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                  SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

Halad, lép, lassul, megáll, felráz, halad…
Az élet olyan, mintha egy hídon kelnénk át, 

amelyiknek a mögöttük lévő deszkái folyamatosan 
hullanának alá a mélybe. Ahogy előrehaladunk, a híd 
egyre kevesebb lesz, és már visszafordulni se tudunk, 
hiszen a tátongó ürességbe lépnénk: minden 
lépésünkkel  egy-egy  palló  szakad  le.  A  kulcs,  hogy 
átérjünk, az, hogy folyamatosan haladjunk előre. 
Azonban  hiába  minden  metafora:  emberek  vagyunk, 
akik belefáradnak egy hosszú távú cél elérésébe, vagy 
elkezdjük szemlélni a tájat, vagy az utat, amit 
megtettünk, és lelassulunk, esetleg egy pillanatra meg 
is  állunk  a  hídon,  mondván,  itt  is  jó  lesz,  át  se  kell 
kelni. Amikor észrevesszük azonban, hogy ez még 
nem  a  végcél,  sőt,  ha  tovább  toporgunk,  még  le  is 
zuhanhatunk, akkor ismét nekilendülünk, hogy aztán 
kezdődjön az egész elölről:

Halad, lép, lassul, megáll, felráz, halad…
A  reformáció  500  éves  évfordulóján  könnyű  azt 

mondani, hogy Luther Márton, 95 tételével valódi 
haladás volt az akkori egyháznak, és ennek mi, 
evangélikusok vagyunk az eredményei.

Felráz, halad, lép, lassul…
De vigyázzunk, ne álljunk meg, haladjunk tovább!
Nem arról szól a reformáció, hogy „mostantól 

minden  jó  lesz”,  vagy  minden  tökéletesen  követi  az 
Isten akaratát. A reformáció nem esemény, hanem 
folyamat, és ugyan tudatában kell lennünk, mi 
mindenen mentünk keresztül, de nem szabad 
megragadni az elégedettség látszatában. Számomra 
ilyen a naponkénti megtérés is: haladunk valamerre, 
lépünk a cél felé, de egy idő után lelassulunk, majd 
megállunk. Abban a pillanatban szükségünk van 
Isten felrázására, hogy haladhassunk tovább.

Imádkozzunk,  hogy  érkezzen  el  életünk  bármely 
helyzetében  ez  az  ébredés!  Hiszen  a  híd  vége  még 
messze van, de el fogunk oda érkezni, ha nem állunk 
meg.

Slezák Bence
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Örök értékek a Pál utcából
Nekem  is  megadatott  az  a

szerencse,  hogy  láthattam a
Vígszínházban, az immár több, mint egy
éve   futó  darabot.  Nehéz  megcsípni a
bejutást a műre, már hónapokkal előre
megjósolható   a   teltház.   A   színdarab
népszerűsége a könyv iránti keresletet is
fokozta és már mindenki együtt kiáltja:

„mi vagyunk a grund!”
 De   miért   is   ilyen   sikeres,   mi

húzódik  emögött  a  háttérben?  A
barátságnak, bajtársiasságnak hihetetlen
ereje  van.  Magam  is  nem  egyszer
megtapasztaltam  életem  során.
Általános iskolás korunkig, ha tehettük
mindig  együtt  voltunk  a  legjobb
barátommal.  Nem  számítottak  a
körülmények, mert tudtuk nem hagyjuk
magára a másikat soha. Elképesztő ereje
volt  ennek  az  összetartozásnak  és
bizalomnak.  Benne  voltunk  a
legkülönfélébb szituációkban. A suliból
való hazaérkezésünk után első teendőm
volt  a  focilabdámat  a  bicikli
csomagtartójára tenni, a tornazsákomba
pedig   beletenni   a   stoplist   és   úton  is
voltam   rögvest   a   pálya   felé.   Miután
elfáradtunk   leültünk   és   az   élet   nagy

dolgait  vitattuk  meg  az  éjszakába
nyúlóan. 

