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Megérkezett 
 

Advent után, mikor a Csendnek 
vége lesz, 
Az égi fény jelzi: megérkezett, 
Piros szívek arany húrján majd felkacag 
A Hozsánna, Dicséret és a Hódolat. 
Az én szívem’ is megérinti az öröm, 
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön! 
Advent után, mikor a Csendnek 
vége lesz, 
s az égi fény jelzi: megérkezett! 
 
Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele, 
A Boldogság és Üdvösség szent 
fényjele, 
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl 
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl! 
S a szeretet úr lesz a nagyvilág felett, 
S jóakarat simítja meg a szíveket, 
Advent után, mikor a Csendnek 
vége lesz, 
S az égi fény jelzi: megérkezett! 
 
Advent alatt ti földön élő emberek 
Kongassátok az elhallgatott szíveket, 
Legyen csengés-bongás a föld terén át, 
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát! 
Mert jön, mert jön, mert nemsokára 
itt leszen, 
az ég fénylő csillagképében megjelen, 
Advent után, mikor a Csendnek 
vége lesz, 
S az égi fény jelzi: megérkezett! 
 
Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, 
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, 
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek 
S a békesség zászlója leng a föld felett, 
béke, öröm, szeretet és jóakarat 
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, 
S velük zengi a boldog föld az éneket: 
Urunk, Szabadítónk, megérkezett! 
 

Kárász Izabella 
 

 
Isten (cipősdoboz) ajándéka 

 
Bibliai eredetű ünnepeink az elmúlt két évezred során sajnálatos 
módon deformálódtak. A névleges keresztyénségben mindig ott 
munkálkodott az a törekvés, hogy Isten üdvösségünk érdekében 
elvégzett hatalmas tetteit lehúzza a porba, és emberi értékekkel, 
szokásokkal, hagyományokkal helyettesítse. Ennek a különös 
„domesztikálásnak” a legnagyobb áldozata karácsony – minél 
nagyobb a csillogás, annál jobban elvész a lényege –, kisebb 
mértékben húsvét, és végül pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, 
amivel végképp nem tud mit kezdeni a világ. 

Mit is mondanak a körülöttünk élő emberek karácsonyról? 
Karácsony a szeretet ünnepe; az évnek olyan kitüntetett napja, 
amikor családi körben együtt vagyunk, megajándékozzuk egy-
mást, jobban odafigyelünk egymásra; amikor fontos szerephez 
jutnak a gasztronómiai élvezetek stb. Egyszóval jobban kimutat-
juk szeretetünket azok iránt, akik fontosak nekünk. Nos, ezzel 
össze is foglaltuk a „háziasított” karácsony lényegét. 

Ezzel a felfogással és gyakorlattal szemben a Biblia arra tanít 
minket, hogy „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn 3,16) Karácsonykor tehát Istennek ezt a csodálatos, 
önfeláldozó szeretetét ünnepeljük, és nem azt, ami tőlünk, embe-
rektől telik. És ilyenkor nem az egymástól kapott ajándéknak 
örülünk a legjobban, hanem amit illetve akit Isten adott nekünk 
az Ő végtelen szeretetéből: „Hála legyen az Istennek kimondha-
tatlan ajándékáért!” – és magyarázólag hozzá szoktuk tenni: az 
Úr Jézus Krisztusért! (2Kor 9,15). 

Igen, a legnagyobb karácsonyi ajándékot Isten adta nekünk, a 
bűn által kifosztott, nincstelen embereknek: „Mert ismeritek a 
mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegény-
nyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodja-
tok.” (2Kor 8,9). 
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Vajon miben áll ez a gazdagság? Hadd hozzak egy 
gyarló hasonlatot! Évek óta szervezzük gyülekezetünk-
ben a cipősdoboz-akciót, amelynek eredményeként kö-
zel száz, kerületünkben élő rászoruló gyermeket aján-
dékozhatunk meg. Ezt Urunk kegyelméből és a testvé-
rek áldozatkészségének köszönhetően idén is megtehet-
tük. Ilyenkor a gyermekek látszólag egyforma, szépen 
becsomagolt cipősdobozt kapnak, a belseje azonban 
gazdag, változatos tartalmat rejt, amelynek a felfedezé-
se sok izgalommal és örömmel jár a gyermekek számá-
ra. 

Így vagyunk Isten kimondhatatlan ajándékával, Jé-
zus Krisztussal is. Ahogy Pál apostol megfogalmazza: 
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 

odaadta, hogyne ajándékozna vele együtt mindent?!” 
(Róma 8,32) Könnyednek tűnik a magyarázat, de ebben 
a „minden”-ben benne van minden: Isten minden testi, 
lelki és szellemi áldása! Ennek felsorolásához kevés 
ennek a cikknek a terjedelmi lehetősége, ezért hozzá 
sem fogok. Ugyanakkor arra kérem minden olvasómat, 
hogy otthon, családi körben, a feldíszített fa körül, vagy 
a megterített asztal mellett vegyük számba azt a sok 
drága ajándékot, áldást, amelyeket a legnagyobb aján-
dékban, az Úr Jézus Krisztusban kaptunk. Ha így – 
megajándékozott emberekként – éljük át ezt az ünnepet, 
nekünk is lesz mit továbbadnunk Isten gazdag tárházá-
ból!  

Kolozs Nagy János 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Lelkipásztor-kérdés: Hasonló cipőben járunk, mint Sámuel próféta 
 
Az elöljáróság fő témája hosszú idő óta a lelkipásztor-kérdés. Sokat beszélgetünk és imádkozunk ennek megoldása 
érdekében. Elsősorban nem emberi szempontokat nézünk ezen keresés során, nem akarunk maximalisták vagy ép-
pen minimalisták lenni, hanem Isten akaratát kutatjuk – csak így érdemes egy ilyen fontos kérdéssel foglalkozni. 
Minden elöljárósági egy rövid áhítattal és imádkozással kezdődik. Az alábbi gondolatok az egyik legutóbbi megbe-
szélésünk elején hangzottak el. 
 

Amikor Isten elvette Saultól az 
ő Szentlelkét és a királyi 
elhívást, akkor arra indította 
Sámuel prófétát, hogy kenje fel 
a következő királyt, Isai fiát. 
Sámuel fel is kereste Isait és egy 
áldozati lakomát szervezett vele. 
Úgy gondolta, hogy ez egy 
remek alkalom arra, hogy 
királlyá kenje Eliábot, Isai szép 

termetű elsőszülött fiát – de Isten másképp gondolko-
zott, és nem engedte ezt meg Sámuelnek. Ekkor Sámuel 
a második fiúhoz fordult, de ő sem volt kedves Isten 
előtt. Sőt, a harmadik sem. A negyedik sem. Az ötödik 
sem. A hatodik sem. És a hetedik sem.  

A gyülekezetünk is hasonló cipőben jár. Régóta 
nincsen lelkipásztorunk, úgyhogy nagyon keressük, 
hogy Isten vajon kit szeretne elhívni. És nem találjuk. 
Isten valahogy mindig nemet mond, további türelemre 
int bennünket. Nyomasztó érzés – valószínűleg Sámu-
el is rosszul érezte magát, vakarta a fejét ebben a 
helyzetben. Vajon félreértette Istent? Vagy valamit 
rosszul csinált a folyamat közben? Ezeket mi is kér-
dezhetjük; de hiszem, hogy Isten válasza ugyanaz, 
mint Sámuelnek: van megoldás, csak várni kell rá. 

„Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt 
van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő ép-
pen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: 
Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem 
ülünk le, amíg ő meg nem érkezik.” (1Sám 16,11) 

Isten másképp nézte ezt a kérdést, a kegyelem 
szemszögéből, nem emberi szemmel. Az a fiú, Dávid 
lett a kiválasztottja, akit még a saját apja is megvetett, 
el sem hívott az áldozati lakomára. Úgy tűnik, hogy 
Isten a mi gyülekezetünknek is olyan pásztort akar 
adni, akire várni kell – nem olyat, aki emberileg jó 
ötletnek tűnik, nem olyat, aki kézenfekvő megoldás 
lenne szerintünk. 

Kínos lehetett a várakozás Dávidra. Valószínűleg 
nem a szomszéd szobában legeltette a bárányokat, ha-
nem egy messzi mezőn – egészen biztos, hogy órákig 
álldogált mindenki, mire sikerült őt előkeríteni. Átvitt 
értelemben a gyülekezetünk is ezt a kínos várako-
zást éli most át: Isten már tudja, hogy ki lesz a lelki-
pásztorunk, de nem tudjuk, hogy meddig kell még 
várni rá. Tudunk türelmesek lenni? Vagy kezdjük el-
veszíteni a türelmünket?  

Végül előkerült Dávid, és Sámuel Isten akarata 
szerint királlyá is kente őt. Csodás pillanat lehetett – 
várom már ezt a csodás pillanatot a gyülekezetünk 
lelkipásztor-beiktatása kapcsán. Megdöbbentő látni, 
hogy az a fiú, akit ennyire megvetettek, Izráel legjobb 
királya lett – ő volt a viszonyítási pont, az etalon min-
den további király értékelése kapcsán. Isten nekünk 
is ilyen pásztort készít el: várni kell rá, de nagyon is 
érdemes. Imádkozzunk érte ma is! 

Sonkoly Tamás 
 



M A N N A   2011. december 

 3

ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Néhány éve lányaival érkezett gyülekezetünkbe Nagy Viola testvérünk. Sokak számára nem ismeretlen ő, hiszen 
régebben gyülekezetünk tagja volt. A mostani interjúból eddigi élete eseményeit, és azt ismerhetjük meg, hogy Is-
ten hogyan nevelte őt az évek során. Szavait szeretettel ajánlom mindenkinek. 
 

– Kérlek, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és milyen 
családba születtél, kik 
voltak a szüleid, testvéreid, 
hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

1950. október 4-én 
születtem, Dombóváron 
(Tolna megye), harmadik, 
egyben legkisebb 
gyermekként. 

