
Bevezetés

„Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, 
ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot 

mutatott be rajta, és olajat öntött rá” 
(1Móz 35:14)

A Bibliában több alkalommal is találkozunk azzal, hogy a hívők emlékosz-
lopot állítanak. Többnyire azért tették, mert valamit megtapasztaltak Isten 
munkájából az életükben, és ennek szerettek volna maradandó emléket állítani. 

Hasonló pillanat érkezett el a Miskolci Keresz-
tény Gyülekezet életében is, hiszen most ünne-
peljük közösségünk létrejöttének tizedik évfor-
dulóját. Tíz év alatt Isten olyan munkát végzett 
el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk 
együtt megünnepelni, és amelynek szeretnénk 
emléket állítani e füzet által. 

Egy ilyen emlékkönyv mi mással is kezdődhetne, mint hogy bizonyságot 
teszünk arról, amit Jeremiás is mondott: „Mert csak én tudom, mi a tervem ve-
letek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek” ( Jer 29:11). Nem romlást, hanem az isteni reményt és gondvi-
selést tapasztaltuk meg gyülekezetünkben, miközben az első keresztények 
mintáját követve igyekszünk megélni közösségi életünket. Közben pedig rá-
jöttünk, hogy a gyülekezet fennmaradása nem a mi emberi erőfeszítéseink 
eredménye, hanem egyedül Isten érdeme. Ugyanis Isten az, aki a gyüleke-
zetépítés munkáját végzi közöttünk. Jézus az, aki minden hívő közösségét, 
a láthatatlan Egyházat felépíti: „Én... építem fel egyházamat, és a pokol kapui 
sem fognak rajta diadalmaskodni” (Mt 16:18). De Jézus az, aki a helyi gyüle-
kezetünket is építi tetszése és akarata szerint. 

Köszönjük, Jézus! Nélküled nem sikerült volna ez a tíz év...

„Isten olyan munkát végzett 
el bennünk és közöttünk, 
melyet szeretnénk együtt 
megünnepelni...”
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In memoriam Madarász István
– avagy: ahogy a feleség megemlékezik
az MKGY alapítójáról

Madarász István 1948. április 30-án született Miskolcon, egy nyolcgyerme-
kes keresztény család hatodik gyermekeként. Isten létezése soha nem volt 
kérdés számára, mindig emlegette „A hitet az anyatejjel szívtam magamba”. 
A népes családot édesapjuk matematika-fi zika szakos tanári fi zetéséből tar-
totta el. 1962-ben – miután a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet első 
vezetője az Úrhoz költözött – édesapjuk lett a gyülekezet vezetője. 

Ebben az időben István idősebb testvérei már mind megtértek, és ő is tudta, 
hogy nem elég, ha a szülei hívők, neki is személyesen el kell fogadnia az Úr 
Jézust Megváltójának. 1962 nyarán megtért, és az volt a vágya, hogy olyan 
erős legyen a hite, mint édesapjáé.
Azokban az (kommunista) években a hitét nyíltan megvalló keresztény em-
ber nem taníthatott iskolában, így édesapját is behívatta az igazgató, és dön-
tés elé állította, válasszon a tanítás és a gyülekezet között. Ő rögtön a gyüle-
kezetet választotta, de azt mondta, megbeszéli otthon a családjával. Felesége 
és gyermekei egyhangúlag azt mondták: „Válaszd a gyülekezetet!” Mindezt 
annak ellenére, hogy tudták, a család egyetlen jövedelme az édesapa fi zetése 
volt. Istvánnak ez az erős hit egész életére követendő példává vált. 

Édesapjuk elvesztette állását, tanárként többet nem dolgozhatott, de a csa-
ládnak enni kellett, még minden gyermek iskolás volt, ezért mindenféle al-
kalmi munkát vállalt, vagonokba téglát pakolt, zöldségesnél rohadt krumplit 
és káposztát válogatott. Esténként pedig bekötött, vérző ujjakkal prédikált. 
De nem zúgolódtak, tudták, Isten gondoskodik az övéiről.
A Zöldért igazgatója érettségire készült és megtudta, hogy egy tanár dol-
gozik ott. Felkérte, hogy segítsen neki leérettségizni. Így kiemelte a segéd-
munkából és irodai munkát kapott, ahonnan később magasabb nyugdíjjal 
engedték el, mintha megmaradt volna a tanári állásában. 

István 25 éves korától egyre több gyülekezeti szolgálatban vett részt, édesap-
ja és pár presbiter testvér mellett egyre sűrűbben hirdette az igét. Az ifj úsági 
körnek is vezetője lett. 



3

1974-ben házasodtunk össze. Az Úr hat gyermekkel ajándékozott meg minket. 
Nagyon sokszor megtapasztaltuk az Úr vezetését, segítségét. Közös életünket 
albérletben kezdtük. Első gyermekünk születése után új albérletet kellett ke-
resnünk. A lakáskérelmünk évek óta bent volt a lakásosztályon, és amikor már 
a harmadik gyermek is pár hetes volt, a főbérlő elköltözése miatt rosszhiszemű 
jogcím nélküli lakosok lettünk, és megkaptuk az utolsó kilakoltatási felszólí-
tást is. Amikor már ki kellett volna költöznünk az albérletből, aznap hozta a 
postás a kiutalási értesítést az új lakásról. Apróság, de a költözés előtti este ké-
sőn telefonált egy ismerős, hogy az új lakás beázott, lakhatatlan lett, nem lehet 
másnap költözni. Ekkor már minden dobozokban volt, a kicsiknek is mindene 
össze volt csomagolva. Hirtelen aggódhattunk volna, mi lesz – ehelyett egyet-
értettünk abban, hogy itt emberileg semmit nem lehet tenni, mindent az Úr 
kezébe tettünk, és békességben lefeküdtünk aludni. Másnap reggel István ko-
rán elment az új lakáshoz, ahol a gyülekezetből már várta a költöztető brigád. 
A lakás teljesen rendben volt – más lakásban volt a probléma. 

Ezeken és még sok nehézségen, próbán keresztül erősödött a hitünk és bi-
zalmunk Istenben. István sokat foglalkozott a Mt 6:33-mal, és hirdette a 
testvéreknek, hogy nem a mindennapi munkánk miatt van ételünk és ita-
lunk, hanem mert az Úr gondoskodik rólunk. Az első ilyen szolgálata után 
elvesztette az állását. Akkor már négy gyerekünk volt. Az Úr megpróbálta 
a hitünket, és amikor teljes békességgel és bizalommal az Úr kezébe tet-
tük a megélhetésünket, újra kapott munkát. Elmondta a testvéreknek, hogy 
változatlanul ez a meggyőződése, de kicsit fél attól, hogyha erről tanít a 
testvéreknek, akkor az Úr újra megpróbálja, és ez így is történt, még kétszer 
vesztette el az állását. De a legcsodálatosabb módon mindig kapott új mun-
kát. A gyülekezetben ifj úsági vezető volt, nyáron táborba vitte a fi atalokat, 
ahol a mindennapi evangélizáción sok fi atal megtért. Lakásunkban 20 évig 
fi úórákat tartott, ahol rendszeres igetanulmányozással felkészítette őket a 
szolgálatra, hogy másoknak is tovább tudják adni az evangéliumot. Sok ke-
resztény alapítványban részt vett, több keresztény táborban éveken keresztül 
tanította a fi atalokat Tóalmáson és Dömösön. 
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Lakásunkban sok vendéget fogadtunk, a gyülekezet külföldi vendégeit is több-
ször szállásoltuk el, így alkalma nyílt más országok igehirdetőivel sokat beszél-
getni az Igéről, különböző bibliai látásokról. Nem a gyülekezeti szokások, em-
beri hagyományok befolyásolták, mindig az volt a kérdés „De mit mond erről a 
Biblia?”. Világossá lett számára, hogy nem nagy elődeink látását, hanem a hitét 
kell követni! Lassan, évek alatt megérett benne, hogy kötöttségektől, emberi 
korlátoktól mentes új munkát csak új gyülekezet plántálással lehet kezdeni. 
Ebben nagy segítségére voltak John Lennox-szal folytatott beszélgetései, Fred 
Colvin szolgálatai. Emellett bátorítás volt számára Flesch Károly barátsága is.

Az új gyülekezet kezdete
Ezért, a 2003. januári gyülekezeti óra után elbúcsúztunk az egész családunk-
kal együtt, valamint Kovács Péter és családja is, a gyülekezettől és vezetőjétől, 
aki imatámogatásukról biztosított mindannyiunkat. Nehéz volt, mert – bár a 
célt tudtuk – nem láttuk a következő lépést.
Ekkor kaptuk azt az Igét, ami a Jer 29:11-ben van megírva: „Mert csak én 
tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr - : békességet és nem romlást tervezek, 
és reményteljes jövőt adok nektek.” Óriási erősítés volt számunkra. A következő 
vasárnap délelőtt a lakásunkon jöttünk össze, ahol már egy református fi a-
talember is részt vett az alkalmon, aki Miskolcon tanult. Vasárnap délelőt-
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tönként együtt megtörtük a kenyeret. Mivel pár hét múlva egyre több érdek-
lődővel bővült a házikör, ezért helyet kerestünk a gyülekezeti alkalmaknak.
Közben megtudtuk, hogy a Miskolci Golgota Gyülekezet megszűnt. Így fel-
vettük a kapcsolatot a budapesti Golgota Gyülekezet vezetőjével, aki öröm-
mel fogadta, hogy a munka tovább folytatódik magyar nyelven, Miskolci 
Keresztény Gyülekezet néven. Minden berendezési tárgyat, ami az Állomás 
úti kis bérelt termükben volt, ajándékba hagyták itt az induló kis közösség-
nek. Az Úr gondoskodását már a kezdetektől fogva megtapasztaltuk.
Kezdetben István és Péter felváltva szolgáltak. Hétről hétre tanulmányoztuk, 
hogyan kell az evangéliumot hitetlenek felé érthetően továbbadni. Próbálkoz-
tunk utcai evangélizációval, a Cora áruházban könyvosztással, húsvéti, kará-
csonyi zenés evangélizációval, de a legjobb eredményt a személyes kapcsola-
tokon keresztül értük el, a leghatásosabban így tudtunk embereket megnyerni 
az Úr számára. István vezette és fogta össze az egyre növekvő kis gyülekezetet.
Az évek során egyre több munkatársa lett, akikkel együtt tanulmányozták a 
Bibliát. Mészáros Attilával 3 éves bibliaiskolát vezetett Sándor Géza segít-
ségével, ahol több férfi testvér is részt vett a gyülekezetünkből. A bibliaiskola 
(TGYM) célja az volt, amiről a Bibliában olvashatunk, hogy a vezetők felké-
szítik, és kinevelik az utódokat, akik a munkát tovább vihetik.