 Tudtuk  jól,  számíthatunk
egymásra,   és   ahogy   a   jó   dolgokból
együtt   vettük   ki   a   részünket,   a   rossz
helyzetekben  is  kitartottunk  egymás
mellett.   Nem   számított   milyen   szorult
körülmény  volt  és  mekkora  nagy
verekedésbe csöppentünk éppen.

A Pál utcai fiúknak az életszerűsége
és a soha el nem évülő értékekről szóló
tanúbizonysága  mindenkit  megérint.
Úgy vélem a reformáció egyik jelszava,
az „ad fontes” tökéletesen párosítható a
Pál utcai fiúkkal. A reformációnak nem
az  volt  a  nagy  vívmánya,  hogy
bármilyen  új  dolgot  feltalált  volna,
hanem egyszerűen Luther és a többiek
rámutattak arra az igazságra, ami eddig
is előttük volt, csak éppen árnyék vetült
rá. Központi elem a kettőben a szilárd
talajon   való   állás   és   az   ahhoz   való
ragaszkodás.   Nem   lehet   attól   eltérni,
mert akkor megrendül az arra felépített
élet.

Amikor  1521-ben  Wormsban
felszólítják  Luthert,  vonja  vissza  az
írásait,   így   felel:   „Szentíráshoz   vagyok
kötve,   és   lelkiismeretem   Isten   igéjének
rabja.  Nem
tudok  és
nem   akarok
visszavonni
semmit,
mivel  se
nem
biztonságos,
se  nem
helyes  a
lelkiismeret
ellen
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cselekedni” Nemecsek Ernő kihallgatja a
vörösingeseket  egyedül  és  az  áruló
Geréb megnyugtatja Áts Ferit, mondván
nem   kell   félnie,   nincs   a   Pál   utcaiak
között egyetlen bátor fiú sem, aki szólni
merne őróla, ha tudnák mit cselekszik.
Ezt  már  Nemecsek  nem  hagyhatta
annyiban:   “Dehogy  nincs!”  Majd
folytatja:  “nem  szóltam  volna,  fenn
maradhattam   volna   a   fa   tetején,   amíg
maguk   mind   el   nem   mentek   volna,
hiszen ott gubbaszkodtam már fél négy
óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy
köztünk   nincs   egy   se,   aki   bátor  volna,

hát akkor gondoltam: "Megállj, majd én
megmutatom neked, hogy akad még a
Pál utcaiak közt is bátor fiú, ha nem más,
hát a Nemecsek, a közlegény!”

A   műben   több   nagyszerű   jellem
van, akik rendkívül tiszta és határozott
értékek   mellett   foglalnak   állást.   Együtt
vívják meg életük harcát és mindenki a
másikért  küzd,  mert  érzik,  “Nincs
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja barátaiért” (Ján. 15, 13),
és   azért   amiben   őszintén   és   igazán
hisznek.

Tóth Kornél

K: Mesélnétek kicsit magatokról?

Á: Vidékről származom, egy kis faluból,
Nőtincsről.  2010-ben  kerültem
Budapestre,   az   egyetem   miatt.   Elsőre
hozzá kellett szoknom a városi élethez,
de minden nehézség nélkül vettem ezt

az akadályt, és azóta is szeretek Pesten
élni. Sok barát és élmény köt már ehhez
a városhoz.
Szeretek focizni, már serdülőkorom óta
csapatban   játszom,   persze   nem   magas
szinten  csak  a  mennyei  megyeiben.
Pestre   kerülésem   után   még   sokáig   a

Akik felvételiznek, vagy már felvételt 
nyertek a teológiára, ezzel a kérdéssel 
biztos,  hogy  találkoznak  és  ez  a  kérdés  a 
későbbi tanulmányaik alatt is elkísér 
minden érintett személyt.
Két olyan hallgatóval készítettünk interjút, 
akik már néhány éve a teológia padjait 
koptatják, ugyanakkor nem ez volt az első 
felsőoktatási intézmény, amelybe 
jelentkeztek az érettségi után. Vajon miért 
történt ez így, mi volt ezzel Istennek a 
terve, és tényleg minden kár és szemét 
Krisztuson kívül, ahogy azt Pál apostol 
mondja? Garai Szilvivel és Nagy Ádámmal 
folytatott beszélgetésünket olvashatjátok.