Először nagyszüleimről egy pár szót. Apai nagy-
apám, Nagy Pál, az egykori baptista árvaház igazgatója, 
és egyben elöljáró is volt. Négy éves voltam, amikor 
meghalt, saját emlékeim nincsenek róla, csak a roko-
nok, ismerősök elmondása, valamint írásos megemléke-
zések alapján hallottam róla. Nagymamámról is kevés 
emlékem van, mert ők Budapesten laktak, mi meg vi-
déken. Tizenkét éves lehettem, amikor voltam náluk há-
rom évig, és nagyon jól éreztem magam. Velük lakott 
édesapám nővére, Matild és húga, Etelka is.  

Anyai nagyapám, Laub János, dombóvári lelkipász-
tor. Ő valamikor szabadkeresztény gyülekezetbe járt, 
csak később lett baptista. Hozzájuk sokszor mentünk. 
Nagypapám rendszerint a Biblia tanulmányozásával 
volt elfoglalva, de nagymamámmal sokat beszélgettünk, 
és finom ennivalóval várt minket. Náluk még az is íz-
lett, amit otthon, édesanyámnál nem szerettünk. Tetszett 
a házuk is. Terméskőből volt az aljzat, volt szuterénje, 
és az emeleten egy kis szoba, ez a nagypapám szobája 
volt. Szinte tele volt könyvekkel. Néhányat elvittem, és 
elolvastam. Nagypapám sokat járt külföldön, sokan hív-
ták missziózni. Vonattal utazott, csak a célállomáson 
várta egy-egy testvér autóval. Nagyon sokat mesélt ne-
künk ezekről az utakról, mindig lelki élményekkel teli 
jött haza. Öt gyermeket neveltek, három lányuk és két 
fiúk volt. Egyik fiúkat, Ernőt, elvitték az oroszok. Ké-
sőbb, amikor lehetett, édesanyám kerestette, meg is ta-
lálták, sajnos, már nem élt. Neve ott van Dombóváron, 
egy emléktáblán.  

Édesapám, Nagy Tibor, postai alkalmazott volt, a 
dombóvári gyülekezetben többször prédikált, és hűsé-
gesen harmóniumozott, amíg egészsége megengedte. 81 
éves korában hunyt el. 

Édesanyám Laub Erzsébet, még él, 89 éves. Munka-
helye nem volt, de otthon annál többet dolgozott. Ami-
kor Tibor bátyám meghalt, az ő sorsáról döntenünk kel-
lett. Hosszas vívódás után beköltözött a kiskőrösi bap-
tista szeretetotthonba. Ott végez áldott lelki munkát a 

nála még betegebbek és elesettebbek között. Bárki, aki 
megtudta, hogy ő az édesanyánk, csak úgy nevezték, 
hogy „az az áldott asszony!”. Mi, a gyerekei, örültünk, 
hogy siránkozás helyett inkább másokat vigasztal. 

Két testvérem volt, Tibor és Ernő. Tibi bátyám hat 
évvel volt idősebb nálam. Huszonöt éves korában ka-
pott egy súlyos középfülgyulladást, amit nem vettek 
észre az orvosok, mivel nem panaszkodott akkor sem, 
amikor már szinte kibírhatatlan fájdalmai voltak. Sosem 
nősült meg, édesanyám támasza volt. 2003-ban egy sú-
lyos májgyulladás következtében meghalt. Édesanyám 
sokat aggódott, mi lesz vele, ha egyedül marad, de Isten 
megoldotta ezt a problémát és hazavitte. 

Ernő bátyám négy évvel idősebb nálam, a budafoki 
gyülekezetbe jár. Felesége Berkes Erzsébet, akivel több, 
mint 30 éve élnek nagyon jó házasságban. Egy fiúk és 
egy lányuk van, ma már felnőttek. 

Gyermekéveim Dombóváron teltek. Először a Posta 
adott lakást, majd később vettünk egy saját házat. Hívő 
légkörben, rokonok között éltem. Édesanyám szigorúan 
nevelt minket. Visszahúzódó gyermek voltam, nehezen 
oldódtam fel még a gyerekek között is. Az óvodából 
többször hazaszöktem, mert nem szerettem odajárni. 
Inkább fiús játékokat játszottam, Ernő bátyámmal és a 
szomszéd fiúkkal sokat fociztam.  Édesanyám mesélte, 
hogy amikor vett nekem egy babát, csak fogtam, és nem 
tudtam vele mit kezdeni.  

Tizenhét éves koromban jártam először Budapesten, 
és attól fogva ott szerettem volna lakni. Tetszettek a 
magas házak, a nyüzsgés, a sok üzlet. Dombóváron nem 
találtam fel magam. Amikor olyan 13-14 éves lehettem, 
többször elvittem az unokaöcséimet sétálni, ez volt a 
kikapcsolódásom, és a nagynéném is örült, hogy egy kis 
időre kikapcsolódhat a három fiú mellől.  

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

A dombóvári gyülekezetben nőttem fel, ahol, sajnos, 
nagyon kevés fiatal volt. Nagypapám, Laub János volt a 
prédikátor. Hármunkon kívül, egy lány kivételével, csak 
fiatalabb gyerekek voltak, így ott nem nagyon volt ifjú-
sági élet. Kaposvárra és Pécsre jártunk többször, ott 
nagy ifjúság volt. Ezek szép emlékek maradnak. Lelki 
tanítást kaptunk nagypapámtól, Laub Jánostól is. Min-
den héten elmentünk hozzá legalább egyszer, amikor 
magyarázta nekünk a Jelenések könyvét. Nagymamám 
pedig finom forgácsfánkkal várt bennünket. Először 
nagyszüleimnél jött össze a gyülekezet, majd egy test-
vér, aki nagy házat épített, felajánlotta az egyik helyisé-
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get istentisztelet céljára. Később egy önálló gyülekezeti 
házat építettünk.  

– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt a 
bemerítésed? 

Mivel hívő családban nőttem fel, különösebb lelki él-
ményem nem volt. Szüleim, nagyszüleim hitét elfogad-
tam, helyesnek tartottam. Az iskolában csúfoltak néha 
baptista mivoltomért, ez egy kicsit rosszul esett. Ernő 
bátyám elmagyarázta, hogy milyen kiváltság, hogy hi-
hetünk Istenben, de ilyenkor nem nagyon vigasztalt ez a 
tudat. Tizenkét éves koromban járt nálunk egy prédiká-
tor, és segített dönteni Jézus Krisztus mellett. Akkor 
nagyon örültem, és békességem volt. Tizenkilenc éves 
voltam, amikor bemerítkeztem, mert beláttam, hogy 
mennyire fontos, hogy Jézus példáját kövessük. Tagfel-
vételem Bonyhádon volt, Bihari Gergely prédikátor ál-
tal. 1969 nyarán idősebb Dr. Mészáros Kálmán merített 
be Pécsen, mivel Dombóváron nem volt bemerítő me-
dence.  

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? 

Dombóváron nem nagyon voltak szolgálatok, 14 éves 
koromban pedig elkerültem tanulmányaim miatt Bony-
hádra, ott meg nem tudtam minden vasárnap járni, így 
akkoriban nem szolgáltam. Bemerítésem után egy évvel 
költöztem fel Budapestre. Mivel édesapám testvérei is 
ide jártak, én pedig náluk laktam, ide kezdtem én is jár-
ni. Amikor ide kerültem, akkor kezdtem el a szolgála-
tokat. Szavaltam, benne voltam a pengetős zenekarban, 
és az énekkarban is. Akkor Bányai Jenő testvér volt a 
karvezető. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

Általános iskolába Dombóváron jártam, majd középis-
kolámat Bonyhádon végeztem. Közgazdasági szakkö-
zépiskolába jártam, így statisztikus, könyvelő lett a 
szakmám. Dolgozni Dombóváron kezdtem, mint sta-
tisztikus, a bőrgyárban, majd felkerültem Budapestre. 
Édesapám húga a Budai Lenfonó és Szövőipari Válla-
latnál dolgozott, a Karolina úton, és mivel üresedés lett 
náluk, rólam pedig tudta, hogy szeretnék Budapestre 
menni, megkérdezte, hogy elvállalnám-e az állást. Itt is 
statisztikus lettem, később pedig, mint könyvelő dol-
goztam különböző vállalatoknál. Könyvelőgépen dol-
goztam, bevittem az adatokat, amiket egy másik kolléga 
leírt. Könyvelő voltam addig, amíg otthon nem marad-
tam szülési szabadságon. 

A gyerekekkel 12 évig voltam otthon gyesen, gye-
den, majd főállású anyaként. 

Mikor letelt a főállású anyaság, arra gondoltam, ta-
nulok angolul, és megtanulom a számítógép használa-
tát, és egy irodában elhelyezkedek. Elvégeztem egy 
alapfokú angol nyelvtanfolyamot, de tovább nem tud-

tam képezni magam, mert akkoriban volt a válásunk, és 
még élelemre is alig volt elég a pénzünk. Így szobaasz-
szonyi munkát vállaltam egy agárdi hotelben. Négy év 
után elbocsátottak létszámleépítés miatt, és semmi lehe-
tőség nem volt. Közmunkát végeztem három éven ke-
resztül, de csak áprilistól október végéig, a többi hó-
napban nem volt semmi. Szörnyű hónapok voltak, ne-
hezen szoktam meg, de nem volt más választásom, 
hármunkról kellett gondoskodnom, a lányok még tanul-
tak. Itt, Budapesten először alkalmi munkát vállaltam, 
aztán valahogy kiderült, hogy munkát keresek, Tóth 
Péterék pedig éppen kerestek valakit, így odamentem 
gyerekek mellé dadusnak, és a nyugdíjazásomig ott dol-
goztam. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? Ho-
gyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? 

A Közúti Építő Vállalatnál dolgoztam, amikor egy vál-
lalati kiránduláson a férjem, Simon János is ott volt. 
Mosolygós, kedves fiatalember volt. De ott még csak 
beszélgettünk. Később megtudtam, hogy katolikus, és 
ez egy kicsit visszariasztott, mert úgy láttam, hogy kö-
zelebb szeretne hozzám kerülni. Beszéltem neki Isten-
ről, amit örömmel fogadott, és úgy láttam, hogy fogé-
kony erre a dologra. Megígérte, hogy az én hitemet fog-
ja követni, ezért mertem hozzámenni. Ragaszkodtam a 
baptista menyegzőhöz, ezért majdnem szakítottunk. 
Közben persze imádkoztam én is, szüleim is a megtéré-
séért. Talán többen emlékeznek rá, hogy járt Budára is. 

– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán?(lakás, stb.) 

Nagynénémnél, egy 13 négyzetméteres szobában kezd-
tük közös életünket. Addig jó volt, amíg nem voltak 
gyerekek, anyagilag is szépen megvoltunk. Hétvégeken 
többször leutaztunk Agárdra, anyósomhoz. Jártunk 
templomba és imaházba is. Akkoriban volt pap a Feren-
ciek terén Kozma Imre, aki ma már a Máltai Szeretet-
szolgálatnál van. Szerettem a beszédeit, mert volt mon-
danivalója is. Később férjem egyre többet vitázott, hogy 
ki mennyit jár a másik gyülekezetébe. Anyósom halála 
után (1992) azt reméltem, közelebb kerülünk egymás-
hoz, de éppen az ellenkezője történt. 1998-ban derült ki, 
hogy barátnője van, nemsokára el is költözött, és 2000-
ben hivatalosan is beadta a válópert. Én békülni szeret-
tem volna, három éven keresztül győzködtem, hogy bé-
küljünk ki, de nem akart. Válás után úgy éreztem, ki-
húzták a talajt a lábam alól. Anyagilag a padlón vol-
tunk, elvették az autómat, gyerekeimet is megviselték 
az események. Fiaim engem hibáztattak, amiért az 
édesapjuk elment, a lányok pedig sírtak. Sokáig nehéz 
volt a fiaimmal kommunikálni, évek teltek el, mire be-
látták, hogy mi az igazság. Akkor kölcsönösen bocsána-
tot kértünk egymástól, és azóta jó a kapcsolatunk. Fér-
jem azóta kísérletet sem tett a közeledésre. Amikor 
egyik rokonomnak elmondtam, mi történt, azt felelte, 
nézzem úgy az eseményeket, hogy a férjem kapott egy 
esélyt arra, hogy megtérjen, de ő nem élt ezzel a lehető-
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séggel. Azóta erre próbálok gondolni. Remélem, azért a 
sok imádság nem volt hiábavaló érte. 

– Ahogy már említetted, Isten gyermekekkel áldott meg 
titeket. Kérlek, mondj néhány szót az ő életükről. 

Az első kisbabánk négy hónapra született, életképtelen 
volt. Lelkileg nehezen viseltem ezt a megpróbáltatást. 
Féltem, hogy több gyerekem már nem lehet. Férjem vi-
gasztalt, és azt mondta, akkor is velem marad, ha nem 
lehet több gyerekünk. De egy év múlva megint gyerme-
ket vártam, és Isten kirendelt egy nagyon lelkiismeretes 
orvost, nála szültem mind a négy gyermekemet. Veszé-
lyeztetett kismama voltam mind a néggyel, de Isten 
megőrzött. A negyedik terhességnél azt mondta a kör-
zeti orvos, hogy ezzel a problémával, ami nekem van, 
már a második is rizikós, és hogy nagyon bátor vagyok. 

Balázs fiam 1980 januárjában született, jelenleg az 
édesapjánál dolgozik, egy betonkeverő cégnél, nős, fe-
lesége Ódor Brigitta. Agárdon laknak, pár éve építkez-
tek, három lányuk van, Kitti (11), Laura (8) és Aliz (5). 
Sajnos, nem járnak imaházba, pedig a fiam alá van me-
rítve. 

János fiam 1981 márciusában született, most vállal-
kozó, számítógépes munkákat végez, nős, felesége Kán-
tor Judit.  Agárdon laknak, házat vettek, két kislányuk 
van, Anna (5) és Eszter (2). János fiam is alá van merít-
ve. Ők a Hit Gyülekezetébe járnak, Székesfehérvárra.  

Ildikó 1983 márciusában született, jelenleg Libri 
könyvesboltban dolgozik a Pólus Centerben, sajnos, 
minden második vasárnap dolgozik.  

Erika akkor született, amikor Agárdon laktunk, 1987 
áprilisában, most állami bölcsődében gondozónő, a hét-
végéi szabadok. 

– Hogyan kerültetek el Budáról? És hogy vezetett Isten 
abban, hogy ide gyere vissza? 

A gondok akkor kezdődtek, amikor már három pici 
gyerekkel még mindig egy 13 négyzetméteres szobában 
voltunk. Tanácskoztunk, mi legyen. Felmerült több le-
hetőség is. Nagynéném már beletörődött volna, hogy 
lakást cserélünk, de addigra a férjem már építkezni 
akart. Én pedig nem akartam elköltözni Budapestről. 
Anyósom utólag elárulta, hogy három évig győzködtek, 
hogy egyezzek bele az építkezésbe. Ekkor én otthon 
voltam három gyerekkel, és mivel vidéken, Agárdon 
építkeztünk, nem sokat tudtam segíteni, a három gye-
rekkel is adódott bőven munka. 1982-ben kezdtünk 
építkezni anyósom telkének másik felén, mivel nagy 
volt a telek, és előbb-utóbb úgyis elvették volna. Férjem 
azt mondta, hogy majd többet lehetünk együtt. Nem 
akartam menni, de tudtam, hogy a család mellett a he-
lyem, így 1985 augusztusában elköltöztünk. Én sírva 
mentem el, és húsz évig vágytam arra, hogy visszaköl-
tözzünk Budapestre. Amikor a férjem 1998-ban elköl-
tözött, túl nagy lett a ház. Később Balázs fiamék oda-
költöztek az emeletre, így a költségek legalább megosz-
lottak. Amikor 2005-ben azt hallottam, hogy a közmun-

ka is megszűnik a következő évtől, akkor tudtam, hogy 
valamit tenni kell. Én akkor már tudtam, hogy vissza 
szeretnék jönni Budapestre, de a lányok még nem vol-
tak erre készen, először Velencére, majd Székesfehér-
várra akartak költözni, mert a környéken akartak ma-
radni. Szépen rávezettem őket, hogy Budapesten lenne 
a legjobb. Amikor leérettségiztek, és még mindig nem 
kaptam meg a ház árának rám eső részét, egy kis rokoni 
biztatásra gondoltunk egy nagyot és 2006 januárjában 
felköltöztünk albérletbe. Gondolkodtam, hogy ebbe a 
gyülekezetbe jöjjünk-e, vagy válasszunk egy másikat. 
Voltunk más gyülekezetekben is, de én sehol sem érez-
tem igazán otthon magam. Itt meg sok régi ismerős 
volt, nagyon kedvesen fogadtak mindhármunkat, és ez 
nagy húzóerő volt. Közösen úgy döntöttünk, hogy itt 
maradunk.  

– Milyen emlékeid vannak a gyülekezetünkben töltött 
időről, testvérekről, és most hogyan érzed magad itt? 

Nagyon sok szép emlékem van. Szerettem a pengetős 
zenekart, Bányai bácsi énekóráit, az ifjúsági órákat, em-
lékszem az éjszakai kirándulásokra. Jó barátságba ke-
rültem Novák Marikával, a szülei voltak akkor a gond-
nokok. Sokat jártam hozzájuk, Marikával többfelé jár-
tunk együtt. Szerettem Szakács bácsi ifjúsági óráit, na-
gyon jó alkalmak voltak. Nagyon tetszett, amikor az 
énekkar tagjai fent összegyűltek, és egyszerre vonultak 
be, Szakács bácsi pedig utánuk, az mindig olyan ünne-
pélyes volt. Amikor pedig úrvacsora volt, akkor egy-
szerre vettük a kenyeret, egyszerre ittuk a bort, ez olyan 
összetartó érzést keltett bennem.  

Mikor visszajöttünk, sokakkal már nem találkoztam. 
Vagy elmentek a gyülekezetből, vagy meghaltak. Saj-
náltam, hogy őket már nem láthatom. De a húsz év nem 
csak felettem múlt el. Jöttek viszont újak, akikkel jó 
volt megismerkedni. Próbáltam visszaépülni a gyüleke-
zetbe, beültem az énekkarba is, de a hangom már nem 
volt a régi, hiszen az elmúlt években nem gyakoroltam. 
Velencén nem volt énekkar akkoriban, Székesfehérvá-
ron pedig már tele volt az énekkar, egyébként sem tud-
tam volna bejárni a próbákra. Mamakörre járok, és ott 
jól érzem magam. 

– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? 

Isten nagyon sokszor és sokféleképpen tanított. Most 
már másképp látom az eseményeket, amiken keresztül-
vezetett. Akkor csak a rosszat láttam bennük. De ahogy 
telnek az évek, Isten megvilágította az események má-
sik oldalát is. Egy ember életében több nehéz esemény 
is van, az enyémben is volt sok. Kiemelném a válás 
utáni helyzetemet, amiről már írtam. De az csak az 
egyik oldal volt. A másik oldala az, hogy engedetlen 
voltam Isten Igéje iránt, ezért kerültem ilyen nehéz 
helyzetbe. A legnagyobb baj a hit-különbség volt. De 
Isten mellettem állt a nehéz időkben is. Teljesen meg-
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változtatta a gondolkodásom, másképp néztem az em-
bereket, más dolgokat tartottam fontosnak. Talán azt 
akarta kipróbálni, hogy egyedül, szegényen is akarom-e 
Őt követni, és Őt szolgálni.  

Nagy próba volt Agárdon a közmunka is. Olyan em-
berekkel dolgoztam, akik ittak, dohányoztak, károm-
kodtak, ordítoztak, a munkából elcsavarogtak. Sokszor 
úgy éreztem, nem bírom elviselni őket. Volt egy asz-
szony, aki mindig piszkált. A többiek mondták, hogy 
szóljak vissza, akkor majd békén hagy. Először nem 
mertem, de aztán, amilyen szelíden csak tudtam, kezd-
tem visszaszólni, és tényleg, a végén már békén ha-
gyott. 