Nyolc éven keresztül fáradhatatlanul dolgozott az új gyülekezet építésén, meny-
nyiségi és minőségi növekedésén. Házunkban naponta tanítványozott, lelkigon-
dozott testvéreket, „áron is megvette az alkalmat”, hogy minél több embert meg-
nyerjen az Úrnak. Bibliakört vezetett érdeklődők számára, ahol sokan megtértek. 
Több gyülekezetbe hívták szolgálni, és így a közösségünknek jó kapcsolatai ala-
kultak ki más élő hitű gyülekezetekkel, a régebbi Aliansz körbe tartozó gyü-
lekezetekkel, valamint az Erdélyben újonnan alakult gyülekezetekkel is, mivel 
sokszor ment oda a közösségünk akár Igével, akár dicsőítéssel szolgálni.

Amikor súlyos műtétje után hazaengedték, egyes testvérek fi gyelmeztették, 
hogy most már pihennie és kímélnie kell magát. Erre azt válaszolta, hogy 
még többet kell dolgoznia az Úr munkájában, hogy az időt, amit még kapott, 
minél jobban kihasználhassa.
Ez így is történt, élete utolsó napjáig utazott, szolgált, tanítványozott.
Az Úr úgy vette Magához, ahogy István imában kérte, pár perc alatt. Búcsú-
zóul annyit tudott mondani nekem: „Megyek az Úr Jézushoz!”
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... a folytatás
Ahogy Istvánt az Úr hazahívta, elfogadva az ő véleményét, megértve Isten 
akaratát, az addig vele együtt munkálkodó három közeli munkatársa állt 
helyére a gyülekezet vezetésében. A Józs 1:4-9 alapján szeretnénk Istenben 
bízva, az Ő Igéjére támaszkodva folytatni azt az utat, amit megkezdett a 
gyülekezettel, hogy Vele és Általa töltsük be az Ő akaratát, hogy együtt 
megláthassuk Isten dicsőséges munkáját.

„Az én szolgám, Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és 
ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izráel f iainak… Senki sem állhat 
ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok 
el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az or-
szágnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak 
légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, 
az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj 
mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olva-
sását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami 
ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz” ( Józs 1:1, 5-8).
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Levél a vezetőktől

Kedves MKGY!

Mire gondolhatok a gyülekezet 10. 
születésnapján? Tíz évvel ezelőtt nem 
tudtam sokat Istenről, csak azt, hogy 
valószínűleg létezik. A gyülekezetek-
ről meg szinte semmit sem tudtam.

Ma tudom, hogy Isten létezik, Jézus 
Krisztus által kegyelmet adott ne-
kem is, amit örömmel elfogadtam 
a családommal együtt és örömmel 
járunk Istennel. Ha arra gondolok, 
hogy ehhez mit tett Isten, mit tett 
Jézus Krisztus által értünk, mit tett 
évszázadokon keresztül, és mit tett 
ebben a kis közösségben, hogy hűsé-
ges emberek képviseljék az Ő szavát 
és ez hozzánk is elérjen, akkor ha-
talmas hála és az Ő bölcsessége iránt 
érzett csodálat fog el. Hála fog el, 
hogy majdnem 7 évvel ezelőtt meg-
ismertük ezt a gyülekezetet, meg-
szerettük ezt a barátságos légkört, és 
végül megérthettük és elfogadhat-
tuk Isten szeretetét Jézus Krisztus 
keresztáldozatával adott kegyelme 
által. Hála fog el, hogy egyszerű, 
hétköznapi emberekben hűséget és 
szeretetet munkál ki Isten a gyü-
lekezetben, hogy akkor és ma is 
megismerhessék Őt sokan. Hálás 
vagyok, hogy itt a gyülekezetben 

magával ragadott a Biblia szépsége, 
Isten megismerésének vágya, és bol-
dog vagyok, hogy kezébe vette az Úr 
az életem formálását, és más ember 
lehetek, mint voltam, mert látom, 
hogy megéri Isten szavára hallgatni, 
hagyni, hogy formáljon a Szentlélek 
által, és megéri Őt szolgálni.

A vágyam az, hogy a jövőben sok 
hasonló történetet olvashassunk/
hallhassunk olyan emberektől, aki-
ket ma még lehet nem is ismerünk. 
Azért imádkozom, hogy a gyüleke-
zetben tudjunk minél közelebb ke-
rülni Istenhez, minél jobban meg-
érteni és elfogadni az Ő szavát, és 
hagy munkálkodjon az életünkben, 
hogy hűségesek és az Ő szeretetét 
őszintén és bátran képviselő embe-
rek legyünk ebben az egyre feszül-
tebb világban.

Ha a gyülekezet történetére gon-
dolok, akkor is Isten bölcsessége és 
az iránta érzett hála jut eszembe. 
Hányszor éltünk meg mélyponto-
kat? Hányszor nem értettük? Hány-
szor kérdezhettük, hogy most mi 
lesz? Hogy tudunk majd továbblép-
ni? De mindig megtapasztalhattuk, 
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hogy Istennek terve van velünk, amit 
nem minden pillanatban értünk, de 
bízhatunk az Ő bölcsességében. Így 
hálát adva és Benne bízva dicsér-
hetjük Őt, várhatjuk a folytatást és 
kérhetjük az Ő áldását az életünkre!

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességé-
nek és ismeretének mélysége!
Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, 

és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! 
Ugyan ‚ki értette meg az Úr szándékát, 
vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy 
ki előlegezett neki, hogy vissza kellene 
f izetnie?’ Bizony, tőle, általa és érte 
van minden: övé a dicsőség mindörök-
ké. Ámen” (Róm 11:33-36).

Szeretettel,
Lengyel Tibi

Kedves Gyülekezet! 

Nehéz e levelet elkezdeni anélkül, 
hogy ne törne fel belőlem a hála, 
részben Istenért, részben értetek. 
Isten kegyelméből megváltozott a 
gondolkodásom, felismerhettem az 
igazságot, miszerint Isten úgy sze-
retett, hogy az egyszülött Fiát adta 
értem. Mivel az Ő kegyelme által 
döntést hozhattam mellette, így az 
életem megváltója, Ura lett. Ő az, 
aki formált engem édesanyám mé-
hében, aki kiemelt a mélységből, aki 
szenvedett értem, hogy élhessek, és 
aki reménységet, valamint célt adott 
az életemnek. Számtalan dolgot kö-
szönhetek meg Istennek, és még az 
is jó érzés, hogy ezt nap mint nap 
elmondhatom Neki, de hála tölt el 
most azért is, hogy amennyi min-
dent nektek köszönhetek - és amit 
kívánok nektek – azt, ebben a levél-
ben leírhatom.

Az a tény, hogy egy közösség vagyunk, 
és ismerhetlek Titeket, jelentősen ala-
kítja az életemet. Ha az elmúlt tíz évre 
gondolok, különböző megtapasztalá-
sok, események, beszélgetések soroza-
ta jut eszembe, amelyekben sok szere-
tetben, áldásban részesültem általatok, 
megtapasztaltam rengetegszer az Úr 
jelenlétét és szeretetét valamint for-
málását az életemben. Aki vagyok ma, 
részben nektek köszönhetem, hiszen 
Isten rengeteget csiszolt és formált 
általatok. Ez bizony nagy dolog. Ott 
van Isten, akinek mindent köszönhe-
tek, ami előre vitte az életemet, bár-
mi is legyen az. Ott vannak a szüleim, 
családom, akik mindig is mellettem 
álltak, és ott vagytok Ti, akiken ke-
resztül Isten formál, tanít, int, szeret.

Amikor Rátok gondolok, az az üd-
vözlés van a szívemen, ahogy Pál üd-
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vözli a Filippi gyülekezetet: „Hálát 
adok az én Istenemnek, valahányszor 
megemlékezem rólatok…” Egész egy-
szerűen hálát adok értetek Istennek, 
hogy ismerhetlek benneteket, és kö-
zösségben lehetünk egymással. Ha 
Rátok gondolok, a mi közösségünk-
re, és az elmúlt 10 évre, amennyi 
mindenen együtt keresztülmentünk, 
akkor Isten bölcsessége, gondviselé-
se, szeretete domborodik ki előttem. 
Azt mindannyian hisszük, hogy csak 
Isten tudja, hogy mi a terve a saját 
életünkre illetve a közösségünkre 
nézve velünk, de milyen jó annak az 
ígéretnek a tudatában lenni, hogy Ő 
békességet és nem romlást tervezett, 
és reményteljes jövőt ad nekünk.  