Miért pont a 
teológia?

Miképpen 
döntötted el, 

hogy Istent 
szeretnéd 
szolgálni?
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szomszéd falu csapatában játszottam, de
tavaly óta pesten focizom az Erős Vár 
FC-ben. Szeretek olvasni, és különböző
társasjátékokkal játszani.
Sz: Erdőkürtön   nőttem   fel,   ami   egy
gyönyörű   kis   falu   Nógrád   megyében.
Lelkészemet  idézve  „pedigrés
evangélikus” vagyok: az őseim felvidéki
evangélikus  tótok  voltak.  A  családot
eredetileg  Grncso-nak   hívták   (ami   nem
rossz név…de valljuk be, a mostani egy
fokkal   könnyebben   kiejthető   :P   ).   A
kedvenc ételem a töltött paprika (vagyis
inkább   paradicsomos   húsgombóc)   – de
krumpli nélkül! Szeretem a vidrákat meg
a fecskéket, és szeretnék egy öszvért.

K:   A   mi   leszek,   ha   nagy   leszek   kérdésre   ti
milyen  válasszal  feleltetek
gyerekkorotokban?

Á: Sokáig  úgy  gondoltam,  hogy
autótervező   leszek, és   ezt   mondtam, ha
megkérdezték.   Nem   gondoltam   volna,
hogy  teológus  hallgató  leszek.
Nagymamám,  aki  katolikus  többször
mondta,   hogy   pap   lesz
belőlem, mikor általános
iskolába  jártam,  de
utána   egy   egészen  más
területen  mutattam
érdeklődést,  így  ő  is
abbahagyta  ezt  a
szokását.

Sz:  Mindig   más   volt   a
válasz, de szinte mindig
állatokkal  akartam
dolgozni.   Azt   hiszem,
főleg  zsoké  vagy
állatorvos szerettem volna lenni.
Arról  viszont  sokkal  határozottabb
elképzelésem  volt,  hogy  mi  nem

szeretnék   lenni:   karmester   és   lelkész.
Isten másképp gondolta. :D 

Gyerekként  milyennek  láttátok  az
evangélikus környezeteteket, és mennyire
voltatok benne a gyülekezeti életben?

Á: Minden  vasárnap  mentünk  a
családdal   istentiszteletre   a   szomszéd
faluba  Ősagárdra.  Gyerekként  nem
sokat  értettem  az  alkalmakból,
leginkább  azon  versenyeztünk
testvéreimmel,   hogy   ki   dob   pénzt   a
perselybe,   és   mennyit.   Aztán   voltak
néha   Nőtincsen   is   istentiszteletek   a
helyi   általános   iskolában,   aminek   az
izgalmas részét az adta, hogy vasárnap
este   csak   egy   termet   használtunk   az
alkalomra,   és   utána   pedig   a   sötét
iskolában   rohangáltunk.   A   hittanokra
rendszeresen   jártam,   és   szerettem   is
járni,   mert   jó   hangulatúak   voltak,   és
érdekeltek  a  bibliai  történetek.
Konfirmáció  előtt  vasárnap  külön

alkalmak  voltak
amikor   készültünk,   és
egyszer  (vagy  lehet
többször is) kihagytam
emiatt   a   focimeccset,
ami  az
elkötelezettségemet  is
jelezte.  Azóta  sem
tudom   egészen,   hogy
ez  az  elkötelezettség
szüleimnek  való
megfelelési kényszer, a
szégyentől  való
félelem,   vagy   tényleg

belülről  fakadó  volt-e.  Konfirmáció
után   nagyjából   tartottam   a   vasárnapi
istentiszteleteket.   Ifire   nem   jártam,   de
mikor 2010 környékén ismét új lelkész
került   a   gyülekezetbe   elkezdtem   ifire
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járni,   az   alkalmak   nagyon   tetszettek,   a
nőtincsi istentiszteletek is újra elindultak,
amin az ifi énekelt, segítkezett, ezért sok
nőtincsi fiatal is járt ezekre az alkalmakra.
Az  ifi  azóta  átalakult,  mert  egyre
kevesebbet  jártunk  haza,  és  jött  az
generáció váltás. 

