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Nem akadt hely 
 
Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, 
 mily szégyen ez – a vaksággal vert ember 
nem adott helyet az Isten Fiának! 
 

Ím, legelőször barmok szeme tágul 
ámulattal az égi Jövevényre, 
s egy vén istálló korhadt jászolábul 
elégült meg milliók lelki éhe. 
 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 
száz indulat zsibongó népe lakja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 
 

…Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 
s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom! 

Bódás János 

 

 
„De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy 
a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a 
ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása 
eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mik 5,2) 

 

Egyszerű karácsony 
 

Érdekesnek találom, hogy míg hagyományos 
karácsonyi ételeinkről egy 182 oldalas könyvet láttam, 
addig Lukács evangélista néhány oldalban képes volt 
összefoglalni a testet öltés körülményeit. A testet öltés 
célja pedig egyszerűen a kegyelem volt. 

Isten e kegyelem-központúsága gyönyörűen látható 
az Istenfiú nevének megfigyelésekor, ugyanis Jézus 
annyit tesz, mint Szabadító. Immánuel pedig ezt jelenti: 
velünk az Isten! Az Atya türelmének és helyreállító 
szándékának diadalmas ünnepe karácsony. Annak az 
ünnepe, hogy Fiát először nem ítélni küldte erre a 
földre, hanem minket tanítani, bennünket gyógyítani, 
helyettünk halni, értünk feltámadni. Azt ünnepeljük 
ilyenkor, hogy Isten nem így nevezte el Fiát: 
„Megtorló” vagy „Ellenünk az Isten”. Istennek nem az 
volt a terve, hogy lesújt erre a világra, s nem is az, hogy 
kivonul belőle magára hagyva azt, hanem hogy minden 
addiginál érzékelhetőbben, láthatóan, tapinthatóan itt 
legyen: „Az Ige testté lett, közöttünk lakozott...” (Jn 1, 
14a), vagy ahogy szó szerint fordítható ez az igevers: 
„közöttünk sátorozott”. 

Az Úr Jézus földi sátorozása idején teljes lényével 
jelen volt ezen a földön, de nem rendezkedett itt be 

hosszú időre. Érdekes például, hogy az az Augustus 
császár, akinek uralkodása idején megszületett, sokkal 
tovább, Kr.e. 63-tól Kr.u. 14-ig futotta földi pályáját, 
mint a Királyok Királya és Uraknak Ura. 

A betlehemi jászol, amely mára a karácsony egyik 
ikonjává vált, eredetileg éppen azt volt hivatott jelezni, 
hogy a Szabadító minden sallangot nélkülözően, a 
lehető legegyszerűbb módon érkezik meg a földre. A 
mindenható Isten ezúttal úgy intézi, hogy ne legyen 
számukra hely a szálláson. Tiszteletüket egyszerű és 
megvetett pásztoremberek meg jó lelkűnek tűnő, de 
egyáltalán nem „kóser” keleti mágusok teszik a Király 
előtt. A nevelőapa csak ács, nem pedig egy a 
jeruzsálemi törvénytudók közül. Az Úr Jézus 
felnevekedésének helyszíne pedig a lenézett, szinte 
pogányszámba vett Galilea volt. Az az Isten, aki szép 
Saulokat és pirospozsgás Dávidokat teremtett, 
Egyszülöttjét nem öltöztette vonzó és gyönyörű testbe. 
Célszerű, világos, lényegre törő születéséhez nyilván 
ugyanilyen temészetű ünneplés illene. 

Jézus mindig eredeti volt. Mindig volt ideje az 
emberekre. Tudott imádkozni. Sokat. Magát adta 
ajándékul. 
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Talán még nincs teljesen késő helyretenni magadban az ünnepet és a jézusi egyszerű megtestesülés ismeretében, 
gondolatban aláírni a következő nyilatkozatot: 

Karácsony valódi tartalmának helyreállítása érdekében vállalom, hogy: 

1. Megemlékezem azokról az emberekről, akiknek igazán nagy szüksége van arra, amit én adni tudok nekik. 
(Van, aki a te látogatásodat várja nagyon. Indulj el hozzá!) 

2. Ajándékoknál közvetlenebb módon igyekezem kifejezni szeretetemet mások felé. (Mit ér az a menü, amiért 
egész éjjel fáradozod kell, s aztán vendégeiddel már nem lesz erőd szeretni a másikat.) 

3. Egyszerűsítek. 
4. Baráti és családi körömben az ünnep idején békességteremtői szolgálatot fogok végezni. 
5. Lelki növekedés iránti igénnyel keresem, olvasom, hallgatom Isten üzenetét az ünnepen. 

 

Fábián Sándor lelkipásztor
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Elöl járói  csendesnap  
 

 
 

Akik ott voltunk, ma is szép emlékként őrizzük a 90-es 
évek közepén tartott elöljárósági csendesnap emlékét, 
amikor is Piliscsabán töltöttünk néhány napot. Bár az 
azóta eltelt másfél évtizedben is előfordult néhányszor, 
hogy – a szokásos elöljárósági alkalmakon kívül – egy 
estére vagy egy szombati napra összejöttünk imádkozni, 
többször is felmerült az a gondolat, hogy menjünk el 
ismét több napra, mert a csendes napnál csak a csendes 
hétvége a jobb… 

Szándékunk ilyen módon az idén sem valósult meg, 
viszont egy szombati napon, november 17-én 
gyülekezeti házunk felház-részébe imanapra jöttünk 
össze. Nem „klasszikus” elöljárósági alkalmat 
tartottunk, mert elsősorban nem ügyeket akartunk 
intézni, hanem fő célunk az Isten előtti elcsendesedés, 
az imádkozás volt. 

Napunkat Fábián Sándor lelkipásztorunk 
imádsággal nyitotta meg. Lelki alapvetésként, az Ef 4, 
11-12 verseket olvasta föl, mint bibliai normát 
lelkipásztor és a vezetők feladatára nézve: „És Ő adott 
némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, 
némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig 
pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése 

céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének 
építésére.” 

Imanapunk előzetes tematikáját ifj. Ádány Béla 
állította össze, 11 témakörbe foglalva össze az 
imatémákat. Ezek a következők voltak: 

1. Imádkozzunk lelki látásért, célért! 
2. Imádkozzunk gyülekezetünk missziós területei-

ért! 
3. Imádkozzunk a gyülekezetünkben működő cso-

portokért, és azok vezetőiért! 
4. Imádkozzunk a gyülekezetünkben lévő csalá-

dokért! 
5. Imádkozzunk gyülekezetünk adventi, karácso-

nyi szolgálataiért, és a 2013. esztendő program-
jaiért! 

6. Imádkozzunk egymásért! 
7. Imádkozzunk azon gyülekezetünkbe járó bará-

tainkért, akik még nem kötelezték el magukat 
Jézus mellett! 

8. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akiket 
régen láttunk a gyülekezetben! 

9. Imádkozzunk gyülekezetünkkel bármilyen kap-
csolatban álló emberekért! 

10. Imádkozzunk betegeinkért! 
11. Külső imatémák: 

- Imádkozzunk országunk vezetőiért! 
- Imádkozzunk egyházunk vezetőiért! 
- Imádkozzunk kerületünkért! 
- Imádkozzunk azokért, akiket a világ más tája-
in üldöznek, kínoznak a Krisztus-hitük miatt! 

 

Mindes egyes témával kapcsolatban lelkipásztorunk 
kérte meg valamelyik elöljárót, hogy készüljön néhány 
bevezető gondolattal. E rövidebb vagy hosszabb 
gondolatokat követően szinte minden témáért 
mindegyikünk imádkozott. Az imádságokat 
megelőzően vagy azt követően beszélgettünk is persze, 
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hiszen a témák legtöbbje mögött nevek vannak: 
gyülekezetünk tagjai, idejáró barátaink, vagy éppen mi 
magunk, családunk, gyermekeink. Őszintén 
megosztottuk egymással vívódásainkat, 
töprengéseinket, vagy éppen örömeinket, a hálaadásra 
okot adó történéseket. Tudjuk, hogy Isten hallotta 
ezeket a beszélgetéseket, hiszen ezek is az Ő 
jelenlétében folytak, mint ahogy hisszük azt is, hogy 
imádságainkat meghallgatta. 

Ebédünkről dr. Novák Péter és felesége, Irén 
gondoskodott, akik alig több mint fél óra alatt gazdag 
ebédet „varázsoltak” az asztalra, a süteményeket pedig 
feleségeink sütötték. A mosogatás a nap végén volt 

tervbe véve – de mire erre került volna a sor, 
Zsigovicsné Éva jóvoltából már minden tiszta volt… 

Egy ilyen csendesnap eredménye nehezen mérhető 
fizikai mutatókkal. A lelki látás keresése nem egyszeri 
feladat és annak megtalálása is általában nem egy 
egyszeri alkalom eredménye. Folyamatos feladatunk ez, 
mint ahogy az imaszolgálat, gyülekezetünk ügyének 
Isten előtti felelős hordozása is az. Viszont hisszük, 
hogy az ilyen alkalmak közelebb visznek bennünket 
akkor, hogy olyan vezetők legyünk, akik szolgálatukat 
hűségesen betöltik. Ez a vágyunk – és köszönjük, ha 
ehhez a gyülekezet is imatámogatást ad nekünk. 

Ádány Mihály 
 

2012 A KÖZÖSSÉG ÉVE 
 

A Véletlen Uzsonnavendég visszatért 
 

 

Úgymond „potyautasként” kerültem a vendégvárók lis-
tájára, mert valahogy nem érkezett meg a jelentkezésem 
pedig idejében elküldtem. De Tamás, a szervező azt 
mondta, hogy Fábián Sándorék bárkihez szívesen el-
mennének. Megbeszéltük tehát és adódott is megfelelő 
kora esti alkalom, igaz a meghirdetett időpont után.  

Többen úgy vagyunk vele, hogy leginkább „hazai 
pályán” érezzük otthon magunkat. A megszokott 
környezetünkben, hasonló gondolkodású emberek 

között. Én is úgy érzem, valahogy ott jobban megy a 
beszélgetés. Kiváltképp, ha testvérekről van szó. Hisz 
vendégeim is az Úrhoz tartoznak. Így annak ellenére, 
hogy világi napjainkról keveset tudunk, nem vagyunk 
idegenek egymásnak és könnyen megtaláljuk a közös 
hangnemet. 

Az albérletemben (ami egyben alapítványunk egyik 
irodája valamint a munkahelyem is egyben) nem csak 
az én dolgaim vannak. De hát, ha Isten szemszögéből 
nézzük, akkor nem számítanak a külsőségek! Így 
beszélgetésünket sem zavarták ilyen lényegtelen 
apróságok. Gyorsan elszaladt az idő, pedig biztos lett 
volna még mit megosztani egymással.  

Köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a 
meghívást! Úgy gondolom, vendégül látni, egymást 
jobban megismerni és közös témákat megvitatni mindig 
öröm! 

Lippai Gábor 

 

 
A legutóbbi „Véletlen vendégség” során Sztasákné Erzsike 
néni látott vendégül őrmezői lakásában. 

A jóízű beszélgetést a konyhában kezdtük jóízű 
palacsintával, mivel Erzsike néni nagyon szeret sütni-főzni, én 
viszont nagyon szeretek enni. (Szerintem, már mindenki tudja, 
mert tapasztalta, hogy Erzsike néni milyen remek szakács!) 

Nagyon jó volt megismerni egymás múltját, megosztani 
egymással a saját bizonyságainkat, amelyek által Isten vezetett 
és átsegített a nehézségeken; megemlékezni azokra a 
csodákra, melyekben megláthattuk Istenünk nagyságát. 

A beszélgetést később a nappaliban folytattuk, és azon a 
délutánon számomra az az igei igazság elevenedett meg, 

melyet a Rómaiakhoz írt levelében így fogalmaz meg Pál apostol: „együtt bátorodtunk meg egymás hite által”. 
Jenei Péter 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Nem volt egyszerű közös életük kezdete, de Isten mindennél hatalmasabb! Tarsoly Csaba és Sonkoly 
Eszter testvéreink már eddig is kemény próbatételekben gazdag életutat mondhatnak magukénak, pedig 
még előttük az élet. Arról, hogy ezek ellenére Istenben elrejtett életet élnek az alábbi interjúból mindenki 
meggyőződhet. 
 

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, testvé-
reitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Eszter: 1984. május 31-én születtem Budapesten. Nagy-
család vett körül. 5 éves koromig a dédnagymamám is ve-
lünk élt. Mi ezt nagyon élveztük a bátyámmal, sok szeretet 
kaptunk mindenkitől. 

Édesanyám, Sonkolyné Nagy Ági ápolónő a mai napig, 
mindig is példaként állt előttem mennyire szereti a szak-
máját, milyen elhivatott. Bár az utóbbi években romlottak 
az egészségügyben a körülmények, már jobban megterheli 
a munka, az ő foglalkozása nagyban hozzájárult az én pá-
lyaválasztásomhoz is. 

Édesapám, Sonkoly László nagyon sok mindennel fog-
lalkozott. Gyerekként nagyon izgalmasnak találtam példá-
ul kirakatrendezői 
munkáját, ahol a 
kreativitását élhette ki. 
Amit ma a karácsonyi 
dekorációkban fejez ki az 
egész család nagy örömére. 
Leginkább arra 
emlékszem, amikor 
postásként dolgozott, majd 
a rendszerváltozás után 
vállalkozásba kezdett. 

A bátyámmal, 
Tamással sok időt 
töltöttünk együtt, a sok 
gyerekkori civakodás 
ellenére szoros volt a 
kapcsolatunk, a civakodást 
kinőttük, a kapcsolatunk 
tovább erősödött. Visszaemlékezve jó volt a gyerekkorom, 
a változó anyagi körülményektől függetlenül, úgy éreztem 
megvolt mindenem. Különösen emlékezetesek voltak a 
családi ünnepségek, kiruccanások, nyaralások. A mai na-
pig emlegetjük azokat a nyári vakációkat, amikor anyu-
kámmal évről-évre sorra végiglátogattuk ugyanazokat a 
fővárosi látnivalókat, eseményeket: bringózás a Margit 
szigeten, strandolás a Palán, dunai hajókázás Szentendré-
re, és persze az ágyúk megmászása a Várban. 

A közös programok részese volt legtöbbször nagyma-
mám is, akivel sok időt töltöttünk együtt, és mindig lelkes 
játszópajtás volt. 