Van egy reménységem, ami a közössé-
günket illeti, mely hitet és reménységet 
ad számomra: „…meg vagyok győződ-
ve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjá-
ra.” Igen! Meg vagyok győződve arról – 
még ha vannak is nehezebb időszakok 
mindannyiunk életében – hogy Jézus 

Krisztus, aki elkezdte mindnyájunkban 
a „jó munkát” Ő az, aki garantálja, hogy 
be is fogja fejezni. Hála, öröm fakad fel 
belőlem emiatt, hiszen célt, reményt 
ad! Örülök, hogy ismerhetlek bennete-
ket, hogy együtt élhetünk meg örömöt, 
és amikor nehézségek vannak, akkor 
egymás terhét hordozhatjuk. Imád-
kozom vezetésért, imádkozom azért, 
hogy én és a családom jó eszközei le-
hessünk Istennek, hogy használjon fel 
arra, hogy továbbra is rajtunk keresztül 
tudjon munkálkodni a gyülekezetünk-
ben. Szeretnénk továbbra is egy olyan 
életet élni, hogy elérhetőek legyünk, 
hogy készek legyünk arra, amire hív 
minket az Úr, hogy jó példával tudjunk 
elől járni. Imádkozom értetek, imád-
kozzunk egymásért!
Örülök, hogy egy olyan gyülekezet-
hez tartozhatok, aminek egyik fő 
tulajdonsága, hogy Krisztus van a 
középpontban. Istenem, köszönöm 
Neked az MKGY-t!

Szeretettel,
Madarász Andris

Kedves Gyülekezet,

Ahogy ti is tudjátok, 2004. novembe-
rében jöttem el először az MKGY-be. 
Előtte egy jelentős csalódást éltem 
át korábbi közösségemmel kapcso-
latban, és lelkileg nyomorultan pró-

báltam a semmiből ismét felépíteni 
a hitemet. A gyülekezetben olyan 
testvérekkel találkoztam, akik elfo-
gadtak; nem próbáltak olyasmit rám 
erőltetni, amire nem álltam készen, 
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hanem türelmesen vártak arra, hogy 
Isten kimunkálja azt az életemben. 

Ez a türelmes hozzáállás ahhoz ve-
zetett, hogy kinyíltam egy kétoldalú 
kapcsolatra veletek: el tudtam fo-
gadni azokat a lelki áldásokat, ami-
ket tőletek kaptam, és ugyanakkor 
én is tovább tudtam adni mindazt, 
amit Isten rám bízott. Másrészt Ist-
ván munkássága, valamint a veletek 
való közösség megszelídített. Rá-
jöttem, hogy ez az a hely, ahol Isten 
használni tud, és növelni tudja a hi-
tem és engedelmességem. 

Idővel egyre nagyobb felelősséget 
éreztem a vállamon, ahogy István 
bevont maga mellett a munkába, 
és együttműködtem a munkatár-
sakkal. Egy gyülekezetben szolgál-
ni nem kis dolog. Kiállni elétek, és 
hirdetni nektek Isten Igéjét – ettől 
felelősségteljesebb dolgot még soha 
nem kellett eddigi életemben gya-
korolnom. Az Ige ugyanis engem is 
megítél, formál, vezet. És megértet-
te velem, hogy mi a küldetésem. A 
Jó Pásztorról ezt írja a Biblia: „Fü-
ves legelőkön terelget, csendes vizek-
hez vezet engem” (Zsolt 23:2). Hozzá 
hasonlóan a feladatom nem az, hogy 
etessem a juhokat, hanem az, hogy 
a füves legelőkhöz és a csendes vi-
zekhez vezessem őket – az Igéhez, 
melyből maguk is táplálkozhatnak. 

Feltettem magamnak a kérdést: mit 
adott nekem ez a gyülekezet? Elő-
ször is Isten Igéjéből tiszta tanítást. 
Az első pillanattól kezdve hálás vol-
tam azért, mert nem emberi bölcses-
séget hirdettek a gyülekezetben, és 
nem a népszerű – vagy épp kevésbé 
népszerű – szerzők könyveit olvas-
tuk, hanem a Bibliát tanulmányoz-
tuk. Másodszor lelki testvéreket 
kaptam, akik hite, engedelmessége 
és szeretete inspirál és bátorít en-
gem is. Harmadszor pedig támo-
gatást kaptam – lelkileg, fi zikailag, 
anyagilag – ahogyan épp szükségem 
volt rá. Egy olyan közösséget ta-
pasztaltam itt meg, amely egymás 
kölcsönös szeretetéről szól. 

Mivel számomra ilyen sokat jelen-
tett ez a három dolog, most azon 
fáradozom (a többiekkel együttmű-
ködve), hogy ugyanezt a lelkületet 
megőrizzük. Azért, hogy igaz legyen 
ránk, amit a Mester tanított: „Új pa-
rancsolatot adok nektek, hogy szeres-
sétek egymást: ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 
Arról fogja megtudni mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha szere-
titek egymást” ( Jn 10:34-35). Azért 
imádkozom, hogy hitünk és közös-
ségi életünk megélésében mindenki 
előtt nyilvánvaló legyen, hogy sze-
retjük egymást – ez pedig annak 
bizonyítéka, hogy Jézus tanítványai 
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vagyunk. Semmi más nem lehet ha-
tékonyabb bizonyságtétel, mint a 
köztünk megnyilvánuló szeretet. Az 
evangélizációs módszerek és techni-
kák, az emberi ékesszólás és minden 
más emberi igyekezet alulmarad a 
testvéri szeretettel összehasonlítva, 
mely a legnagyobb bizonyítéka an-
nak, hogy Krisztust követjük. 

Amint Isten országát igyekszem 
építeni, az MKGY-ben Isten áldá-
sait is megtapasztaltam – mintegy 
visszajelzésként. Segítőtársat kap-

tam a munkához, és hálás vagyok 
azért, hogy a feleségemmel, Katá-
val együtt szolgálhatjuk közöttetek 
és rajtatok keresztül Istent. Rájöt-
tünk, hogy ez az egyetlen értelmes 
módja annak, ahogy élni érdemes. 
Megígérjük nektek, hogy a jövőben 
is azon fogunk igyekezni, hogy a 
gyülekezetünk a tiszta tanításon, a 
szentek szeretetközösségén és Isten 
kegyelmén alapuljon. 

Szeretettel,
Tóth-Simon Karesz
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Ti mondtátok

Jászka Gabi: Az MKGY-hoz renge-
teg pozitív élmény és számtalan jó 
pillanat köt, én mégis az első kelle-
mes csalódásomat említeném meg. 
Mindez történt 2007-ben, amikor ta-
lálkoztam a gyülekezettel. Számomra 
meghatározó volt, hogy általuk meg-
ismertem egy Istent, aki teljesen más, 
mint az én elképzelésem. Az egy 
unalmas és számomra érdektelen Is-
ten volt, aki megtilt minden élvezetet 
az életben... A hívő embereket is így 
könyveltem el, hogy egy rakás unal-
mas és „begyepesedett” ember társa-
sága. Az MKGY erre rácáfolt, nem 
is kicsit. Azt gondoltam, hogy a hívő 
emberekből az én akkori személyisé-
gemmel mélységes szánalmat és saj-
nálatot váltok ki nézeteim miatt. Hál’ 
Istennek ez nem így történt és bizton 
állítom, hogy ez a közösség megértő, 
elfogadó és korántsem begyepesedett 
vagy csőlátású hívők közössége. 

Kovács Ádám: Emlékszem mikor 
legelőször bementem a gyülekezeti 
terembe és többen jöttek köszönteni 
érdeklődve, szeretettel. Ez lendületet 
adott, hogy elmenjek a következő va-
sárnap és azután is, úgy éreztem jó 
helyen vagyok, megtaláltam a helyem. 
A sok alkalom, kirándulás, kötetlen 
beszélgetés, a nyitottság, a közvetlen-

ség, a szolgálat felé megnyílt ajtó és 
Isten szeretete tette lehetővé, hogy a 
gyülekezet családdá váljon számomra. 
Valamint nem mellékesen az, hogy 
Istvánnak mindig volt ideje velem 
beszélgetni, tanácsot adni, tanítani. 
Közösség, család, barátok, lehetőség 
tanulni, növekedni, munkálkodni és 
közben szem előtt tartva, hogy a lé-
nyeg nem mi vagyunk, hanem Isten. 
Egy biztos, nem cserélném el semmi-
re a gyülekezettel töltött időt. 