Isten belenyúlt az életembe, hogy közelebb vigyen 
magához. Velencén bizonyságot tettem arról, hogy ha 
Isten újat akar kezdeni az életünkkel, még a régi életünk 
alapjait is lerombolja. Nálam is így tette. Most már Jé-
zus Krisztus életem kősziklája, bárki bármit is mond, 
vagy bármi is történjen velem. 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Igen, nagyon sok, de kiemelném Pál levele az 
Efézusbeliekhez, első rész, 21. versét: „Mert nékem az 
élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” Nincs nagyobb 
nyereség, mint Krisztussal élni és meghalni! 

Nagyon sok kedves énekem van, még emlékszem 
egy-két nagyon régi, a hit hangjai előtti énekeskönyv 
egy-két énekére is. Nagyon szeretem a „Hadd menjek, 
Istenem..” kezdetű éneket, mindig nagyon sokat mon-
dott a szövege. Főleg az a rész, hogy: „Ó, sok keresztem 

van, de ez az én utam, mert Hozzád visz, Uram, mindig 
Feléd.” Az interneten meghallgattam különféle változa-
tokban, nagyon gyönyörű! 

– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 

Köszönöm, jól vagyok. Mivel már nyugdíjas vagyok, 
elég sok időm van. Délelőttönként, ha nem kell elmen-
nem, egy-egy prédikációt vagy éneket hallgatok. Ha 
van munkám, a nyugdíj mellett még dolgozok. Lányaim 
már egyre többet segítenek itthon, de még így is marad 
mit csinálnom a háztartásban is. Jelenleg elkezdtem 
rendet rakni a dolgaim között, ez most azt jelenti, hogy 
sok mindent be kell vinnem a számítógépbe, hogy ne 
legyenek a papírjaim, jegyzeteim szerteszét. Ezenkívül 
szeretek érdekes írásokat bemásolni a gépembe, és ol-
vasgatni. Vannak fonalaim is, szeretnék a télen kötni, 
horgolni egy-két darabot. Lánykoromban többet kézi-
munkáztam, most újból el szeretném kezdeni. Közben a 
lányaimnak is segítek ezt-azt elintézni, mivel ők dol-
goznak. 

– Köszönöm őszinte válaszaidat, és ezzel az igével kívá-
nom Isten áldását további életedre: 
„Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az 
utat, amelyet válasszon. Annak lelke megmarad a jó-
ban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az 
őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.” (Zsolt 25, 
12-14) 

Ádány Judit 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsonyi Gyerekklub 
 
A karácsonyi gyerekklubunkat december 18-án, délután 
tartottuk meg az imaházban. Az alkalom Nagyné Zsuzsa 
köszöntésével kezdődött el, ami után Nagyné Kalán Évi 
vezetésével három karácsonyi éneket énekeltünk el a 
gyerekekkel és szüleikkel közösen. Az utolsó éneknél a 
meghívott gyerekek közül kimentek páran, hogy némi 
jutalom-csokiért a mikrofonba is elénekeljék a Menny-
ből az angyalt. 

A történetet ismét Kiss Laci bácsi mondta el nekünk, 
ami arról szólt, hogy mi a karácsony igazi értelme. Nem 
az evés-ivás, nem a buli és nem az, hogy a Mikulás 
vagy a Kisjézus hozza az ajándékot, hanem a HIT. Az a 
karácsony lényege, hogy Jézus Krisztus eljött értünk, 
hogy meghaljon a bűneinkért a kereszten. A történet 
meghallgatása után megismételtük a Mennyből az an-
gyalt, amit most már sokan tudtak velünk együtt éne-
kelni. 

Ezután következett az ajándékok, a cipősdobozok 
kiosztása, aminek nagyon örültek a gyerekek, és nagy 
lelkesedéssel bontották ki ajándékaikat. Az alkalom vé-

gén kalács és tea várta a vendégsereget, de reméljük, 
hogy a finom étel-ital mellett ráébrednek arra is, hogy 
Jézus az élet kenyere, és ő tudja igazán megelégíteni az 
éhségüket és a szomjúságukat. 

„Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 
éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 
soha.” (Jn 6,35) 

„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” (Jn 
7,37) 

Az alkalom megszervezésében, a zavartalan lebo-
nyolításban és az éneklésben segítettek: Nagyné Zsuzsa, 
Nagyné Kalán Évi, Jenei Peti, Gulyás Kinga, Gulyás 
Zsombi, Zsigovics Virág, Mikolics Anikó, Uri Bogi, Uri 
Imi, Uri Beni és Zsigovics Dorina, és minden lelkes 
testvér, aki cipősdobozt készített a rászoruló gyerekek-
nek. 

Köszönjük Istennek, hogy velünk volt! 
Ádány Szilvi 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

M i é r t  j ó  h í vőn e k  l e n n i ?  
 

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, 
aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 

 
Amikor megkaptam a felkérést 
erre az írásra, félelem fogott el, 
hogy én mint gyarló hívő ember, 
hogyan tudom – lelkem szerint – 
jól megfogalmazni a választ arra a 
„könnyű”, de nehéz kérdésre, hogy 
miért érdemes hívőnek lenni? 

Először is tisztáznunk kell, 
hogy mit jelent az a szó, hogy 

HIT? 
A hit az a képesség, képzelőerő, ami lehetővé teszi, 

hogy a nem látható dolgokat is létezőnek, valóságosnak 
lássuk. 

Hiszek, azt jelenti a hívő embernek, hogy az életem 
feletti uralmat átengedem az élő Istennek. 

Hívőnek lenni – Isten igéjének elfogadása és megtar-
tása. 

Isten igéjét, a Bibliát olyan Istentől ihletett emberek 
írták, akik valóban megtörtént eseményekről tettek bi-
zonyságot nekünk, és készek voltak meghalni. Mégis 
kevés ember hisz a Biblia igazságában. Jézus is mondta: 
„Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é 
hitet e földön?” (Lk 18,8) Vallásosságot talál eleget, de 
hitet talál-e majd? 

Azt az egyedülálló életet, amelyet Jézus élt, halála, 
feltámadása, Isten a mi életpályánknak szánta, mely a 
mennybe vezet. Jézus – aki által Isten a világot terem-
tette – neki adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Hogy teremtőnk életével és sorsával eggyé lettünk, ez 
mindennek az alapja. 

Sorsunk attól függ, hogy ez a tény valóságos-e szá-
munkra. Amikor Jézus a sírból feltámadt, Vele együtt 
tényleg feltámadtunk-e mi is. Ott vagyunk-e, ahova Is-
ten ígérete szerint vezetni akart – az örök életre. 

A megváltás – szükséges a bűn miatt. 
A megváltás alapja – Krisztus műve, a kereszt. 
A megváltás elnyerhető – hinni kell Krisztusban. 
A megváltás bizonyossága – Isten igéje. 
A megváltás bizonyítéka – a gyümölcs. 
A megváltás öröme – az új élet. 
A megváltás kiteljesedése – a jutalom. 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az 
igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz 
bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mind-

azoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 
4,7-8) 

Mindezeknek – amit a Biblia tanításai, megtapaszta-
lások, valamint hívő emberek néhány gondolatát is 
igénybe véve leírtam – életünk állandó és folyamatos 
programja kell hogy legyen. 

Ha újjászülettünk, könnyű a dolgunk, mert csak fi-
gyelni kell Isten útmutatására, és az általa adott világos-
ságra, aki az Úr Jézus Krisztus. A sátán viszont állan-
dóan résen van és figyeli, hogy kit veszejtsen el. Főleg 
a hívőket próbálja megkísérteni fondorlatos eszközei-
vel. Fiatal korban talán még sokkal nehezebb hűséges-
nek lenni Krisztushoz. Őket a sátán a legkülönbözőbb 
eszközökkel próbálja magához édesgetni. Ifjú korban 
még nagyon működik az EGO (az én) felnagyítása. Ké-
sőbb gyakran megtapasztaljuk „parányi” énünket. Saj-
nos megtérésünk után is követünk el kisebb-nagyobb 
bűnöket, azért minden nap bűnbánattal oda kell állnunk 
Isten elé, és kérni a bocsánatát. 

Most, hogy így elkalandoztam a megválaszolandó 
kérdéstől, pár szóval saját életünkről, és arról, hogy mi-
ért jó betegen, nyomorúságban is hívőnek lenni. 

Visszatekintve 73-74 esztendőnkre elég sok nehéz-
ségen, bajon estünk át. Az élet viharai között gyakran 
eltávolodtunk Istentől, de az Ő kegyelmes szeretete a 
legkülönbözőbb utakon (fenyítés, irgalom) visszaterel-
getett a keskeny útra. Az elmúlt 5-6 évben egészségileg 
sok megpróbáltatáson estünk át, ami jelenleg is tart. 
Ebben az állapotunkban is naponta éljük meg irgalmát 
és végtelen kegyelmét. 

Az életünk napokból van felépítve. Jézus mondja: 
„…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” (Mt 28, 20) 

Szeretete naponként megújul. Ma Krisztus egészen a 
miénk: szeret, megőriz. Minden nap új gondokat, de új 
kegyelmet is hoz. Isten maga helyezi az Ő gyermekei-
nek szívébe a vágyat, hogy keressük az Ő jelenlétét. 
Ennek világosságában ismerjük meg magunkat. Ott ér-
tünk meg másokat, és azt is, ami velünk történik. Ott 
értjük meg a világeseményeket. Úgy érezzük, hogy a 
szenvedés nemcsak büntetés, de kegyelem is lehet. Is-
tentől kapjuk azért, hogy sáfárkodjunk vele. A nyomo-
rúság a testünknek rossz, de belső emberünknek orvos-
ság is lehet. Ilyenkor tanuljuk meg a dolgokat Isten 
mércéje szerint átértékelni. Szívünk irgalmasságot ta-
nul, megindulunk a másik szenvedőn. Hisszük, hogy a 
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hívő ember életében csak váratlan van, de nincs célta-
lan. 

Olvastam, hogy egy lelkész újév napján így köszön-
tötte gyülekezetét: Annyi örömöt és boldogságot kívá-
nok nektek, amennyit csak elviselhettek, és annyi szen-
vedést, amennyi mindig Isten közelében tart benneteket. 
A szenvedés célja a tűrés megerősítése is lehet, ami a 
hívő ember jellemét tökéletesíti. 