Egyik szép emlékem az a karácsony, amikor apukám-
mal titokban papírból várat készítettünk Tamásnak, és 
csak a fa alatt derült ki, hogy ők pedig babaházat fabrikál-
tak nekem. 

Életem egyik legmeghatározóbb és legörömtelibb ese-
ménye pedig az volt, hogy megszületett a húgom, Anna. 

11 éves voltam akkor, és nagy lelkesedéssel vettem részt a 
pesztrálásában. (Remélem számára is hasonló örömet je-
lentett.) 

Bár nem volt konfliktusoktól mentes az életünk, de 
szüleim igyekeztek mindig a legtöbbet adni nekünk, na-
gyon sok szép emlékem van. 
Csaba: 1977. február 2-án születtem Gyulán, szüleimnek 
én is középső gyermeke lettem. Családunk Békés megye 
egy kicsiny falujában, Zsadányban élt. Édesapám, Tarsoly 
Imre mezőgazdaságból élő család egyetlen sarjaként vitte 
tovább az örököt, állattenyésztésből és földművelésből ke-
reste meg a kenyeret. Ma is ezt teszi, bár állása több mint 
tíz éve nincs, időnként a helyi önkormányzattól kap köz-
munkát. Ha az sincs, számomra is meglepő módon, úgy 
megélnek – mint szinte a középkorban –, a falubeliekkel 
kölcsönösen segítve egymáson. Kicsi koromtól a munkára 

nevelt, és ennek 
köszönhetem fizikumomat, 
bár ezt már jól leplezem. 
Szerettem a munkát vele és 
bátyámmal, amihez egyre 
kedvesebb emlékeim 
fűződnek. Például amikor a 
határban szénát 
gyűjtöttünk, s hazafelé 
ringatóztunk a megrakott 
szénásszekér tetején. Vagy 
mikor a kapálás porát az 
egyik útba eső patak 
vizében lemostuk 
magunkról naplementekor. 

Édesanyám, Polgári 
Ibolya bolti eladóként 

dolgozott. Az állómunka és a veleszületett csípőficama 
miatt hamar leszázalékolták és csípőprotézisre is szüksége 
lett. Emlékszem, amikor a falu általános iskolájával szem-
ben levő kis boltban dolgozott, nagyon büszke voltam rá, 
hogy az én anyukámtól kaptunk valami finomságot. Mel-
lette nagyon fiatalon szokásommá vált a sütésben való se-
gédkezés, s ezt a mai napig lelkesen végzem is, immár 
Eszterrel. 

Bátyám, Imre két évvel idősebb nálam, gyerekkorunk-
ban sokszor összekevertek bennünket. Mivel tizenkét éves 
korom óta őszülök, ma inkább engem néznek az ő bátyjá-
nak, pedig neki már három gyermeke van. Imre sokat ol-
vas gyerekkorától kezdve. Példáján szerettem meg én is a 
könyveket, ha nem is annyira, mint ő.  

Sokat nyúztuk együtt húgunkat, Ibolyát. Őt egyszer el-
vesztettem, mikor a felügyeletemre volt bízva, de hála Is-
tennek néhány jó szándékú motoros visszahozta, a pofon 
persze nem maradhatott el. Ibolya azóta is sokat kóborol a 
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nagyvilágban, de most decemberben már önállóan hazata-
lált San Franciscóból. 

A várva várt pillanatok egyike az volt, mikor évente 
két-három alkalommal is meg tudtuk látogatni egymást 
anyukám nővérének a családjával. A nálam hat évvel idő-
sebb unokatestvérem, Tomi sok csibészségbe belevitt, en-
nek ellenére vagy talán éppen ezért, meghatározó példaké-
pem volt. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy érez-
tétek gyerekként, majd ifjúként magatokat a gyülekezet-
ben? 
Eszter: Négyéves koromban kezdtem járni a Budai Gyü-
lekezetbe. A nagymamám hozott minket a bátyámmal 
Mike Marika néni bibliaköri óráira. A mai napig emlék-
szem az énekekre, és a szeretetre, amit ott kaptunk. A gye-
rekek közé csak anyukám megtérése után kezdtem beil-
leszkedni igazán, mivel onnantól már az istentiszteletekre 
is eljártunk. Ekkoriban, hatévesen még nem értettem min-
dent a prédikációkból, de édesanyám lelkesedése, öröme 
és hite rám is átragadt. 

Az ifibe 13 éves koromban kezdem járni, és akkoriban 
ennek szerves része volt a Tea Klub is. Nagyon szerettem 
ehhez a közösséghez tartozni. Jó volt együtt megtapasztal-
ni Istent. Mindenki nagyon őszinte volt és sokat erősödtem 
mások bizonyságtételéből. Mindezek mellett eleinte kicsit 
magányosnak éreztem magam, de Isten később igazán jó 
barátokkal áldott meg. Sokat gondolok az akkori ifjúságra, 
és most gyakran hiányzik egy ilyen lelkületű közösség. 
Csaba: Én nem gyülekezetben nőttem föl. Egészen a meg-
térésemig nem is voltam ilyen helyen. Falunkban összesen 
egy református templom volt, ahova a szüleim sem jártak. 
Távol állt családomtól – és akkor még tőlem is – a lelki 
élet. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésetek? 
Csaba: Az életemet Isten nélkül éltem, de tudtam, hogy 
kell lennie valami földöntúli hatalomnak, erőnek. Nem 
tudtam pontosan megfogalmazni, mi is ez, de kerestem 
időnként a „nagy célt”, kollégistaként Békéscsabán élve. 
A fejemben formálódott egy kép, egy idea vagy filozófia, 
ami az én saját „vallásom” volt. Ha szimpatikusnak tűnt 
valahonnan egy tan, akkor azt a részt hozzátettem. Míg-
nem egy beszélgetés alkalmával az unokatestvérem, Tomi, 
megemlítette, hogy szabadidejében időnként elment egy 
baptista templomba. Azt állította, hogy ő ott jól érzi ma-
gát, amit én kétkedve fogadtam. A fejemben ugyanis a 
templom csak vénasszonyoknak való hely volt. Tominak 
ez egy kellemes élmény maradt, egy hely, ahova bármikor 
mehetett és kedvesen viszonyultak hozzá. Gondoltam, ak-
kor menjünk oda most, kerekítsünk ebből egy jó tréfát. 

Rábeszélésemre vasárnap este felvertük ágyából Papp 
Jánost, akkori lelkipásztort és családját. A rövid beszélge-
tés során annyiban maradtunk, hogy a legközelebbi biblia-
órára, csütörtökre várnak. Számomra ez csak egy jó hecc 
volt, de Isten és ők komolyan vettek, küzdöttek értem. 
Az a néhány nap csütörtökig, megmagyarázhatatlan érzé-
seket keltett bennem. Az egészet tetézte, hogy aznap dél-

előtt töri órán rendhagyó módon Assisi Szent Ferenc életé-
ről szóló filmet néztük meg, a Napfivér, Holdnővért. Ren-
geteg kérdés kavargott bennem, tudtam, hogy valaminek 
történnie kell. Egy órával hamarabb odaértem a bibliaórá-
ra. A beszélgetések és a prédikáció az Efézusi levél 6. ré-
szében lévő lélek fegyverzeteiről, teljesen lefegyverzett. 
Elhozták az igazság pillanatát számomra, megértettem, 
hogy amit eddig felépítettem magamban, nem tud megáll-
ni Isten előtt. Az egész elméletem kártyavárként omlott 
össze, és úgy is éreztem magam. Akkor jöttem rá, hogy az 
a hatalom aminek, ill. Akinek lennie kell, az Jézus Krisz-
tus. Az ifi már tudott rólam és el is vonultak imádkozni ér-
tem. Mialatt vezetőjük – Györgyi, János bácsi lánya – fel-
ismert engem és a helyzetemet is, elmondta az evangéliu-
mot, aminek a történetét általánosságban már hallottam, de 
akkor ott nagyon konkrét volt és hatott. 

Tudtam, hogy nem kell tovább keresnem, mert ezek az 
emberek – akikkel csak pár órája találkoztam – már meg-
találták azt, amire én még csak vágytam. Megkérdezte tő-
lem, hogy akarom-e Jézust befogadni személyes Megvál-
tómnak. Bár a kérdésnek egy szavával sem voltam teljesen 
tisztában, de akartam. Imádkoztunk, életemben először tet-
tem ilyet, és hatalmas felszabadító örömet éltem át, ahogy 
megvallottam bűneimet és kértem Isten bocsánatát. Kap-
tam egy Bibliát és egy új életet! Azután az ifi rendszeresen 
összejött hétköznapokon csak azért, hogy megértsem, mi 
is az új élet. Ez 20 éve novemberben kezdődött. Isten na-
gyon megáldotta a Békéscsabai Gyülekezetet akkoriban, 
mert tízünket merített be Mészáros Kornél 1993 Húsvét-
ján, amit abban az évben még egy másik tízfős bemerítés 
is követett. 
Eszter: Annak ellenére, hogy édesapám nem hívő, mindig 
engedett bennünket gyülekezetbe járni, így aztán keresz-
tény szellemiségben nevelkedhettem. Egészen kicsi ko-
romban nagymamám gyakran olvasott nekünk a nagy pi-
ros Képes Bibliából, később pedig már édesanyámmal is 
sokat beszélgettünk a hit dolgairól. Személyesen is megta-
pasztalhattam Istent már egészen fiatalon, amikor nagyon 
konkrétan kaptam tőle bátorítást az Igéből. Sokáig gondja-
im voltak ugyanis az esti elalvással. Megmagyarázhatatlan 
félelmek törtek rám, nagyon erős halálfélelem is, és ezek 
éveken keresztül újból és újból előjöttek. Anyukám sok-
szor meg tudott vigasztalni, de Istenre volt szükségem, ah-
hoz hogy meg tudjak szabadulni mindettől. Ma már tu-
dom, hogy a sátán támadott, de Isten ezt is jóra tudta fordí-
tani. A 91. zsoltárral szólt hozzám Isten, aminek különö-
sen az egyik sora hatott rám: „…Tollaival betakar téged, 
szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 
Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól 
nappal…” Megdöbbentett, hogy Isten mennyire foglalko-
zik velem, és az én kis csip-csup dolgaim is érdeklik. Nem 
múlt el egyik napról másikra minden gondom, de az Ő ke-
gyelmét és erejét minden nap éreztem. Már régóta nincs 
gondom az elalvással. ☺ 

Néhány évvel később elkezdtem járni a törekvők óráira 
is, Lukács Tamáshoz, és megértettem, hogy mi a lényege a 
megtérésnek. Hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, fel-
támadt a halálból, és ha befogadom, akkor örök életem 
lesz, de valami mégis hiányzott. Egy alkalommal otthon 
beszélgettünk a bűnről, és rájöttem, hogy nem igazán lá-
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tom a bűneimet, illetve úgy éreztem, azok nem olyan sú-
lyosak. Azután Isten jobban rámutatott az életemben arra, 
hogy nem azért vagyok bűnös, mert bűnöket követek el, 
hanem azért követek el bűnöket, mert bűnös vagyok. Egy-
szer ugyanis elhatároztam, hogy nagyon jó leszek, és döb-
benetes volt látni, hogy még ha sikerül jót tennem, akkor 
is sokszor van bennem gonoszság vagy éppen csak önelé-
gültség, képmutatás. 

Baptista „jó kislányként” persze megtanul az ember vi-
selkedni, de ha magamba néztem, láttam, hogy milyen is 
vagyok valójában: az önzés, harag, irigység és még sorol-
hatnám mi minden nagyon is léteznek bennem. Ennek tu-
datában aztán egy nagypénteki napon megnéztem egy Jé-
zus életéről szóló filmet, ami most sokkal nagyobb hatást 
ért el nálam. Láttam, hogy Ő az én 
összes bűnömért szenvedett és halt 
meg. Így tudtam átadni Neki az 
életemet, kegyelmét elfogadni.  

Egy évvel később, pünkösdkor, 
éppen a tizennegyedik 
születésnapomon merített be Lukács 
Tamás lelkipásztor. 
– Milyen szolgálatokba 
kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 
Eszter: Isten engem egyértelműen a 
háttérszolgálatok felé vezetett, 
azokban jól is érzem magam. 
Csaba: Én belevetettem magam 
mindenbe, amit csak lehetett. Bár az 
első hangpróbán a hangterjedelmem 
4 hangból állt, úgy gondolták ez nem 
éri meg a fáradozást. Lelkesen az 
énekkarban tanultam az éneklést, ifin 
meg dicsőítettem Istent. Gitározni is 
tanított az ifi, de jártunk 
gyerekotthonba, idősekhez is segíteni, később ifiórát, ima-
órát és dicsőítést is vezethettem. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát ta-
nultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken? 
Eszter: Budapesten jártam általános iskolába, ugyanoda, 
ahova, anyukám, néhány évig apukám, a bátyám, sőt ké-
sőbb még a húgom is. Eleinte jól éreztem magam, de ötö-
dik-hatodik osztályos koromban sajnos sok konfliktusom 
volt a lányokkal az osztályban. Állítólag ez az időszak a 
legtöbb lány életét megkeseríti. Már eljutottam odáig, 
hogy másik iskolába megyek, és hatosztályos gimnázium-
ba felvételiztem. Nem vettek föl, s végül nyolcadikig ott 
maradtam. A helyzet rendeződött, sőt az osztályból öten a 
mai napig rendszeresen összejárunk, nagyon jóban va-
gyunk. Isten ezúttal is bölcsebbnek bizonyult. 

Gimnáziumba, református iskolába jártam, ami nagyon 
tetszett, különleges volt egy világi iskola után. Nagyon jó 
volt reggel imádsággal kezdeni a napot, és főleg azt élvez-

tem, hogy voltak keresztény barátaim is, egyikük, Zsófi 
még itt Budán is megfordult párszor. 