Lengyelné Csőry Barbara: Mit je-
lent nekem az MKGY? Amikor ezen 
a kérdésen elkezdtem gondolkozni, 
legelőször az jutott eszembe, hogy 
Isten vezetett engem ide a férjem-
mel és a kisfi ammal együtt. Amikor 
először beléptem a gyülekezetbe, 
éreztem, hogy itt otthon vagyok, s 
egy percig sem kételkedtem abban, 
hogy nekünk itt a helyünk. Jó érzés 
volt, hogy szeretettel vettek körül 
minket, hogy befogadtak, és ennek 
köszönhetően a férjem, Tibi és a fi -
unk, Dávid is Isten gyermeke lett, én 
pedig megtaláltam azt a közösséget, 
ahol épülhetek hitben. 2007 tavaszán 
be is merítkeztünk engedelmeskedve 
Jézus Krisztus parancsának. Mind-
hármunk számára sokat jelentett 
Madarász István lelkipásztor, akinek 
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erős hite, szeretete, törődése segített 
közelebb kerülni Istenhez és megis-
merni Őt még jobban. A mai napig 
hálásak vagyunk az Úrnak, hogy so-
kat tanulhattunk Istvántól. Teljesen 
világos számomra, hogy hívő ember-
ként szükségem van arra, hogy egy 
közösséghez tartozzak. Jó érzéssel 
tölt el, hogy itt, az MKGY-ban Jé-
zus Krisztus áll a középpontban. Ér-
zem, hogy ezért tudunk szeretettel 
fordulni egymáshoz, tudjuk egymást 
bátorítani, segíteni. Örülünk egymás 
sikereinek, és együtt tudunk érezni 
azzal, akinek valamilyen nehézsége, 
problémája van. Én személy szerint 
megtapasztalhattam, hogy mekkora 
ereje van a közösség imádságának, 
amikor eddigi életem legnagyobb 
mélypontján voltam. Isten meghall-

gatta az imákat, és ennek köszönhe-
tően ma újra boldog ember lehetek, 
és megtapasztalhatom a 32. zsoltár-
ban írottakat: „Boldog, akinek hűtlen-
sége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 
Boldog az az ember, akinek az ÚR nem 
rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság” 
(Zsolt 32:1-2). Hálás vagyok, hogy 
megbocsátó és kegyelmes Istenünk 
van, akinek az irgalma végtelen, aki-
hez mindig visszatalálhatunk, és aki 
mindig vár minket ölelő karjaiba. 

Lengyel Dávid: Egyszer amikor visz-
szatértem Tóalmásról, megkérdeztem 
István bácsit, hogy mit gondol arról, 
hogy immár harmadszor tértem meg. 
Erre az öreg tíz percet beszélt arról, 
hogy csak egyszer kell megtérni, majd 
azt mondta: „Én hétszer tértem meg”. 
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Ezután egy évvel rajzoltam neki egy 
rajzot, amin ő prédikál és milyen so-
kan mennek fel a mennybe. A rajzot 
még ma is őrzik házában.

Lukács Évi: Istenem, köszönöm ne-
ked a gyülekezetemet, a vezetőit és 
minden egyes tagját! Áldásod kísér-
je őket, Te adj erőt ezeknek az ér-
tékes, nagyszerű embereknek, mert 
mindig volt idejük egy kedves szóra. 
Gyakran spontán csak úgy megölel-
tük egymást. Együtt imádkoztunk. 
Nagyon fi gyeltek arra, hogy ígérete-
iket megtartsák.
A tanításokkal, személyes beszél-
getésekkel segítettek talentumaim 
felfedezésében és gyarapításában. 
Megvédtek, kiálltak mellettem. So-
hasem viselkedtek úgy, mintha tö-
kéletesek lettek volna, és tőlem sem 
várták el, hogy mindig tökéletes le-
gyek. Ez egy igazán jó gyüli! Köszö-
nöm, hogy vagytok!

Madarász Andrásné Juci: „Én pe-
dig nagy nemzetté teszlek, és megál-
dalak…” (1Móz 12:2). Még kicsiny 
nyáj vagyunk csupán, mégis sokkal 
nagyobb, mint a 10 évvel ezelőtt in-
dult kis közösség. Isten munkálko-
dott egy Hozzá hűséges ember szí-
vében, aki új munkába mert fogni, és 
hagyta magát vezetni Isten által. Bí-
zott az Úrban és habár ő már nem le-
het közöttünk, a közösségünk min-
denképpen az ő hűséges és odaszánt 
életének a gyümölcse. Gyakorlatilag 
ugyan még csak 2009 augusztusa 
óta vagyok szerves része a gyüli-
nek, azonban az Úr megengedte 
számomra, hogy már a kezdetektől 
fi gyelemmel kísérhettem a közösség 
odaszántságát, Istenért való lángo-
lását, a mások felé való nyitottságát, 
el- ill. befogadó szeretetét, buzgól-
kodását. Újból és újból hálát kell ad-
nom Istennek azért, hogy egy olyan 
közösség része lehetek, ahol a tiszta 
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Ige hangzik, ahol sallangoktól men-
tes, Istennek egyszerű szolgái végzik 
csendben, szorgalmasan az Úr által 
rájuk bízott munkát. „Egészen biz-
tosak vagyunk benne, hogy minden 
összedolgozik azoknak a javára, akik 
Istent szeretik…” (Róm 8:28). Tu-
dom, vannak döcögősebb, nehezebb 
pillanatok/időszakok – mint min-
den más közösség életében – (hiszen 
emberek vagyunk), mégis azt látom 
és fedezem fel újra és újra, hogy Is-
ten valóban végtelenül hűséges a 
Benne bízókhoz. És milyen fantasz-
tikus áldás látni az újjászülető éle-
teket, azok fejlődését. Tényleg egy 
jó kis (nagyobbacska) család a mi 
közösségünk. :) Hálás vagyok Érte-
tek! „A szeretetet és hűséget soha el ne 
hagyd, kösd magadra, mint nyakláncot, 
vésd a szívedbe őket! Akkor Isten és az 
emberek egyaránt szeretni fognak, és 
megbecsülnek. Bízz az Örökkévalóban 
teljes szívvel, és ne menj a saját fejed 
után! Minden helyzetben ismerd fel 
az Örökkévaló akaratát, akkor majd 
Ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet!” 
(Péld 3:3-5).

Madarász Istvánné: Ma 10 éves a 
Gyüli. Akik István mellett tanultak, 
látták az életét, munkáját, együtt 
dolgoztak vele, együtt imádkoz-
tak, együtt tanulmányozták az Igét, 
ma ők vezetik a Gyülit. A cél ma is 
ugyanaz, együtt imádni Istent a kö-

zösségben, egységben, szeretetben 
együtt lenni a testvérekkel (dicsőí-
tés énekekkel, kenyértörés, tanítás, 
evangélizálás, imaórák, férfi órák, 
női órák, ifi  órák, munkatársi órák), 
és vinni az evangéliumot a még hi-
tetlen emberek felé, főleg személyes 
barátkozás, kapcsolatokon keresztül.
A tanítások színvonala nem válto-
zott, sokat épülök, erősödök a szol-
gálatokból. A testvérek is rendsze-
resebben járnak a gyülekezetbe, és 
egyre több új arc tűnik fel az alkal-
makon. István örülne és meg lenne 
elégedve a „folytatással”! 

Mátyus Eszter: Hálás vagyok az 
Úrnak, hogy egy olyan gyülekezet-
be vezetett, ami a tiszta tanításon, és 
Krisztus szeretetén alapszik. Már az 
első alkalommal is ez volt a benyo-
másom. Úgy gondolom, hogy az is 
jó, hogy nem nagy gyülekezet, ke-
vesen vagyunk, de így jobban meg-
ismerhetjük egymást, és tudhatjuk, 
hogy nem vagyunk egyedül a min-
dennapok nehézségeiben, Krisztus-
ban hordozhatjuk egymás terheit. 
Szeretek ebbe a gyülekezetbe járni, 
jól érzem magam itt, és örülök an-
nak, hogy a fő cél tényleg az igazi 
testvéri szeretet gyakorlása. Bár 
teljesen különbözőek vagyunk, de 
az Úr összeköt minket, és Jézusban 
minden különbség eltűnik. Itt úgy 
érzem, hogy itthon vagyok. 
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Nehézy Sanyi és Adrienn: Szeret-
tünk volna tartozni valahová… egy 
gyülekezethez. Ezért már jó ide-
je kerestünk egy közösséget. Több 
mint egy éve látogattunk gyüle-
kezeteket és templomokat. Akkor 
elfogadtunk egy régi meghívást az 
MKGY-ba. Régebbről ismertünk 
már néhány tagot, de az volt a ter-
vünk, hogy feltűnés nélkül leülünk a 
hátsó sorok egyikében. Nem tudtuk, 
hogy a gyülekezetben akkoriban 
(is) megszólították és külön kö-
szöntötték az új arcokat. Így a ter-
vünk, - hogy csendben szétnézünk 
és meghúzzuk magunkat a hátsó 
sorban – ugyan dugába dőlt, de az 
összejövetel végén mindketten úgy 
éreztük, hogy végre hazaérkeztünk. 
És ez azóta sem változott.

Németh Ernő: Tizenhárom éve 
kezdtem gyülekezetbe járni. Ak-
kor még nem létezett az MKGY. 
2003-ban a régi gyülekezetem két 
pásztora új munkát kezdett, mely-
nek gyümölcseképpen megalakult 
a Miskolci Keresztény Gyülekezet. 
Családommal együtt követtük őket, 
így kvázi alapító tagokként részt 
veszünk a Gyülekezet életében. Na-
gyon tetszett a dinamikusabb, fi a-
talosabb, ugyanakkor Biblia-hű és 
szélsőségektől mentes stílus. A kez-
detektől vállaltam szolgálatot, ami 
valóban mindig örömet okozott, és 

nem terhet. Jó tudni, hogy hálatelt 
szívvel olyan Urat szolgálhatunk – 
Jézust –, aki Önmaga volt ebben a 
legnagyobb példamutató. A Gyüle-
kezet számomra azt a helyet jelen-
ti, ahol zavaró körülmények nélkül 
EGYÜTT imádhatjuk Urunkat, 
szolgálhatjuk Őt, és építhetjük egy-
mást a hitben.

