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Kedves Olvasó, �sztelt Gyülekezet!

I� van a nyár, egyik hőhullámot köve� a másik, 
vízpartra,  felhőtlen  kikapcsolódásra  vágyunk  és  a 
levete�  maszkkal  együ�  szeretnénk  a  gondjainkat  is 
végre magunk mögö� hagyni.  

Kisebb – nagyobb gondok, problémák mindig vannak az 
életünkben,  ezeket  többnyire  jól  tudjuk  kezelni  és  egy 
nyári  kiruccanással  akár magunk mögö�  is  hagyhatjuk 
őket.  De  mi  van,  amikor  hirtelen  az  „élet  sűrűjében” 
találjuk magunkat? 

Nyári  lapszámunkat  a  hit  fonala  szövi  át.  „Hit 
nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert a ki Isten 
elé  járul,  hinnie  kell,  hogy Ő  létezik  és megjutalmazza 
azokat,  akik Őt  keresik”  írja  az  apostol  a  Zsidókhoz  írt 
levélben.  Keressük  hát,  hogy  most,  2021  nyarán  mit 
akar  mondani  nekünk  a  napi  áhítatok  olvasása  során. 
Hogy mit üzen vasárnap délelő� az Isten�szteleten. Mit 
akar  elvégezni  bennem  a  gyülekeze�  tábor  5  értékes 
napján.  Keressük  Őt,  de  hi�el.  S  ha  nincs  belőle  elég, 
imádkozzunk  érte,  hiszen  ajándék.  Nem  azért  van 
szükségünk  a  hitre,  mert  nehéz  helyzetbe  kerültünk, 
amiből  mielőbb  szabadulni  szeretnénk,  hanem  azért, 
hogy megálljunk a nehéz helyzetben hitünkhöz hűen. A 
többit  meg  bízzuk  Istenre,  ahogyan  Sidrák,  Misák  és 
Abednégó te�ék. Hitüket idegen földön is megtarto�ák, 
de nem csak megtarto�ák, hanem életük árán is kiálltak 
érte! Nem azért, mert tudták, úgysem lesz semmi bajuk 
a  tüzes kemencében, nyugodtan mondhatnak nemet a 
királynak.  Hanem  azért,  mert  azt  mondták,  ha 
meghalunk  sem  tehetünk  mást,  mint,  hogy  hitünkhöz 
hűek maradunk. 

Na ez az a hit, ami túléli a tüzes kemencét. Még 
akkor  is  túléli,  ha  közben  úgy  érezzük,  ebbe 
belehalunk.  

Orbán Dániel

Lapszámunk tartalmából:

Hitetlen Tamás
Tu�nka  Zoltán  most  készülő  napi  áhítatos 

könyvéből,  melynek  címe  „Kenyértörés”  olvashatunk 
arról a hitről, amely a látásra hagyatkozo�. 3. oldal 

Hordozlak
Ruth  történetét  a Bibliából  ismerhetjük meg és 

már  több  ezer  éve  játszódo�  le.  Vajon  van  –e  még 
mondanivalója  egy  ilyen  régi  történetnek  a mai  ember 
számára?  Van  –e  tanulsága,  üzenete,  szolgálhat  –e 
útmutatásul  a  XXI.  század  modern  emberének?  Inhoff 
Mona  beoszto�  lelkész  áhítatát  a  4‐5.  oldalon 
olvashatjuk. 

Amikor  egy  doktornő  megtudja,  hogy  a 
kisbabája  „reménytelen  eset”  és  orvos  barátnői  mind 
azt  tanácsolják  neki,  hogy  ne  kockáztasson!  Abigél 
születése  elő�  időszakra  enged  betekintést  Dr.  Kis 
Viktória. 6‐7. oldal. 

A FELTALÁLÓ 
A  lelki  eledel  melle�  figyeljünk  oda,  hogy 

testünket  mivel  tápláljuk  és  arra  még  jobban,  hogy 
mivel ne! Mester Károly agrármérnökkel Megyeri József 
szerkesztőtársam készíte� riportot a 8‐9. oldalon.  

Mi történik, amikor egy napsütéses nyári napon 
kapunk  egy  olyan  diagnózist,  amit  még  az 
ellenségünknek  sem  kívánnánk?  Amely  diagnózist 
elolvasva  ráébredünk,  hogy  az  élet  mennyire  véges  és 
törékeny  és  hogy  mennyire  kiszolgáltatokká  válhatunk 
egyik  pillanatról  a  másikra.  Győri  Virág,  a  Family 
Magazin  főszerkesztője  élete  legnehezebb  pillanatairól 
számol be az 10‐11. oldalon. 

Konfirmáció
2021  június  27.  –én  került  sor  a  konfirmációra 

gyülekezetünkben. Két csoport  is  volt, ugyanis a  tavalyi 
diákok a COVID mia� nem tudták  lezárni az évet,  így a 
mostani  csopor�al  együ�  került  sor 
fogadalomtételükre. Vajon hogyan  készül  egy �zenéves 
konfirmandus  egy  ilyen  alkalomra?  Madaras  Dorka 
beszámolóját a 12. oldalon olvashatjuk.

SOHA NEM VAGY EGYEDÜL

ABIG  ÉL
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HITETLEN TAMÁS

Tamás pedig, egy a �zenke�ő közül, nem volt velük, amikor eljö� Jézus.A többi tanítvány elmondta neki: Lá�uk 
az Urat. 

                                               (János 20, 24)

HISZEM, HA  LÁTOM!  ‐  azt mondta,  "ha  nem  látom  a  kezén  a  szegek  helyét,  és  nem  teszem  ujjamat  a 
szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem."  (János 20, 25)

Tamásnak közvetlen és személyes Jézus‐élményei voltak, a leg�sztább forrásból hallha�a a tanításokat, a 
példázatokat, de szívét és elméjét nem engedte át teljes mértékben ennek a csodálatos élménynek. Lá�a 
és  megélte  a  Jézus  által  te�  gyógyítások  és  csodák  jelentős  részét,  érezhe�e  a  Mester  szeretetét. 
Milyenek a mi Jézus‐élményeink? Találkoztunk már vele személyesen? Része az életünknek? Van vele élő 
kapcsolatunk?  Engedjük,  hogy  Szentlelke  vezesse  mindennapi  döntéseinket,  lépéseinket  és  te�einket? 
Hisszük‐e,  hogy  Jézus  a Krisztus? Hisszük‐e,  hogy Ő a mi  személyes megváltónk,  vagy hitetlen  Tamások 
maradunk és tovább kételkedünk a igazságban? TAMÁSKODUNK?

„Ami Istentől születe�, legyőzi a világot, és a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki 
legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Jézus Krisztus az, aki víz és vér által jö�, és 
a Lélek tesz bizonyságot, mert a Lélek az igazság. Hárman tesznek bizonyságot: a Lélek, a víz és a vér, és 
ez a három egy.”   (1 János 5, 4‐8)

"A  hit  pedig  a  remélt  dolgok  felőli  bizonyosság  és  a  nem  láto�  dolgokról  való meggyőződés.  Hit  által 
értjük  meg,  hogy  a  világ  Isten  beszéde  által  teremtete�,  hogy  ami  látható,  a  láthatatlanból  állo� 
elő." (Zsidó 11, 1‐3)

Tu�nka Zoltán
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Inhoff Mona Aicha: 

