tamás püspök úr szen-

telt bennünket lelkésszé, s indított útnak ezen a nagyon 

nehéz, de annál szebb pályán. Így kerültünk – nem a ma-

gunk választása alapján – ide Nyíregyházára, s kezdtük a 

közös életünket és szolgálatunkat ezen a számunkra telje-

sen idegen helyen. Ami mindjárt megragadott engem, 

hogy rendkívül kedvesek, nyitottak, szeretetteljesek voltak 

az emberek. Akkor még gyermektelenül vágtam magamat 

bele a szolgálatba, vettem nyakamba a bokortanyákat. Is-

ten minden helyen adott mellém testvéreket, akik segítet-

tek a családok látogatásába, a nevek összeírásába, az adat-

bázis elkészítésébe, mely alapot nyújtott az azóta is min-

den hónapban megtartott családi istentisztelethez. Így ír-

tunk össze néhány hónap alatt az 5 településen (Petőfi ta-

nya, Kálmánháza, Felsősima, Mandabokor, Bálintbokor) 

több mint 1000 embert. Aztán kezdtünk építkezni lelki ér-

telemben és figyelni arra, hogy Isten hol nyit ajtókat és hol 

zár be. Volt, ahol szívesen vették a kezdeményezéseinket, 

volt, ahol kevésbé, de mindig azt tapasztaltuk a gyülekeze-

tek mindig, minden helyzetben velünk vannak, támogat-

nak, szeretnek és megbecsülnek. Ezért egy ilyen közös-

ségben mindig könnyebb volt végezni a szolgálatokat. Azt 
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is láttuk, hogy Isten hogyan ébreszt vágyat emberek szívé-

ben, hogyan nyitnak a gyülekezet, a közösség, a lelki dol-

gok iránt. Ez a fajta vágy építette a gyülekezeteinket. Nem 

a lelkész személye volt a meghatározó, hanem amit/Akit 

képviseltünk, Jézus Krisztus. Hiszen, ha valaki emberekre 

vagy egy lelkészre tekint, abban mindig csalódni fog. Ben-

nem is nagyon sokan csalódtak már ebben a gyülekezetben 

is. Sajnos ez törvényszerű, hiszen bűnös ember vagyok. 

Nem vagyunk tökéletesek, bár a feleségemre, a gyüleke-

zetre úgy tekintek, mint Isten tökéletes ajándékára, de sem 

én, sem a felségem, sem a gyülekezet, sem a szolgálat nem 

tökéletes és nem is lesz az. Ezért nem reánk, mint tökélet-

lenekre kell tekinteni, hanem egyedül Jézus Krisztusra. 

Őrá érdemes tekinteni és Őreá érdemes építeni. Csak 

ŐREÁ! Sok mulasztás, kudarc van mögöttem, sok mindent 

másképpen csinálnék, de melyikünk nincs így ezzel, ha 

visszatekint élete útján. Az lehet az egyetlen reménysé-

günk, hogy mulasztásainkat, kudarcainkat felismerjük, 

megvalljuk és bocsánatot nyerünk és megbocsátunk. Így 

erősödhet, növekedhet egy gyülekezet és tudom, hogy 

ezért erősödött ez a gyülekezet is.  

Tudjátok drága Testvérek!  

Én nem egy siker sztoriról akarok nektek beszélni, hiszen a 

szolgálatunk nem siker sztori – noha az Úr adott sikereket, 

ahogy olvastuk Nehémiás könyvében – , hanem arról, ki 

az, aki áldássá tudja tenni életünket és sikereket tud adni. 

Hiszen milyen nagy áldás, hogy 2007-ben még havonta 

egyszer volt istentisztelet és volt egy konfirmációs óra he-

tente (Mandabokor). Aztán Isten nyitogatott szíveket, éb-

resztett vágyat és elkezdtek egyre többen jönni az istentisz-

teletre és kezdtük megtölteni a művelődési házat. Aztán 

néha úgy éreztük, mintha kinőttük volna. Beindult az ifjú-

sági óra, jöttek a fiatalok, hol kevesen, hol többen. Hol 1-

2-3 fiatal, hol 25-en voltunk együtt. És mi van ma? Vasár-

napról vasárnapra találkozhatunk istentiszteleten. Van bib-
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liaóránk szerdánként, van egy erős ifjúsági szolgálói kö-

zösség, épül és erősödik a kisifi, van baba-mama, van nap-

közis tábor, ahol több mint száz 3-12 év korú gyermek 

volt, családi nap, ahol kb. 350-en voltunk együtt, 

evangélizációk, sorozatok, mennyi lehetőség, hogy az em-

berekhez eljusson az evangélium. De ez nem sikertörténet, 

hanem egyszerűen Isten áldását tapasztalhattuk meg a lel-

kiekben. Van egy csodálatos imaházunk, amely minden 

igényt kielégít. Szép, pazar, egy igazi ékszerdoboz a bo-

kortanyákon, de ez senki érdeme, ez Isten ajándéka és így 

is tekintsetek rá. Minden Isten ajándéka, ami ebben van.  

Drága Gyülekezet! 

10 éve lehetünk itt. Mindenekelőtt hálát adunk Istennek, 

hogy itt lehetünk közöttetek, hogy ismerhetünk benneteket. 

Köszönjük, hogy szerettek bennünket minden gyengesé-

günkkel, hiányosságunkkal együtt. Szerettek akkor is, mi-

kor nehéz szeretni minket. Hogy hordoztok bennünket 

imádságban és tudom, hogy sokan sokat gondoltok ránk.  

Mi a 10 év mérlege: 

- négy szép gyermekünk lehet 

- csodálatos gyülekezeteink 

- szeretnivaló, sok áldozatot hozó gyülekezeti tagok 

- lelki otthonaink 

 

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a 10 esztendőért, aki adott 

annyi „sikert”, örömöt, áldást, hogy ne csüggedjünk el, de 

adott annyi kudarcot, hogy ne bízzuk el magunkat! 

Hála legyen mindenért Őérte és csak Rá tekintsetek, és 

Benne bízzatok, mert az életünk nem a sikerekről és az 

áldásokról kell, hogy szóljon, hanem Jézus Krisztusról! 

        Ámen! 