Némethné Náther Erika: Gyüle-
kezetbe járni számomra nem köte-
lesség, hanem kiváltság, ahol együtt 
lehetek olyan emberekkel, akik 
életcéljuknak hozzám hasonlóan, 
szintén a Krisztusnak tetsző életet 
tartják. Egymás hite által erősö-
dünk, fejlődünk. Olyan közösséget 
alkotunk, ahol mindenkinek fontos 
a hit gyakorlati megélése. Fontos 
az, hogy egymás felé szeretettel le-
gyünk, akkor is, ha ez néha nehéz, 
és az is, hogy segítsünk egymásnak, 
tudjunk vigasztalni, együtt örülni, 
elfogadni egymást a különbözősé-
geinkkel együtt.
Talán a legfontosabb, hogy a „világ-
ban” való helytállásunkban, bizony-
ságtételünkben is támaszt és segít-
séget nyújt ez a szeretetközösség. 
Családomként szeretem az oda járó 
embereket, rengeteg közösen meg-
élt élményünk van, hasonlít a baráti, 
testvéri kötelékhez azzal a plusszal, 
amit az Úrhoz való tartozás tesz kü-
lönlegessé.



17

Németh Dóri: Hatéves korom óta 
az MKGY-be járunk a családommal, 
tehát a gyülekezet megalapítása óta. 
Fantasztikus élmény volt végigélni 
ezt a tíz évet. Meglátni, hogy ho-
gyan formálódott az emberek szíve, 
hogyan harcoltunk közösen a prob-
lémákkal… Nagyon hálás vagyok 
azért, hogy az életem legfontosabb 
és legfogékonyabb szakaszát itt tölt-
hettem/tölthetem mint hívő keresz-
tény lány. Nagyszerű érzés az, hogy 
Isten feladatokat is bízott rám, pl. 
a dicsőítő csapatban. Mindig nagy 
öröm ezekkel az emberekkel együtt 
dolgozni, formálódni. Ugyanezt 
tudnám elmondani az ifi ről. Nem 
tudom, hogy a gyüli nélkül most hol 
tartana az életem, de hálás vagyok, 
hogy nem kell ott tartania. Ebben 
az erős, szerető közösségben for-
málódunk egymás által. Egy igazi 

élmény és felüdülés ide járni. A sok 
közös program kedves és vicces em-
lékeire mindig jó visszagondolni a 
hétköznapokban. Köszönöm, hogy 
mindenki elfogad, és hogy szerettek!

Papp Gizus: Az én életemből kima-
radt a Biblia. Sem otthon, sem az is-
kolában nem hallottam róla, egészen 
16 éves koromig, amikor ajándékba 
kaptam egyet. Évtizedekig porosodott 
a polcon. Bár mindenhova magammal 
vittem mint valami kabalát, de nem 
olvastam. Körülbelül 12 évvel ezelőtt 
betévedtem egy Bibliáról szóló előa-
dásra, ahol lenyűgözött az a tudás és 
stílus, ahogyan Isten Igéjéről beszél-
tek. Ezután elkezdtem járni abba a 
közösségbe, ahonnan az előadó jött, 
és hatalmas lelkesedéssel kezdtem ta-
nulmányozni a Bibliát. Beiratkoztam 
a közösség főiskolájára is, ezért sokat 
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utaztam. Egyik alkalommal szinte 
teljesen üres volt még a vonat, amikor 
felszálltam. Az egész vagonban egye-
dül voltam, amikor felszállt egy lány, 
majd leült pár fülkével odébb. Pár perc 
múlva meggondolta magát és átjött 
hozzám. Bependerült, bemutatkozott, 
és közölte velem, hogy ő keresztény. 
Fiatal volt, csinos, intelligens, okos és 
nagyon határozott. Sokat beszélget-
tünk. Nagy hatással volt rám a tudása, 
és az, ahogyan képviselte azt, amiben 
hisz. Arra gondoltam, hogy nekem is 
van egy nagy lányom, aki hallani sem 
akar gyülekezetről, és semmiről, ami 
ezzel kapcsolatos, mert szerinte a ke-
resztények egyszerűen „nyomik”. Nem 
nagyon tudtam ezt megcáfolni, mert 
az én akkori gyülekezetem is elég 
konzervatív volt, és nem olyan, ahova 
fi atal lányok vágynak. Most viszont 
találkoztam valakivel, aki élő cáfolata 
ennek a skatulyának. Otthon lelke-
sen áradoztam a találkozásról, majd 
az eset feledésbe merült. Egészen 
addig, amíg különböző okok miatt 
új gyülekezetet kerestem, és eljöttem 
az MKGY-ba is. Az első alkalmak 
egyikén láttam egy lányt, aki nagyon 
ismerős volt, de nem tudtam honnan. 
Aztán rájöttem. Pár évvel ezelőtt talál-
koztam a vonaton egy lánnyal, akivel 
sokat beszélgettem, és aki leírta akkor 
egy cetlire a nevét és a gyülekezet cí-
mét, ahova jár. Otthon előkerestem a 
cetlit, amin ez állt: „Madarász Judit, 

Miskolc, Nagyváthy u. 6.” Ez 2008-
ban történt. Azóta négy gyermekem – 
köztük a lányom – ide járnak. Mert ez 
egy olyan gyülekezet, ahol a fi atalok is 
jól érzik magukat. 

Pápai Gergő: Woody Allen egy 
fi lmjében mondta: „Sosem akarok 
olyan klubhoz tartozni, amelyik en-
gem elfogad tagnak.” Valahogy én 
is így indultam és most ott tartok, 
hogy nem tudok elég hálás lenni 
azért, mert elfogadtak és befogad-
tak engem! Mindenkinek szüksége 
van egy helyre, ahol igazán érezheti, 
hogy tartozik valahová. Részünk le-
het valami nagy dologban, hozzáte-
hetjük a mi részünket, és amikor az 
egészre visszatekintünk azt tudjuk 
mondani, hogy „az én gyülekezetem!”

Értelmet kerestem és Istent találtam.
Istent kutattam és Jézus jött felém.
Jézust kérdeztem és Lelkét adta belém.

Elvesztem, de megtalált,
Megosztott velem mindent mi neki járt:
Szeretet, öröm, békesség és egy kis család! 

Tóthné Julika: Nagyon szeretem ezt 
a gyülekezetet. Isten nem véletle-
nül vezetett ide. Itt kerültem közel 
hozzá, mert tiszta tanítás hangzik 
el a Bibliából. A testvérek szere-
tettel befogadtak, és én is szeretek 
mindenkit, hiszen az Úr erre adott 



parancsot: „Szeressétek egymást!” 
Úgy érzem, hogy egy igazi nagy-
család tagja vagyok, ahol törődünk 
egymással, imában az Úr elé visszük 
egymás dolgait, problémáit. Tudunk 
egymással örülni vagy bánkódni – 
mikor mire van szükség. Igyekszem 
minden alkalmat kihasználni, ami-
kor együtt lehetünk. Bárcsak egyet 
se mulasztanék el! Ehhez kérem 
Isten támogatását, mert szeretnék 
minél felkészültebb lenni a vele való 
találkozásra. 

Tóth-Simon Kata: Amikor első 
alkalommal jártam itt, egy kedves 
hölgy ült le mellém, és alkalom után 
elkezdtünk beszélgetni. Érdekelte, 
ki vagyok, honnan jöttem, hogyan 
találtam ide. Gondoltam, oké, ez 
első alkalommal mindenütt így van. 
Korábban egy másik gyülekezetbe 

jártam, de már egyre kevésbé talál-
tam ott a helyem, s egy ismerősöm 

– aki azóta a férjem – hívott ebbe a 
közösségbe. Kicsit minden fura volt, 
nem tudtam mikor kell, vagy lehet 
felállni, mikor nem, és olyan nagyon 
formainak, szabályosnak, konzerva-
tívnak tűnt az egész. Viszont meg-
lepett, hogy az igehirdetés tetszett, 
volt számomra mondanivalója, és 
megérintett. Így aztán eljöttem leg-
közelebb is, amikor tudtam, s kis 
idő múlva egyre gyakoribb vendég 
lettem itt. Meglepett, hogy nem 
csak első alkalommal próbáltak be-
szélgetni velem az emberek, hanem 
egyre többen kíváncsiak voltak rám. 
És nem csak felszínesen. Egy ideig 
jártam ide is és a régi közösségembe 
is, nem akartam elszakadni attól a 
gyülekezettől, ahol megtértem, pe-
dig egy idő után, itt már sokkal több 
emberrel tudtam beszélgetni, mint 
ott. Közben az egész életem átalaku-
lóban volt, és egyre inkább úgy tűnt, 
ez a közösség nyitott felém, és biz-
tos hely számomra.  Aztán kicsivel 
több, mint fél évvel később döntést 
hoztam az MKGY mellett. Azóta 
eltelt majdnem másfél év, és egyszer 
sem éreztem azt, hogy rossz helyen 
vagyok, sőt, egyre-másra jönnek 
elém újabb és újabb szolgálati lehe-
tőségek, megerősítések a felől, hogy 
valóban, itt vagyok otthon. Itt van 
szükség rám Isten munkájában.
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Barátaink véleménye

Ősz Feri
(a Nagyfalui Keresztény Gyülekezet vezetője, Erdély)

nyodni hozzam, falusi parasztember-
hez, és nem szégyellt azonosulni az 
új munkával sem. Tudott alázatosan 
határozott maradni, és nem volt ke-
nyere a talpnyalás.