Hordozlak
Ha  még  sosem  olvastuk  ezt  a  könyvet,  akkor  a 
legélvezetesebb,  nem  tudjuk  hova  fut  ki.  Csak  halad 
előre,  lépésről  lépésre,  véletlenből  véletlenbe  és  csak 
újraolvasva  látjuk a már elejte� jeleket, amelyek mind 
arra muta�ak  és  o�  csúcsosodnak  ki,  (bocsánat  a�ól, 
aki nem olvasta) hogy Boáz elveszi Ruthot.  
Olyan ez, mint a mi életünk. Biztos veled is megtörtént 
már, hogy visszatekintve az életutadra, tanulmányokra, 
családod  történetére,  a  kudarcaidra,  váratlan 
eseményekre  volt  pár  „aha”  élményed.  Az  élet 
történik,  mindig  haladunk.  Előrefelé  éljük,  de  csak 
utólag  értelmezzük  a  különböző  élethelyzeteket, 
válságokat,  megpróbáltatásokat,  az  úgyneveze� 
véletleneket.  Utólag  gyakran  a  nagy  fájdalmak, 
nehézségek  is  a  helyükre  kerülnek.  Fel‐fel  sejlik  az 
isteni gondoskodás. 
De  most  nem  arra  akarlak  bíztatni  benneteket,  hogy 
kezdjük  el  értelmezni  az  életünket  visszatekintve. 
Hanem  hogy  merjük  azt  élni  előre.  Bármiben  vagy 
most,  bárhol  tartasz  az  életutadon  merj  elindulni, 
lépni.  Ahogy  Ruth  lépe�,  elindult  az  úton  a 
lehetetlenből,  a  tátongó 
kilátástalanságból,  az 
egzisztenciális  félelmekből, 
a  jövőnélküliségből.  Ahogy 
mondtam,  akkoriban  egy 
idegen  származású  özvegy 
nő  az  összes  hendikeppel 
rendelkeze�  Júdában. 
Elindult  és  Isten  ezen  az 
úton jelen volt. 
Nincs  olyan  helyzet, 
amelyben nem visel gondot 
rólad  Isten.  Amibe  nem 
hajol oda hozzád, amelyben 
távolságot  tart.  Ha  még 
csak  keresed  őt,  ő  már 
gondol  rád,  ő  már  számol 
veled, hív, és o� van. 
I�  fontos  látnunk,  hogy 
Isten  akkor  is  gondoskodik  rólunk,  ha  láthatatlan, 
pontosabban,  ha nem  szembetűnő ez  a  gondoskodás. 
Mert  gyakran  elkövetjük  azt  a  hibát,  amikor  Isten 
gondviseléséről  gondolkozunk,  hogy  hatalmas 
csodákat  várunk,  természe�ele�  jelekre  vágyunk. 
Ruth  is várha�a volna, hogy  imádkozik és  reggelre o� 
lesz  pár  véka  árpa.  De  nem,  ő  kilépe�  ebből  a 
helyzetből,  látszólag  a  semmibe,  és  Isten  tenyerére 
érkeze�. 
Természetesen  vannak  jelek  és  vannak  csodák,  talán 
már  sokatok  tapasztalta  ezeket.    De  van,  amikor  csak 
történik  az  élet.  Csendesen.  Észrevétlenül.  Már‐már 
szürkén,  hétköznapian.  De  ez  nem  jelen�  azt,  hogy 
Isten nincs jelen. 
Ha  visszanézed  az  életed  és  látod,  hogy  mikor  hol 
sejle� fel a gondviselés, akkor ez bátoríthat arra, hogy 
merj élni, elindulni, mert ahogy akkor, most is jelen van 
és  a  jövődben  is  o�  lesz,  akkor  is,  amikor  leginkább 
kilátástalannak tűnik minden. Most a járvány idején is, 
a  gyászban,  fájdalmakban,  a  reményveszte� 
állapotodban,  a  nincs  továbbokban  ugyanúgy  elő�e 
élsz, az országában mozogsz. 

Kedves Testvérek! 

Most  egy  novellába  csöppentünk.  Valahova  a  bonyodalom 
környékére. Ha esetleg nem olvastad még Ruth könyvét, pár 
mondatban összefoglalom.

Éhínség  le�  Júdában,  amelynek  következtében  egy  család, 
Elimelek  és  Naomi,  két  fiukkal  az  Izráellel  történelmi 
ellenségeskedésben  élő  Moáb  földjére  mennek 
Bethlehemből.  Letelepednek  jövevényként,  de  hamarosan 
meghal  a  férj.  A  fiúk  moábita  lányokat  vesznek  feleségül, 
majd a fiúk is meghalnak, gyermekük nem szüle�k. 
Naomi  meghallja,  hogy  Isten  rátekinte�  Júdára,  hogy  o� 
újra  van  élelem,  ezért  úgy  dönt,  visszatér.  Vele  mennek 
menyei,  Orpá  és  Ruth  is.  Naomi  vissza  kívánja  fordítani 
menyeit  az  útról  Móáb  országába,  hogy  térjenek  vissza 
népükhöz,  isteneikhez,  családjuk  földjére.  E  mögö�  az  a 
jószándék  áll,  hogy  o�  lenne  esélyük  újraházasodni,  és  így 
megnyílik elő�ük a jövő. 
Orpá  végül  enged  az  unszolásnak,  de  Ruth  ragaszkodik 
Naomihoz,  és  ezt  a  ragaszkodást  gyönyörű  hitvallásban 
fogalmazza  meg:  "Ahová  te  mégy,  oda  megyek,  ahol  te 
megszállsz,  o�  szállok  meg  én  is.  Néped  az  én  népem,  és 
Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, o� haljak meg én 
is,  o�  temessenek  el.  Úgy  bánjon  velem  az  Úr  most  és 
ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled." 
Majd  elkezdődik  ez  a  kilátástalan  helyzet,  amiben 
meglátjuk, hogy Isten gondot visel az övéiről. 
Először  arról  a  gondviselésről  beszélek,  amely  Ruthot 
finoman, már‐már láthatatlanul kíséri. 
Két  özvegyasszony,  abban  a  korban,  Júda  földjén.  Nem 
túlzás  azt  mondani,  hogy  szociális  katasztrófa.  Hogy  lesz 
élelem? Ki védi meg őket? Hogyan tovább? 
Ruth bejelen� Naominak, hogy elmegy kalászt szedegetni a 
mezőre,  hátha  megnyeri  valakinek  a  jóindulatát. 
Belekapaszkodik az egyetlen lehetőségébe. 
És  ez  már  Isten  gondviselése,  hiszen  Izrael  törvényében 
Isten  előre  gondoskodik  a  szegényről,  a  nyomorultról,  a 
jövevényről.  Ez  a  törvény  így  hangzik:  „Amikor  földetek 
termését  learatjátok,  ne  arassátok  le  egészen  a  mező 
széléig,  és  az  aratás  közben  elhullo�at  ne  szedjétek  föl. 
Szőlődet  se  böngészd  végig,  és  a  szőlődben  lehullo� 
szemeket ne szedd föl. Hagyd o� azokat a nyomorultaknak 
és a jövevényeknek. Én az Úr, vagyok a � Istenetek!” 
Ruth  elindul  ebbe  a  lehetőségbe  és  véletlenek  sorát 
láthatjuk  ebben  a  novella  szerű  szövegben.  Először,  hogy 
Boáz  szántóföldjére  érkezik,  aki  Naomi  rokona,  de  erről 
Ruth ekkor még nem tud. Majd éppen akkor megy ki Boáz is 
a  szántóföldre,  amikor  Ruth  o�  szedeget.  Miután  Boáz 
érdeklődik,  hogy  kicsoda  ez  a  nő,  az  aratók  felügyelője 
elmondja neki Ruth történetét és hogy miként viseli Naomi 
gondját. 
Ruthról  úgy  visel  gondot  az  Úr,  úgy  szövi  át  a 
mindennapjait,  hogy  észre  sem  veszi.  Hiszen  ez  csak 
véletlenek sora. Sőt i�, a történet ezen pontján, még le sem 
lepleződnek  ezek  a  véletlenek,  csak  történik  az  élet.  Úgy 
dönt,  hogy  Naomival  marad,  hogy  hitvallást  tesz  Izrael 
Istenéről,  majd  abban  az  anyagi  nehézségben,  a 
kilátástalanságban, Ruth megindul, és teszi a dolgát. 
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Eddig  arról  írtam,  hogy  Isten  hogyan  visel  gondot 
rólunk személyesen, véletleneken keresztül. Most arról 
szólok,  hogyan  visel  gondot  rólunk  egymáson 
keresztül. Mert amikor Isten országához tartozol, akkor 
gyakran  van  részed  sorsfordító  találkozásokban. 
Ezekben  a  találkozásokban  Isten  gyakran  rád  bíz 
valakit, vagy éppen téged bíz valakire. Boáz felismeri a 
felelősségét  Ruthért.  De  menjünk  közelebb,  hogy 
miként is történik ez.