Sz: Az  évek  során  természetes
közegemmé  vált  a  gyülekezet.  A
nagypapám a haláláig volt a gyülekezet
gondnoka,  a  nagymamám  és  édesapám
presbiterek   voltak,   úgyhogy   nem   volt
kérdés, hogy húgommal mi is ott legyünk
minden   alkalmon   –   bár   kezdetben   ez
nehezen  ment.  Amikor  kicsi  voltam,
utáltam  templomba  menni,  mert
szörnyen   unatkoztam,   és   nem   bírtam
nyugton   ülni.   A  dédim  el  is  könyvelt
leendő   templomkerülőnek…Végül nem
lett igaza :D Szépen lassan belenőttem a
gyülekezetbe.  Nagyon  szerettem  a
hittanórákat,   a   konfi   előkészítőket,   és
sokszor   voltunk   hittanversenyeken   is.
Ezek   után  az   sem  volt  kérdés,  hogy az
általános  iskola  után  az  aszódi
evangélikus  gimnáziumba  megyek
továbbtanulni.

Mikor  és  minek  a  hatására  kerültetek
Istenhez közelebb?

Á: Kezdve  a  hittanóráktól,  a
konfirmációig,   mind   hatással   volt   rám.
Ezek   mellett   különböző   nyári   táborok,
ahol   voltam   Tóalmáson,   Biatorbágyon,
Vanyarcon (10x voltam) mindet használta
az   életemben   Isten.   Mikor   felkerültem
Pestre   a   nővérem   és   néhány   barátom   a
Fiatalok  az  Élet  Küszöbén
diákszervezetbe járt. Hívtak engem is, és
elkezdtem járni az alkalmaikra, ahol sok
különböző  háttérből  jövő  fiatallal
találkoztam,   ami   közös   volt   bennünk,
hogy  valamilyen  módon  az  Istent

szerettük   volna   jobban   megismerni.
Nagy   hatással   volt   az   életemre,   amíg
aktívan  részese  voltam  annak  a
közösségnek.

Sz:  Mióta   az   eszemet   tudom,   tudom,
hogy   Isten   van,   és   szólhatok   Hozzá.
Emlékszem,   esténként   a   szüleimmel
mindig   az   Én   Istenem,   jó   Istenem
kezdetű imát mondtuk el (jó ideig nem
értettem,   hogy   mije   van   nyitva   az
Atyának…de   azért   ez   nem   rengette
meg abban való bizalmamat, hogy Isten
meghallgat).  Sok  éven  keresztül
tanultam  Istenről,  JÉZUSRÓL,  és
közben  volt  pár  „istenélményem”,
amikor   közel   éreztem   magam   Hozzá.
Ha kellett valami, imádkoztam. Bíztam
abban,  hogy  megsegít.  Jó
kereszténynek  gondoltam  magam,
elvégre  viszonylag  rendes  kislány
voltam.   Sokáig   nem   is   vettem   észre,
hogy  valami  nincs  rendben.   De  aztán
elindult   bennem   egy   folyamat,   amely
az  angyalföldi  fiatal  felnőttek
bibliakörén  kezdődött.  Nem  tudom
megmagyarázni, hogyan munkálkodott
a Szentlélek, de egyszer csak világossá
vált, hogy egészen addig vak voltam.
Jézus korábban maximum egy kedves
vendég  volt  az  életemben,  de
tulajdonképpen nem akartam, hogy az
Uram  legyen,  és  beleszóljon  a
dolgaimba.   Nem   gondolom,   hogy   az
életváltozást,  újjászületést  vagy
nevezzük   bárhogy,   dátumhoz   kellene
kötni.  Nekem  mégis  van  egy
különleges  nap,  2014  pünkösdje,
amikor   valami   hasonlót   élhettem   át,
mint   Péterék   azon   az   elsőn.   No   nem
azért,   mert   lángnyelveket   és   zúgást
tapasztaltam…  (:  hanem  mert  a
Szentlélek érezhetően munkálkodott. Ő
mutatta meg, hogy hiába voltam közel
Istenhez,  elveszett  voltam,  mint  a
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tékozló  fiú  bátyja.  Isten  törvénye
kárhozatra   ítélt,   de   ezzel   egy   időben
életemben először igazán felragyogott az
evangélium, hogy mégsem nekem kellett
meghalnom.   Mert  Isten  szeret. Annyira
hihetetlen  volt  ez  az  újonnan
megtapasztalt,  igazi  szabadság  és
békesség,  hogy  muszáj  volt  azonnal
elmondanom minél több embernek (ez is
kolingvizmus,   ugye,   Bácskai   tanár   úr?
(:  ). Azóta is ezt szeretném!