Nagy öröm volt számomra megis-
merni azt az új munkát, amit Mis-
kolcon végzett az én barátom, baj-
társam, lelki apám és testvérem. 
Nagy bátorítás számomra látni azt, 
hogy amit ő megalapozott a mis-
kolci új gyülekezetben, azt Istennel 
együtt tették, ezért nem állt meg ez a 
munka azzal, hogy ő eltávozott; hisz 
Isten az általa kiképzett emberekből 
hármat azonnal a helyére állított, és 
ezért nem megállt, hanem berob-
bant ez a nagy horderejű munka.

A mi hatalmas Istenünk és Meg-
váltónk, Jézus Krisztus, felettébb 
bizonyít az István által megkezdett 
új munkák mellett azáltal, hogy éle-
teket változtat meg, és istenkáromló 
életekből Istent tisztelő életekké for-
málja át őket. Egyértelműen látható, 
hogy nem hiábavaló az Úrban való 
munka, hisz a miskolci és a nagyfa-
lui gyülekezetek is bizonyítják, hogy 

Egy embernek a születésétől a ha-
láláig sok tanítója és nevelője van, 
kezdve a bölcsődétől az egyetemig, 
a nagymamától a szomszédokig, a 
munkatárstól a főnökig. De csak egy 
édesanya van, és éppen így egy szel-
lemi apa van. Nekem ez volt Ma-
darász István. Benne egy olyan bará-
tot kaptam ajándékba az Úr Istentől, 
aki nem azt mondta, amit hallani 
akartam, hanem mindig azt, amit 
helyesnek látott a helyzetemhez 
képest. Ő volt az az ember az éle-
temben, aki beállított Isten országa 
építésébe, az, aki az életét osztotta 
meg velem azért, hogy fejlődjek és 
növekedni tudjak. Olyan tanács-
adóm volt, akinek élete és szeretete 
példaértékű a számomra.

István éjjel-nappal elérhető volt szá-
momra, lehívható volt akármikor és 
szenvedélyesen dolgozott azon, hogy 
a fi gyelmemet Isten élő és maradan-
dó igéjére irányítsa. Sok évet fektetett 
Nagyfalu népe életébe, aminek az lett 
a következménye, hogy egy új munka 
indult el lendületesen és buzgón, ami 
mellé István teljes vállszélességgel 
odaállt. Soha nem szégyellt lealacso-
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ahol van vetés, ott van aratás is. És 
ahol hirdetik az evangéliumot, ott 
térnek meg emberek, ahol pedig 
működik a tanítványképzés, ott egy 
ember Jézushoz való távozása után 

is megy tovább a munka teljes gőz-
zel, és Isten gazdag áldásával. István 
élete Jézusra mutatott, a családjával 
Jézussal élt és a gyülekezet pedig Jé-
zusért dolgozott. 

Mészáros Attila
(az Esztergomi Keresztény Közösség vezetője, a TGYM bibliaiskola tanára)

– Láthattuk harcait, erősségeit és 
gyengeségeit.

– Ő volt az a személy számomra, 
aki megszerettette velem Isten 
Igéjét, de nem csak megszeret-
tette, hanem segített abban, hogy 
hogyan tanulmányozzuk.

– Az evangélium hirdetésének 
frontembere volt, ő előttünk járt, 
példát mutatott szinte mindenben.

– Nem csak tanított, hanem nevelt 
is bennünket!

– Láthattuk, hogy Istennel járt 
és hogyan fejlődött személyes 
hitélete és hogyan lett bibliai 
értelemben szellemi „apává”!

– Óriási felelősségnek és kihívás-
nak tekintem, hogy azt a szellemi 
örökséget, amit maga után ha-
gyott, tovább vigyem és másokkal 
megosszam.





Kapcsolatunk akkor kezdődött, ami-
kor átvette az ifj úsági munkát a gyü-
lekezetünkben. Az ifj úsággal közel 
20 éven keresztül foglalkozott, emel-
lett a gyülekezetünk presbitere is volt. 
Az ifj úsági munka keretein belül 
megalakult egy fi úkör, amely az éle-
tem egyik meghatározó pontja volt. 
Néhány jellemző erről az időszakról:
– Isten igéjét alaposan és hűsége-

sen tanította.
– A vendégszeretetben példamuta-

tóan állt előttünk.
– Nem csak a Bibliatanulmányo-

zásban voltunk együtt, hanem 
sok közös programban: kirándu-
lás, gyülekezeti építkezés, utazá-
sok stb. Ezeken a programokon 
beleláthattunk az ő életébe.

– Nyitott életet élt az egész csa-
ládjával együtt, és ebből sokat 
tanulhattunk.
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Isten építi az Ő gyülekezetét. Ez 
volt István hitvallása is, és a mis-
kolci gyülekezetet erre a hitvallásra 
kezdte el építeni. Tanító presbiter, 
lelkigondozó, evangelista, apologé-
ta volt, de ami csak elmenetele után 
lett nyilvánvaló, a jövendő nemze-
dék érettsége. Ez volt szisztematikus 
munkájának gyümölcse és garancia 
a gyülekezet növekedésének és hit-
beli elmélyülésének. 
Az Úr őrizze meg közöttetek a ta-
nítás tisztaságát, óvjon meg tév-
tanításoktól, és maradjatok meg a 
szeretetben, mely a tökéletességnek 
kötele (Kol 3:14).

Flesch Károly
(Baseli Evangéliumi Szabadkeresztény gyülekezet vezetője, Svájc)

A miskolci gyülekezet, mely 10 évvel 
ezelőtt született meg, emlékezetem-
ben szorosan összefonódik Madarász 
István barátom életével. Az Úr útjai 
rejtve vannak, gyakran teljesen ki-
számíthatatlannak látszanak. „Az Úr 
csodásan működik, de útja rejtve van…“ 
Meglepetések sorozata ér minket, ha 
visszatekintünk életünkre, én most 
80 évre tekintek vissza. Sok mindent 
nem fogunk ebben a testben megér-
teni Isten útjaiból, csak az örökkéva-
lóságban, és akkor fogjuk teljes szívvel 
az Urat, a seregek Istenét dicsőíteni. 
A gyülekezet fundamentuma Péter 
apostol hitvallása, a szikla, amire 
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„Mindig kedvesen fogadtak, jókat beszélget-
tem az emberekkel az alkalmak végén. Nagyon 
szerettem az erdélyi szolgálatot a gyülekezet 
zenei csoportjával. Jó volt, hogy a minőségre 
törekszenek. A tanításokból épültem, ügyesek 
az előadók! És jó látni, hogy egyre gyarapszik 
és fejlődik a közösség! Imádságban mellette-
tek állok!”

„Egy karácsonyi ünnepség alkalmával volt sze-
rencsém találkozni először a Miskolci Keresz-
tény Gyülekezettel. Családias kötetlen hangulat, 
nyitott emberek, és egy remekbe szabott műsor 
színezte velük az estémet. A legpozitívabb ta-
pasztalatom az velük kapcsolatban, hogy sem-
milyen gondolatot nem akartak belém táplálni, 
viszont szavak nélkül is a tudtomra adták, hogy 
bármikor szívesen látnak. Kifejezetten egy 
olyan befogadó közösség benyomását keltet-
ték, mely érdekmentesen, de nem érdektelenül 
működik. Többet megtudva róluk ez a kifejezés 
jut eszembe: kölcsönös védelem.”

„Még soha nem jártam olyan gyülekezetben, 
ahol tudják, hogy kinek van épp születésnapja, 
és fel is köszöntik az alkalom végén.”

„Miközben hallgattam a karácsonyi igehirdetést, 
nem is éreztem magam annyira szegénynek.”

„A gyülekezetben először egy karácsonyi ünnep-
ségen voltam. Kicsit félve fogadtam el a meghí-
vást, hiszen én nem voltam tag, kívülállóként 
tekintettem magamra. Félelmem teljesen alap-
talan volt, mert mindenki szeretettel fogadott. 
Nem faggattatok, hogy ki vagyok, miért jöttem, 
hol voltam eddig, vagy jövök-e legközelebb?
Isten és az ünnep volt a fontos. Szépen ünne-
peltetek. Énekeltetek – énekeltünk, idéztetek 
a Bibliából, és a saját életetekből az ünnepre 
vonatkozóan. Már akkor is éreztem, hogy sok-
kal valódibb ez az ünnepség, mint a templomi. 
Nem kell imát mormolni, nem ugyanazokat az 
énekeket kell énekelni, nem kell áhítattal néz-
ni, nem ugyanaz van mindig. Persze a lényeg 
nem változik, de a világunk igen.  Itt három-
szor is voltam karácsonykor, mindig más volt. 
Mindig szép.
Jó volt veletek lenni. Nem mindig volt tökéle-
tes a műsor, de ettől volt igazi. Ezt éreztem: - 
Itt Isten a lényeg – az ember is fontos – nem 
kell tökéletesnek lenni – az számít, hogy 
együtt legyünk, és szeressük Istent. Senki nem 
akart megtéríteni, senki nem erőltette rám az 
akaratát. 
Bár soha sem akartatok rábeszélni semmire, 
nektek köszönhetem, hogy Istent a szívembe 
fogadtam.  Nektek köszönhetem, hogy értem 
már a bibliai verseket. Azóta tudom, hogy nem 
vagyok többé egyedül bármerre is visz az utam, 
mert bárhová megyek Isten mindig velem lesz. 
Köszönöm! Boldog születésnapot MKGY!”