A fent leírtak után a kérdés, hogy nekem és minden-
kinek, aki Jézus követését tűzte ki élete céljául, miért 
érdemes ezt megtennie? 

Szükségemben háromszoros győzedelmes ígéretem 
van: 
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zör-
gessetek és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7) 

Ő a támasza a csüggedt vándornak: 
„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én 
vagyok Istened; megerősítelek, sőt segítlek, és igazsá-
gom jobbjával támogatlak.” (Ézs 41,10) 

Nehézségeim mind áldásomra lehetnek: 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, min-
den javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivata-
losak.” (Rm 8,28) 

Jézus gyülekezetének tagjai lehetünk: 
A gyülekezet Jézus teste, aminek mi vagyunk a tagjai. 
Jézus az apostolok által hozta létre a gyülekezetet, azzal 

a céllal, hogy hirdessék a megváltás igéjét szerte a vi-
lágban. A gyülekezetben ott van Jézus közöttünk, test-
véreinkkel együtt. Itt nem vagyunk egyedül. Összekap-
csol bennünket a közös élmény, találkozásunk Jézus 
Krisztussal, a megváltóval. Ez örömmel és szeretettel 
tölt el bennünket. 

Tudunk együtt és egymásért imádkozni, együtt ma-
gasztalni hatalmas Istenünket. Megfogni egymás kezét 
a bajok között. Ezek a magasztos, szeretetteli megta-
pasztalások örömöt és békességet nyújtanak a gyüleke-
zet tagjainak. Isten adjon a mi gyülekezetünknek is 
olyan békességet és egymás iránti szeretetet, hogy a sá-
tán soha ne találjon fogást rajtunk. Így kifelé is azt su-
gározzuk, hogy érdemes hívőnek lenni! 

Most karácsony van. Isten a szeretet, megjelent test-
ben érettünk. Ha ez a kijelentés szívünk mélyéig hatol, 
akkor nem a kedves kisdedet ismerjük fel a betlehemi 
jászolban, hanem az Üdvözítő Úr Krisztust. 
„Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, 
hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében 
hisznek.” (Jn 1,12) 

Ez a karácsony üzenete, isten kimondhatatlan aján-
déka. 
Jézus eljött! Jézus most is jön! Jézus újra eljön! 
Ámen. 

Ökrösné Margó 

 
 

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, 
kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek 

a Krisztus vére által.” 
 

Ha olyan kérdést tesz fel nekem 
valaki, hogy miért jó az, ami 
szerint élek, amit választottam 
saját döntésem alapján, nem 
tudom egy szóval elmondani. 
Saját magam számára is jó 
megfogalmazni, hogy mire és kire 
építem életemet. 

A legfőbb jó, hogy van 
megoldás a bűn kérdésére. De ha valaki megkérdezi tő-
lem, hogy érdemes-e hitben járni, határozott igen a vá-
laszom minden magyarázat nélkül, és ha van még ezen 
felül kérdés, szívesen válaszolok. 

A körülöttünk élő emberek a hívőket talán kedves, 
szeretetteljes embereknek mondják. Mások éles szem-
mel figyelnek minket, megítélik cselekedeteinket, és 
nagyon sokszor igazuk van. Kifejezik csalódottságukat 
és elfordulnak a hittől. Ez bűnbánatra késztet, és meg 
kell vizsgálnom, hogy mik hatnak rám a világból, mi-
lyen hangokat hallok, a kísértés hangját, a keserűség 
hangját, a meg nem értés hangját engedem felülkere-
kedni? A válaszomtól, döntésemtől függ, hogyan tudok 
megállni erősen az Úrban, és ettől függ, hogyan változ-

nak meg a dolgok körülöttem. Ha egy vagyok Krisztus-
sal, akkor Vele együtt mozgok. Az is vizsgálat tárgya, 
hogy mi akadályoz abban, hogy magasabb szintre lép-
jek Krisztussal. Nagyon jó lenne elmondani magamról, 
hogy nem vagyok e világból való. Az is kérdés, hogy 
könnyű-e végig küzdeni az életet hívő módra? Hát nem, 
mert ott a kísértő, a világ és a saját hústestem. Legyen 
fontos számomra, hogy belássam bűneimet és megbán-
jam azokat, az Úr előtt úgysem titkolhatom el. Féljek 
bűnt elkövetni, mert ránézek a keresztre és látom, hogy 
mit tettek az én bűneim Jézus Krisztus testével. Hogyan 
követhetném el könnyelműen, felelőtlenül ugyanazokat 
a bűnöket, vagy más bűnöket. Tudjuk mindnyájan, 
hogy Jézus vérében csodás erő van – ahogy énekeljük 
is, és ennek a vérnek ereje közömbösíti a kígyó mérgét. 
Egyre nagyobb vágy van a szívemben, hogy istenfélő, 
szent életet éljek. Az istenfélő élet azért jó, mert a jelen 
és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá. (1Tim 4,8/ 
b) 

Olvastam valahol az istenfélelem értelmezéséről: 1. 
Bízni Benne. 2. Tisztelni az Ő nevét. 3. Engedelmes-
kedni Neki. 
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Milyen nagy ajándék, hogy a mi Atyánk elhívott 
minket az Ő Fiával való közösségre. Tudnunk kell, 
hogy kik vagyunk az Úrban. Nagyon sok galibát okoz, 
ha valaki nem tudja, hogy kicsoda, megtagadja saját 
identitását, mert fél az emberektől, emberekhez igazo-
dik, hogy elfogadják őt. Az ördög mondja meg, hogy ki 
ő, és bedől neki, például azt mondja: „méltatlan vagy” – 
és ez a hazugság az elmében egy erődítmény lesz, és 
nagyon sok harcba kerül, amíg szabaddá válik ez alól 
valaki. Nagyon sokszor hallottuk, hogy Isten gyerme-
kei, Isten fiai vagyunk, és mégsem hisszük el úgy iga-
zán. Csak az Atya tud identitást adni nekünk, mint 
ahogy a földi apák is elmondják gyermekeiknek, hogy 
kik ők, és elhiszik, akármit mondanak mások. Kell tud-
nunk, hogy mit mond az Ige rólunk, milyen pozícióban 
vagyunk, kik vagyunk Krisztusban. 

Emlékeztetőül néhány bíztatás: „Minket, kik halot-
tak voltunk a vétkek miatt, megelevenített együtt a 
Krisztussal. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben, Krisztus Jézusban.” (Ef 2,5-6) 
„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol 
voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.” 
(Ef 2,13) 
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és 
átvitt az ő szerelmes Fiának országába, kiben van a mi 
váltságunk az Ő vére által, bűneink bocsánata.” (Kol 
1,13-14) 
„Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, 
hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, 
örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig 
Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy ve-
le együtt is dicsőüljünk meg.” (Rm 8,16-17) 

Ezeket nem szabad elfelejtenünk, de az Úrral való 
kapcsolat, közösség mellett az emberi kapcsolataink is 
nagyon fontosak. A kommunikációs képességünk fej-

leszthető. A jó kommunikáció kialakulásának legfőbb 
akadálya a büszkeség és az önzés. Ha ezeket sikerül le-
győzni, akkor a kommunikáció kapuinak megnyitásával 
párhuzamosan a megbocsátás kapui is kitárulnak. Tom 
Marshall Kapcsolatok c. könyvéből vettem a követke-
zőket: 

Minden kapcsolat négy alapvető tényezőből épül fel: 
1. Szeretet – ez a legtartósabb építőelem. 2. Bizalom – 
ez a legtörékenyebb elem. 3. Tisztelet vagy megbecsü-
lés – ez a legelhanyagoltabb terület. és 4. Megértés 
vagy megismerés – ennek elérése a leghosszadalma-
sabb.  

És mi van a jellememmel? Számomra nagyon jelen-
tősek a következők, elvárom magamtól, hogy ezekben 
megálljak: Megbízhatóság – legyen a szavam világos 
igen vagy nem. Ígéretek, az adott szó egyoldalúan nem 
változtatható meg, csak komoly indokkal. Lelkiismere-
tes munka jöjjön ki a kezemből. Ne akarjak mindenki-
nél okosabb lenni, ne okoskodjak. Ember maradjak eb-
ben az embertelen világban. Ne bánjak senkivel igaz-
ságtalanul, mert a Biblia szerint minden igazságtalanság 
bűn. Ezeket a dolgokat tudatosan kell megvizsgálni ho-
gyan működnek, és törekedni kell, hogy az isteni termé-
szet részesei legyünk. Sok lehetőség, képesség van ben-
nünk, és ezt ki kell használnunk. Hívő emberként tu-
dok-e valamit adni az embereknek, amire igazán szük-
ségük van az életben? 

Amiről írtam, nyilvánvaló, hogy nem jutottam a vé-
gére. „Nem gondolom magamról, hogy már tökéletes 
lennék, de amik mögöttem vannak, azokat elfelejtem, és 
amik előttem vannak, azok felé igyekszem, hogy elérjem 
a kitűzött célt Krisztusban.” (Fil 3,13-14) 

Lukács Edit 

 

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségeket a hit által…” 
 

Mert a hit Isten ajándéka, és a Vele 
való állandó kapcsolat olyan lelki 
boldogságot, békét és nyugalmat 
ad, amit a világ nem tud adni. 

Amikor elfogadjuk az Úr Jézust 
személyes megváltónknak, és 
engedjük, hogy elfoglalja 
szívünkben az Őt megillető helyet, 
akkor a Tőle kapott békesség és 

nyugalom lesz úrrá rajtunk. Ez szükségszerűen válto-
zást hoz az életünkbe, ha őszinte bűnbánattal jövünk 
Hozzá, mert az Ő vére megtisztítja szívünket minden 
bűntől és erőt ad, hogy sikerrel vívjuk meg a lelki har-
cainkat. 