Gyógytornásznak tanultam tovább, de a főiskola elvég-
zése után nem tudtam elhelyezkedni fél évig a szakmám-
ban, így ez idő alatt hostesskedtem, recepciós is voltam, 
sőt egy napig még felszolgáló is. 2007-ben sikerült az 
Uzsoki Kórházban állást találnom, ahol főként idősekkel 
foglalkozom, és nagyon is élvezem.  
Csaba: Elemibe a falunkba jártam, és az első munkahe-
lyem is a helyi TSZ-ben volt ocsúlapátolás, birkanyírás, 
karbantartás. Békéscsabán számítástechnikát szerettem 
volna tanulni, de épületgépészként végeztem. Ebből 
OSZTV-n döntős lettem, így megkaptam a technikusi ké-
pesítést jeles minősítéssel, már a tavaszon. Érdekes, hogy 

első szakmai munkahelyem az a cég 
volt, amelynek az igazgatója a 
technikusi vizsgabizottságunk 
elnökeként is átnyújtotta az oklevele-
met. Nagyon sajnáltam, hogy vége a 
békéscsabai éveknek, de a vágyam az 
volt, hogy híres építész legyek. 
Érettségi után nem vettek fel, ezért a 
technikusi évben ismét jelentkeztem, 
de másodsorban már beírtam az 
építőmérnöki szakot is. Nem vettek 
fel másodjára sem, amiért dühös 
voltam Istenre. Ezért úgy 
imádkoztam, hogy ha nem ta-
nulhatom, amit szerettem volna, 
akkor Isten legalább adjon olyan 
szobatársakat, akik meg is hallgatnak, 
ha Jézusról beszélek. Isten ekkor is 
komolyan vett, és megadta ké-
résemet. 

Így végül építőmérnök 
hallgatóként kerültem a fővárosba. 

Ekkor is szinte mindvégig dolgoztam, néha egyszerre több 
helyen is, eleinte tervezőirodákban, később kivitelezésben, 
amit változatosabbnak találtam. 12 éves korom óta korre-
petálok matekot. Bánatomra a diplomáig nem jutottam el. 

Jelenleg hat éve egy nagy építőipari cégnél dolgozom 
építésvezetőként, ahol magánházakon, középületeken ké-
szítünk természetes kőburkolatokat. Egyik utóbbi nagyobb 
munkám például a tavaly felújított Műjégpálya kövezése 
volt. 
– Miért pont hozzánk jöttél, amikor egyetemista lettél? 
És miért maradtál itt? 
Csaba: A kiválasztás alapja a távolság volt, ez a gyüleke-
zet volt legközelebb a műegyetemhez. Budapesten az álta-
lam akkor ismert összes gyülekezetet végiglátogattam, de 
elsőként ide jöttem. Ekkor egy csütörtöki bibliaóra volt, 
amikor Lukács Tamás a szószékhez haladva betért a so-
runkba, és egy meleg kézfogással még a prédikáció előtt 
üdvözölt. Az ifiben is hamar feloldódtam, a barátságos 
légkör megfogott; az élmények, megtapasztalások és a ba-
rátságok, amikbe bekapcsolódhattam itt tartott. 



M A N N A   2012. december 

 7

Kegyelem 
 

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék erőd. 
Akarsz, eget ostromló akarattal 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz,  
mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat - hasztalanul ostromolták. 
 

Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 
 

Akkor – magától - szűnik a vihar, 
Akkor – magától - minden elcsitul, 
Akkor – magától - éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. 
 

Ez a magától: ez a KEGYELEM. 
 

Reményik Sándor 

A Teaklub elkötelezettség és lehetőség is volt egyben, 
több évfolyamtársat, ismerőst hívtam. Egy időben volt fel-
nőtt házi csoport is, oda is szerettem járni. A testvérek va-
sárnapi meleg vendégszeretete és Kati néni húslevese visz-
szautasíthatatlan volt. Rudi bácsit nem lehetett nem sze-
retni. Az akkori teológusaink, Bódis Samu, Kardos Karcsi, 
Horváth Zoli inspirálóak, felejthetetlenek voltak számom-
ra, mint ahogy Fejős Gábor versmondásai is. Az énekkar, 
vagy egy-egy hegedű játék pl. 
Emesétől is sokszor katartikus 
volt. Misi igehirdetései 
mindmáig olyanok, mint egy 
mély levegővétel. A Kicserélt 
Élet Konferencia vagy tizenkét 
éve, ismét meghallgatnám… 
Tamás el nem múló 
lelkesedése szuper – a legjobb 
értelemben! Az ifi kirándu-
lások voltak életem legjobb 
napjai. Úgy éreztem, hogy 
szükség volt rám az ifiben. 
Néhány kiragadott indok, ami-
ért itt maradtam. Itt volt a he-
lyem. 
– Mikor és hogyan találtatok 
egymásra? Hogyan éltétek 
meg Isten vezetését a párvá-
lasztásban? Hogyan indult 
közös életetek? 
Eszter: Az ifiben töltött idő, 
sok közös élmény, a beszél-
getések hoztak minket közel 
egymáshoz. Csabi válása en-
gem is fájdalmasan érintett, s 
nagyon ijesztő volt szembe ta-
lálni magam az érzéseimmel, 
amik ezután kezdtek kibonta-
kozni bennem. Sokat őrlődtem, 
rengeteget beszélgettünk, 
imádkoztunk együtt is. Végül 
2009 májusában kötöttünk há-
zasságot. Hiszem, hogy 
egyedül Isten kegyelme tudja 
megtartani közös életünket. 

Miután összeházasodtunk, 
beköszöntött a gazdasági vál-
ság, ami az építőipart különö-
sen veszélyezteti. Emiatt Csabi majdnem egy egész évet 
Pécsett töltött, és ingázott, amit én nagyon nehezen visel-
tem, de akkor is, és azóta is igyekszünk arra figyelni, hogy 
milyen jó, hogy még van munkája, Isten gondoskodik ró-
lunk. 

2011-ben született meg a kisfiunk, Barnabás, a „vi-
gasztalás fia”, akiben nagyon sok örömünk van azóta is. 
Csaba: Egymásra találásunk története igen hosszú, külö-
nösen az előzményei. Egy ige határozza meg a párválasz-
tásról alkotott képemet a kezdetektől: 1Mózes 2,18: „Azu-
tán ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül 
lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” Úgy éreztem egész 

fiatalon, hogy nekem már nem jó egyedül, ezért meg kel-
lene találnom a páromat. Annyit megértettem, hogy ennek 
a valakinek a gyülekezeteinken belül kell lennie. Több be 
nem teljesült szerelem után, melyről mindig azt hittem, 
hogy ha ő nem, akkor senki más sem, beláttam, ez nekem 
nem megy. 

Ekkor ismertem meg Mariannt. Minden nagyon tökéle-
tesnek tűnt, és a szerelem miatt nem is akartam meglátni a 

zavaró tényezőket. 2001-es 
házasságunk első heteiben Mariann 
már válni akart. Én meg úgy 
gondoltam: keresztények vagyunk, 
van egy közös Istenünk, és ez több 
mint elég egy jó házassághoz. 
Képmutatóan éltünk még a saját 
szüleink előtt is. A tökéletesnek 
tűnő kép mögött megkeserítettük 
egymást, éveken át tartó 
próbálkozásaink ellenére, hogy 
működjön a kapcsolatunk. 2006-ig 
tartott az együttlétünk, mire a 
remény is összeomlott. 

Akkor már nem igazán 
érdekelt, mi fog történni velem az 
életben. Érzelmi, mentális, hitbeli 
mélyrepülés után Istennek még 
mindig tartott a kegyelme. Meg-
mutatta, hogy mit nem értettem 
még meg a fenti igéjéből. 1. Az 
hogy mikor jön el az ideje annak, 
hogy nem jó egyedül lenni, az 
Úristen mondja és mutatja meg, s 
nem akkor lesz, amikor én úgy ér-
zem. 2. Az embernek egy hozzá 
illő segítőtársra van szüksége, nem 
csupán egy másik keresztényre. 
Másfél év különélés után közös 
megegyezéssel elváltunk. Papp 
János bácsi lelkigondozása segített 
át ezen a helyzeten. Fáj, hogy el-
raboltuk ezeket az éveket 
egymástól, és egy életre 
megbélyegezve engedtük el 
egymást. Ezután – akár egy 
tinédzser, a végletekben gon-
dolkozva – úgy éreztem az 
életemnek itt vége, legfeljebb egy 

távoli országban leprásokat vagyok méltó gondozni…, de 
Istennek más terve volt. 

Hiányzott a „segítőtárs” az életemből, és Isten meg is 
„mondta”, hogy nekem sem jó nélküle. Nem volt kérdés 
számomra, hogy ez a személy Eszter. Már régóta ismertük 
egymást, de a saját eszem szerint nem mertem volna ilyen 
szándékkal közeledni hozzá. Meg is mondtam neki, hogy 
elvált emberrel ne kösse össze az életét. Isten mégis elvé-
gezte bennem is és benne is, hogy nekünk együtt jó. Eszter 
többször visszautasított érthető módon, de mivel Isten ve-
zetett, nem nyugodtam bele. Elutasítását hallottam, de sze-
retetét még inkább éreztem, és azt éreztem általa, ahogyan 
Isten is szeret. Mint ahogy Jézus is szerette a bűnös nőt. 
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Egyszerű vers 
a kegyelemről 

 
Csodákat próbáltam: 
arannyal, ezüsttel 
hívtam a népeket, 
jöjjenek énhozzám! 
Hiába, hiába, 
 az arany nem kellett, 
az ezüst nem kellett, 
nem jöttek énhozzám.  
 
Elmondtam naponta 
tíz hegyi beszédet, 
gyönyörű szavakat, 
igéző szavakat, 
hiába, hiába: 
egy fül sem fülelte, 
egy szív sem szívelte 
a hegyi beszédet.  
 
Tüzet is akartam 
rakni az erdőben: 
nyulacska ne fázzék, 
őzike ne fázzék, - 
hiába, hiába! 
Gyújtófám kilobbant 
és a tűz nem akart 
gyúlni az erdőben.  
 
...S egyszer csak maguktól 
gyűlnek az emberek, 
együgyű szavamtól 
sírásra fakadnak, 
ránéznem alig kell 
s a tűz is felszökken, - 
az Úr áll mögöttem. 

Dsida Jenő 

Így éltem át, hogy Isten kegyelme mindennél nagyobb. Ezt 
azóta is rendszeresen tapasztalom, az esküvőnkkor, az 
építkezésben, abban, ahogy Eszter családja is, akikkel egy 
fedél alatt élünk, befogadott és szeret, és gyermekünkben, 
aki a másik olyan ajándék az életemben, akiről nem is ál-
modtam. Hálás vagyok Istennek mindezekért, de legin-
kább azért, mert a társammal élhetek. 

Az elválás utáni újraházasodás 
kérdéséről is egy pár évvel ezelőtt még 
szélsőséges véleményem volt. Viszont azt 
sem jelenteném ki most, hogy fennakadás 
nélkül vágjon bele, aki úgy érzi. A 
válásról egyértelműen beszél az ige. 
Sérülés nélkül nem lehet széttépni 
semmit. A hármas fonál nem szakad el 
egyhamar… Ha valaki érintett ebben a 
kérdésben, és válaszok keresésében 
segítségre vágyik, szívesen beszélgetek 
vele. 
– Hogyan érzitek magatokat itt Budán? 
Milyen élményeitek vannak az itt 
eltöltött időszakról? Milyen szol-
gálatokban vállaltok most részt? 
Helyeteken érzitek magatokat? 
Eszter: A gyülekezetet már régóta 
családomnak érzem, de mióta nem járunk 
ifire, nehezebben találom a helyem, talán 
kicsit gyengült a kötődés. Eljárunk 
istentiszteletre, időnkét futólag szóba 
elegyedünk testvérekkel, de már sokkal 
ritkábbak azok az igazán mély 
beszélgetések, amik szorosabbra fűzték a 
kapcsolatot. Bátyámékkal rendszeresen 
összejárunk, afféle házi csoportként, 
együtt imádkozunk, elmondjuk 
egymásnak az imatémáinkat, közösségben 
vagyunk egymással, s ez úgy érzem 
Istenhez is közelebb visz. 

Hasonlóan építőek a Mamakör 
összejövetelei is, bár ott még nem érzem 
igazán felszabadultnak magam, ami való-
színűleg nálam csak idő kérdése. 

Még Lukács Tamás lelkipásztorsága 
idején vont be Larina lányuk az úrvacsorai 
poharak mosogatásába, ahol is Kovács néni volt a „fő-
nök”. Nagyon jól esik, hogy ő azóta is érdeklődik felőlem, 
és a poharak felől is. Ma már „családi vállalkozásban” 
megy a mosogatás, s mivel elég sokan vagyunk, sosem 
kell egyedül munkálkodni senkinek. Időnként más testvé-
rek is elvetődnek arra, és olyankor gyakran kerekedik egy-
egy kellemes beszélgetés. 

Jelenleg a helyemen érzem magam itt, de vágyom szo-
rosabb kapcsolatra testvérekkel. Remélem, Isten hamaro-
san válaszol a bennem nyitva levő kérdésekre is. 
Csaba: Békéscsaba a lelki otthonom volt, ott születtem új-
já és ott kezdődött lelki növekedésem. Nehéz volt ott-
hagyni, és új otthont találni, de Budán mégis megleltem 
ezt, és gyökeret eresztettem, sok testvéri, baráti kapcsolat 

által, valamint közös élményeken és megtapasztalásokon 
keresztül. Úgy érzem, a lelki otthonom már régóta itt van. 
Élményeim száma igen sok, amikből biztosan volt nehe-
zen viselt is, de számosabban a jók maradtak meg. Régen 
többféle felállásban nagyon élveztem a dicsőítést, együtt 
zenélve többek között Gulyás Csabival, Nagy Petivel és 

Gergővel, meg Zákány Gáborral. Másik 
élményem, a beszélgetős istentiszteletek, 
melyek egyikén, tavaly ilyenkor a húgom 
fejéből pattant ki a véletlen 
uzsonnavendégeskedés ötlete. 

Gyülekezetünkben már egy jó ideje 
nem végzek elkötelezett lelki szolgálatot. 
Emiatt keresem is a helyem, hogy Isten 
hol szeretne használni. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek 
kiemelkedő próbáiról, arról, hogy 
hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten titeket eddigi hívő 
életetekben?  
Eszter: Életem egyik legnehezebb 
időszaka a diplomázás után volt. Úgy 
éreztem, hogy minden területén az életnek 
zsákutcába jutottam. Hittem, hogy Isten 
vezetett erre a pályára, de reménytelen 
volt akkoriban munkát találni gyógytor-
nászként. A nyakamba vettem a várost, és 
végigjártam az összes kórházat 
Budapesten, illetve minden lehetséges 
állást. A helyek azonban már mindenhol 
be voltak töltve. Nagyon dühös voltam 
Istenre, csalódott voltam, ráadásul 
csalódtam magamban, hogy már az első 
nehézségre így reagálok, ahelyett, hogy 
bíznék Isten ígéretében a látszat ellenére. 
Elkezdtem más állás után nézni, nagy 
durcásan, a szívem mélyén mégis tudtam, 
hogy Isten hol akar látni. 