A   középiskolai   éveitek   alatt
milyen  jövőbeni  terveitek
voltak?

Á: Vácra  jártam
középiskolába  hardveres
osztályba,   a   terv   az   volt,
hogy   a   BME-re   megyek
tovább,  első  körben
mechatronikai   mérnökire
szerettem  volna
mindenképpen  bejutni,
majd  mérnök
informatikusira, és villamos mérnöknek.

Sz:  Én   a   jelentkezési   időszak   legvégéig
nem  tudtam  eldönteni,  hogy  merre
szeretnék  elindulni.  Már  akkor  is
kacérkodtam,   a   lelkészség   gondolatával,
de   részben   lebeszéltek   róla,   részben   én
magam gondoltam úgy, hogy nem ez az
én utam. Annyit már akkor is sejtettem,
hogy  ezt  a  hivatást  nem  lehet  félgőzzel
csinálni,   és   nem   érdemes   csak   azért
beiratkozni, mert valamennyire érdekel a
teológia. Azt sem  akartam,  hogy  B  terv
legyen  arra   az  esetre,  ha  máshová nem
vennének föl, mert úgy gondoltam, hogy
ahhoz  túl  különleges  ez a
tudományterület. Így végül a Károlin és
Szegeden   jelöltem   be   a   pszichológiát,
mert  már  akkor  is  szerettem  volna
emberekkel foglalkozni. Harmadik helyre

pedig   a   szegedi   régészképzés   került
(azóta sem értem, ez utóbbi hogy jött…)

Mikor  és  miért  döntöttétek  el,  hogy  a
teológiára jöttök?

Á:  A BME-re való továbbtanulás terve
nem  sikerült,  mert  nem  lett  elég
pontom.   Nem   mondom,   hogy   sajnos,
mert,   ha   felvesznek,   mostanra   vagy

idegroncs lennék, vagy
milliomos,  vagy
mindkettő. A Műszaki
Egyetem  helyett  az
Óbudai  Egyetemre
vettek  fel  mérnök
informatikára,   ahol   az
egyetemi  évek  alatt
csatlakoztam  a  fent
említett
diákszervezethez,
aminek  hatására
megérett bennem az a
döntés,  hogy  a

teológiára  szeretnék  jönni.  Ez  a
lehetőség   már   az   érettségi   előtt   is   ott
motoszkált  a  gondolataimban,  de
egyszerűen  nem  foglalkoztam  vele,
majd a második körös jelentkezésnél is
gondolkoztam   a   teológián,   de   nem
jelöltem  meg  mint  szakot  amire
szeretnék menni, pedig nagyon ott volt
bennem, hogy teszek egy próbát, és 3-
nak jelölöm, ha nem jön össze az első
kettő.