Rólunk mondták
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Alkalmaink

1. Vasárnapi istentisztelet
A gyülekezet egyik alappillére a vasárnapi istentisztelet. Az alapítástól kezdve 
heti rendszerességgel úrvacsorázunk együtt, dicsőítjük Istent és hallgatjuk az 
ő Igéjét. A dicsőítés és úrvacsora során a férfi  testvéreknek lehetősége van arra, 

hogy bibliai gondolataikat megosszák a gyüle-
kezet tagjaival - egyre több férfi  kapcsolódik 
be ebbe a szolgálatba. A kenyértörési alkalom 
végén férfi ak és nők egyaránt hálát adnak Is-
tennek a megváltásért, és a közösségi imádko-
zás élményével gazdagítják az istentiszteletet. 

Az igehirdetésben fejezetről fejezetre haladunk végig a Biblián, mert semmit 
nem szeretnénk elhanyagolni vagy túlhangsúlyozni. Egyszerűen csak enged-
jük, hogy Isten szóljon hozzánk. 

2. Bibliaóra
A csütörtöki Bibliaóra a gyülekezeti közösségi 
élet egy közvetlenebb színtere. Ezen az alkalmon 
a keresztény életet biblikusan magyarázó könyve-
ket tanulmányozunk. Leckéről leckére megvizs-
gáljuk témák mentén az igét, az életünket és hogy 
miként haladhatnánk tovább a tanítványság útján. 
A legfontosabb e mellett, hogy interaktív a bibliaóra, tehát az alkalmat le-
vezető testvér mellett bárki hozzászólhat, hozzátehet a témához. Így több 
lehetőségünk van megismerni egymás gondolatait, álláspontját, érveket üt-
köztetni békésen és betekintve egymás életébe tanulhatunk egymás hitéből 
is. Ezzel a lehetőséggel élve őszintébb kapcsolatban lehetünk egymással, a 
közösséggel, megoszthatjuk imatémáinkat és közösen imádkozhatunk.  
Az elmúlt időszakban sokat fejlődött a közösség élete a bibliaórának kö-
szönhetően. Többen élünk a közösség lehetőségével és reménységünk lehet 
a további fejlődésre a jövőben, hogy a gyülekezetben minél inkább megvaló-
suljon az őszinte, szeretetteljes közösség Isten Igéje mentén. 

„Vasárnap mindig kapok 
legalább egy olyan gondola-
tot, amit magammal vihetek 
az egész hétre.”

„A csütörtök? Tök jó 
beszélgetések alakulnak 
ki... olyan témákkal is 
foglalkozunk, amelyekre 
nem kerülne sor más-
képpen.”
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3. Imaóra
Mivel a közösségünk elmúlt 10 éve nem 
mehetett imádság nélkül, ezért erre a jövő-
ben is kellő hangsúlyt szeretnénk fektetni. 
Isten szeretné, ha mind az egyéni, mind a 
gyülekezeti imaéletünk növekedne, fejlőd-
ne. Bár szinte minden alkalmon lehetőség van imádkozásra, az imaóra az az 
összejövetel, amikor kifejezetten erre fektetjük a hangsúlyt. Imatémákat osz-
tunk meg egymással a személyes életünkből, majd ezután Isten elé visszük, 
hálát adva és könyörögve egymásért és a gyülekezetért. Szükségünk van egy 
közösségre, ahol megoszthatjuk nehézségeinket, örömeinket. Szeretnénk az 
Igének engedelmeskedni, hogy hordozzuk egymás terhét. Öröm, hogy egy-
re jobban nyílnak meg az emberek a közösségben. Többször tapasztalhattuk, 
amikor egy szívvel egy lélekkel könyörögtünk valamiért vagy valakiért, Isten 
meghallgatta imádságunkat, és válaszolt. Amikor egy egész közösség átmegy 
egy-egy ilyen megtapasztaláson, akkor erősödik az emberekben, hogy meny-
nyire fontos az imádság. Az imának az életünk természetes részévé kell válnia.  

4. Ifjúsági óra
Gyülekezetünkben régen az ifj úsági órák rendszertelenek voltak. Pár éve 
azonban változás történt. Többszöri próbálkozás, és kitartó imádkozás után, 
heti rendszerességgel jövünk össze már egy jó ideje, Istennek hála.
Azóta egyre jobban érezzük magunkat, az összejövetelek még tartalmasabbak 
lettek. Az ifi  órák során növekedett az összetartozás érzése a fi atalok között, 
valamint barátságok alakultak ki. Az ifi re többen szoktunk készülni, külön-

böző témákkal, így az alkalmak változatosak, 
tartalmasak. Próbáljuk az alkalmat interaktív-
vá tenni. Bár a fi atalokra nézve áldás az ifi  óra, 
emellett áldás az egész gyülekezetnek is, hi-
szen az ifi  aktívan bekapcsolódik közösségünk 
vérkeringésébe, és több területen is jó példával 

járnak elől. Amikor a fi atalok nem eltékozolják az életüket, hanem odaszánják 
magukat Istennek, ez egy gyülekezet számára lendületet, erőt ad. 

„Az egyik dolog, amit az i� -
ben szeretek, hogy korosztá-
lyos témákról lehet beszélni 
tabuk nélkül.”

„Amikor egy közösségben ima-
témákat kell megosztani, fontos 
a bizalom. Örülök, hogy ebben a 
közösségben lehetek őszinte…”
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5. Férfi óra
A férfi  óra a gyülekezet férfi testvérei szá-
mára egy külön alkalom minden hónap első 
hétfőjén. Jelenleg az a célja, hogy a testvérek tanuljanak a férfi  feladatairól, 
szerepeiről, mindezt Isten Szavához igazítva és az Ő akaratát megismerve és 
együtt vizsgálva. A férfi  óra egy jó alkalom arra is, hogy a férfi ak közösségben 
legyenek, betekintést nyerjünk egymás életébe és együtt imádkozhassunk a 
gyülekezetért, a közös célokért és egymásért. Az elmúlt időszakban megta-
pasztaltuk az Úr áldását, hiszen a férfi  óra létszáma is stabilan növekedett, 
ami örömteli, hiszen így jobban van lehetőségünk, hogy egységben legyünk 
és az Úr további áldásait élhessük meg a gyülekezet életében. 

6. Női óra
Az ifj úsági órákhoz hasonlóan egy időben rendszertelen volt, de körülbelül 
egy éve sok imádságot követően újra beindult és rendszeres lett. Cél: gyüle-
kezetünk hölgyeit motiválni a biblikus keresztény életre, valamint közösen 

felfedezni, hogy Isten mit vár tőlünk, 
nőktől a gyülekezetben. Alkalomról al-
kalomra más hölgy készül olyan Bibliá-
ban szereplő női alakkal, aki számára va-
lamiért jelentős. A hölgyek motiváltak a 
változásra, a fejlődésre. A légkör egyre 

meghittebb, őszintébb. Jó látni, hogy a gyülekezetben lévő nők is fontosnak 
találják, hogy lelkileg épüljenek, és meglássák azt, hogy egy gyülekezetben 
milyen szolgálati területeik lehetnek, ezzel is építve Isten országát. Lelke-
sítő és bátorító azt látni, ahogyan a nők egyrészt megnyitják az otthonaikat, 
másrészt amilyen lelkesen és odaszántan készülnek. 

7. Munkatársi alkalom
A közösségben kialakult egy munkatársi kör, akik a vezetőkkel együtt szeretnék 
a gyülekezetépítési munkát végezni. Tudjuk, hogy mindenki más-más lelki aján-
dékkal rendelkezik, és ezekkel kívánunk egymás 
felé szolgálni. A munkatársi kör azért jött létre, 
hogy egymást támogassuk talentumaink és aján-
dékaink felfedezésében és használatában. Így az 
egész gyülekezet épülni tud egymás szolgálata által.

„A munkatársi után azt 
érzem, hogy az én vélemé-
nyem és munkám is számít 
ebben a gyülekezetben.”

„Nagyon szeretem a fér�  órákat,
ki nem hagynék egyet sem…”

„Az utolsó női órán a vendégszere-
tetről volt szó, hogy hogyan nyissuk 
meg az otthonunkat és hogyan 
gyakoroljuk a vendégszeretet”
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Kik vagyunk? 

Hívők
Hiszünk...
... a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható sza-
vában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély...
... az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három szemé-
lyében létezik...
... a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől 
született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engeszte-
lő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár éret-
tünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel...
... az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, 
hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáte-
remtő hatalma által részesül...
... a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent 
életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre...
... a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, 
Krisztus Testében...
... a feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kár-
hozatra támadnak fel. 

Keresztények
Sajnos egyet kell értenünk Francis Schaeff er megjegyzésével: „A Szentírás 
szerint nem mindenki keresztény, aki kereszténynek nevezi magát, és ez különö-
sen érvényes a mi generációnkra. A keresztény szó jelentése a gyakorlatban telje-
sen kiüresedett. Valószínűleg nincs még egy szó, amely ennyire elvesztette volna 
az értékét.” Számunkra a kereszténység nem egy vallást jelent, sem nem ódi-
vatú szertartások gyakorlását. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy krisztusi 
életvitelt folytatunk, Jézust, a Mestert követjük.