A próbálkozások sorra kudarcba 
fulladtak, nem voltam sem elég lelkes, 
sem elég tapasztalt egyik munkához sem. 
Az egyik ilyen próbanap akkor volt, 
mikor 2006. október 23-án egy belvárosi 
cukrászdában felszolgáltam. Semmihez 

sem értettem, nem voltak túl türelmesek a munkatársak 
sem, összekevertem a rendeléseket, a capuccino-habosítás, 
és a sörcsapolás sem volt az erősségem. Dél körül aztán 
egyre nagyobb lett a tömeg odakint, hangosan kiabálva 
lengették a zászlóikat és masíroztak az utcán. Odabent az 
emberek már állva fogyasztottak, én pedig a végtelen fel-
adatnak tűnő mosogatást választottam, s így hasznomat is 
vették némileg. Végül szégyenszemre megszöktem pár ba-
ráttal, akik erősíteni tértek be a kávézóba. Utólag vicces 
erre a napra visszagondolni, akkoriban ez csak a kudarcok 
számát növelte. 

Jó lenne, ha valami frappáns befejezést írhatnék a tör-
ténet végére, pl. hogy idővel megbékéltem a helyzetem-
mel, és át tudtam adni Istennek a kétségeimet, megbánva 
az indulataimat. E helyett Ő magától egyszer csak munkát 
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adott a semmiből, egy olyan kórházi osztályon, ahol tu-
dom, hogy a helyemen vagyok. Azóta már véglegesítettek 
is, és nagyon jól érzem magam ott. Persze megszégyenül-
tem Isten előtt, és a mai napig hálás vagyok a gondosko-
dásáért. 

Az egészből talán azt tanultam meg, hogy Isten ígéretei 
igazak, még akkor is, ha én nem hiszek bennük, és hogy 
mindig Isten kegyelme, nem pedig az én erőfeszítésem az, 
ami célra vezet. És bizony megláttatta velem ez a helyzet 
is, hogy mi is van a szívemben, milyen nehéz Istent az 
ajándékaitól függetlenül, önmagáért szeretni. 
Csaba: Nekem egyik legnagyobb próbám az, hogy nem 
jutottam el a diplomáig. Sokszor elhangzott az egyetemen, 
hogy „sikerült ez már hülyébbeknek is”. Így is gondoltam, 
és nem is tartottam magam gyengébb képességűnek, tekin-
tettel az eredményeimre, vagy mások véleményére. De 
annyiszor megesett, hogy lehetetlen dolgok miatt nem jött 
össze egy házifeladat-leadás, egy katalógus-aláírás, egy 
jegybeírás, vagy akár egy alapművelet kiszámítása. Úgy 
tűnt, mintha egy összeesküvés célpontja lennék és az erő-
feszítéseim ellenére, a legbanálisabb pontokon nem tudok 
túllépni. „…ha Isten segít, a falon is átugrom”, de egy 
szalmaszálon elbukom. Már néhány éve nem jutok előrébb 
a tanulmányaimmal. A motivációm és az esélyem is elve-
szett. Az, hogy belefogtam valamibe és nem jutottam a 
végére, nagy csalódás magamban emberileg. Isten néző-
pontjából viszont még inkább tőle függök, alázatban tart. 
Az Ő kegyelme az is, hogy műszaki pályán dolgozom, így 
hasznosítom tanulmányaimat, talentumaimat. Keserédes 
emlék az egyetem. 

A másik kiemelkedő élethelyzetem a válás. Nem gon-
doltam volna, hogy velem ilyesmi megtörténik. Nehéz is 
volt ezzel szembenézni, és vállalni a döntéseimet és kö-
vetkezményeit. A válással már csak rossz döntést hozhat-
tam, az igazi rossz döntés a folyamat elején volt. Nem 
akartam a helyzetet tovább mélyíteni, és a képmutatást to-
vább fenntartani. Teljesen őszintének kellett lennem, hogy 
Istentől bocsánatot nyerjek bűneimre. A különélésünkben 
kezdtünk el járni egy keresztény pszichológushoz, ami ar-
ra volt jó, hogy tükörbe nézhettünk. Ady szavai illettek 
ránk: „fogyó életem növő lázában, mély viharzásokon és 
poklok tüzében” pusztítottuk – magunkat. A különélés 
vízválasztó évei eloszlatták ellenállásomat a válással kap-
csolatban. 

Hogy Isten végül ilyen jót hozott ki bűnös éltemből 
csakis a kegyelmének köszönhető. A múltat, a bűnöket Is-
ten megbocsátotta, de következményei pozitív és negatív 
értelemben egész életemen végigkísérnek. Az egyetem és 
a válás is jellemformáló volt. Büszkeségemet, hiúságomat, 
nagyravágyásomat porrá zúzta, mely úgy látszik igen ke-
mény volt bennem, és a lecke is kemény kellett hogy le-
gyen. Viszont mindkettő nyoma e földi életre örök bé-
lyegként rajtam marad. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Eszter: Az egyik legkedvesebb versemet már a gyüleke-
zetben is többször meghallgathattam, és mindig sok bízta-
tást találtam benne: Reményik Sándor: Kegyelem. 

Az egyik legkedvesebb igém pedig az, amit a bemerí-
tésemre kaptam, a János 15:16: „Nem ti választottatok ki 

engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket 
arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyü-
mölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az 
én nevemben, megadja nektek.” Mindezt Isten adja, nem 
nekem kell produkálnom, és ez egy nagyon bátorító ígéret. 
Csaba: Róma 8:1-2 az egyszerű fordítás szerint: „Ezért 
már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus 
Jézusban élnek. Miért nem? Mert én a Krisztus Jézusban 
élek, és őbenne az Élet Szellemének törvénye uralkodik, 
amely felszabadított engem a bűn és halál törvénye alól.” 
Újfordítás szerint: „Nincs tehát most már semmiféle kár-
hoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged 
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” 

Kedves énekem Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegye-
lemről című versének megzenésítése, dallam: Kerekes Er-
nő/Kegyelem íze. 
– Hogy éltek mostanában? Hogy telnek a hétköznapok? 
Milyen terveitek vannak? 
Eszter: Mi otthon vagyunk Barnabással, és nagyon jól 
érezzük magunkat együtt, még ha nem is olyan pörgősek a 
napjaink. Mostanában az eseményeket kisfiúnk produkál-
ja. A jövőben tervezek visszamenni dolgozni, de most ezt 
az időszakot szeretném kiélvezni. 
Csabi munkája mindennapos imatéma, mivel a cégüknél 
egyre kevesebb a munka, és egyre gyakoribbak az elbo-
csátások. Így, amikor sok a munkája, olyankor inkább 
örülni próbálunk. Idén is több hétvégét végigdolgoztak, és 
volt egy ingázós munkája Svájcban, ami szintén nem volt 
könnyű. A lényeg az, hogy Barnabás mindig örül, amikor 
Apa hazajön akárhonnan, és akármikor jön is. 
Csaba: Tamásékhoz járunk egy új házicsoportba, ahol az 
Apostolok Cselekedetei második rész utolsó két versét – 
A2U2 a nevünk – tűztük ki célul: „Napról napra állhata-
tosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta 
szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és ked-
velte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte 
a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” Szeretnék ezek szerint az 
igék szerint élni. 
– Köszönöm, hogy őszintén beszéltetek gondjaitokról és 
örömeitekről. Ezzel az igével kívánom Isten áldását to-
vábbi életetekre: 
„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő 
szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feled-
kezzél semmi jótéteményéről. 
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra 
és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és 
nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint 
cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnok-
ságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, 
olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen 
távol van a napkelet a napnyugattól, olyan mesz-
sze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyö-
rülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt fé-
lők iránt.” (Zsolt 103, 1-2; 8-13) 
 

Ádány Judit



M A N N A   2012. december 

 10

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

HIT‐ház gyermekszemmel 
 

„Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló 
ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az 
áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem 
azok szerint cselekedett, hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette házát: beleütközött az ára-
dat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.” (Luk 6, 47-49) 
 

 
Istentiszteleteinken gyermekeink is részt vesznek. A kicsi-
nyek édesanyjuk ölében, vagy szüleik mellett ülve, a na-
gyobbak barátaik társaságában foglalnak helyet. Mindig 
nagy örömmel tölt el, amikor az éppen színezgető-rajzoló, 
vagy csendben játszó gyermek egyszer csak felemeli a fe-
jét, és elkezd a lelkipásztorra figyelni. A szülők később – a 
hazafelé vezető úton, vagy otthon – velük is meg tudják 
beszélni az elhangzottakat. 

Így volt ez 2012. november 11. délelőttjén is. A gyer-
mekek csillogó szeme hol a kivetítőre, hol pedig a szó-
székre szegeződött. Fábián testvér a Lukács evangéliuma 
7:36-50 alapján hirdette Isten igéjét. A prédikációban – a 
kivetítőt is használva – összehasonlította Simon (farizeus) 
és egy névtelen (bűnös) asszony Jézushoz való közeledé-
sét, viszonyulását. 
Megállapította, hogy kettőjük között a legnagyobb kü-
lönbség a motivációjukban és az abból fakadó cselekede-
tekben volt. Az igehirdetés következő részében, lelkipász-
tor testvérünk – szemléletes módon – felépítette az ún. 
HIT - házat. A Krisztusra való alapozás után,- a szemünk 
láttára- tégláról-téglára magasodott az épület. Amikor már 
elég magasak voltak a falak, a hűség-tető is felkerült a 
házra. Beépítésre került az öröm-ablak, és a békesség 
üveg-ajtaja is. A kulcsot is megkaptuk hozzá, ami nem 
más, mint Jézus iránti szeretetünk. 
A prédikáció befejezéséhez közeledve egy kérdést tett fel: 
Hol tartasz ebben az építkezésben? Az Ige üzenete alap-
ján, volt tehát min elgondolkodnunk, kicsiknek és na-
gyobbaknak egyaránt. 

A következő napokban én is vizsgálgattam az életem 
HIT - házát: Jó az alap? Elég magas a ház belső mérete? 
Nem ázik be? Világosság árad ki az ablakon? A bejárati 

ajtó üvegét nem kellene megtakarítani? Nem veszítettem 
el a kulcsot? 

Tudjuk, hogy a gyermekek nagyon szeretnek rajzolni, 
de mindegyik egy kicsit másképp ábrázolja ugyanazt a 
dolgot. A pszichológusok szerint a rajz, a firka üzenet, 
amelynek segítségével bepillantást nyernek a létrehozó 
belső világába. A rajzelemzők felfigyeltek arra, hogy a 
biztonságban élő, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek 
rajzaiban milyen közös elemek fedezhetők fel, amikor arra 
kérik őket, hogy rajzolják le az otthonukat. Az Igei alapo-
zás után most vizsgáljuk meg HIT-házunkat egy kisgyer-
mek szemüvegén keresztül is! 

Gyermekrajz: Otthonom HIT- ház gyermekszemmel 
 
Napocska Isten rám áradó melegét, vi-

lágosságát észreveszem, ér-
zem. 

Ház, tető, ablakok, ajtó, ki-
lincs 

Minden a helyén van (öröm, 
békesség, hűség), gondozott 
az épületem, bárki benézhet, 
benyithat. 

Seprű az ajtóban Ezt is rendszeresen haszná-
lom, ha szükséges. 

Füstölgő kémény Krisztus jó illata vagyok. 
Az épületnek kerítése is 
van 

Biztonságban vagyok: Isten 
kegyelmének kerítése véd. 

Létra, amivel feljebb lehet 
jutni 

Kapcsolat az égiekkel: ima-
élet. 

Aránytalanul nagyméretű 
virágok, fák, állatok 

A természet szeretete, meg-
becsülése, életöröm. El ne 
feledkezzél semmi jótéte-
ményéről: Hálaadás. 

A rajzoló gyermek, koro-
nával a fején, mosolyogva 
néz ki az ablakon 

Identitástudat: Krisztus 
gyermeke vagyok. 

Szivárvány Isten hű, az ígéretei igazak, 
szövetségese vagyok. 

 
„Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok 
nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem men-
tek be a mennyeknek országába.” (Mt 18,3) 
„És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő ke-
gyelmessége igéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örök-
séget minden megszenteltek közt.” (ApCsel 20,32) 

Egy „házas” keresztyén 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Van szabadulás! 
 

A sokak által ismert dr. Mike 
Károlyné Mária testvérnő 
számomra példakép volt, mert a 
hitét a mindennapi gyakorlati 
élete igazolta. 

Egyik vasárnap eljött vele az 
imaházba egy hölgy nagy fekete 
szemüvegben, elrejtve ezzel az 
arcát. Később tudtam meg, hogy 
ő Mária krónikus alkoholista 

szomszédnője. Elhozta őt, abban bízva, hogy az Ige 
kétélű kardja átjárja a szívét. Néhány hét elteltével is-
mét eljött az imaházba ez a hölgy, és nem ismertem 
meg! Mária el tudta vinni a Református Iszákosmentő 
Misszióba, ahol az Ige valóban átformálta és megsza-
badult. Az arca fénylett, nem volt rajta szemüveg, a 
szeme tiszta volt és el kezdett dolgozni. Dicsőség Isten-
nek! 

Siklós József testvérre is biztosan sokan emlékeznek 
mint költőre, és mint az Iszákosmentő Misszió volt ve-
zetőjére. Régen egy keresztény orvos találkozóra elho-
zott magával megszabadult alkoholistákat, akik el-
mondták bizonyságtételüket. Hazafelé tartottam, de va-
lahogy úgy éreztem, hogy először nem haza megyek, 
hanem egy szintén alkoholizmusban szenvedő ember-
hez. Én csak annyit mondtam, hogy másnap hol tudja 
meghallgatni ezeket a bizonyságtételeket. Természete-
sen imádkoztam, hogy menjen el. Elment és annyira 
megragadta őt a szabadulás lehetősége, hogy elment a 
misszióba is, és az Ige megszabadította őt az alkohol 
rabságából. Ez már nagyon sok éve történt. Szenve-

délybetegeknek és hozzátartozóiknak ajánlott elolvasni 
Siklósi testvér Pohárcsere című könyvét. 

Ezekben az esetekben az volt a csoda, hogy egyálta-
lán elmentek az iszákos mentőkhöz, közvetlen családtag 
is elment. Ott alkoholt nem kaptak, az Igével foglalkoz-
tak egyénileg is, és csoportban is. Ott voltak segítőként 
a megszabadult alkoholisták, akik élő példaképek vol-
tak. 