Először  �szta  helyzetet  teremt.  Ezt  írja  az  ige:  Bóáz 
ekkor  azt mondta Ruthnak: Hallgass  ide,  leányom! Ne 
menj  te  más  mezőre  szedegetni,  ne  is  menj  innen 
máshová,  hanem  maradj  csak  a  szolgálóleányaim 
nyomában!  Tartsd  szemmel  a  mezőt,  mikor  hol 
aratnak,  és  haladj  az  asszonyok  után! 
Megparancsoltam  a  szolgáknak,  hogy  ne  bántsanak 
téged,  és  ha  megszomjazol,  menj  az  edényekhez,  és 
igyál abból, amiből a szolgák merítenek. 
Ne  gondoljuk  azt,  hogy  a�ól,  hogy  a  törvény  ezt 
előírta, még  nem  gúnyolódtak  Ruthon.  De  ha  esetleg 

nem is gúnyolták, a�ól 
még Ruthnak szégyen‐
teljes  a  helyzet. 
Mindenki  tudja,  hogy 
a  leesőre  vár,  még 
akkor  is, ha senki nem 
szólt  semmit.  Kelle‐
metlen,  �sztázatlan, 
kimondatlan a helyzet. 
Keretek  nélküli.  Megy 
utánuk  felszedi  a 
lehulló gabonát. Lesza‐
kítja  az  elhagyo� 
kalászt. 
Látják,  bár  ne  látnák, 
gondolhatja  Ruth.  Ez 
sok  helyen  ma  is 
szokás.  Ahonnan  én 
származom,  gyakran 

úgy mennek ki szedegetni a földekre az emberek, hogy 
megvárják,  hogy  a  munkások  hazamenjenek,  kevesen 
lássák  őket,  a  szegénységüket,  kiszolgáltato�ságukat. 
Gyerekként  szégyenérzet  fogo�  el,  amikor  erről 
anyukám mesélt. Hiszen ez nem csak annyi, hogy valaki 
böngészik,  szedeget,  hanem  egy  társadalmi  helyzetet 
von  magára,  egy  s�gmát.  Az  egész  közösség  tudja, 
szóvá teszik neki, a gyerekének. 
Boáz megtehetné, hogy úgy tesz, mintha o� sem lenne 
Ruth. És ez nem jelentené azt, hogy pökhendi, lehetne 
olyan okból is, hogy nem akarja zavarba hozni, kerüli a 
kellemetlen helyzetet, az esetleges konfliktust. De Boáz 
odamegy  és  �sztázza.  Hatalmas  falat  bont  le.  Azt 
mondja,  i�  vagy,  látszol,  látunk,  ez  a  helyzeted,  de 
nyugodtan légy i�. 
Ha  megfigyelitek,  amikor  ezek  a  helyzetek  nincsenek 
�sztázva  a  nyelvünk  elkezd  dadogni,  keressük  a 
szavakat,  esetlenné  válnak  a  mondatok.  Amikor  ránk 
bíz  valakit  Isten,  akár  anyagi  segítséget nyújtunk,  akár 
munkánkkal  segítjük  a másikat  fontos,  hogy  a  helyzet 
nevén  legyen  nevezve.  Sok  görcsöt  felold,  ha 
megmondjuk pontosan mit vállalunk és meddig. 
Miután �sztázza a kereteket, az is fontos, hogy úgy 

segít,  ahogy  azt  Ruth  még  el  tudja  fogadni,  nem  hozza 
zavarba  a  bőséggel.  Ezt  mondja  a  szolgáknak  Boáz:  Sőt 
szándékosan  is  húzogassatok  ki  neki  a  kévékből,  és 
hagyjátok o�, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok! 
Mondhatná azt  is, hogy  i� van pár kéve vidd el, nekem ez 
semmi. De ezzel egyrészt túl kiszolgáltato�á tenné Ruthot, 
hiszen  amíg  a  szedegetés  Isten  törvénye  alapján  történik, 
addig  ez  már  túllépi  azt  a  törvény  által  szabo�  keretet. 
Másrészt  ugyan  az  ige  sehol  nem  mondja  ki  nyíltan,  de 
ahogy bemutatja Ruthot, egy nagyon önálló nő képét fes� 
le.  Már  abban,  hogy  Naomival  marad,  népet,  Istent, 
teljesen  kultúrát  vált,  látszik,  mennyire  erős,  lendületes. 
Lehet,  a  nagyobb  felajánlással  nem  tudna  mit  kezdeni. 
Fontos,  hogy  mielő�  valakit  segítünk  támogatunk,  lássuk 
meg, miként  tudjuk őt  nem  zavarba hozni. Hogyan  tudjuk 
jól szeretni. 
A  segítség  nyújtása,  az  odafordulás  Isten  népében,  az 
Istennek  való  engedelmességből  fakad  és  mindig  őrá 
mutat. Hiszen sosem a sajátunkat adjuk, hanem csak akkor 
tudunk  adni,  ha  van  miből,  ha  mi  bővelkedünk  Isten 
javaiban. És akkor van meg bennünk az indulat, ha ismerjük 
a  legnagyobb  adakozót,  aki  a  legdrágábbat  sem  sajnálta 
értünk,  és  a  Fiát  adta,  hogy  mi  az  összes 
kilátástalanságunkban,  szorongásunkban, 
halálfélelmünkben  tudjunk  kire  nézve  az  élet  melle� 
dönteni. Legyen bátorságunk újat nyitni, lépni, élni. 
A  segítségnyújtó,  tehát  Isten  gondviselésére  mutat,  sőt  ő 
maga Isten gondviselésének eszköze. 
De mi nem csak a gondviselés eszközei szoktunk lenni. Nem 
csak  Boáz  szerepét  ismerjük,  hanem  Ruthét  is.  Egyszerre 
vagy  hordozó  és  hordozo�.  Gyakran  nehezebb 
hordozo�nak  lenni,  rábízni magad a másikra. Félünk, hogy 
ezzel  gyengének  tűnünk,  mások  terhére  vagyunk.  A 
hordozo�ságban  szembesülünk  azzal,  hogy  az  ember 
véges,  korlátai  vannak.  Ezt  megtapasztalni  félelmetes.  De 
ez  is  Isten  országához  tartozik.  Természetes,  hogy  Isten 
rábíz  téged és engem valakire, a házastársadra, barátodra, 
főnöködre, munkatársadra.  Ez nem olyan dolog,  ami néha 
megtörténik,  hanem  mindig  így  van.  Csak  néha  kisebb, 
máskor  nagyobb  mértékben  tapasztaljuk.  Most  talán 
senkinek  nem  kell  magyarázni,  hiszen  már  abban,  hogy 
egymás  védelme  érdekében  távolságot  tartunk  és 
feltesszük  a  maszkot,  megjelenik,  az  egymás  irán� 
felelősségvállalás.  És  vannak  mélyebb  élethelyzetek, 
betegségek,  lelkigondok,  vagy  egyszerűen  a  munka,  a 
gyermeknevelés,  az  egyedülállókhoz  való  kapcsolódás,  a 
mindennapok.  Egymásra  bízatunk.  Aki  nem  tud  hordozo� 
lenni,  az  nem ér�  a  kegyelemnek  való  kiszolgáltato�ságot 
sem. Nem ér� a sola gra�at. 
Éld  meg,  hogy  hordozo�  vagy.  Fogadd  el  a  segítséget. 
Hiszen mindenki  Istenből, az ő bőségéből képes csak adni. 
A  segítség  elfogadása  is  Istenre  mutat,  a  hordozo�ság 
állapota  is  Isten  országához  tartozik.  Neveli  a  lelkünket 
arra,  hogy  naponként  éljük  meg,  hogy  Isten  kegyelméből 
élünk, ő hordoz bennünket, ahogy Ruthot is hordozta.

Legyen így!

Ámen!
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Férjem  és  én  is  hívő  emberek  vagyunk,  én  18  évesen  a 
Hatvani  Református  Gyülekezetben  Tatai  Istvánnál,  férjem 
pedig 25 évesen egy pünkösdi gyülekezetben tért meg. 

Azóta  járunk  az  Úrral  és  most  is  az  egyik  pünkösdi 
gyülekezethez  tartozunk,  de  már  voltunk  az  Újpalotai 
Református  Gyülekezetben  is,  a  templomban.  A 
történetünk, amit meg szeretnék osztani Veletek, az Abigél 
lányommal kapcsolatos terhességem. 