Jó hívőnek lenni, mert megtérésünkkor Isten gyer-
mekévé fogad minket. És az Úr nem hagyja el soha az 
övéit. Ha engedjük, hogy irányítsa az életünket, Tőle 
kérjük mindenkor az irányítást, segítséget – nem késle-

kedik megadni azt. Mert Isten hűsége végtelen, ezért az 
„Úrban jó nekem”. Ehhez azonban szükséges, hogy ál-
landó kapcsolatban legyünk Vele. Szüntelenül imád-
kozzunk, ahogyan az Ige is mondja, és olvassuk, tanul-
mányozzuk a Bibliát, mint Isten szavát. 

Istenünk végtelen kegyelmét tapasztaltam meg, ami-
kor beteg lettem. Nemcsak hittem, éreztem és tudtam, 
hogy mindenkor velem van és átsegít minden nehézsé-
gen. Hanem volt erőm a kórházban imádkozni, akkor 
csak a bibliámat szorítottam a kezemben. Ilyenkor érez-
tem, hogy nincs szükség a beszédre, mert az én Uram 
látja a szívemet, ismeri a gondolataimat, és tudja, hogy 
mire van szükségem. Isten gondviselését a kezelő orvo-
som is észrevette, és meg is jegyezte: „A mama jól bírja 
magát, jól viseli a terhet és hihetetlen gyorsan javul az 
állapota.” Elmondtam neki az erő forrását, és attól 
kezdve közelebb kerültünk egymáshoz. 
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Isten erőt adott ahhoz, hogy elfogadjam az emberi-
leg gyógyíthatatlan betegséget, és hogy az Ő szent aka-
ratára bízzam az életemet. Tudom, hogy ezt a terhet 
nem kell egyedül vinnem, mert az én Megváltóm segít 
ebben. 

Jó hívőnek lenni azért is, mert az Úr olyan közös-
ségbe helyezett engem, ahol hittestvéreimmel kölcsönös 
szeretetben lehetünk együtt. Együtt imádkozhatunk és 
énekekkel dicsőíthetjük Istenünket. Szolgálhatunk Ne-
ki, hallhatjuk az igei üzenetet. Itt érzem igazán jól ma-
gam, csak ebben a közösségben. Itt élhetem meg hívő 
életem legnagyobb boldogságát, amikor együtt járulunk 
az Úr asztalához az úrvacsora alkalmából. Ezek a leg-

szentebb és legbensőségesebb találkozásaim Megváltó 
Urunkkal. Ezek életem legfontosabb órái, ezért soha 
nem maradnék távol az úrvacsorai alkalmaktól. Legyen 
érte örök hála és dicsőség szent nevének. 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségeket a hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedete-
kért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8) 

És most, amikor várom az Úr eljövetelét – bármikor 
is legyen az – az a legfőbb vágyam, hogy Szentlelke ké-
szítsen fel engem a nagy találkozásra, hogy ez a talál-
kozás boldog lehessen. 

Pomázi Lászlóné, Ilonka 

 

 

Hívőnek lenni egyedül Isten miatt jó, mert Isten jó 
 

Nehéz kérdés, de nem azért, mert 
nem tudnék mit mondani, épp el-
lenkezőleg. ☺ 

Rólam azt kell tudni, hogy 
mielőtt megtértem, nem voltam 
elzárva a világ által nyújtott örö-
möktől. 

Mostanában is előfordul, hogy 
a barátaim mondják, hogy milyen 

rossz lehet, hogy ezt meg azt nem csinálhatom, mert hí-
vő vagyok. Igyekszem persze elmondani nekik, hogy 
miért is döntöttem így, de úgy látom, ezt csak akkor 
tudhatja meg valaki, ha kipróbálja. El szoktam mondani 
azt az egyet, hogy az életem a megtérésem előtt nem 
volt rossznak mondható, élveztem az élet adta örömö-
ket, de... semmi pénzért nem cserélném vissza a mosta-
ni életemmel. Lehet hogy akkor az átlaghoz képest bol-
dog voltam, de amim most van, arról az emberek nagy 
része még csak álmodni sem mer. 

Hívőnek lenni egyedül Isten miatt jó, mert Isten jó. 
Ha nem lennék hívő, Ő hiányozna a legjobban, nem 

is az a sok jó dolog, amit kaptam tőle, a gondoskodása, 
a szeretete, az ajándékai, mint például a gyülekezet, a 
lelki ajándékaim vagy az hogy célja van az életemnek. 
Ezekért is hálás vagyok és ezek is óriási örömöt jelen-
tenek, de nekem Isten kell, szükségem van Rá. 

Az elmúlt héten távolabb kerültem Istentől és na-
gyon hiányzott a közelsége. Nem éreztem, hogy ott van 
mellettem, olyan ürességet éreztem, mint még soha, pe-
dig végig ott volt mellettem, csak nem láttam és nem 

éreztem. Amikor imádkoztam, olyan volt, mintha csak 
beszélnék, csak szavakat mondanék, hiányzott belőle 
valami, amitől úgy éreztem nem is ér semmit (persze ez 
nem igaz, de ezt éreztem). Nem tudtam végezni a min-
dennapi dolgaimat, de ez semmi ehhez az ürességhez 
képest, ezt el is mondtam Istennek, mondtam Neki, 
hogy „hiányzol” és tényleg ez volt, ami a legjobban le-
írta azt, amit éreztem. 

Azért jó hívőnek lenni, mert van Istenem, nem va-
gyok egyedül, és nem is akárki van mellettem. Istentől 
kaptam az életet és nekem Ő jelenti az életet. Senki és 
semmi nem választhat el Istentől, ez a legjobb abban, 
hogy hívő vagyok. 

Istentől kaptam életcélt, reményt, hogy bármilyen 
szenvedést is kell elszenvednem, vége lesz és Isten ad-
dig sem hagy el. Tőle kaptam örömöt, megismerhettem 
mi a Szeretet, mármint az a szeretet, amit egy ember, 
bármennyire is szeret, nem adhat meg. Gondoskodik ró-
lam, soha semmi felől nem kell aggódnom, vezet, nem 
fogok elveszni az élet dolgai között, nem kell félnem a 
haláltól, tudom, hogy Isten nem hagy el, a Mennyben is 
együtt leszünk, de már addig is. 

Van egy zeneszám, ami nagyon tetszik nekem, jól 
leírja ezt a címe az, hogy „What this World Needs”, ar-
ról szól, hogy ennek a világnak mire van szüksége. 
Megváltóra, aki megment, Lélekre, aki vezet és Apára, 
aki szeret. 

Nekem ez mind megvan, mert van Istenem. 
Simon Dávid

 
 

„A keresztyén élet versenyfutás, ami azon a napon kezdődik, amikor elfogadod Krisztust, és akkor ér 
véget, amikor szemtől szembe találkozol Vele. Ahhoz, hogy győztesként léphesd át a célvonalat, ki kell 
selejtezned 1. mindent, ami lelassít. Más szavakkal, bármit, mai akadályozza szellemi fejlődésedet. Le-
het, hogy ez önmagában nem valami rossz dolog, de teherré válik, ha akadályozza, hogy a tőled telhető 
legjobbat élj Istenért. 2. Mindent, ami botlásodat okozhatná mielőtt célba érnél. Folyamatosan figyelem-
mel kell kísérned Krisztus iránti elkötelezettségedet, hitbeli növekedésedet, a családi életedet, a kapcso-
lataidat, a feddhetetlenségedet, a munkaerkölcsödet, a gondolataidat és a szokásaidat. Hangold rá el-
médet arra, hogy mindig a versenydíjra összpontosítson!”  

Forrás: Mai IGE (nov. 23.) 
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TALLÓZÓ 
 

A  7 7 .  z s o l t á r r ó l  
 

A 77-ik zsoltár első része az „én”, az egyes szám első 
személy körül forog: 

Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy 
figyeljen rám. 
Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, ke-
zem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem 
nem tud megvigasztalódni. 
Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélke-
dem, és elcsügged a lelkem. (Szela.) 
Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. 
Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendő-
kön. 
Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmél-
kedem, és ezt kutatja lelkem: 
Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó-
akarata? 
Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete 
nemzedékről nemzedékre? 
Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta ir-
galmát a harag? (Szela.) 

Amikor a figyelmem magam felé fordul, akkor elve-
szítem az Isten-tudatosságomat, és úgy tűnik, hogy tá-
vol vagyok tőle. 

Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a 
Felséges jóindulata. 
Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani 
csodáira. 
Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolga-
idon. 

Most pedig a fordulat következik, és elkezd Istenről 
beszélni, így a zsoltár vége sokkal reményteljesebben 
végződik, mert a hangsúly az „én”-ről Istenre kerül. 

Azt szokták mondani, hogy az imádság sok mindent 
megváltoztat, de hányszor változtat meg engem, aki 
imádkozom, hányszor változtatja meg a hozzáálláso-
mat? 

Volt egy barátunk, aki alkoholista volt, és amikor 
ivott, akkor az egész család fel volt bolydulva. Állandó-
ak voltak a válási fenyegetőzések és mindenféle fenye-
getőzések. 

Egyik éjjel csengettek, kinyitottam az ajtót, és ő állt 
az ajtó előtt és így szólt: „Segíts, mert a feleségem el 
fog hagyni, a családom nem szeret, mert nagy veszeke-
désünk volt, és segítségre van szükségem, Istenre van 
szükségem, de senki sem akar engem keresztülimád-
kozni.” 

Nem értettem, hogy mit ért ez alatt, mire ő azt vála-
szolta, hogy senki nem akar elég hosszú ideig imádkoz-
ni vele. Kihívásként fogtam fel ezt a mondatot, és 
mondtam neki, hogy jöjjön át velem a templomba. Ott 

azt mondtam, neki, hogy addig fogok veled imádkozni, 
ameddig csak akarod. 

Letérdeltünk, és ő elkezdett imádkozni. Én mellétér-
deltem, és én is elkezdtem imádkozni, és közben hall-
gattam, hogy mit imádkozik: „Ó, Istenem, tudod, hogy 
milyen durvák és kegyetlenek velem, nem értenek meg, 
és milyen rosszak velem.” Ez így ment egy órán keresz-
tül, sorolta az Úrnak, hogy milyen rossz a családja, mi-
lyen szerencsétlen ő, és hasonló dolgokat. 