Másik élményem: állami gondozott gyermekeket el-
látó gyermekotthonban dolgoztam. Küldtek hozzám 
dolgozni egy ápolónőt, nem kaptam róla információt. 
Nagyon okos volt, de a magaviselete és problémameg-
oldásai nem voltak megfelelőek, és kérni akartam, hogy 
helyezzék el őt. 

Amikor beszélgettem vele, megemlítette Isten nevét, 
ekkor arra gondoltam, hogy hátha szolgálatom van felé. 
Szorosabbra fűztem a kapcsolatomat vele. Nem akarom 
nagyon részletezni a súlyos terheit, de megtapasztalhat-
tam, hogy olyan mérvű hazugságai vannak, amit én el 
sem tudtam képzelni. A gyermekeinkre olyan nehéz 
szellemi terhet jelentett a jelenléte, hogy inkább elmen-
tek otthonról, ha hozzánk jött. Így megszakítottam vele 
a szoros kapcsolatot. A legnagyobb csoda az életében, 
hogy mindig volt olyan hívő család, testvér, akik akár 
évekre is felvállalták lelkigondozását. Kötelékeiből 
megszabadult, hívő ember lett és évek óta dolgozik 
ugyanazon a helyen. 

Ezek az esetek azt bizonyítják, hogy van szabadulás 
az Ige által! 

Novákné Irén 

 
 

Az alázatosság útja 
 

Azt hiszem, hogy mindenki, aki 
újjászületett, szeretne tetszeni 
Istennek, az Ő akarata szerint 
járni, megcselekedni, amit 
parancsol, egyszóval szentnek 
lenni. Ezért sokszor imádkozunk 
is, valahogy így: „Uram, 
szeretnék türelmesebb lenni, 
jobban szeretni az embereket és 
ellenállni a sátánnak, odaadóbban 

szolgálni Neked. Kérlek, erősíts meg erre.” Aztán vár-
juk, hogy mi történik. Sajnos a legtöbbször semmi… 
Talán sikerül néha egy-egy lépést megtenni, de aztán 
visszacsúszunk. Elkezdjük nézegetni magunkat, a pró-
bálkozásainkat és elkeseredünk. 

Néha azt gondolom, hogy vannak szuperkeresztyé-
nek, nekik megy, de nekem valahogy semmi nem sike-
rül. Talán valami nagyra, eget rengető csodára várok, 
várunk vagy gondolunk, pedig sokszor az apró, kicsi 
dolgok teszik igazán széppé és boldoggá a mindenna-
pokat. 

Sok hívő ember hordoz lelki sebeket, régi sértések, 
megaláztatások, emberi tragédiák nyomait. Isten ezektől 
meg akar szabadítani, hiszen ezek akadályai annak, 
hogy teljes szívvel tudjuk egymást szeretni és Őt di-
csérni. 

Fontosnak tartom, hogy figyeljünk oda egymásra, 
hogy tudja meg a testvér, hogy fontos számomra, hogy 
hiányzik, ha üres a széke stb. 
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Az alázatosság útja 
 

Az erdő mélyének árnya alatt, 
Egy édesvizű kis forrás fakadt. 
Elindult lassan s utat keresett: 
De felfelé ő sose mehetett. 
 

Mint csörgedező, szelíd kis patak, 
Már partot mosott, hol virág fakad. 
Erdő mélyéből kiért a völgybe, 
S itt‐ott szétterült, hogy megöntözze. 
 

Vize nem fogyott, sőt folyton dagadt, 
És áldást osztott, ahol elhaladt. 
Mint egy újszülött, lelki csecsemő, 
Már el volt benne rejtve az erő. 
 

Szerényen indult, nem dicsőségért, 
De nem állt meg és elérte a célt: 
Mert az áldásért, mit osztogatott, 
Hálát sok ember, Istennek adott. 
 

Vajda Pál

Hogy konkrét dolgot is mondjak a gyülekezetünkben 
élő testvérekről. Az egyik huszonéves fiatal testvér rend-
szeresen felhívja az egyik idős testvérnőt, megkérdezi, 
hogy van, hogy telnek a napjai, mi történt vele az elmúlt 

időszakban, hiányzott, mikor nem volt ott a gyülekezet-
ben. Beszámol az ő egyéni életéről és az ifjúság munkájá-
ról, hogy mi történt az utolsó beszélgetésük óta. Ez a felü-
letes olvasónak nem jelent túl sokat, de annak a testvérnő-
nek nagyon is sokat. Bearanyozta az egész napját, hogy 
egy fiatalnak ő fontos és igenis jó érzés tölti el, hogy ő is a 
közösséghez tartozik. Talán ez a fiatal nem is tudja, hogy 
az a félóra, amit beszélgettek milyen mély (jó értelemben) 
nyomot hagyott, hagy az idős testvérnő szívében. Ennek a 
fiatal testvérnek az életében érezhetők és láthatóak a lelki 
gyümölcsök, megtérését nem kell bizonygatnia, hiszen ez 
magától, vagyis Istentől jön. 

Vagy egy másik testvér, aki legtöbbször fejét lehajtva, 
komoran járt-kelt a gyülekezetben és megtérése után az 
egész lénye ragyog, sugárzik az örömtől, ha rám néz, mo-
solyog, valósággal melengeti a szívem. Azt hiszem, neki 
sem kell bizonygatnia, hogy Krisztus a szívében él, hiszen 
ez árad belőle. 

Erről a forrásról beszélek, az örök életnek, a mindent 
legyőző erőnek a forrásáról. Ez a forrás egyedül Jézus 
Krisztus. Belőle árad, mint a magas hegyek forrásaiból, az 
életnek ama kristálytiszta, csodálatos vize. Mindazok, akik 
abból valóban isznak, olyan erőt nyernek, amely őket tel-
jesen átformálja. Ezzel az erővel életük minden bűnét le 
tudják, le tudjuk győzni, és segíthetnek, segíthetünk má-
soknak is, hogy ők is győztessé válhassanak. 

Krisztusban van egyedül a világot és bűnt legyőző erő, 
és az örök, tiszta, szabad, örvendező élet forrása. 
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, 
és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 
 

Gyöngyösi Jánosné 
 
 

Emberi példaképeim 
 
Amikor Judit az imaház udvarán megkérdezte tőlem, 

hogy írnék-e a Mannába egy cikket, 
de most nem magamról, hanem 
másokról, akkor egy kicsit 
meglepődtem. De, annak ellenére, 
hogy sokáig nem tudtam konkrétan, 
hogy miről is kell majd írnom, belül 
Valaki azt súgta, hogy egy emberi 
példaképről kezdjek el gondolkozni. 

És ez a Valaki, Aki szerintem Isten volt, még aznap este 
elém is hozott egy embert, akiben én mindig Krisztust 
láttam kiábrázolódni. Őt és még másokat szeretnék 
most részletesebben bemutatni. Nem szeretnék neveket 
említeni, hisz a legfőbb szereplőre, Jézusra irányítanám 
inkább a figyelmet, aki ilyenné formálta ezeket az em-
bereket, amilyenek, és ez nem emberi érdem, hanem 
KEGYELEM! 

Elsőként volt gyülekezetem vezetőjét szeretném be-
mutatni úgy, ahogyan őt az ott eltöltött 18 év során 
megismertem. A megtérése előtti életéről nem sokat tu-
dok, de a Krisztussal járása az, ami bennem, akkori fia-
talban mély nyomot hagyott. 

Amikor az ő személyéről kezdtem el gondolkodni, 
egymás után jöttek elém azok a jellemvonásai, amik 
egy Isten igéje szerint megélt életet takartak: noha fog-
lalkozása szerint ő orvos volt, képes volt lehajolni egy 
olyan kisemberhez is, mint én voltam és vagyok, hisz 
ismerte, amit az Isten igéje is mond: „alázatosan egy-
mást különbeknek tartsátok ti magatoknál.”(Fil 2,3). 
Szerintem ez a krisztusi alázata tette naggyá, még a hi-
tetlen emberek is nagyon felnéztek rá és tisztelték, noha 
ezt ő soha nem követelte ki magának, soha nem fitog-
tatta nagyságát, még a doktori titulusát sem használta 
(betartotta a Mt 23,10-et!). Ha valamivel vádolták, nem 
alázta meg azt, aki őt bántani merte, megtanult hallgat-
ni, amikor hallgatni kellett, és beszélt akkor, amikor be-
szélni kellett. Szerintem ezt kellene minden hívő em-
bernek megtanulni, nekem is! De mindehhez szükség 
van Istentől kapott bölcsességre, és nagyon nagy alázat-
ra.  

Követendő példa előttem az ő hűsége: Mindig ott 
volt a gyülekezeti alkalmakon, soha nem mellőzte, pe-
dig család, munkahely (röntgen osztályon volt orvos) és 
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a nagybányai imaház építésében vállalt oroszlánrész 
mellett igencsak ráfért volna egy kis pihenés! Fáradha-
tatlan volt! Biztos, hogy fentről kapta az erőt, de mivel 
a kapott tálentumait nem „ásta el” hanem „kamatoztat-
ta”, Isten sokat bízott rá. (Mt 25:14-29) 

Jézus azt mondta: „ha annyi hitetek volna, mint a 
mustármag, …, semmi sem volna lehetetlen néktek” (Mt 
17,20). És láttam, hogy ez tényleg működött az életé-
ben. Ő hittel kért, és kapott. Mint említettem, a nagybá-
nyai imaház építését is elejétől végéig Ő irányította, va-
gyis Isten – rajta keresztül. Nem felejtem el azokat az 
alkalmakat, amikor kiállt a gyülekezet elé, kérve a gyü-
lekezetet arra, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten ad-
jon megoldást pénzügyi gondjainkra. És Isten küldött 
pénzt, soha nem kellett abbahagyni az imaház építését 
pénzügyi okokból. És persze nem felejtett el hálát adni 
sem. Sírva állt a gyülekezet előtt többször is, és el-
mondta, hogy Isten honnan küldött pénzt. „Kérjetek, és 
adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek.” (Mt 7,7) „Jó az Úr, erősség a 
szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.” (Náh 
1,7) 

Azt kérem Istentől, áldja meg őt, és azt a hitet, amit 
fiatalként láttam és tapasztaltam az életében, tegye egy-
re erősebbé, hogy még sokan hitre jussanak az ő élete 
végét látva. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a 
kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén 
az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7) 

Még van néhány példaképem, akiktől sokat tanultam 
és tanulok, ezek közül három lelkipásztor. Őket nem 
szeretném ennyire részletesen bemutatni, csak azokat a 
jellemvonásaikat említeném meg, melyek által Krisz-
tusra mutattak, vagy mutatnak. Mély nyomot hagyott 
bennem az, amit egyik lelkipásztoromról hallottam. 
Minden reggel 5 órakor felkelt, bement az imaház nagy-
termébe, és ott imádkozott gyülekezetéért, gyermekei-
ért, családjáért és megtérésekért. Ő már az Úrnál van, 
de két fia ugyancsak lelkipásztor, és ők is sok ember 
megtérésében lehetnek eszközök. Ebből megtanultam, 
hogy az ima nem hull a porba, meghozza gyümölcsét, 
és tennünk kell, mert maga Isten kéri ezt tőlünk: „Szün-
telen imádkozzatok” (1Thessz 5,17) 

Mikor autót vezetni tanultam, akkor lelkipásztorom-
tól ezt a figyelmeztetést kaptam: „Vigyázz, Melinda, az 
utakon is mutasd meg azt, hogy hívő vagy!” Nagyon 
sokat jelentett nekem ez a mondat, mintha az Úr mond-
ta volna, hogy „vigyázz”. Egy olyan világban, ahol az 
emberek ahhoz vannak szokva, hogy saját maguknak 
nem kell vigyázniuk, „majd a másik vigyáz…”, akkor 
Isten azt üzente nekem rajta keresztül, hogy minden tet-
temet, gondolatomat helyezzem oda Isten „röntgensu-
gara” alá, és ne igazodjam e világhoz. Erre Pál apostol 
is kér: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek ir-
galmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, 
szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszte-
leteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem 

változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata.” (Rm 12:1-2). 

Egy másik lelkipásztoromtól pedig azt tanultam, 
hogy merjem vállalni a hibáimat, és tanuljak belőlük, 
merjek őszinte lenni Istennel és az emberekkel szem-
ben, merjek Istentől kérni nagy dolgokat, merjem ma-
gam teljesen rábízni Istenre, és akarjak általa vezetett 
lenni. Ő azért vált a példaképemmé, mert nem farizeusi 
a lelkülete – akik „…nehéz és elhordozhatatlan terheket 
kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az 
ujjukkal sem akarják azokat illetni.” (Mt 23:4) – hanem 
krisztusi. 

Egy testvérnő a vendéglátásával és önzetlen szerete-
tével is láthatóvá tette számomra Krisztust. Lehet, hogy 
ő csak „ egyszerűen” komolyan vette a következő igét: 
„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek…” (Zsid 
13,2), de ez által példaképemmé vált. 

Mivel megváltozott életről, életekről kellett volna 
szóljon ez a bizonyságtételem, befejezésül szeretném 
egy általam jól ismert ember megtérése előtti életét ösz-
szevetni megtérése utáni életével. Ennek az embernek 
megtérése előtt nem volt szeretet a szívében a testvére 
iránt. A szeretetre egyáltalán nem tudott szeretettel vá-
laszolni, a simogatás is bosszantotta, de miután meg-
érezte Isten szeretetét, azután szeretni tudta a testvérét 
is, és türelmes tudott lenni hozzá kritikusabb helyzetek-
ben is. 

A megtérés életeket változtat meg, hisz megtanul az 
ember Jézusra figyelni. Ő azt mondta: „Új parancsola-
tot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről 
ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13,34) 

Még sok emberről írhatnék, akik valamilyen szem-
pontból láthatóvá tették számomra Krisztust, de szeret-
ném egy igeverssel befejezni a bizonyságtételemet. 