28  éves  koromban  tudtuk  meg,  hogy  második  babánkat 
várjuk,  aminek  természetesen  nagyon  örültünk.  Sajnos  a 
felhőtlen  öröm  nem  sokáig  tarto�, mert  néhány  nappal  a 
pozi�v  tesztet  követően  vérezni  kezdtem.  Mivel  enyhébb 
vérzést  a  fiammal  való  terhességemnél  is  tapasztaltam,  ‐ 
aminek  következménye  nem  volt  ‐,  igyekeztünk  ennek  kis 
jelentőséget  tulajdonítani.  Imádságunkban  az  Úr  erre  az 
Igére  hívta  fel  a  figyelmünket,  a  92.  Zsoltárból,  amit 
többször  megvallo�unk:  „Az  igaz  virul,  mint  a  pálma, 
fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában vannak 
elültetve,  Istenünk  csarnokában  virágoznak.  Még 
öregkorukban  is  gyümölcsöt  teremnek,  tele  vannak 
nedvvel  és  éle�el.”    Mindemelle�  emberileg  mindent 
megte�ünk, hogy kíméljem magam. Sajnos azonban 1 hét 
elteltével  mindennek  ellenére  a  vetélés  egyértelmű  jeleit 
lá�am magamon, a helyzet rosszabbra fordult. Felhívtam a 
nőgyógyászomat,  aki  szabadságon  volt,  így  fogadni  nem 
tudo�,  viszont  elirányíto�  egy  másik  orvoshoz,  hogy 
gyorsan nézessem meg magam, mert egy inkomple�álódo� 
vetélésnél gyors teendőre van szükség. El  is mentünk, még 
aznap,  ahol  az  osztályvezető  doktor  nagyon  segítőkészen, 
gyorsan  fogado�.  Alaposan  megvizsgált,  majd  együ� 
megnéztük ultrahangon az üres petezsákot, amiből sajnos a 
kisbabánk  hiányzo�.  Mivel  nem  vált  le  minden 
nyálkahártya,  küret műtétre  a  következő napra  előjegyze� 
magához. Hazafelé úton a kicsinket megsira�uk, elfogadtuk, 
hogy az Úr magához ve�e, és úgy gondoltuk, az Ige, amivel 
imádkoztunk,  erre  a  helyzetre most  nem  vonatkozik, mert 
szegénykém  i�  a  földön  az  öregkort  nem  éli  meg,  de 
minden bizonnyal az Úrnál jobb dolga lesz.

Aznap  este  a  saját  nőgyógyászom  telefonált,  hogy 
váratlanul  hamarabb  haza  érkeze�  a  szabadságból, 
érdeklődö�  az  állapotom  felől.  A  leletet  átküldve  neki, 
felajánlo�a,  hogy  menjek  nyugodtan  hozzá  a  küretre,  így 
másnap már hozzá igyekeztünk befelé a kórházba. A műtét 
elő�  szintén  szükséges  volt  egy  ultrahang  vizsgálat,  a 
lekaparandó  nyálkahártya  vastagságának  megítélése 
céljából. Az ultrahangot vizsgáló orvos pár másodperc után 
megkérdezte, hogy abortuszra érkeztem‐e. Csodálkoztam a 
kérdésén, mondtam hogy egy inkomple�álódo� vetélésem 
van,  már  üres  a  petezsák,  és  lobogta�am  a  tegnapi 
eredményt  az ultrahangképpel.  Erre megmuta�a azt,  amit 
ő  lát:  egy  elő  embriót  lá�unk,  szívhanggal.  Teljesen 
összezavarodtam,  és  mondtam  neki,  hogy  akkor  Isten 
csodát  te�  és  mondjuk  le  a  műtétet.  Mire  kijö�em,  a 

nőgyógyászom hozta az elkészült  vérképemet, aminek 
az  eredménye  szintén  egy  fennálló  terhességet 
bizonyíto�.  Mivel  a  vérzésem  akkor  is  jelentős  volt, 
nem  engedtek  haza,  hanem  pár  napra  megfigyelés 
mia�  bent  tarto�ak,  és  terhesség  támogató  hormont 
írtak fel. A kórházban újra előve�em az erede� Igét, és 
azon  gondolkoztam,  hogy  ezek  szerint  szó  szerint  kell 
érteni, és ha az Úr virágzó öregkort ígért nekünk, akkor 
az  úgy  is  lesz.  Mindemelle�  egy  másik  Igét  is  elém 
hozo�  Jézus  (2  Kor.  4.  fejezet):  „..mivel  nem  a 
láthatókra nézünk, hanem a  láthatatlanokra, mert a 
láthatók  ideig  valók,  a  láthatatlanok  pedig 
örökkévalók.” Négy nappal később az 
orvosom  felajánlo�a,  hogy  menjek 
most már haza, mert többet értem i� 
nem  tudnak  most  tenni,  ha  nem 
múlik  el  a  vérzés,  nem  múlik, 
hormonpótlást  pedig  o�hon  is  lehet 
szedni ‐ mondta. Örömmel csomagol‐
tam,  készülve  a  hazatérésre. 
Búcsúzásképpen  egy  utolsó  ultrahan‐
got  előírt  még.  Az  ultrahangot  egy 
másik  orvos  végezte,  sokáig 
hümmögö�  a  felvételen,  majd 
közölte,  hogy  nagyon  sajnálja,  de  ez 
egy elhalt embrió, nincs szívhangja és 
kisebb  is  a  koránál.  Mondtam  neki, 
hogy  ne  haragudjon,  de  ez  nem  így 
van, nézze meg jobban. Mivel kolléga 
vagyok,  ‐  mondta,  megmutatja  az 
egyik  főorvosnak  is.  Behívta  főorvos 
urat, akit a saját orvosom is bekísért. 
Most  már  hárman  nézték  a 
képernyőt,  és  nekem  is  muta�ák 
hogy  sajnos  az  a  helyzet,  amit  a 
kolléga mondo�. Mégiscsak  jó,  hogy 
bent maradtam, mert  akkor  vissza  is 
írnak  a  küretre  ‐  mondták.  Fizikailag 
valóban  ezt  lehete�  látni,  nem 
mondha�am,  hogy  nem.  Annyit 
tudtam  elérni,  hogy  szere�em  volna  egy  másik, 
nagyobb  teljesítményű  ultrahanggépen  is  egy 
vizsgálatot. Mondtam,  hogy  egészen meg  vagyok  róla 
bizonyosodva, hogy ez nem így van, amit látunk most. 
Nagy  szerencsém  volt,  hogy  kolléga  vagyok  (úgy 
gondolom, ezért  is érdemes volt erre a pályára  lépni), 
mert  így  megengedték,  hogy  lemenjek  a  len� 
ultrahangba  is.  Megjegyezték,  hogy  menjek  le 
nyugodtan, de a sokk és a tagadás természetes ebben 
az  állapotban,  de  nézzem már  meg  ezt  a  képet  és  a 
folyamatos  el  nem  múló  vérzést,  ami  mind  az  ő 
igazukat  támasztja  alá.  A  len�  ultrahangra  várakozva 
hívtam a férjemet, hogy most  ismét nagy szükség van 
az  imára,  mert  nem  találják  a  babánkat,  aki  minden 
bizonnyal o� van, ha már egyszer az Úr megmente�e 
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őt  egy  küre�ől,  most  is  meg  fogja.  A  len�  ultrahang 
készüléken  azonnal  volt  szívhang  és  normál  méretű 
embrióról  készíte�ek  felvételt.  Az  orvosom  a 
kollégáival igazán zavarba jö�. Nem nagyon tudtak mit 
mondani, csak hogy ők nem lá�ak még ilyet, és tényleg 
jobb, ha most hazamegyek.  

Boldog  néhány  hét  következe�.  A  vérzés  a  12.  hétre 
elmúlt, és a 12. hetes ultrahang felvétel pedig teljesen 
megfelelő volt. A 18. he� gene�kai ultrahangig tarto� 
az  örömünk.  A  felvételt  készítő  orvos  sajnos  szív 
fejlődési  rendellenességet  fedeze�  fel  –  illetve  annak 
gyanúját.  A  pitvarok  közö�  sövény  nem  látszo�  a 
képen,  és  a  tengelyállás  sem  látszo�  megfelelőnek. 
További  vizsgálatra,  magza�  szívspecialistához 
irányíto�ak. Akkor már tudtuk, hogy a�ól, hogy valami 
valahogy látszik egy felvételen, nem biztos, hogy Isten 
valóságában  is  úgy  van,  ezért  viszonylagos 
nyugodtsággal,  az  Igékbe  kapaszkodva  vártuk  ezt  a 
vizsgálatot.  Személy  szerint  úgy  gondoltam,  hogy  ha 
van  is  szívfejlődési  rendellenessége  a  lányunknak 

(akkor már  tudtuk,  hogy  lány  lesz),  az  az 
éle�el  összeegyeztethető,  gyógyítható 
lesz,  hiszen  ígéretünk  van  arra,  hogy 
hosszú ideig fog a földön élni. 