 Sz: Ahogy már mondtam, nekem előbb
jött  az  elhívás,  és  csak  utána
tapasztaltam   meg   Isten   életváltoztató
szeretetét.   Az   ÚRnak   vannak   néha
ilyen  fura  dolgai…   Nekem  Fabiny
püspök   úr   kérdésével   kezdődött   az
egész.  Épp  az  Európai  Egyházak
Konferenciájának  nagygyűlésén
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voltunk, amikor egyszer csak, félig talán
viccesen megkérdezte, hogy „Na, Szilvi,
mikor jössz a teológiára?”. Akkor voltam
másodéves a pszichológián, és maximum
a   levelező   katekéta   képzést   terveztem
elvégezni. Ez a kérdés azonban elindított
valamit, egész este pörgött bennem. Meg
az  aznapi  újszövetségi  ige  az
Útmutatóban:   „ha   valaki   prédikál,   úgy
mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki
szolgál,   úgy   szolgáljon,   mint   aki   azt
Istentől  kapott  erővel  végzi,  hogy
mindenkor  Isten  dicsőíttessék  Jézus
Krisztus által” 1Pt 4,11. Innentől kezdve
egyre  erősödött  az  elhatározás.
Őrültségnek   tűnt,   de   talán   pont   ezért
Istentől valónak.

Nincs  bennetek  megbánás?  Ha
visszaforgathatnátok az idő kerekét, rögtön a
teológiára jelentkeznétek?

Á: Nincsen.   Ha   arra   gondolok,   hogy
mennyi  mindent  tanultam  a  másik
egyetemen,  és  mennyit  fejlődtem

személyiségre,  ugyanis  nagyon
visszahúzódó,  nagyon  nehezen
kezdeményező  ember  voltam,  és
valamilyen szinten még vagyok is, de
ha   a   fejlődésre   gondolok,   akkor   nem
kezdenék   egyből   a   teológián.   Sokat
jelentenek azok az évek számomra, és
sok   mindent   máshogy   csinálok   itt   a
teológián a korábban tanultak hatására.

Sz:  Egyáltalán nincs! Bár igazi vénség
leszek, mire itt végzek, nagyon örülök,
hogy  így  alakult.  A  lelkészséghez
szerintem   nagyon   kell   élettapasztalat,
az  önismeret  borzasztó  fontos!  Én
mindenkit bátorítanék, hogy a Teológia
előtt végezzen el egy másik képzést, de
legalább  egy  évre  menjen  el
önkénteskedni,  már  1  év  is  sokat
számít! (ne haragudjatok, kedves jövőre
érettségiző   leendő   hallgatók,   nem   a
lelkesedéseteket   akarom   letörni,   csak
szeretném, ha könnyebb dolgotok lenne
itt és majd a hivatásotokban ;)

Tóth Kornél

Hirdetések
November 22. – nyílt nap

November 23. – szappanos Curling
November 30. – társas est
December 6. – HÖk Fórum

December 7. – mikulás buli

A további híreket a HETEK-ben találjátok!

8



Először   is   szeretném   megköszönni
nektek,  hogy  olvastátok  könyvemet.
Őszintén   szólva,   meglepő   számomra,
hogy keresztényekben, teológusokban is,
nyomot hagy az élettörténetem. Hála a
Jóistennek most már tudom, nagyon sok
Luther él a közöttünk, de még nem teljes
mértékben  aktívak  és  önfeláldozóak.
Miért nem? Szerintem egyszerű a válasz:
beleragadtunk   a   komfortzónánkba.   A
fogyasztói   társadalom   ezt   diktálja   a
médián   keresztül,   mert   a   felgyorsult
világunk ezt kívánja meg és nem ad teret
és időt a talentumaink felfedezésére és
kivitelezésére.