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely 
volt a Krisztus Jézusban is, Aki, mikor Istennek formá-
jában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az 
Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai 
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mi-
kor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszt-
fának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá 
őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fö-
lött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajol-
jon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És min-
den nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten 
dicsőségére.” (Fil 2, 5-11) 
 

Uri Melinda 
 
 



M A N N A   2012. december 

 14

 

AKTUÁLIS 
 
Köszöntöm az olvasókat. Ambrus Renáta vagyok, és néhányszor már megfordultam itt, a gyülekezetben. Barátaim, 
Sonkoly Tamás és Annina révén kerültem ide. Hozzájuk jártam házicsoportba, ahol együtt bibliáztunk, ami nagyon 
jól működött, mert magára Jézus tanítására koncentrált. Református hátterű vagyok, Isten felé fordulásom már gye-
rekkoromban elkezdődött (meg is vagyok keresztelve), és kerestem is a megfelelő közösséget, akiknek kérdéseimet 
feltehettem, és akikkel gondolataimat megoszthattam. Kicsit szomorú is voltam, amikor a csoport megszűnése után 
elszakadtunk egymástól, de Isten újra összehozott minket, így jutottam el a ti közösségetekbe. 
Az ok, amiért ebbe a lapba írok az, hogy megosszam veletek Istenről és a világról szerzett eddigi ismereteimet és 
gondolataimat. 
 

Science-fiction a valóságban 
 

Szabadságunktól foszthat meg a mikrochip 
 
A kizárólag a tudományos eredményekben, kutatásokban hívők közül sokan megkérdőjelezik, „idejét múlt-
nak” tekintik a Bibliában leírtakat, holott a nagyvilág történései nemhogy megcáfolnák, hanem igazolni lát-
szanak azokat. A legjobb példa erre a mikrocsip, amely kártyán karórában vagy akár a bőrünk alá ültetve 
hivatott igazolni személyazonosságunkat, de hatékony, gyors fizetőeszközként is használható. Az általa kí-
nált előnyöknek viszont hatalmas, pénzben nem kifejezhető ára van: a saját életünk. 
 

 „Ugyan mi bajunk 
származhat belőle?” – 
teszik fel a kérdést a 
technikai újdonságok 
rajongói. Első lépésként 
egy, az Újszövetség, 
Jelenések könyvéből 
származó idézettel 
válaszolnék: „És 
megadatott neki, hogy 

mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegé-
nyeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy 
homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se 
vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta 
van a Fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye 
a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a Fe-
nevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő 
száma pedig hatszázhatvanhat.” (13,16–18) 

A történelem során különböző elképzelések szület-
tek arról, milyen is lesz pontosan a bibliában megneve-
zett Fenevad bélyege, amely nélkül – az írás szerint - a 
jövő emberei még az életben maradásukhoz szükséges 
élelmiszerekhez sem juthatnak majd hozzá. A keresz-
tény hívők egy része szerint ez nem más, mint a bőr alá 
ültethető mikrocsip. Vizsgáljuk meg, milyen valós té-
nyekre alapozzák állításukat! 

Az Fn.hu Tudósító még 2008-ban foglalkozott a bőr 
alá beültethető mikrocsip, a VeriChip témájával: 

„Mi az a VeriChip? 
Röviden és tömören: egy amerikai cég találmánya, 

melyet az ember jobb kezébe vagy homlokába ültetnek 
be. Tartalmazza az ember személyes adatait, tartózko-
dási helyét, orvosi adatait. A chip kényelmesebb és egy-
szerűbb életet teremt, de hihetetlen veszélyeket is hor-

doz magában: a készítői mindent tudni fognak rólad, sőt 
olyan chip-et is fejlesztettek, amivel akár módosíthatják 
tudatállapotodat is.” 

Az általa kínált látszólagos előnyök mellett, azonban 
veszélyt jelenthet a viselője egészségére. A beültethető 
implantátumok ugyanis lítium-ionos akkumulátorral 
működnek, amely akár fel is robbanhat, és súlyos mér-
gezést, testünkön – a Jelenések könyvében megjöven-
dölt – fekélyeket okozhat. A szkeptikusok figyelmét to-
vábbá felhívnám arra, hogy a mikrochippek már elké-
szültek, és évekkel ezelőtt Magyarországon is elkezdték 
bevezetni ezeket. A legújabb fejlemény, hogy 2013. ja-
nuár 1-jétől az ebek csak egyedi azonosítóval ellátva 
tarthatók. A rizsszemnyi nagyságú és szövetbarát 
anyagból készült mikrocsipet egy tűszúrással a kutya 
nyakába ülteti be az állatorvos. A csipnek van egy vo-
nalkódja és egy száma, amelyet leolvasóval tudnak 
szükség esetén azonosítani. A csip száma bekerül egy 
adatbázisba a kutya és a tulajdonos adataival együtt, így 
a kutya elvesztése esetén a gazdát könnyebben meg le-
het találni. Érdekes, hogy egy korábbi műsorában az 
egyik vezető kereskedelmi csatorna, a TV2 arra bíztatta 
az aggódó szülőket, hogy tegyék ugyanezt gyermekeik-
kel. A megdöbbentő videó a következő internetes lin-
ken érhető el: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZXgAsSrMmAQ&f
eature=related 

Célpontban a fiatalok 
A fiatalok, mivel híján vannak a kellő élettapaszta-

latnak, ismereteknek, ők a leginkább befolyásolható ré-
teg. Némi extra szolgáltatás vagy jó buli reményében 
sok mindenre hajlandóak. A 2000-es évek elején, egy 
rotterdami szórakozóhely egyes vendégei VIP tagságért 
cserébe még azt is vállalták, hogy karjukba chippet ül-
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tessenek. A számla ezáltal egy karlendítéssel kiegyen-
líthető, ám a scanner előtt nem csupán a pénzügyi hely-
zetünk, hanem személyes adataink sem maradnak titok-
ban. Aki nem hiszi, nézze meg az alábbi videót. Ez 
tényleg megtörtént! 

http://www.youtube.com/watch?v=o9WpQha_QG0 
A chippel ellátott Paypass-kártyák bevetésével a 

bankok már elkezdték a magyar fiatalokat is puhítani. 
„A MasterCard 2002-ben vezette be ezt az innovatív 

kártyatechnológiát, amelynek sikerét jól mutatja, hogy 
2010 második félévének végére világszerte közel 78 mil-
lió PayPass kártyát bocsátottak ki, az elfogadóhelyek 
száma pedig elérte a 245 ezret. A technológia jelenleg 
34 országban van jelen, köztük Magyarországon, ahol 
2009-ben bocsátották ki az első betéti PayPass bank-
kártyát, azóta megjelent a feltölthető változat, melyhez 
bankszámlát sem kell nyitni, majd kibocsátottak egy 
olyan betéti PayPass kártyát, mely mellé órát is vá-
laszthat a kártyabirtokos. Ez egyszerre tetszetős divat-
tárgy és technikai újdonság, hiszen a terminálhoz érint-
ve fizetni is lehet vele.” – nyilatkozta Gauder Milán, a 
MasterCard Europe regionális igazgatója az Élelmiszer 
online számára adott interjújában, 2010. decemberé-
ben. 

Számos bank, köztük az OTP (amely a kártya meg-
rendelőinek idén fél áron megvásárolható szigetjegyet 
is kínált), a Raiffeisen és a K&H is részt vesz az új fize-
tőeszköz elterjesztésében. 

Múlt év elején a Computer World figyelmeztetett az 
állítólagos elektronikus zsebtolvajlás veszélyére, mely 
akár a tömegközlekedési eszközön, egy „egyszerűen be-
szerezhető” kártyaleolvasó segítségével is megtörtén-
het. „Electronic Pickpocketing – azaz elektronikus 
zsebtolvajlás. Így nevezik azt a módszert, amit a 
Wreg.com oldalon nemrégiben közzétett videóban mu-
tatnak be. A trükk a Magyarországon még csak gyerek-
cipőben járó PayPass gyengeségét használja ki. Az 
ugyanis úgy működik, hogy a kisösszegű (jellemzően 5 
ezer forintnál nem magasabb) vásárlásokat PIN kód, 
aláírás stb. nélkül is kiegyenlíthetjük, ehhez elegendő a 
kártyát, vagy újabban egy speciális chippel ellátott kar-
órát a pénztárgépnél lévő leolvasó közelébe helyez-
nünk.” 

A teljes cikk a videóval itt megtekinthető: 
http://computerworld.hu/elektronikus-zsebtolvajlas-
veszelyben-a-paypass-ugyfelek.html 

Joggal felmerülhet bennünk az a gondolat, hogy az 
emberek félelmére építő kampánnyal valójában a 
VeriChip számára kívánják előkészíteni a terepet. Hisz 
a fejünket vagy a karunkat már nem lehet csak úgy el-
lopni és az üzletekben fizetésnél felhasználni, nem 
igaz? 

Végezetül jöjjön a nemrég bevezetésre került e-diák, 
amely az Index.hu áprilisban publikált cikke szerint „in-
telligens, mint egy egyetemista”. 

     „Kedden adták át azokat az új diákigazolványo-
kat, melyek a fokozatosan bevezetésre kerülő Nemzeti 
Egységes Kártyarendszer (NEK) első darabjait. A már 
érvényben lévő diákigazolványok helyett nem kell mási-
kat igényelni, de a jövőben már csak ilyen RFID-
chippel ellátott okmányokat adnak ki, ha valakinek az 
érvényes diák elhagyása vagy intézményváltás miatt új 
igazolványra van szüksége. (…) Ezzel párhuzamosan 
bevezették a szintén RFID-chippel ellátott oktatói és 
pedagógus igazolványt, valamint a kormánytisztviselői 
kártyát is. A későbbiekben pedig a legtöbb kiadásra ke-
rülő okmánynál – így a személyinél és a jogosítványnál 
is – átállnak a chippel ellátott kártyarendszerre.” 

A chippel ellátott e-diákkal kiváltható lesz a napló 
vagy az ellenőrző, és Vetési Iván miniszteri biztos sze-
rint a BKV járatain 2014-től akár bérletként is funkcio-
nálhatna. Emellett kiválthatja a könyvtári olvasójegye-
ket, és gazdasági szereplők bevonásával akár számos 
kedvezmény igénybevételére is lehetne használni. 
Mihalovics Péter, „Az Új Nemzedék Jövőjéért Prog-
ram” koordinációjáért felelős miniszter még álságos be-
szédében nem győzte dicsőíteni a 666-os bélyeg előfu-
tárának is beillő rendszert. Szerinte ugyanis „identitás 
erősítésén keresztül gyökeret ad a magyar fiataloknak”. 

     Először tehát a gyermekeinken tesztelik, ám a 
kormány nem titkolt szándéka, hogy egyetlen kártyával 
valamennyi okmányunk (útlevél, jogosítvány, TAJ-
kártya, stb.) helyettesíthető legyen, amit már csak egy 
apró lépés választ el a bőr alá ültethető mikrocsiptől. 
Akár hiszünk abban, hogy a VeriChip a Fenevad bélye-
ge, akár nem, gondolom, senki sem szeretné, ha állan-
dóan nyomon követnék minden lépését vagy a gondola-
tait manipulálnák, mert a tudomány mai állása szerint 
már ez is lehetséges. A Spektrumon korábban vetített, 
„Leplezetlen jövő” c. dokumentumfilm is ezt a témát 
járta körül. A teljes film ingyenesen megtekinthető 
www.youtube.com internetes videómegosztón.  

Mit tehetünk, hogy elkerüljük, hogy olyasmit eről-
tessenek ránk, amit nem akarunk? Először is kritikusan 
álljunk hozzá minden divatos újdonsághoz, ne rohan-
junk ész nélkül megvásárolni, csak hogy le ne marad-
junk valamiről! Tájékozódjunk szélesebb körben, ne 
elégedjünk meg azzal az információval, amelyet a fő-
sodrású média elénk tálal. Bíztassuk ugyanerre család-
tagjainkat, ismerőseinket! Ha nagy ellenállásba ütközik 
a mikrocsip bevezetése, az ebben érdekeltek sem tudják 
akaratukat másokra erőltetni. Fontos, hogy komolyan 
vegyük a Jelenések könyvében leírtakat és forduljunk 
Istenhez útmutatásért. 
 

Ambrus Renáta 
 
 
 
 



M A N N A   2012. december 

 16

KARÁCSONYI HÁLAADÁS 
 

Ezért voltam hálás 2012-ben 
 

Fábián Adél: 
Ebben az évben az volt jó, hogy Icu mamával voltunk a 
Balatonnál, és fürödhettem egy szökőkútban. Az is jó 
volt, hogy Icu mama elvitt minket az Állatkertbe. Jó 
volt, mikor a kerti medencében lubickolhattunk a többi 
gyerekkel. Jánoshalmán is jól éreztem magam. 
 
Uri Boglárka: 
Van egy osztálytársnőm, akit ugyancsak Boginak hív-
nak. Ő sajnos nem hitt Istenben. Egyszer mégiscsak ér-
dekelni kezdte őt Isten. Tavaly elég sokszor kérdezett 
tőlem, és örülök, hogy tudtam vele Istenről beszélgetni. 
Adtam is neki egy Újszövetséget. 

Idén nagy meglepetésemre azt mondta, hogy bűnei 
vannak, és megkérdezte, hogy hogyan kell imádkozni, 
és én elmondtam Neki. Azért vagyok hálás Istennek, 
mert megmutatta Boginak, hogy Ő él, és szereti Őt, és 
azt kérjük Istentől, hogy Ő is és a családja is megtérjen. 
 
Kiss Anna, Máté és Zoltán: 
Nagyon örültünk, hogy együtt nyaralhattunk az idén a 
tengernél. Jó helyezések az iskolai futóversenyen. Ün-
nepelhettük apukánk és anyukánk szülinapját. Elsőként 
vihettem haza a jutalommacit, ami körbejár az osztály-
ban. Elsőként kerülhettem fel az iskolai dicsőségtáblára 
az osztályból. – Anna 

Repülővel utazhattunk tavasszal Londonba. Meglá-
togathattuk Legolandban a játékországot. Kitűnő bizo-
nyítványt kaphattam év végén. – Zoli 

Kottaolvasó versenyen dicséretben részesülhettem. – 
Máté 

Láthattuk a színházban József és 
testvérei történetét. Biztos, hogy sok 
mindent már el is felejtettünk. De kö-
szönjük Istennek, hogy ennyire szeret 
minket! – Közösen. 
 
Zsigovics Dorina: 
Azért vagyok hálás, mert segített az Úr, 
és adott erőt ahhoz, hogy minden nap 
tudjak zongorázni, és hogy meg tudjam 
tanulni a darabokat a karácsonyi 
hangversenyre. 

Azért is hálás vagyok, hogy amikor 
dolgozatot írtunk, akkor előtte tudtam 
rá gyakorolni. 
 