A  magza�  szívspecialista  a  vizsgálaton 
semmilyen  szívrendellenességet  nem 
láto�,  a pitvarok  közö� sövény  a helyén 
volt,  rendben  volt  az  összes  ér  lefutása. 
Mondhatom,  hogy  ezt  vártuk,  nem  is 
lepődtünk  meg  igazán.  Viszont 
mindemelle�  észreve�  3  db  erősen 
reflektáló  szívizom  részletet,  ami a Down 
szindróma  jelenlétére  utal.  Emia�  2  hét 
múlva  kontroll  vizsgálatra  kelle� 
mennünk, ahol ezek a ’foltok’ még mindig 
o�  voltak.  Mikor  megtudta,  hogy  nem 
végeztünk  a  12.  héten  kombinált 
vérvizsgálatot a kromoszóma rendellenes‐
ségek  kizárására,  erősen  javasolta  az 
amniocentézist  (magzatvíz  mintavételt). 
Ezzel a nőgyógyászom  is egyet érte�, sőt 
gene�kai  tanácsadásra  küldö�, ahol meg 
kelle�  hallgatni  hogy  milyen  gene�kai 
betegségre  hány  százalék  esélye  van  a 
babánknak és erre a magzatvíz mintavétel 
az  egyetlen  megoldás,  hogy  kiszűrjük  az 
esetleges beteg magzatokat. 

Azt hiszem i� telt be a pohár, és mondtam, hogy akkor 
most  befejeztem  a  tanácsadásokat,  mindent  aláírok, 
csak hagyjanak békén, a 36. héten találkozunk, illetve a 
szüléskor.  Az  amniocentézis  vetélési  aránya  1%,  nem 
akartuk ezt kockáztatni. Másrészt  semmilyen értelmét 
nem  lá�uk  a  gene�kai  szűrésnek,  mert  ha  ki  is  jö� 
volna,  hogy  betegsége  van  a  babánknak,  sem 
abortáltuk volna el. Elmondtam az orvosomnak, hogy a 
gyerek  Isten  ajándéka,  olyan  lesz  amilyen,  szerete�el 
fogadjuk, majd saját felelősségre nem vállaltam be ezt 
a  vizsgálatot.  Az  a  helyzet,  hogy  akkor  már  nem 
gondoltam egyáltalán arra, hogy ez a gyerek ezek után 
beteg  lehet.  A  Down  szindróma  átlag  életkora  sajnos 
nem  magas,  és  nekünk  hosszú  életre  volt  ígéretünk. 

Tudtam, hogy az, ami valóságnak tűnik, megint ellentmond 
Isten  Igéjének,  tehát  megint  nem  lesz  igaz.  Úgy  voltam 
vele,  ha  mégis  Down  szindrómás  lenne,  akkor  a  mi 
gyerekünk olyan ember lesz, aki sokáig és virágozva él ezzel 
a  betegséggel,  ezzel  is  Jézus  kegyelmére  felhívva  a 
figyelmet.  Szóval  ismét  visszatérünk  az  ígéretünkhöz  és 
nem  a  látható  dolgokra  nézve,  hitben  egy  egészséges 
babára  készülve  vártuk  Abigélt.  Szerintem  nem  lesz 
meglepő (nekünk már nem is volt az), ha leírom, hogy a 36. 
hétre mindhárom  folt  a  szívén  –  ezzel  a  Down  szindróma 
alapos  gyanúja  is  –  eltűnt.  Aztán  Abigél  a  38.  héten 
megszülete�  2970  g  52  cm‐rel,  teljesen  egészségesen.  A 
szülés  után  ugyanaz  az  orvos  csapat  meglátogato�,  aki 

megállapíto�a  az  elhalt  magzatot,  emlékeztek  rám.  Azt 
mondták, ez fantasz�kus, hogy ez a gyerek megszülete�, és 
csodának könyvelték el.

Ez a  történet nem arra  taníto� meg engem, hogy mennyi 
orvosi műhiba van, még csak arra  sem, hogy milyen  rossz 
minőségűek az ultrahangok, meggondolatlan diagnózisokat 
adnak  az  orvosok.  Szakmámból  is  kifolyólag,  bízom  az 
orvosokban, úgy gondolom, az egészségügyi ellátás értünk 
van.  Az  engem  vizsgáló  orvosok  mind  nagyon  jó 
szakemberek, jót akartak, csak nem ismerték Isten ígéretét. 
Mindegyik  eredményt  együ�  néztük,  együ�  beszéltük  át, 
mind  úgy  volt  szerintem  is,  ahogy  lá�uk.  A  fizikai 
valóságban.  Ennyien  lehetetlen  lenne  tévedni  ilyen  sok 
alkalommal.  Egészen  egyértelmű  volt,  hogy  a  fizikai 
világban  valóban  elvetéltem,  kétszer  is  ugyanazzal  a 
babával,  majd  létező  betegség  gyanúkra  kelle�  felhívni  a 
figyelmünket, mert valóban több felvételen, több gépen is 
ugyanazok  az  eltérések  látszo�ak.  Isten  ígérete  azonban 
egy másik síkon, másik világban szintén egy valóság, az az 
igazi  valóság,  ahova mi,  hívő  emberek  valóban  tartozunk. 
Az Úr megtaníto� látni a láthatatlant, látni az Ő valóságát, 
ígéretét,  akkor  is,  amikor  minden  fizikai  jel  pont  az 
ellenkezőjére  utal.  Azóta  a  mennyei  valóságot  sokkal 
közelebbi  valóságnak  érezzük,  hisszük,  mennyei 
állampolgárságunk  erősödö�.  Abigél  feladatát  pedig 
kíváncsian  várjuk,  hogy  miért  kelle�  megszületnie  erre  a 
világra.
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A  FELTALÁLÓ
Mester  Károly  agrármérnök  testvérünk  korszakalkotó 
felfedezéseket  te�  a  korunkra  jellemző  betegségek 
elkerülése  és  gyógyítása  terén.  Nevének  és 
gyógyhatású  termékeinek  ismertsége vélhetően Béres 
Józseféhez  lesz  hasonló,  ezért  (is)  érdemes  vele 
megismerkednünk.

Kedves Károly! Keveseknek ada�k meg, hogy  feltalálók 
legyenek  és  találmányukkal  sokak  egészségén 
javítsanak.  Minek  köszönhető  ezen  kiváltságos 
helyzete?

Nagyon  meg�sztelő  számomra  a  Béres  Józse�ez  való 
hasonlítás,  azonban  illőnek  tartom  megemlíteni,  hogy 
Neki  és  családjának  annakidején  nagyon  sok  aljas 
támadást kelle� elszenvedni felfedezései mia�, amiben 
nekem nem volt részem ezidáig. 
Kérdésére  válaszolva  őszintén mondhatom,  hogy  Isten 
terelge�e úgy az életemet, hogy feltaláló legyek, ami a 
következőkből ki fog derülni ‐ remélem. 

Református  családba  szüle�em,  nagyapám  és 
édesapám  presbiterek  voltak  a  fehérgyarma� 
gyülekezetben.  Az  ő  hitük  és  Istenszeretetük  alapján 
le�em én is hívő keresztyén ember.  Nagy hatással volt 
rám  édesanyám  műveltsége,  egyes  tanáraim  és  két 
akkori segédlelkész inspirációi is. 
Édesapám csizmadia  iparos volt, aki a Rákosi  rendszer   
kisiparellenes  intézkedései  mia�  földművelő  le�. 
Komoly  háztáji  gazdaságot  hozo�  létre  és  én  ebben 
nő�em  fel.  Nagyon  megszere�em  az  állatokat,  11 
évesen már naponta 3 tehenet fejtem.
Agrármérnöknek  tanultam  és  kutatóként  kezdtem 
dolgozni, de 5 évnyi tudományos munka után, ‐  látva a 
Kádár  rendszer  szűkülő  kutatási  lehetőségeit, 
elmentem egy termelőszövetkezetbe dolgozni.  I� rövid 
idő  ala�  főágazat  vezető  le�em  és  egy  hatalmas 
sertéstelep  munkáját  irányíto�am.  E  telepen  1000  db 
tenyészkoca  élt  és  20  000  kismalac    nevelődö�  fel 
évente. 