Egy óra elteltével aztán észrevettem, hogy kezd 
megváltozni a hangnem: „Istenem, az életem teljesen el 
van rontva, Uram, tudom, hogy szolgálnom kellett vol-
na téged, de nem tettem, Istenem, bocsáss meg nekem, 
megbánom minden bűnömet Atyám.” Na végre, gon-
doltam, most már el fogunk jutni valahová. 

Végre „keresztülimádkoztunk” mindazon a 
szemeten, amit a családja felé akart kiönteni, és végre 
elkezdett foglalkozni a saját szívének dolgaival. 

Újabb óra elteltével ismét változni kezdett imájának 
hangsúlya: „Uram, köszönöm a segítségedet, Uram, kö-
szönöm, hogy szeretsz engem, Atyám, köszönöm.” És 
lassan elaludt ott a templomban. Hoztam egy takarót az 
irodából, betakartam, és hazamentem. A feleségem 
megkérdezte, hogy milyen volt. Azt válaszoltam, hogy 
nem tudom biztosan, de most az Úrral alszik, és elme-
séltem neki, hogy milyen egyértelmű változások voltak 
az imája során, ami jónak tűnt. 

Másnap reggel átmentem a templomba, és ő már 
nem volt ott, így nem tudtam, hogy mi lett a vége a do-
lognak. Aztán este 5-kor ismét csengettek, és ott állt, 
frissen vasalt ingben, öltönyben, és azt kérdezte, hogy 
mikor kezdődik ma este az istentisztelet. Isten dolgozott 
az életében, mert végre levette a szemét saját magáról, 
és Istenre kezdett nézni, és így kezdődött el Isten mun-
kája az életében. 

Ez mindig így van. Le kell vennünk a szemünket 
magunkról és a saját helyzetünkről, mert nagyon én-
centrikusok vagyunk. Mindezt általában az imáink is ki-
fejezik, mert oly sok bennük az „én, én, én..., nekem, 
nekem, nekem...” Amikor magunkról a figyelmünket 
Istenre irányítjuk, akkor tud Isten valóban dolgozni. 

Mielőtt megszülettem volna, az unokatestvérem be-
lehalt egy gerincbetegségbe. Ők kétutcányira laktak tő-
lünk, és a nővéremnek is ugyanez a betegsége volt, és 
minden látható jel arra mutatott, hogy ő is meghalt. A 
szeme felakadt, az álla leesett, elállt a lélegzete és a tes-
te élettelenül lehanyatlott. 

Édesanyám egész életében baptista volt, és útban a 
baptista gyülekezet felé volt egy pünkösdi gyülekezet, 
ahol ő gyakran megállt, és hallgatta az istentiszteletet. 
Amikor látta, hogy a kislánya élettelenül fekszik, tudta, 
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hogy már túl késő volna orvost hívni, és elfutott a kis-
lánnyal a kezében a pünkösdi gyülekezethez. A lelkész-
lakás a templom mellett volt, és amikor kijött a pap, 
édesanyám ott állt előtte az élettelen testet tartva, és ki-
abált: „a babám, a babám Istenem gyógyítsd meg a kis-
babám!” Lefektette a nővérem mozdulatlan testét a 
földre, és csak kiabált az Úrhoz hisztérikusan. A pásztor 
pedig ezt mondta neki: „Fiatalasszony, vegye le a sze-
mét a kisbabájáról, és emelje a szemét Jézusra. És kezd-
je dicsérni Jézust, és kezdjen hálát adni Istennek.” 

Az apám hazajött és kérdezte a szomszédokat, hogy 
látták-e a feleségét? Mire azt válaszolta valaki, hogy 
„Igen, Smith úr, azt hiszem, hogy a kislánya meghalt, és 
elrohant a babával a templomba.” 

Az apám elindult a templomba, hogy megverje a lel-
kipásztort, és elhozza a kislányát, hogy valami megbíz-
hatóbb segítséget hozzon számára, de amikor meglátta, 
hogy ott fekszik, felfogta, hogy már túl van azon, hogy 
ember segíthetne rajta. Lerogyott a térdére és elkezdett 
esedezni Isten előtt. 

A lelkipásztor továbbra is arra bíztatta az anyuká-
mat, hogy vegye le a szemét a kislányról, és az Úrra 
nézzen. Édesanyám elkezdte dicsőíteni az Urat, és ezt 
mondta: „Uram, ha visszaadod a kislányomat, akkor az 
életemet neked adom, és téged foglak szolgálni egész 
életemben, megteszek bármit, amit akarsz, csak add 
vissza a kislányomat.” 

A nővérem magához tért, azonnal teljesen meg-
gyógyult. Hazavitték, és otthon már nevetgélt, és telje-
sen jól volt ezek után. 

Két hónap múlva megszülettem, és amikor az orvos 
azt mondta édesanyámnak, hogy fia született, anyukám 
behunyta a szemét és azt mondta: „Uram, megtartom az 
ígéretemet a fiam által.” Az apám pedig a kórház folyo-
sóján így kiabált: „Dicsőség az Úrnak, fiam született!” 
Így tehát istenfélő környezetben nőttem fel. 

Chuck Smith amerikai lelkipásztor 
Közreadta: Sonkoly Tamás 

 

 

P r é d i k á c i ó  
 
A plébános úr Kárpátalja egyik kisvárosában szolgált 
még a háború előtt. Húsvét reggelén, amikor a zsúfolt 
templomban felment a szószékre prédikálni, egy üres és 
rozsdás madárkalitkát vitt magával és letette a szószék 
párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kí-
váncsian vártuk, mi lesz ebből. Az atya elkezdte a pré-
dikációt: 

„Amikor tegnap végigmentem a Fő utcán, szembe 
jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a ma-
dárkalitkát. A kalitka alján három kis vadmadár lapult, 
reszketve a hidegtől és a félelemtől. 

Megállítottam a fiút és megkérdeztem: 
– Hát te mit viszel magaddal? 
– Csak ezt a három nyamvadt madarat – felelte. 
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdeztem. 
– Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. – 

Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti 
viadalra uszítom őket. Élvezni fogom. 

– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz 
velük? 

– Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú -, azok 
szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. 

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: 
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 
– Nem kellenek magának ezek a madarak, atya. Hi-

szen ezek csak nyamvadt mezei verebek. Még énekelni 
sem tudnak. Még csak nem is szépek. 

– Mennyit kérsz értük? – kérdeztem ismét. 
A fiú végigmért, mintha megbolondultam volna, az-

tán megmondta az árat: tíz pengő. Kivettem a zsebem-
ből a tíz pengőt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a 
kalitkát a földre és elfutott, nehogy meggondoljam ma-

gam. Én pedig felemeltem a madárkalitkát, elvittem a 
közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját és sza-
badon engedtem a madarakat.” 

Miután a plébános úr elmondta a kalitka történetét, 
kicsi szünetet tartott és egy másik történetbe kezdett: 

„Egy nap a Sátán és Jézus találkoztak. A Sátán épp 
az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett: 

– Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintot-
tam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amely-
nek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek! 

– Mit akarsz csinálni velük? – kérdezte Jézus. 
– Szórakozok velük. Megtanítom őket, hogy a test 

élvezetéhez nem kell szerelem, megtanítom őket az él-
vezetek minden formájára, hogy részegeskedjenek és 
kábítószerekkel éljenek, utána feldühítem őket és arra is 
megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, 
meg arra is, hogy minél hatásosabb fegyvereket készít-
senek, és azokkal öljék egymást. Én pedig remekül szó-
rakozom majd – mondta a Sátán. 

– És mit csinálsz majd velük, ha megunod a játékot? 
– Ó, roppant egyszerű – felelte a Sátán. – Megölöm 

őket. 
Jézus hallgatott egy kicsit, mintha elgondolkodott 

volna. 
– Mit kérsz értük? - kérdezte a Sátántól. 
A Sátán fölnevetett. 
– Nem kellenek neked az emberek! Nem jók ezek 

semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fog-
nak érte. Leköpnek, megátkoznak és ellened fordulnak. 
Nem kellenek ők neked! 

– Mit kérsz értük? – kérdezte újból Jézus. 
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A Sátán végignézett Jézuson és amikor megszólalt, a 
hangja hidegen csengett: 

– A véredet, a könnyeidet és az életedet! 
Jézus így szólt: 
– Megegyeztünk! – és kifizette az árat...” 

Ekkor a plébános úr fogta a madárkalitkát, és amit 
még nem tett soha, a szentmise kellős közepén kiment a 
templomból a sekrestyébe. Mi pedig ott ültünk némán 
hosszú perceken át. 

Forrás: www.budaibaptista.hu/fórum 
 
 

S z e r e t e t  
„A szeretet... nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.” (1Kor 13,5b) 

 
Gondolj arra, akit a világon a legjobban szeretsz. Nem 
szoktál vele szemben haragra gerjedni? Nem úgy van, 
hogy olyan hirtelen kemény szavakat tudsz mondani? 
Talán kegyetlen szavakat, ami fáj. Nincsenek-e indulat-
kitöréseid? Akkor ami benned van, az nem szeretet. 

„A szeretet nem rója fel a gonoszt.” Az egyik fajta 
ember úgy haragszik, hogy hirtelen kitör, aztán elmúlik. 
Lehet, az a fajta vagy, aki nem mutat semmit, de nem 
tud megbocsátani. Felrovod! 

Tudjuk, mit jelent ez, hogy sok van a rovásán. Vala-
hol a szívünkben mindent felrovunk. Évtizedekre visz-
szaemlékszünk. Tudod, mit imádkozol a Miatyánkban? 
Átkot magadra. 

Úgy bocsásson meg nekem Isten, ahogy én is az el-
lenem vétkezőknek.  

Mi lenne, ha Isten is azt mondaná: megbocsátok, de 
nem felejtek?  

Hány ember van, aki semmit nem mond, de belül 
morog, kedvetlen, megkeseredett. Úgy járkál, mint egy 
sértett királynő. Vegyék észre, velem nem lehet így 
bánni. 