Ádány Zsófia: 
Ha végiggondolom, Istennek lehetek 

hálás azért, hogy a családunkba megjött az első állat, 
egy törpenyúl. Bogyesznak hívjuk, és nagyon szeretem, 
mert aranyos. Meg azért is, hogy nagyobb baj nem ért 
minket ebben az évben. Az idén ősszel lettem ötödikes, 
és nagyon féltem, hogy rossz lesz, de semmi nagy vál-
tozás nem volt. 
 
Uri Benjámin: 
Én nagyon hálás vagyok Istennek sok mindenért, azo-
kért is, amik alapdolgoknak tűnhetnek. 

Például: hogy élek, hogy jól vagyok, hogy nem tör-
tént nagyobb rossz dolog idén. De nagyon sok jó dolog 
történt: lett lelkipásztora a gyülekezetünknek, megtér-
tem és bemerítkeztem. Hálás vagyok sok mindenért, 
amit értem, értünk tett az Úr. (nagyon hosszú lenne az a 
lista) 

Ezért én nagyon köszönök Neki mindent, mert az 
idei nagyon áldásos év volt! 
 
Zsigovics Benjámin: 
A 2012-es évben sok jó dolog történt velem. Szereztem 
új barátokat. A 6.-os tanévet jól zártam le. 

Nyáron több táborba is mehettem. A tóalmási tábor-
ban befogadtam Jézust a szívembe. Ennek ellenére azu-
tán is sok hibát követtem el, de megpróbáltam arra fi-
gyelni, hogy minél kevesebb rossz dolgot tegyek és mi-
nél több jót. Ez azonban nem mindig sikerült. A nyáron 
– hála Istennek – sokat lehettem a barátaimmal. 

Amikor elkezdődött az iskola, sokat kértem Isten se-
gítségét a dolgozatoknál, felelésnél stb. Remélem, a 
felvételiben is segít Isten és egy jó iskolába kerülök 
majd. 
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ifj. Uri Imre: 
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta ne-
kem: miért is boldog a lelki szegény! 

Hajlandó vagyok minél kevesebbet törni magam, 
„most nincs kedvem hozzá”-t, vagy „most túl fáradt va-
gyok”-ot mondani Isten kéréseire. Most végiggondolva 
az évet eszembe jutott több alkalom, amikor lelkileg 
nagyon mélypontra kerültem, a depresszió környéke-
zett. Viszont itt még nincs vége a történetnek: utána 
rendszerint Isten „bekötözött”, s szárnyaltam az örömtől 
és a hálától. Csodálatos volt többször is átélni azt, hogy 
Isten foglalkozik az övéivel, nem hagyja „langyosság-
ban”, hanem ha kell, traumákkal kimozdítja őket a 
megszokottságból, majd fel is emeli őket, s új erőt ad 
nekik. 
 

Boda Péter: 
Felsorolni is nehéz, de néhányat megemlítek. Hálás va-
gyok Istennek az életért, hogy élhetek, élhetünk és él-
vezhetjük az életet. Hogy az elején kezdjem az évnek, 
ezért az ifi szilveszterrel szeretném kezdeni, ami na-
gyon jól telt és áldás volt rajta. Azért is hálás vagyok, 
hogy az ifjúsággal lemehettünk Debrecenbe az ifjúsági 
konferenciára. Júniusban elkezdődött a nyári szünet és a 
nyáron ismét sok új szép élménnyel gazdagodhattam 
melyen ismét csak Isten áldását érezhettem. Érezhetem, 
hogy véd és őriz és szeret minket akkor is, ha bűnöket 
követünk el. Aztán a nyári szünet végén újból kezdődött 
az iskola, bár ennek nem nagyon örültem, de melyik di-
ák örül neki? De hálás vagyok, hogy tanulhatok és jár-
hatok iskolába. Aztán ősszel elmentünk az ifjúság egy 
részével egy éjszakai túrára, és nagyon hálás vagyok ér-
te, hogy senkinek sem esett baja és nem veszett el egyi-
künk se. Most jön a tél, a Karácsony és jön a szilveszter 
és végre a téli szünet is, melyet minden gyerek várt már 
az őszi szünet után. 

Ezekért vagyok hálás ebben az évben. 
 

Ádány Balázs: 
Ez az évem úgy kezdődött, hogy a középiskolai írásbeli 
felvételire készültem. A felvételit megelőző héten na-
gyon sokat tanultam. Az eredmények igazán jók lettek, 
így az összes megjelölt iskolába felvettek volna. Én a 

budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumot 
jelöltem meg első helyen, így oda 
mentem. 

Mivel az általános iskolában na-
gyon jó osztályom volt, ezért nyáron 
sokat imádkoztam azért, hogy az új 
osztályom is legalább ilyen jó legyen. 
Habár a gólyatáborban nem éreztem 
annyira jól magamat, mégis amikor 
elkezdtük az iskolát, hamar összebarátkoztam az osz-
tálytársaimmal és nagyon jó lett az osztályközösség. A 
tanárok nagyon kedvesek, megértőek és jófejek. Az 
egész iskola nagyon jó, szeretek oda járni. 

Még azért is hálás vagyok, hogy egészséges vagyok, 
és hogy jó családom van. 
 

Sonkoly Anna: 
Ha visszanézek erre az évre, rettenetesen hálás vagyok 
Istennek. Hiszen sokkal több jó, mint rossz jut eszembe.  
Bár felsorolhatnám az összes dolgot, de inkább kiemel-
nék kettőt. 

Tavaly a bemerítésemkor arról beszéltem, hogy 
zárkózott vagyok és megpróbáltam ez ellen tenni, bár 
nem sikerült, de Isten így is szeret. Erről az évről 
viszont elmondhatom, hogy Isten megváltoztatott. Sok 
új embert ismertem meg az év során, sok új barátom 
lett. Közülük volt, aki még azt is mondta, hogy 
közvetlen vagyok. Sokkal nyitottabb vagyok, mint egy 
évvel ezelőtt. A legcsodálatosabb, hogy ez 100%-ban 
Isten műve. Nekem ezért semmit sem kellett tennem. 
Isten megtanított rá, hogy Ő mindenre képes. „Nálam 
nélkül semmit sem cselekedhettek”. Belátom, hogy 
minden sikerem, eredményem Istent dicséri. Én tehetek 
bármit, Isten kegyelmére van szükségem a céljaim el-
éréséhez. Akikért még nagyon hálás vagyok azok a barátaim. 
Idén Isten úgy rendezte az életemet, hogy a barátaim-
mal a kapcsolatunkat mélyítettük. Hálás vagyok Isten-
nek, hogy találtam embereket, akikkel egy húron pen-
dülünk. Meg tudjuk érteni egymást, megbízunk egy-
másban. Az iskolában és az ifiben egyaránt sok barátom 
van, akiket Isten adott, és akikért nagyon hálás vagyok. 

 
 
 

Levelek Amerikából 
Köszöntünk minden kedves olvasót! 

 

Máté: 
Átgondolván ezt az évet arra jutottam, hogy Istennek 
lehetek a leginkább hálás. Ő segített végigvinni az uta-
zást, Ő vigyázott ránk. Az osztályvizsgákban is az ÚR 
segített meg, az Ő érdeme, hogy minden vizsgán meg-
feleltem. Szintén az ÚR érdeme, hogy itt lehetünk kint 
az Egyesült Államokban és tanulhatjuk az angol nyelvet 
és ez az, amiért elsősorban hálás lehetek ebben az év-
ben. 

Rebi: 
Úgy gondolom, rengeteg dologért lehetek hálás az el-
múlt évben, most ebből egy keveset ki is ragadok. 
Majdnem pontosan egy éve felvételiztem középiskolák-
ba, amire sokat kellett tanulnom. Nagyon nagy segítség 
volt, hogy anyukám segített nekem a tanulásban és na-
gyon hálás vagyok Istennek azért, hogy végül az összes 
középiskolába felvettek, abba is, amibe már nem is re-
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ménykedtünk, valamint azért is, hogy jó eredménnyel 
zártam a nyolcadik évemet. 

Továbbá nagyon hálás vagyok az ifiért,és örülök ne-
ki, hogy egy éve nyáron elkezdtem járni (még akkor is, 
ha most erre az évre fel kellett függesztenem), ugyanis 
egy nagyon jó közösséget találtam, ahol a sok nevetés 
mellett komolyabb témák is asztalra kerülnek. 

Végül, de nem utolsó sorban azért is hálás lehetek, 
hogy kijöttünk az Egyesült Államokba (még akkor is, 
ha ezt nem mindig érzem így, főleg, amikor hatodszorra 
sem értem meg, hogy mit akarnak nekem mondani…). 
Ennek több oka is van: Az angol nyelvtudásomat jelen-
tősen javítja, valamint nagyon jó lehetőség arra, hogy 
egy új országban új kultúrát ismerhessek meg. És az 
amerikaiak befogadásáért vagyok még nagyon hálás, 
ugyanis úgy üdvözölnek engem, akiről azt sem tudják, 
hogy honnan jött, valamint aki még a nyelvüket sem 
beszéli rendesen, mintha évek óta várnának rám. Telje-
sen el vannak ragadtatva attól, hogy az mennyire jó, 
hogy én más országból származom és megdicsérik az 
akcentusomat. Ezek olyan dolgok, hogy csak egy kis 
kedvesség, de sokkal jobban érzem magam tőle. Tehát 
összességében ezekért a dolgokért nagyon hálás va-
gyok. 
 

Karácsony táján a távolból 
 

Amikor megérkezett a felkérés a gyerekeknek, hogy ír-
ják meg, miért voltak hálásak ebben az évben, ez a téma 
nekem is megtetszett. És nemcsak azért, mert nem ré-
gen ünnepeltük itt Amerikában a Hálaadást, hanem 
azért is, mert mostanában nem esik nehezemre, hogy 
sok mindenért hálás legyek, mert van miért hálásnak 
lennem. Persze nem minden történik úgy, ahogy én sze-
retném, de Istennél nyilvánvalóan nem is ez a cél. És ez 
nem baj. 

De hogy miért is lehetek hálás: például azért, mert a 
kezdeti zötyögős indulás után nagyon sok minden el-
rendeződött itt, és olyan dolgokban is látjuk Isten gon-
doskodását, amire nem is számítottunk. Erre számomra 
legjobb példa a lakás, amiben lakunk. Még otthonról, 
egy weblapról néztük ki és félig-meddig le is foglaltuk, 
lényegében látatlanban, ami azért számomra egy kicsit 
nyugtalanító volt. Mostanra kiderült, hogy igen-igen jó 
helyre sikerült költöznünk, kedves és segítőkész szom-
szédokkal (a segítségre azért gyakran rászorulunk…), 
nagyon közel az iskolához, külön meglepetésként még 
egy hátsó kert mögötti utcácskával, ahol remekül lehet a 
fiúknak játszani, mert autó nincs, de kosárlabda palánk 
például van!  

Az is nagy öröm, hogy „visszataláltunk” abba a gyü-
lekezetbe, ahová nyolc éve is jártunk (és ahová szintén 
el tudunk sétálni, olyan közel van) és most is nagy 
örömmel megyünk. Szerdánként én még külön is járok 
egy itteni Mamakör-félére (bár azért az „eredetire” szí-
vesebben mennék), és hálás vagyok azért, hogy általá-
ban meg is értem, hogy miről van szó. Szeptember óta 
az imádságról beszélgetünk és ezeken az alkalmakon 
nekem az volt a legnagyobb tanulság, hogy bár itt az 
emberek (asszonyok) sok szempontból más élethelyzet-
ben és más körülmények között élnek, a miénktől na-
gyon eltérő iskolarendszerben és nevelési elvek között 
nőttek fel, azért ha problémáik vannak, ugyanott talál-
ják a megoldást, ahol én is: imádságban. Jó érzés azt ta-
pasztalni, hogy ebből a szempontból egy nyelvet beszé-
lünk.  

Végül szeretnék mindenkinek innen a távolból is 
boldog karácsonyt kívánni az egész családunk nevében. 
Mindenkit szeretettel köszöntünk! 
 

Orsi és a család 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Valaki értem imádkozott 
 
Három olyan helyzetről szeretnék írni az életemből, 
amikor tudtam, éreztem, hogy valaki értem imádkozott. 
Biztos, hogy ennél sokkal többször fordult elő, amikor 
imában gondolt rám valaki, de ezeknél egyértelműen 
éreztem Isten válaszát az értem imádkozó imájára. 

2005 nyarán nagy hőség volt, ezért nagyon kényel-
mesnek és a komfortérzetünket kiszolgálónak gondol-
tuk az autónk légkondicionálóját használni. Sajnos nem 
voltam elég okos (miért is lettem volna), és a kocsiban 
elől ülve egyenesen rám jött a hideg levegő, ami na-
gyon kellemes volt akkor. Akkor, mert hogy ennek a 
következményei már korántsem voltak kellemesek. Egy 
szép, nagy gennyes arcüreggyulladást kaptam „aján-
dékba” a légkonditól, amihez egy igen zavaró füldugu-
lás is társult. Állandóan nyelnem kellett, mert olyan ér-

zés volt, hogy mindig víz alatt vagyok. Jó kis antibioti-
kum-kúrán estem át, de a füldugulásom heteken át csak 
nem akart elmúlni. 

Egyik vasárnap délután az imaházban az istentiszte-
let közben rátévedt a szemem kedves testvéremre, Luk-
ács Editre, és eszembe jutott, hogy ő mindig szívesen 
imádkozik másokért a gyülekezetben. Így az alkalom 
után megkértem, hogy ha eszébe jutok otthoni csendes-
ségében, akkor gondoljon rám is, mert már nagyon ide-
gesít ez a füldugulás. Meg is ígérte, hogy imádkozik ér-
tem. 

Hazamentünk az imaházból, és estefelé egyszercsak 
azt vettem észre, hogy egyik pillanatról a másikra kidu-
gult a fülem! Halleluja! Nagyon örültem! 
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Valaki értem imádkozott 
 
Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 
Egyszer csak könnyebb lett a 
terhem, 
Valaki értem imádkozott. 
 
Valaki értem imádkozott. 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret, 
Jó barátom vagy testvérem. 
 
Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak  
Egyszer is imádkozott. 
 

Reményik Sándor 

A következő héten vasárnap kérdezem Editet, hogy 
imádkozott értem? Azt mondja, persze, rögtön, ahogy 
este hazament, imádkozott. Mondtam neki, hogy akkor 
dicsőség az Úrnak, mert meghallgatta az imáját, mert 
még aznap este kidugult a fülem. Én tudom, hogy akkor 
Isten Edit imájára válaszolt, amiért az Övé a dicsőség, 
annál is inkább, mert tudom Editről, hogy ezt ő is így 
gondolja! De a törődést, a szeretetet neki is köszönöm! 