24  éven  keresztül  végeztem  ezt  a  munkát,  naponta 
felügyeltem  az  állatok  takarmányozását  és  egészségi 
állapotát,  ezen  kívül  a  telephez  tartozó  vágóhídon 
ellenőriztem  a  levágo�  állatok  egyes  szerveinek 
egészségességét. 

Az Unióba való belépésünkig nem volt különösebb gondom 
a  telep  vezetésével. A  ritkán  felbukkanó  sertésbetegségek 
gyógyításához  minden  ado�  volt,  így  azok  nem  okoztak 
különösebb  nehézséget.  A  csatlakozás  után  azonban 
rémisztő  egészégügyi  problémák  keletkeztek  az 
állatállományban,  melyeknek  oka  és  gyógykezelése 
ismeretlen volt az állatorvosok számára is.

Milyen betegségek voltak ezek? 
Hasmenés  volt  az  első  furcsa  jelenség,  mely  szinte 
megállíthatatlan volt. A malacok kb. 10% ‐ának leszáradt a 
fülvége  és  naponta  tört  el  1‐1  disznónak  lába,  a  teljesen 
normális  használa�ól.  Idegesekké  váltak  az  állatok, 
egymást bánto�ák‐megölték. A kocák, akiknek szinte egész 
nap  feküdniük  kelle�  volna,  naphosszat  talpon  voltak, 
egyeseknek emlődaganata keletkeze�, habzo� a  szájuk és 
sok‐sok  kissúlyú,  beteges,  v.  halo�  malacot  elle�ek.  A 
levágo�  állatok  közö�  sokakanak  borzalmasan  kinéző 
policisztás  veséik  és májuk  volt,  beleik  gyulladtak  voltak,   
szívük pedig megkeményede� a magas vérnyomás mia�.

Hogy vészelte át ezt a helyzetet? 
Nagyon  nehéz  időszak  volt  ez,  mely  ala�  minden 
lehetséges  gyógymódot  kipróbáltam.  Legvégül  arra  a 
következtetésre  juto�am,  hogy  a  „modern  ‐  uniós” 
takarmány,  ill.  annak  egyes  összetevői  okozzák  ezeket  a 
betegségeket.  Próbaként  magyar,  hagyományos  élelmet 
ada�am  a  disznóknak  és  egészségügyi  problémáik 
fokozatosan  megszűntek.  Legnagyobb  meglepetésemre  a 
kocák emlődaganata is eltűnt. 

A  felfedezés  hatalmas  örömet  jelente�,  egyben  új 
küldetést  és  rengeteg  feladatot  is  ado�.    Felkuta�am  a 
takarmányban  levő  egészségkárosító  anyagokat  és  azok 
betegítő  mechanizmusait,  majd  összeállíto�am  egy 
gyógyterméket, mely  segít  viszonylag  gyorsan  helyrehozni 
ezen  anyagok  károkozását.  Készítményem  forgalmazási 
engedélyt  kapo�  és  állatok  millióinak  adta  vissza 
egészségét. 

Európa szinte minden nagyobb sertéstelepén jártam azóta 
és  mindenü�  hasonló  egészségügyi  problémákkal 
találkoztam,  mint  saját  telepemen,  így  bizonyossá  vált 
bennem, hogy a jelenség globális és megoldásra vár.   

Úgy  tűnik,  hogy  a  fiatalon  kezde�  kutatói  munkáját 
visszakapta Istentől, ha nem is a klasszikus formában. 

Inkább  úgy  fogalmaznék,  hogy  a  sertéstelep  le�  az  én 
kutatóintézetem.  Munkám  melle�  végeztem  a 
kutatásaimat,  melynek  eredményeiből  később  saját 
vállalkozást  hoztam  létre.  Takarmányozási  céget 
alapíto�am  (ami  csak  egészséges  takarmányokat 
forgalmaz),  tanácsadói  munkákat  végeztem  és  épí�e�em 
egy  gyógyterméket  előállító  üzemet  is.    Felfedezésemmel 
és találmányommal jóval feljebb emelte�em a telepvezetői 
státusznál. 
Persze  nem  zökkenőmentesen  történt mindez!  53  évesen 
felmondani  kényszerültem  munkáltatómnál,  amit  életem 
mélypontjaként  éltem meg.  A  telep  egyik  tulajdonosa  azt 
kérte  tőlem, hogy  a  nagyobb profit  érdekében az  olcsóbb 
(„uniós”) táppal etessem az állatokat, amit képtelen voltam 
megtenni.  Ezért  vérző  szívvel,  de  o�hagytam  szerete� 
munkahelyemet  és  állataimat.  Ezt  követően  kezdtem  el 
saját  vállalkozást  létrehozni,  amiből  aztán  hatalmas 
áldásfolyam keletkeze�.   
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Mennyiben  észlelte  mindezekben  Isten  segítségét  és   
közreműködését?
Minden  sertéstelepen  ugyanazt  élték  át  a  vezetők, 
amit  én,  mégis  csak  nekem  adato�  meg,  hogy  a 
betegségek  okaira  rájöjjek  és  ellenszert  készítsek.  Ez 
Isten  ajándéka,  hisz  nem  vagyok  sem  orvos,  sem 
vegyész.  Természetesen  rengeteget  kelle�  ehhez 
olvasnom‐tanulnom  és  voltak  szakember  barátaim  is, 
akik  tudásukkal  ‐  tanácsaikkal  segíte�ek  nekem.
  Állatgyógyásza�  termékem  nevéül  a  Wendelin‐t 
választo�am  ‐  Szent  Wendelre  emlékezve,  akit  az 
állatok  védőszentjének  tart  a  hagyomány.  Ezidőtájt 
külföldön  jártam  és  késő  éjjel  álmosan‐fáradtan 
„beestem” egy szállodába. Másnap reggel ve�em csak 
észre,  hogy  szálláshelyemet  Wendelinnek  hívják. 
Érdekes volt,  örültem. 
Ennél jóval nagyobb csodaként éltem meg sertéstelepi 
dolgozóim beszámolóját: egyesek �tokban  fogyasztani 
kezdték az állatok számára készíte� gyógytermékemet 
és  meggyógyultak  betegségeikből.    A  sikeren 
felbuzdulva  továbbfejleszte�em  készítményemet  és 
emberi  fogyasztásra  is  engedélyezte�em.  Ennek  neve 
Herbafulvo  le�,  melyen  keresztül  hatalmas  kapu 
nyílo� meg elő�em. 
Az  alterna�v  gyógyásza�al  foglalkozó  szakemberek 
felfedeztek, és nemcsak a termékemet, hanem a hozzá 
kapcsolódó  ismeretanyagomat  is    „fogyasztani” 
kezdték.  Közreműködésükkel  lehetőségem  nyílt  több 
TV  csatornán  is  előadásokat,  ill.  riportműsorokat 
készíteni,  melyek  többsége  a  Youtube‐n megnézhető. 
Hiszem, hogy termékeim és  ismeretanyagom emberek 
és állatok millióinak fog jobbulást és gyógyulást okozni, 
és  ami  ennél  is  fontosabb:  segít  megelőzni  rengeteg 
szenvedést.  

Hogy  kerül  egy  kaptafára  a  sertés  és  az  emberi 
egészség? 
A  mai  kor  embere  ugyanazon  betegségekkel  küzd, 
mint a disznók, csak embernél  sokszorta  lassabban és 
szeparáltabban  jelentkeznek  ezek  tünetei.  A  sertés  és 
az  ember  szerveze�  felépítése  nagyon  hasonló,  az 
emésztő  és  immunrendszere  szinte  ugyanolyan.  Jól 
szemlélte�  ezt,  hogy  az  első  szívbillentyű  cseréhez 
sertésből  kive�  billentyűt  használtak  és  a  kezde� 
inzulinkészítmények  is  sertésből  származtak  (kiválóan 
működtek).  Humán  gyógyszerkísérletekben  gyakran 
használnak  malacokat  tesztalanyként,  egyes  kutatók 
szerint ők adják a legjobb teszteredményt.