De a jó hír az, hogy meg van az ideje
mindennek.  Jézus  nem  szerette  a
langyos állapotot. Képmutató, felszínes,
külsőleg  Istenfélő,  de  belül  velejéig
romlott, álszent emberekkel találkozott.
Szerintem ezért is volt kedves számára
az   istentelen,   elesett   bűnös,   például
amilyen   én   voltam.   Önpusztító   életet
éltem, mindent és mindenkit gyűlöltem,
az   anyámat,   az   iskolát,   a   románokat,
mert  nem  élhettem  szabadon,
magyarként.  Azt   kérdezed   miért   adta
elém  Isten  ezt  a  sok  akadályt
megpróbáltatást? Már értem! :) Nagyon
jó  a  humora  szerintem,  soha  nem
engedte  meg,  hogy  beledögöljek  az
életvitelembe, mindig fogta a kezem és
továbbvitt.   Száz   és   száz   új   lehetőséget
adott az életemben arra, hogy felálljak és
továbbmenjek. Rengeteg embert küldött,
aki segített. Így volt ez akkor is amikor
gerinctelen   voltam   –   csak   akkor   még
nem értékeltem ezt, fogalmam sem volt

Lutherhez hasonlóan rátalált az 

kegyelmes  Istenre  Gombola András  
is, akinek a tavalyi évben jelent meg a 
Nem hagyhatom kint Istent c. személyes 
életútját leíró írása a Luther kiadó 
gondozásában.  A szerző teljes 
őszinteséggel ír fiatalkori 
élményeiről,  sportsikereiről,  majd  az 
alkoholba és a drogokba vezető 
útjáról, mely egészen az 
öngyilkossági kísérletekig vezetett. Ez 
folytatódhatott volna, de bekerül egy 
rehabilitációs  központba,  ahol  végül 
Isten megérinti őt, rámutat addigi 
botlásaira,  de  felkínálja  kegyelmét  is, 
mely  az  újrakezdést,  a  reményt  és  a 
lehetőséget jelenti egy teljes életre.

Luther Mártont úgy tartjuk számon, 
mint akit csak az hajtott, hogy az 
egyházat  megreformálja.  Holott  az  ő 
reformációja benne kezdődött el, 
amikor feltette a kérdést: 

„Hogyan 
találhatnék 
irgalmas 
Istent?”
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arról, hogy Istentől van minden. Még az
ördögi is!

Kicsit azt éreztem, hogy halhatatlan is
vagyok,  mert  a  sok  morbid
öngyilkossági   kísérletembe   soha   nem
dögöltem bele. Mi volt Istennek ezzel a
célja? Csak annyi, hogy  HAZATALÁLJAK!
Mert Ő annyira szeretett, hogy engem,
az  eltévedt
bárányt   minden
eszközzel
formáljon,
méltóként
vigyen   nyájába,
csontig
levetkőztessen,
fehérbe
öltöztessen,
szentté  tegyen,
hogy  Őt
képviseljem  az
evilági  életben
álarcok  és
megfelelési
kényszer nélkül.
Jézus  vére
tisztára mosott –
de  nem
szeretem   ezt   a
kifejezést,  mert
ez  számomra
sablonos.  Ha
reformációról  van  szó,  akkor  én
elmondanám,  mit  tett  velem  Jézus:
Megengedte,  hogy  próbálgassam  a
szárnyaim, végig ott volt mellettem, és
fogta a kezem. Hagyott hibázni, mert a
hibák  miatt  lesz  az  ember  edzett,
szellemileg   és   lelkileg.   Megengedte   a

sikert  is,  hogy  megtapasztaljam  a
sztárságot.   A   személyesen   rám   szabott
terve az volt, hogy az egómat széttörje.
Az   egó   alatt   az   ördögi   ént   értem.
Hogyan   érte   el?   Egyszerűen:   csövessé
tett!   Ez   tőle   volt;   amikor  koldultam   és
mások  leköptek,  tisztán  éreztem  a
jelenlétét. 

Amikor  sztár
voltam,
gyűlöltem én is a
hajléktalanokat.
Mindkét végletet
megmutatta
nekem  Isten.
Minden
helyzetbe
betekintést
engedélyezett   és
közben megóvott
attól,  hogy
megszerezze  az
ördög   a   lelkem.
Már  születésem
előtt   kiválasztott
erre az útra, már
születésem  előtt
tudta,  hogy
hasznos katonája
leszek.  Hogy
honnan  tudom
ezt?   Kicsit,   most