A szeretet nem csak megbocsát, hanem el is felejt. 
Az nem szeretet, amikor úgy jársz otthon, hogy engesz-
telhetetlen vagy. A szeretet nem tesz ilyet. A szeretet 
megbocsát, mégpedig úgy, hogy „nem rója fel a go-
noszt, nem gerjed haragra”. Nem emlegeti, nem tör ki, 
szeret. 

Amikor beteszed a bögréket, mindig úgy teszed, 
hogy a szép oldalát fordítod kívül. Miért nem teszed ezt 
az emberekkel? Miért mindig a csorba oldalát fordítod 
kívül? Nézd a szép oldalát - van neki az is. Ne úgy ál-
lítsd magad elé, hogy azt lásd benne, ami rossz. A sze-
retet azt nézi, ami szép, ami jó, ami szeretni való. Azt 
látja meg újra és újra, és azért hálás Istennek. 
 

 
 

A  h e l y e s  ú t   
„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam 
előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” 

(5Móz 30,19) 
 
„Isten el fog kapni azért a dologért!” Az emberek 
ilyesmivel viccelődnek évek óta. Valamiért azt hiszik, 
hogy Isten fájdalommal és büntetéssel sújt minket, ami-
kor csak bűnt követünk el. De ez egyszerűen nem igaz. 
A bűnnek van halálos zsoldja, de azt nem Isten osztja. 

Tudod, a Biblia azt mondja, hogy évezredek óta van 
működésben egy átok. És ennek az oka az ördög, nem 
pedig Isten. Isten figyelmeztette az embert az 5 Mózes 
30,19-ben. Miután részletesen elmondta, milyen áldá-
sok szállnak azokra, akik követik Őt, és milyen szenve-
dés jut azoknak, akik elkülönülnek Tőle, azt mondta: 
„az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az át-
kot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a 
te magod.” 

Gondolj erre így: létezik egy Átokfalva nevű hely. 
Isten figyelmeztetett minket, és azt mondta nekünk, 
hogy ne járjunk az odavezető úton. De szabadságot 
ígért nekünk, és megengedte, hogy eldöntsük, melyik 
úton akarunk járni. Ha Átokfalva felé megyünk, és nem 
térünk le arról az útról, akkor ott fogunk kilyukadni. 

Azért van ez, mert Isten odaküldött? Nem! Megmondta 
nekünk, hogy ne menjünk oda. 

Amit fontos megértenünk: legyél az út bármelyik 
pontján, vagy éppen Átokfalva közepén - Isten kiszaba-
dít onnan. Kivisz onnan. Megszabadít a betegségekből, 
a szenvedélyekből, vagy bármiből, ami fogva tart téged. 
Ha rájössz, hogy a rossz úton vagy, és pusztulást látsz 
magad előtt, csak térj meg, és lépj rá a jó útra! Csak kö-
telezd el magad Jézusnak, és Ő megszabadít téged, 
bármi is tartson fogva. Kezdheted ezzel az imával: „Úr 
Jézus, a rossz utat választottam, kérlek, bocsáss meg. 
Ma az életet választom azzal, hogy a Te utad mellett 
döntök. Kérlek, szabadíts meg ebből a kötelékből, és 
tölts be a Szentlelkeddel! Köszönöm, Uram!” 

Ne felejtsd el: nem számít, mit tettél, Isten nem akar 
azért megbüntetni, hanem meg akar bocsátani. Nem 
akar téged arcul csapni, hanem meg akar menteni és 
felemelni. Bízz meg Benne, és hagyd, hogy mától az 
élet útján vezessen! 

Forrás: Internet 
Közreadta: Kissné Andi 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A novemberi ovis színezők szépségét a lépcsőházi táb-
lán láthatjátok. Akik szorgalmasok voltak: 
Ádány Barnabás, Egyed-Kiss András és Kiss Anna 

Az alábbiakban az elmúlt év összesített értékelése 
következik: 

6 megfejtés: Boda Zsolt 
5 megfejtés: Ádány Barnabás 
4 megfejtés: Ádány Zsófia, Zsigovics Dorina 
3 megfejtés: Kiss Anna, Kiss Zoltán, Zsigovics Ben-
jámin 
2 megfejtés: Ádány Máté, Zákány Árpád 

1 megfejtés: Ádány Balázs, Egyed-Kiss András, 
Dániel és Márk 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és 
ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel 
oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket január 29-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap. 

 

 

Kisiskolások (7-11 év) 
A ti rejtvényetek a karácsonyi történethez kapcsolódik. Minden meghatározás egy-egy karácsonyi szereplőt, vagy 
fogalmat takar. A megfejtés egy talán kevésbé ismert kifejezés, ami az Úr Jézust jellemzi, de nagyon szép jelentése 
van. Megtalálhatjátok például a 118. zsoltárban is. Ezután Máté és Lukács evangéliuma alapján kell kitalálnotok, 
hogy Ki mondta kinek? Miután elkészültetek, a nevetekkel ellátott rejtvényt vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos 
dobozba 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 
 

1. Az áldott állapotban lévő Mária őt 
látogatja meg 

2. Egy prófétanő, akinek a neve 
megegyezik Sámuel édesanyjáéval 

3. Ő volt a helytartó Júdeában az Úr 
Jézus születésekor 

4. Ő a „kiáltó szó a pusztában” 
5. Megnémult, mert nem hitt az an-

gyalnak 
6. A mennyei seregek kívánták az 

embereknek 
7. Ez ragyogta körül a pásztorokat: 

„az Úr ................e” 

A megfejtés: .....................................................................................................  

Ki mondta kinek? 
 
1. „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” ……………………………………………………………. 
2. „Ímé, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” …………………………………................... 
3. „Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?” ……………………………………………. 
4. „Üdvözítő született ma néktek, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” …...……………………………………… 
5. „Menjünk el egész Betlehemig, és nézzük meg: 

hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”.............…………………………………………………… 
6. „Hol van a zsidók királya, aki most született?” ……………………………………………………………………. 
7. „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a 

legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népe-
met, Izráelt.” ……………………………………………………………………………………………………….. 

8. „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, 
hogy én is elmenjek, és imádjam őt!” ……………………………………………………………………………... 
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Óvodások (7 év alatt) 
Két képet is kaptok színezni. Az elsőn Józsefet és Máriát láthatjátok, amint megérkeznek Betlehembe, ahol az Úr 
Jézus megszületett. A másik Kiss Anna karácsonyi rajza, ő így látja magát karácsonykor. Színezzétek ki a képeket, 
és írjátok rá a neveteket a rajzra, majd kivágva dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
 

 
 
 

 
 



M A N N A   2011. december 

 16

SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 
 

 
Búzás Lászlóné (dec. 9.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Kissné Karácsony Andrea (dec. 14.) 
Simon Árpád (dec. 20.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Dr. Almási Tiborné (dec. 26.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Ökrös Sándor (dec. 31) 

 

„Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és le-
gyen az egyenetlen egyenessé. És megjelenik az Úr dicsősége, és min-
den test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt.” (Ézs 40, 4-5) 

Ézsaiás próféta leírja Bemerítő János munkáját sok száz évvel szolgála-
tának megkezdése előtt, aki kihirdette Isten Királyságát. Ebben a Ki-
rályságban élhetünk, de szükségünk van arra, hogy valaki egyengesse 
utunkat. A belső világunk is tele van mélységekkel és szakadékokkal, 
völgyekkel és hegyekkel, de az egyenetlen egyenes lesz, ha engedjük, 
hogy a mi Atyánk használja az útgyalut. Az ember saját igazsága he-
gyet emel, de ennek el kell tűnnie, hogy ne takarja el előlünk Isten di-
csőségét. Az Úr előttünk jár, utat készít, vizet fakaszt a pusztában. Sok 
bibliai személy életében látjuk, hogy a puszta kiindulópont volt. Ti se 
ijedjetek meg a pusztától, megjelenik az Úr dicsősége. Látni fogjátok 
azokat a dolgokat, amiket az Úr kimondott. Kérjétek az Urat, hogy ké-
pesek legyetek felszámolni minden egyenetlenséget. Ő segít nektek vi-
lágosságban és egyenességben járni, hogy ne tévedjetek el és ne esse-
tek el. 
„Az én lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világossága.” 
(Zsolt 119,105) 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, tinédzserek 
alkalma (Palacsintázó), gye-
rekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap egyik vasárnapján a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Az úrvacsorai vasárnapon a dél-
utáni istentisztelet bibliázós, be-
szélgetős alkalommá alakult. 

Ünnepi programok: 
Dec. 25-én délelőtt ünnepi is-
tentisztelet, délután gyerekka-
rácsony 
Dec. 31-én óévi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség 
Jan. 1-én újévi imaóra 

 
 
 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Ökrös Sándor 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 

„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, 
növekedik, mint a czédrus a 
Libánonon. Plánták ők az Úrnak 
házában; a mi Istenünknek 
tornáczaiban virágzanak. Még a 
vén korban is gyümölcsöznek; 
kövérek és zöldellők lesznek; 
Hogy hirdessék, hogy igazságos 
az Úr, az én kősziklám, és hogy 
nincsen hamisság benne!” (Zsolt 
92, 13-16) 
 

Életének 99. évében az Úrhoz köl-
tözött gyülekezetünk régi tagja, 
özv. Takács Sándorné testvérünk. 
A vele készült interjú a Manna 
2006. évi szeptemberi számában 
olvasható. 
 

Vers 
 

Mikor kell vele menni 
 
Mintha sárga eső hullna az égből, 
Őszi falevelek kavarognak a széltől. 
Csörögnek, zörögnek, táncolva 
pörögnek, 
Hallom hideg hangját az északról 
jövőnek. 
 
Látszik az elmúlás, közeleg a hideg, 
Minden olyan szürke, minden olyan 
rideg. 
Egy kicsi parázs ott van a 
szívemben, 
Tudom jól, hogy Őrá kell figyelnem. 
 
De oly nagy a nyüzsgés, a világ zaja, 
Vigyázok, lámpásomnak, ne legyen 
baja. 
Megvan az olaj, készen kell lenni, 
Nem tudhatom, mikor kell Vele 
menni. 

Zsigovics Géza 
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