Nagyon kiváncsivá te�, a káros élelmiszerösszetevőket 
illetően. Melyek ezek? 
Nem  szerencsés  bűnösöket  megnevezni  az  áltatuk 
elkövete� bűnte�ek alapos ismertetése nélkül, de erre 
nincs  most  lehetőség.  Ízelítőül  azért  megosztok    pár 
információt a két „főbűnösről”: 
  1.  Vérkeringésünk  gyilkosa,  és  a  magas  vérnyomás 
egyik  legfőbb  okozója  az  ételízesítőként  fogyaszto� 
Lizin,  melyet  a  takarmány  és  élelmiszeripar  egyaránt 
használ  nagy mennyiségben.  Természetes  formában  a 
Lizin  nélkülözhetetlenül  hasznos  anyag,  a  fehérjék 
egyik  alkotóeleme.  A  hozzáado�  „szabad”  Lizin 
azonban  hatalmas  károkat  okoz  embernél,  állatnál 
egyaránt – hosszú  távon. Megakadályozza egy nagyon 
fontos  és  értékes  aminosavnak,  az  Argininnek 
felszívódását.  Az  Argininből  Nitrogén  monoxid 
keletkezik  a  szervezetben,  aminek  egyik  feladata  az 
erek  átmérőjének  op�mális  méretűre  való  kitágítása. 

Nitrogén monoxid hiányában az erek szűkebbek maradnak 
a  kelleténél,  ami  magas  vérnyomást,  vérellátási  és 
szívproblémákat okoz. 
Herpeszes betegek gyógyításakor az orvosok  is használnak 
"szabad"  Lizint  az  Arginin  felszívódásának  megakadályo‐
zására, de a Lizin károkozásairól nem nagyon tud senki, és 
arról  sem,  hogy  ételízesítőként  folyamatosan  fogyasztjuk 
azt.  A  félkész  és  kész  ételeink  címkéin  ugyanis  a 
Lizintartalom  nincs  feltüntetve,  mert  az  ételizesítők 
jelölését a törvény nem írja elő. 
  2. Glifozátos szója. (Glifozát egy totális gyomírtószer) 
Magyarország  650  000  t  glifozátos  szóját  importál  évente, 
melyben  a  szermaradvány  érték  minimum  20g/kg.  Ez 
sokféle egészségügyi problémát képes generálni embernél‐
állatnál egyaránt. Károsítja a bélfalat, pusz�tja a bélflórát és 
akadályozza  a  Citokróm  P450  nevű  enzimcsalád 
működését, mely  számtalan  biokémiai  folyamat  szükséges 
résztvevője,  pl.  méregtelenítés,  D  vitamin  szintézis, 
Ösztrogén szint szabályozás stb.

Közelmúltban meghívták egy Katolikus konferenciára, hogy 
beszéljen  a  kenyérfogyasztás  egészségügyi  vonzatairól. 
Mitől ennyire fontos ez a téma? 
Egyre  több  a  gluténérzékeny  és  autoimmun  beteg 
hazánkban  is,  mely  elsősorban    az  élesztős‐adalékos 
péksütemények fogyasztásának következménye.  

1990‐ig  kovászos  kenyeret  gyárto�ak  és  fogyaszto�ak  az 
emberek  világszerte,  melynek  kelesztésekor  a  kovászban 
levő  baktériumok  és  gombák  a  liszt  gluténtartalmát 
"semlegesíte�ék",  ‐  más  nemkívánatos  anyaggal  együ�, 
ezért  a  kenyérfogyasztás  semmilyen  betegséget  nem 
okozo�.  Az élesztős, vagy adalékos kenyerek ‐  különösen a 
teljes  kiőrlésű  lisztből  készültek,  több  egészségkárosító 
anyagot  is  tartalmaznak,  melyek  az  arra  érzékenyek 
egészségét  szép  lassan  tönkreteszik.    Erről  bővebben  i� 
lehet olvasni: 
htps://orvosikannabisz.info/wp‐content/uploads/2020/05/
MIndennapi‐kenyer%C3%BCnk......‐
Term%C3%A9szetgy%C3%B3gy%C3%A1sz‐magazin.pdf  

Az  említe�  témákról  nagyon  részletesen  beszélek  a 
Katolikus Egyetemen készült előadásomban: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=vdUHAM74Si4

Köszönöm  szépen  az  elmondo�akat!  Örülök,  hogy 
megismerhe�ük  munkásságát,  melyben  jól  látható  Isten 
áldása és támogatása. További sok  sikert kívánok!

Megyeri József
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Amikor tavaly júliusban derült égből a villámcsapásként 
két  nap  ala�  kiderült,  hogy  nyirokmirigy‐dagana�al 
küzdök, úgy éreztem, hogy vége a világnak, és kicsúszik 
a lábam alól a talaj. „Hogyan engedhe�e meg ezt Isten? 
Hiszen  épp  négy  nappal  a  diagnózis  elő�  te�em  róla 
bizonyságot  egy  videós  interjúban...”  –  zakatoltak 
bennem  a  kétségbeese�  gondolatok,  majd  rögtön 
utána  jö�  a  felismerés:  ebben  az  interjúban  arról 
beszéltem,  hogy  próbák  nélkül  nem  lehet  hiteles 
keresztény  életet  élni.  Hm,  ez  a  „véletlen”  egybeesés 
mellbevágó felismerés volt.

Könnyek  közö�  indultam  el  azon  az  úton, 
amelyen  egyikünk  sem  szeretne  járni.  Kórház, 
kemoterápia,  immunterápia,  túlélem‐e,  hogy  fogom 
bírni,  ki  fog  hullani  a  hajam,  mi  lesz  a  férjemmel,  a 
gyerekekkel...? Hetek teltek el úgy, hogy csak sírtam és 
sírtam.  Ebben  a  tehetetlen  kétségbeesésben  egy 
darabig  úgy  éreztem,  hogy  Isten  távol  van  tőlem,  és 
csak  hallgat,  ezért  minden  eddiginél  hevesebben 
kezdtem ostromolni őt. Uram, csak egy szót szólj! Add, 
hogy  értsem  az  akaratodat!  Adj  valami  bátorító  szót! 
Adj nekem reményt!

Teltek‐múltak a napok. Egyik alkalommal éppen 
egy  barátnőmmel  beszélge�em  telefonon,  aki  nem 
tudo� már mivel vigasztalni, így ezt mondta: „Virág, azt 
hiszem, arra lenne a legnagyobb szükséged, hogy Isten 
egészen  konkrétan  szóljon hozzád  az  Igéjén  keresztül.” 
Pár  perc  múlva  csenge�ek.  A  postás  volt  az.  Egy 
borítékot  hozo�,  amely  az  én  nevemre  volt  címezve. 
Egy  olyasvalakitől  kaptam,  akivel  évek  óta  nincs  igazi 
kapcsolatom.  Különben  is,  ki megy manapság  postára, 
ha  e‐mailt  is  lehet  írni...?  És  hogyhogy  csöngete� 
emia� a postás...? De nem csak ez az egy furcsaság van 
a történetben. 

A borítékban egy képeslap lapult: 

A  szavam  is  elakadt.  Ez 
lenne,  Uram,  a  válasz  az  imámra? 
Ahogy  jobban  megnéztem  az  igét, 
szemet  szúrt,  hogy  a  27.  zsoltárból 
való.  De  hiszen  előző  nap  éppen 
arról  hallga�am  egy  igehirdetést, 
amely  mélyen  megérinte�!  El  is 
olvastam  aznap  még  egyszer  az 
egész  zsoltárt.  Majd  kis 
gondolkodás  után  egy  újabb 
érdekes  momentum  juto� 
eszembe.  A  nagylányomtól  –  aki 
vidéken  nyaralt  –  szintén  ennek  a 
bizonyos napnak a reggelén egy igét 
kaptam  ajándékba.  „Világosságom 
és  segítségem  az  ÚR,  kitől  félnék? 
Életemnek  ereje  az  ÚR,  kitől 
re�egnék?”  Ugye  mondanom  sem 

kell, hogy az  is a 27. zsoltárból volt...? Hát, én úgy voltam 
vele,  hogy  ha  valamit  háromszor  is  elmond  nekem  az Úr, 
azt komolyan veszem, és abba belekapaszkodom.