ahogyan ezt leírom, könnyes a szemem.
Sokszor  könnyes  a  szemem,  mikor
érzem  a  tökéletes,  feltétel  nélküli
szeretetét.  Onnan  tudom,  hogy  én
gondolkodás nélkül halnék fizikálisan is
ezért az ügyért, mert Ő az aki ÚJ EMBERT,
formált belőlem, az én jelenlegi sikerem
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az Ő érdeme. Ha nekem a mai napom
lenne az utolsó, én akkor letérdelnék és
felkiáltanék:   köszönöm   Istenem,   hála
Neked azért, hogy  SZABADDÁ TETTÉL, és
megmutattad nekem, mennyire szép az
élet,  a  természet,   az   ember   maga,  ha
meglátom a lelkét.

Annyira  szép  a  gyermeki  lélek  – 40
kis  vívóval  dolgozom  mint  edző,
szakosztályvezető –, bennük még ott van
a   krisztusi   feltétel   nélküli   szeretet   és
később elvesztik mert erre formálja őket
a   világ.   Jelenleg   sikeres   edző   vagyok,
mindenki   ismeri  a  múltam. Most  már
csak  akkor  viselek  maszkot,  ha
vívómaszk van a fejemen edzés közben.
És miért nem leszek ismét inkább sztár
mint sikeres edző? Mert tudom, hogy ez
nem az én érdemem. Van egy „krisztusi
énem”, ami lecsillapítja az egót bennem.
Hatodik  éve,  hogy  szermentesen  élek,
nincsenek kísértéseim, 5:30-kor ébredek,
22:00-kor  fekszem,  hihetetlen
mennyiségű energiát mozgatok meg nap
mint nap, és ez mind Tőle van. A csontig
szétvágott kezem tökéletesen működik,
Európa  Bajnokságon  voltam
Olaszországban,  magyar  trikolóros
melegítőben,   a  szívem  szeretetét,  és  a
magyarságom   képviseltem.   14   vívóm
jött  velem  jutalomkirándulásként,  mert
szenzációsan   versenyeznek,   vívnak  és
mert partnerek vagyunk. Én az edző, ők
a  sportolók.  Szeretetben  edzünk,

keményen  és  családias  hangulatban.
Edzések   végén   van   egy   két   perces
relaxáció. Ők mozdulatlanul fekszenek a
sötétben, két percen keresztül, én közben
imádkozom értük és családjaikért. Talán
ezért vagyunk ilyen sikeresek. Én, a volt
ateista,   alkoholista   másért   imádkozom!
A   csapatban   minden   szülő   ismeri   a
múltam, már a nagyobb gyermekek is.
Rábízzák  gyermekeiket  egy  volt
gerinctelen alkoholistára.

Hát   ilyen   Istenem   van   nekem.   A
legjobb  drog,  amit  életemben
kipróbáltam, az a Jézus-pirula! Nagyon
jó,  nincs  másnaposság,  tele  van
energiával,   fogyasztás   után   nem   vagy
depressziós  tőle,  mellékhatása  a
hihetetlen,   nagy   mennyiségű   szeretet,
fáradhatatlanság  és  a  mennyországi,
hazautazós  hatás.  Mennyország  a
Földön a már elkészült, de még ki nem
adott új könyvemnek a címe. A bennem
lezajló  harcokról  szól,  Végh  Tamás
lelkész  írta  meg  hozzá  az  ajánlót.
Tavasszal szeretném megjelentetni.

Szívből  kívánom  Nektek  és
magamnak is egyaránt, hogy értékeinket
ne   adjuk   fel   soha,   a   tanítónk   pedig
maradjon Krisztus.

Köszönöm,   ha   ezt   elolvastad!   Isten
Áldjon benneteket!

Gombola András
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„Ha nekem valaki a wormsi birodalmi 
gyűlésen azt mondta volna, hogy hét év 
múlva házasember leszek, feleségem és 
gyermekeim lesznek, kinevettem volna. 
Ugyanis nem gondoltam arra, hogy ilyen 
messzire fogok menni. Eredetileg csak a 

búcsúk ellen akartam küzdeni.”

WA.TR 3:211 (3177. sz.)
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