Evangéliumiak
Pál apostol ezt írta az evangéliumról: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, 
hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére... mert Isten a maga igazságát 
nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe” (Róm 1:16-14). Gyülekezetünk evangéliumi 
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lelkülete azt jelenti, hogy hitünk középpontjában Jézus Krisztus keresztje, azaz 
megváltó munkája áll (krucicentrizmus). Hangsúlyozzuk az egyéni megtérés fon-
tosságát (konverzionizmus), ugyanis nem elegendő valamiféle egyházi tagság, sem 
a gyermekkorban átélt keresztség - mindenkinek önállóan és akaratlagosan kell 
Krisztus követése mellett döntenie. Valljuk, hogy a hit, gyülekezeti élet és egyéni 
életvitel tekintetében a Szentírás az alapvető tekintély (biblicizmus), amelyben a 
Teremtő Isten jelenti ki önmagát nekünk. Mindezt megértve fontosnak tartjuk a 
gyülekezet és az egyes keresztények evangelizációra, bizonyságtételre való készsé-
gét (aktivizmus), mert mindenkinek szüksége van Isten életmentő üzenetére.

Tanítványok
A gyülekezetben nem csak az a célunk, hogy az evangéliumot továbbadjuk, ha-
nem az is, hogy a frissen megtért testvéreknek segítsünk elindulni a tanítvány-
ság útján. Mindig az első lépéseket a legnehezebb megtenni. A Bibliában épp 
ezért azt látjuk, hogy az újonnan megtértek mellett mindig ott álltak tapasztalt 
testvérek, akik saját tudásukat átadták nekik, és életükkel jó példát mutattak. A 
tanítványság útját Jézus határozta meg számunkra: fel kell vennünk a keresz-
tünket, megtagadni önmagunkat, és követni őt (Lk 9:23). Az a célunk, hogy 
közöttünk minden keresztény elérhesse a Krisztusban való nagykorúságot (Ef 
4:11-15). Hogy ezt hatékonyan tudjuk végezni, nekünk is szükségünk volt arra, 
hogy tanítvánnyá váljunk – erről szóltak gyülekezetünk kezdeti évei. Együtt ta-
nulmányoztuk a keresztény hit alapjait, és ezek segítettek nekünk tapasztalatot 
szerezni abban, hogyan foglalkozzunk a lelki újszülöttekkel. Az eredmény pedig 
az, hogy nem maradnak örökké gyermekek a hitben, hanem megerősödnek, lel-
kileg felnőtté, a gyülekezeti életben pedig munkatárssá válnak. 

Isteni szeretet
Sokakban felmerülhet a kérdés, miközben látja a sok különböző gyüleke-
zetet, hogy miről ismerheti fel az igaz keresztényeket. Erre a kérdésre nem 
a hitvallásunkkal, vagy a közösségi életünkről, esetleg alkalmainkról szóló 
beszámolóval szeretnénk válaszolni. „Haldokló kultúránkban az egyháznak 
szeretőképes egyháznak kell lennie! Hogyan fog hát ez a haldokló kultúra véle-
kedni rólunk? (…) Ma, a huszadik század végén Jézus felhatalmazza a világot 
valamire. Isteni tekintélyével megadja a világnak a jogot, hogy megítélje, vajon 
te és én újjászületett keresztények vagyunk-e. Mégpedig annak alapján, hogy ész-
revehető-e a szeretetünk minden keresztény iránt” (Francis Schaeffer). 
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Az igaz tanítványok ismertetőjele az, hogy szeretet van közöttük. De nem 
akármilyen szeretet. Olyan önfeláldozó módon kell egymást szeretnünk, 
ahogyan az Úr szeretett minket: „Új parancsot adok nektek: szeressétek egy-
mást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást! Arról 
ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást’” 
( Jn 13:34-35, EFO). A következő igeversek tanítanak bennünket arra, hogy 
hogyan szeressünk Isten akarata szerint, és hogyan legyünk Jézus tanítványai: 

„Ha emberi ékesszólással vagy angyali eksztázissal beszélek, de nem szeretek, 
semmi más nem vagyok, mint egy rozsdás kapu nyikorgása. Ha erővel szólom 
Isten Szavát, kinyilatkoztatva minden titkát, és mindent olyan világossá téve, 
mint a nap; ha olyan hitem van, ami azt mondja a hegynek, hogy ‚Ugorj!’ és az 
ugrik, de nem szeretek, semmi vagyok. Ha mindent, amim csak van, odaadok 
a szegényeknek, és hajlandó vagyok a máglyára menni, hogy mártírként 
elégessenek, de nem szeretek, sehová se jutottam.
Így hát nem az számít, hogy mit mondok, mit hiszek és mit teszek - csődöt 
mondok szeretet nélkül.
A szeretet soha nem adja fel. A szeretet többet törődik másokkal, mint 
önmagával. A szeretet nem akarja azt, amije nincs. A szeretet nem jár fel s alá 
kevélyen. Nem nagyképű a felfuvalkodottságtól. Nem erőlteti rá magát másokra. 
Nem azt mondja mindig, hogy ‚én..., enyém..., nekem...’ Nem ragadják magával 
az indulatai és a haragja. Nem tartja számon mások bűneit.
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Nem mulatozik, amikor mások aljasak. Örömét leli abban, ha az igazság 
virágzik. Bármit elfedez. Mindig Istenben bízik. Mindig a legjobbat akarja. 
Sose néz hátra. Kitartással folytatja egészen a végig.
A szeretet sosem hal meg. Az ihletett beszéd elmúlik majd egy napon, a nyelveken 
való imádkozás véget ér majd, a megértés eléri majd a végső határát. Csak egy 
részét ismerjük az igazságnak, és amit Istenről mondunk, az mindig részleges. 
De amikor a Teljes megérkezik, a mi részleges dolgaink el lesznek törölve.

Amikor még csecsemő voltam anyám keblén, úgy gügyögtem, mint bármely 
csecsemő. Amikor felnőttem, elhagytam a gyermeki dolgokat valami jobbért.
Még nem látjuk tisztán a dolgokat. A ködben hunyorgunk, a homályban 
botorkálunk. De ez nem tart már sokáig, mielőtt még az idő kitisztulna és a nap 
fényesen ragyogna. Akkor mindent látni fogunk - olyan tisztán látunk majd, 
ahogyan Isten lát minket, és olyan közvetlenül ismerjük majd őt, ahogyan ő 
ismer minket.

De most, addig a teljességig három dolgot tehetünk, melyek a beteljesülés felé vezetnek 
minket: bízzunk Istenben, kitartóan reménykedjünk, szeressünk túláradóan.
És a három közül a szeretet a legjobb.” (1Kor 13:1-13, The Message)

„Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe 
értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon”

( Jn 3:16, EFO)

„Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk 
azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért” (1Jn 3:16, MBT)

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 
Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”

(Mt 22:37-40, MBT)



Ami előttünk áll

Az MKGY életében az emlékkönyv elkészítésével 10 éves történet zárult.
De itt még nincs vége! Felbátorodva, megerősödve, égő szívvel nézünk a 
folytatás elé Isten kegyelméből. Így hát e megemlékezésre szánt könyvecske 
végén legyen előttünk a cél, és bátorítás ennek megvalósításához.

Ez a néhány oldal megmutatja, miről is szólt az elmúlt tíz év közösségünk 
életében. Egy évtized alatt a kicsiny kezdettől eljutottunk oda, hogy egy 
életképes evangéliumi gyülekezet vagyunk, akik megtapasztalták, hogy Isten 
kegyelme átformálja őket. Hálásak vagyunk azért, hogy ennek a munkának 
szemtanúi lehettünk. Ahogyan a zsidók átkeltek a Jordánon, mi is hosszú 
utat tettünk meg. Ők emlékoszlopokat állítottak, és ezek által mutatták meg 
az utódaiknak, hogy Isten milyen csodálatosan megszabadította őket. Sze-
retnénk mi is mindenkinek megmutatni, aki a jövőben általunk megismeri 
majd Istent, hogyan vezetett át bennünket is a nehézségeken, és mentett 
meg minket ( Józs 4:1-9). 

Eddig arról szólt az életünk, hogy meglássuk Isten munkáját bennünk és 
közöttünk. A gyülekezet elindulásakor alapítónk, Madarász István igei bá-
torítást kapott: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: 
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek” ( Jer 29:11). 
A továbbiakban is ebből az igéből merítünk bátorítást, miközben a célunk 
már nem csak az, hogy Isten munkáját a közösségünkben megtapasztaljuk, 
hanem az, hogy a világban elvégezzük. Megtisztelőnek érezzük, hogy Isten 
minket akar felhasználni arra, hogy a nevét hirdessük. Ez neki annyira fon-
tos, hogy ő maga határozta meg, mi legyen gyülekezetünk küldetése: „Mi a 
megfeszített Krisztust hirdetjük” (1Kor 1:23). 

A legjobb, amit mi ebben az életben – és ebben a gyülekezetben kaptunk – Jézus 
volt: a megfeszített Krisztus, aki megváltott minket. Mi mást is adhatnánk azok-
nak az embereknek, akik reményre és boldogságra szomjaznak, mint a megváltás 
örömhírét és az új élet lehetőségét?! 

Kedves MKGY! Köszönjük, hogy együtt végezhetjük ezt a munkát!



Drága Istenünk!
Tiéd legyen minden dicsőség mindenért az 
egész világon. Hálánkat és tiszteletünket 
pedig ezzel az Igével szeretnénk kifejezni:

„Amikor ezek a mennyei élőlények dicséretet,
tiszteletet és hálát adnak annak,
aki a Trónon ül, aki örökké él,
a huszonnégy öregkorú mennyei vezető
leborul a Trónon ülő előtt,
és imádják az Örökké Élőt.
Koronájukat a Trón elé teszik, és azt mondják:

Urunk és Istenünk, méltó vagy rá,
hogy tied legyen minden dicsőség, tisztelet és erő, 
mert te teremtettél mindent, és mindent a te 
akaratod hozott létre.” ( Jel. 4:9-11)