Így  le�  a  27.  zsoltár  a  himnuszom  a  betegséggel 
vívo� harc  idején. Bekeretezve o�  lóg az ágyam  fele�. És 
ezennel  továbbadom  minden  drága  Olvasónak,  akinek 
most  nehéz  a  szíve,  aki  félelmekkel,  betegséggel  küzd. 
Saját, mélyen megélt  tapasztalatom  is azt húzza alá, hogy 
bármilyen  nyomorúsággal  kell  szembesülnünk,  soha,  de 
soha  nem  vagyunk  egyedül.  Ne  higgyünk  a  látszatnak,  a 
körülményeknek! Mennyei Atyánk  soha nem hagy minket 
cserben.  Egészen  konkrétan  szól  hozzánk,  ha  kérjük. 
Úgyhogy  zörgessünk  bátran  a menny  kapuján! Ő már  rég 
o� vár minket az ajtó másik oldalán.

Győri Virág,
a Family magazin főszerkesztője

SOHA

NEM 

VAGY 

EGYEDÜL

          „Reménykedj  az  Úrban,
légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!”

(Zsolt 27,14)
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A Family magazin negyedévente megjelenő, keresztény 
szellemiségű családi és párkapcsola� magazin. Családi 
magazinból  több  is  van  a  hazai  piacon,  vállaltan 
keresztény  szellemiségűből  már  kevesebb.  A  Family 
abban egyedülálló,  hogy nem csupán a  családi  éle�el 
kapcsolatos  kérdésekkel  foglalkozik,  hanem  legalább 
ilyen  fontosak  és  hangsúlyosak benne  a  párkapcsola� 
témák  is.  Azt  valljuk  ugyanis,  hogy  a  harmonikus 
családi  élet  �tka  a  jól működő  házasság.  Éppen  ezért 
minden egyes lapszámot a Ke�esben rova�al kezdünk, 
csak  ezután  térünk  rá  a  többi  témára,  a 
gyermekneveléstől  kezdve  a  különféle  életvezetési 
kérdésekig. Minden számban megszólaltatunk egy‐egy 
ismertebb  embert  is,  de  örömmel  adunk  helyet  a 
hétköznapi  hősök  életszagú  bizonyságtételeinek  is. 
Szeretnénk konkrét  segítséggel  szolgálni  azoknak, akik 
valamilyen  nehéz  élethelyzetben  vannak,  úgyhogy 
őszintén szólunk olyan nehéz problémákról is, mint egy 
gyermek elvesztése, az alkoholizmus vagy a depresszió. 
Ugyanakkor mindig van pár humoros írásunk is. Ezek a 
lap  „szívébe”,  vagyis  a  közepébe  kerülnek  –  nem 
véletlenül.

Előfizetési  díj  egy  évre  3170  Ft.  Megrendelhető  a 
www.family.hu  oldalon.  Remek  ajándék  lehet 
születésnapra, anyák napjára,  karácsonyra, esküvőre... 
A  lapszámok  külön  is  megvásárolhatók  az  ismert 
keresztény  könyvesboltokban,  a  nagyobb 
újságárusoknál vagy a www.harmat.hu oldalon.
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Konfirmáció

A  tavalyi  évben  ve�em  részt  a  konfirmációs 
felkészítőn, amire ‐ bevallom ‐  igencsak szükségem 
volt.  Nagyon  jól  ese�,  hogy  egy  ak�v  folyamaton 
keresztül  felkészülhe�em, és megismerhe�em azt, 
amiben  kiskorom  óta  hiszek!  Emlékszem,  hogy 
tavaly  nagyon  felkészültnek  éreztem  magam. 
Tudtam,  hogy  fogadalmat  szeretnék  tenni.  Nagyon 
magabiztos  voltam.  Idén  viszont minden más  volt. 
Lefoglalt  a  tanulás  és  rengeteget  tevékenykedtem 
egyéb foglalkozásokban. Magával sodort a COVID és 
az  internetes  világ.  Persze  o�  ültem  az  online 
Isten�szteleteken,  de  azért  az mégis más, mint  az 
igazi. Azt hiszem, magányos is le�em és nem lá�am 
célt magam elő�. Ez a hitemre is kihatással volt! Azt 
tudtam,  hogy  hiszek  Istenben,  de  már  korántsem 
volt  vele  olyan  közeli  viszonyom!  Ezt  hosszú 
hónapokig  éreztem  így.  Hiányzo�  a  béke,  a 
megnyugvás  és  az  önbizalom,  de  túl  lusta  voltam 
Istent  keresni.  Fáradt  voltam  hozzá  és  ezért  egyre 
távolabb  kerültem  a�ól  a  fogadalomtól,  amit 
letenni készültem.

Persze nem csak mélységek, magasságok  is  voltak. 
Az  Ifi sokat segíte�. Olyan volt, mint egy mentőöv. 
Minden  héten  hatalmas  örömmel  vártam  a 
csütörtököket.  Egy  remek  csoportot  ismerhe�em 
meg, egy csodás vezetővel az élen. Tulajdonképpen 
ezek az alkalmak tarto�ak azon az úton, amin tavaly 
év  elején  elindultam! Hitélet  szempontjából  tehát, 
egy hatalmas hullámvasút volt ez az év, ami  szinte 
elrepült a kezeim közö�! Aztán megjö� a hír, hogy 
letehetjük  a  konfirmációs  fogadalomtételt,  és  én 
pánikba estem. Tudtam milyen  fontos ez  az  egész, 
én  meg  nem  éreztem  magam  elég  felkészültnek, 
vagy még  inkább elég  jónak. Nem akartam, hogy a 
számból  üres  szavak  hangozzanak  el!  Komolyan 
akartam venni, és féltem, hogy piszkosan, bűnösen 
állok majd  Isten  és  az  egyház  elé.  Végre  ráve�em 
hát  magam,  hogy  ki�sztázzam  magamban  az  évet 
Istennel együ�! Őt kérdeztem, hogy készen állok‐e 
erre,  mert  nekem  fogalmam  sem  volt,  mi  a  jó 
válasz!  Aztán  anyukám  mondo�  nekem  valami 
fontosat:  „Az,  hogy  Istent  kérdezed,  máris 
bizonyíték.”  Megnyugodtam,  de  Isten  is  sokat 
segíte�.  Minél  többet  imádkoztam,  minél  több 
mindenről  beszéltem,  annál  kiegyensúlyozo�abbá 
váltam.  Végül  teljes  belső  békével  álltam  a 
fogadalomtétel  elé,  és  nem  azért,  mert  én  olyan 
�szta  lennék,  hanem  azért,  mert  megérte�em 
mindazt,  amiről  tanultam.  Sosem  leszek  bűntelen! 
Sosem  leszek  kész!  Csakis  azért  állhatok  ki,  mert 
Isten  megbocsát!  Ő  így  szeret.  Minden  hibámmal 
együ�  elfogad.  Azt  hiszem  ezt  jelen�,  hogy 
megválto�.  Tudom,  hogy  milliárdnyi  bűnt  követek 
még  el  életem  során.  Persze  igyekezni  kell,  de 
folyton elbukunk: minden egyes nap. 

Megérte�em hát, hogy hiába keresek egy bűntelen 

Elérhetőségek: 

Fogarasi Gábor 
vezető lelkész 
Parókia: 1156 Budapest, Száraznád utca 2. 
Telefon: +36 30/400‐4835 
E‐mail: budapest‐ujpalota@reformatus.hu

Inhoff Mona Aicha
beosztott lelkész
Telefon: +36 70/4305828
email: m.monaaicha@gmail.com  

Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet!

További információért kattintson az oldalunkra:
www.ujpalotaref.hu

Az újság összeállítója és kiadója : Orbán Dániel

Szerkesztő: Megyeri József

Nyomda: Aktaprint Bt
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Dorkát,  mert  nem  én  vagyok  a  Megváltó.  Az 
egyetlen,  amit  tehetek  az,  hogy  hiszek,  de  azt  sem 
önerőből,  mert  Isten  és  a  Szentlélek  nélkül  az  sem 
megy!  Hajaj,  de  elhúztam  ezt  a  beszámolót!  A 
lényeg,  hogy most már nem  félek! Hiszem azt,  amit 
vasárnap kimondtam a templomban, és tudom, hogy 
Isten szeretete és kegyelme mia� állha�am o� teljes 
szívvel,  nyugodtan  tudva,  hogy  Isten  kezei  közö� 
vagyok, ezért nem baj, ha nem vagyok tökéletes! 

Madaras Dorka