A második eset szintén egy betegséghez, és az arra 
kapott antibiotikumhoz kapcsolódik. Ebből is látszik, 
hogy az antibiotikum nagyon jó, de az Úr a Mindenha-
tó! Kicsit körülményesen tudom bevezetni ezt, de a 
megértéséhez ismerni kell az előzményeket is. 

A tavalyi évben sok, a hitemet, a szeretetemet és a 
türelmemet szorongató próbában volt részem. Talán ki 
is jelenthetem, hogy ez az év volt számomra eddig a 
legnehezebb év. (Jó lenne, ha nem lenne több ilyen! ☺ ) 

Májusban beteg lett Bazsó fiam, ami kicsit ijesztő 
formában öltött testet. Az állomások röviden a követke-
zők voltak: háziorvos, Heim Pál 
kórház, Gyerekklinika neurológiai 
osztály. Egy szűk nap alatt már nem 
is tudom hány vizsgálat, a végén 
egy koponya CT-vel. Majd másnap 
folytatódott – a kórházba befektetve 
Bazsót – egy gerinccsapolással, 
hogy teljesen a végére tudjanak 
járni az okoknak. Egy ilyen dolog 
már önmagában sem fáklyásmenet, 
de közben még rettenetesen 
nyomasztott, hogy készülnöm 
kellett a főiskolai félévi vizsgáimra, 
illetve a záróvizsgára, amire ki 
kellett dolgozni a tételeket, és 
azokat meg kellett volna tanulnom. 
Nyomasztó volt, leterhelt, miközben 
sajnáltam a gyereket, akiről végül 
kiderült, hogy egy kullancscsípés 
által terjesztett betegsége van, 
antibiotikumot kell szedni 6 hétig nagy dózisban. 

Elkezdődött a kúra, hála a jó Atyának javult az álla-
pota, miközben naponta jártunk fizioterápiára is. Így jú-
nius első hetében elment az osztályával egy hetes ki-
rándulásra, ahol egyik nap (a megfelelő védekezés mel-
lett, ami természetesen nem volt elég) úgy leégett a kar-
ján, a nyakán a bőr, hogy egész nap fújnia kellett, mert 
annyira fájt neki. Ez az antibiotikum mellékhatásaként 
jelentkező fényérzékenység miatt volt. Hiába kente 
bármivel, nem javult. Én itthon „rágtam a kefét”, hogy 
milyen „okos” vagyok, hogy elengedtem a táborba, 
hagytam, hogy menjen a napra, ő meg ott Mórahalmon 
szenvedett. Végül Misinek le kellett mennie érte. Aznap 
éjjel a mélyhűtőben megfagyasztott (vizes) törülközők-
kel hűtöttük a karjait, meg bekentük háromféle kencé-
vel is. Édesatyánk megkönyörült rajta, meg rajtam is, 
mert végre jól tudott aludni, és attól kezdve nagyon vi-

gyáztunk, hogy ne menjen napra, és szépen meggyógy-
ult a leégés is, meg a tünetei is elmúltak. 

De a sátán nem olyan kedves valaki, hogy ennyiben 
hagyja a dolgot. Mert egy nappal azelőtt, hogy Bazsó 
hazajött volna a táborból, Zsófi lányunk a szomszéd 
gyerekekkel trambulinon ugrált, és egy rossz visszaér-
kezés következtében kibicsaklott a bokája, ami estére 
gyönyörűen belilult és bedagadt. Másnap sebészet, pi-
hentető gipsz.  (Közben készültem a vizsgákra.) 

Ekkor már éreztem, hogy ez szellemi támadás elle-
nünk, testi formában. Sokat imádkoztam! 

A júniusunk végül jól zárult. Bazsó és Zsófi is hely-
rejöttek. A jó Atya pedig megajándékozott engem azzal, 
hogy ezeknek a terheknek a hordozása mellett fel tud-
tam készülni a záróvizsgára. Ott elsőnek vizsgáztam, 
olyan tételt húztam, amihez a vizsgabizottság nem na-
gyon értett, és így végül kitűnőre diplomáztam. (Azért 
bevallom, hogy az előzmények miatt nem tudtam ennek 
felhőtlenül örülni. A fontossági sorrend Istennél is más 

volt!) 
Előttünk volt a nyár, ami nem 

hozott felüdülést. Szívpanaszok, 
lelki mélyrepülés, depressziós 
tünetek. Közben Szilvi lányom 
többször panaszkodott megna-
gyobbodott nyirokcsomókra. 
Elmentünk vérvételre, az 
eredmény nem volt tökéletes. 
Kínjában az ember sok mindent 
megpróbál. Tudtam, hogy az 
egyik testvéremnek a 
gyülekezetből van egy orvos 
ismerőse, akinek elküldtük email-
ben a vérleletet. Mivel ő már nem 
gyakorló orvos, egyből azt 
ajánlotta, hogy sürgősen 
keressünk fel egy onkológust, és 
mutassuk meg a leletet és Szilvit 
is neki. 

Na, ez volt az a pont, amikor a „kriptahangulat” 
kezdett eluralkodni rajtam. Emlékszem, hogy ültem ott-
hon a nagyszobában, és azon gondolkodtam, hogy ez 
vajon próbatétel, vagy kikért minket a sátán magának. 
(Ugye elviekben a hívő ember tudja, hogy mindkettőből 
van kiút, de ha az események sűrűsége nagy, és közben 
érzelmi hullámvasúton ül, akkor nehéz „hideg” hívő 
fejjel gondolkodni. Mi lesz, ha Szilvi Hodking-
kóros???) 

Vívódásom közben, a következő napok valamelyi-
kén az egyik áhítatban ezzel az igével szembesültem: 
„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán 
kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;” 
(Luk 22,31) 

Én akkor csak az ige első felével foglalkoztam, és 
nem értettem Istent, hogy miért engedett a sátánnak, aki 
kikért minket? Magamból indultam ki: én soha nem en-
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gedném, hogy a gonosz akárcsak megillesse a gyereke-
imet! Isten miért engedi? Persze nem olvastam tovább, 
és a mi célból helyett, a miérttel törődtem. Ennek a ké-
sőbbiekben lesz fontossága. Végül „méregből” ellenáll-
tam a sátánnak, közöltem vele, hogy takarodjon a csa-
ládomtól, és Szilvivel nem mentünk további vizsgála-
tokra, el is múltak a nyirokcsomós tünetei. 

Ilyen lelki és ezzel összefüggő fizikai állapotban ér-
keztem el szeptemberhez, amikor is 12-én meghalt a 92 
éves nagymamám, amit megelőzött egy combnyaktörés. 
Ez is megviselt, bántott a lelkiismeret, hogy talán nem 
tettem meg mindent érte, meg nem szerettem eléggé. 
Mégis azt kértem az Úr Jézustól, hogy ne hagyja sokat 
szenvedni. A törést követően egy hétre rá elvitte az Úr, 
nem kellett magatehetetlenül szenvednie. A temetésre 
hazajött Amerikából a nagybátyám, aki 20 éve olyan 
dolgok miatt „haragudott” ránk, ami nem volt indokolt. 
Eljött hozzánk, beszélgettünk, és úgy éreztem, hogy 
látva minket, a családunkat, elengedte (az amúgy nem 
jogos) „tartozásunkat”. 

Majd ősszel, amikor Bazsóval visszamentünk kont-
rollra, rólam is kiderült, hogy ugyanabban a betegség-
ben szenvedek, plusz még olyan derékpanaszaim vol-
tak, amiről megtudtam, hogy nem nagyon fognak vál-
tozni. Gerincmódosulás, gyógytornával karbantartható, 
de nem gyógyuló állapot. 

Újra elérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy összeszorult 
gyomorral kérdőjelek voltak bennem. Eljutottam oda, 
hogy már nem a MIÉRT érdekelt, hanem a MI 
CÉLBÓL! A válaszra várva, mintegy tető az épülő há-
zon, még egy szenvedés ért. Azon az őszön a gyüleke-
zetben kétszer is – nem ok nélkül – de kíméletlenül 
bántották a családomat. És ahogy nemrég hallottam egy 
zsidó anya szájából (lehet, hogy zsidó bölcsesség?): 
„Egy anya csak annyira boldog, amennyire a legszo-
morúbb gyermeke.” Így éreztem hónapokon keresztül. 
Jeges marok szorította a szívemet. Nem tudtam nem 
szomorú lenni, amiben közrejátszottak az előzmények 
is, lelkileg kifacsart voltam. Valamilyen kémiai folya-
mat ez, hogy eluralkodik az emberen a reménytelenség 
érzése? Hogy ebből már nem lesz kiút? Hogy minden 
egyes nehézségtől félnem kell ezután? Nem szoktam 
sajnálni magam, akkor sem ez történt, hanem „fájtam”. 
„Senki sem csak a saját életét éli. Minden sorsba bele 
van forrasztva másoké – kioldhatatlanul.” (A. É.) A 
gyerekem sorsa mindig érinteni fog engem, aki bántja a 
gyerekemet, az engem is bánt. (Ebben az állapotomban 
beszélgettem Bazsó akkori osztályfőnökével, és láttam 
rajta, hogy nem érti, miért vagyok ilyen reménytelen ál-
lapotban. Majd meggyógyulok. Ja, de miből?) 

Ezek után érkeztem el oda, hogy a betegségemre én 
is antibiotikum-kúrát kaptam, 6 hétig nagy dózisban. 
(Csak magyarázatként: egy torokfájásra 5 napig sze-
dünk 3*100 mg Doxycyclint, az én adagom 6 hétig 
2*200 mg volt.) Mivel már volt rossz tapasztalatom 
más antibiotikummal (hasmenés), bevallom, hogy tar-
tottam ettől a kúrától. 

És most jön a lényeg: az első kapszulát egy pénteki 
napon este vettem be. Rosszul lettem tőle. De Isten idő-
zítése mindig tökéletes. Akkor, abban a pillanatban hí-
vott fel anyósom (Annuska), hogy érdeklődjön a hogy-
létem felől. Mondom neki, hogy mi a helyzet, bíztatott, 
hogy imádkozik értem. És úgy is volt, mert elmúlt a 
rosszullét, és utána kitapasztaltam, hogy hogyan egyek 
a gyógyszerbevétel előtt, hogy ne legyek rosszul. Most 
is csak azt írhatom, hogy köszönöm az Úrnak, hogy vé-
dett a kúra alatt (utána még egyszer volt 6 hét), és kö-
szönöm a törődést és a szeretetet! 

A harmadik eset már idén történt, a lelkipásztori be-
iktatás szombatjának reggelén. Bazsót vittem el autóval 
egy találkozóra, ahonnan keresztyén focimeccsre ment 
tovább valakivel. A Kosztolányi Dezső téren voltunk, 
és az otthon csomagolt uzsonnához akartunk még venni 
valamit. Be is mentünk egy pékhez. Illetve Bazsó ment 
a két lábán, én meg landoltam. A bejárat után két lépcső 
volt lefelé, amit nem vettem észre, mert közben már a 
hűtőpultot néztem, hogy kapható-e, amit venni akarunk. 
Így a második lépcső kimaradt, a levegőbe léptem, és 
gyakorlatilag bezuhantam az üzlet közepére. A jobb 
bokám kibicsaklott, és még az volt a jó, hogy csak eny-
nyi bajom lett, mert összezúzhattam volna a könyökö-
met, a vállamat és a fejemet is, ahogy elestem. Egy ide-
ig nem tudtam ráállni a lábamra, aztán csak sikerült, ha-
za is vezettem, de itthon lefeküdve már elkezdett da-
gadni, és estefelé már nem tudtam rálépni. (Emiatt nem 
tudtam elmenni az istentiszteletre, az interneten néztem. 
Milyen jó, hogy van ilyen lehetőség! Hajrá fiúk!) 

Nem akartam orvoshoz menni, pláne gipszet kapni. 
Kértem Istent, hogy gyógyuljak meg ezek nélkül. Misi 
látta rajtam, hogy hogy érzek. Így feküdtünk le aludni. 
Reggel felébredve az volt az első mozdulatom, hogy 
próbáltam mozgatni a bokám, hogy mennyire fáj. Fájt, 
de korántsem annyira, hogy ne tudjak ráállni, és ugyan 
duzzadt volt, de nem annyira, mint Zsófinak egy évvel 
azelőtt, hogy gipszet kelljen rárakni. Halleluja! 

Mondtam is Misinek, hogy mennyire örülök, és ak-
kor mondta, hogy imádkozott értem az este. Meghall-
gattatott! Köszönöm a gondoskodó szeretetet! 

Miért is írtam le ezeket? Hálából Istennek, és azok-
nak, akik értem imádkoztak. És azért, hogy szolgáljon 
tanulságul másoknak is. Meg azért is, mert a „nyomorú-
ságok” közt (idézőjel, mert mi ez Auschwitz-hoz ké-
pest?!), mégis kaptam választ arra, hogy MI CÉLBÓL? 

Nem szólt mennyei hang az égből, nem kaptam egy-
értelmű kijelentést. Isten rákényszerített arra, hogy ma-
gamba nézzek. Mi a legfontosabb az életemben? Az, 
hogy SOHA-SOHA ne sérüljön a kapcsolatom Istennel! 
Hogy tudjam, érezzem, akarjam, hogy Ő ott legyen ak-
kor is, ha próba van. Hogy ne keseredjek el a próbától, 
mert mit ér annak az embernek a hite, aki nem esett át 
próbán? Hogy a rosta az én hasznomat szolgálja! A HIT 
és a BIZALOM ISTENBEN, ez maradjon meg örökre! 
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Mert akkor tudom, hogy nincs véletlen, Isten mindenről 
tud, ami velem történik, és nem a sátán játékszere vagyok. 

Tudom az igét: „Emberi erőt meghaladó kísértés még 
nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 
erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja 
készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt visel-
ni.” (1Kor 10,13) De birtokolni is akarom, mert ezek sze-
rint nincs olyan dolog, amit ne bírnánk elviselni. Ez elég 
félelmetes! Mert ez azt jelenti, hogy bármi is történik ve-
lünk, nincs okunk arra, hogy kérdőjelek legyenek ben-
nünk. Mégis vannak, és ismerve magam, tudom, hogy 
lesznek is. De kérem a jó Atyát, hogy egyenesítse ki eze-

ket a kérdőjeleket, és legyen állandó meggyőződésem, 
hogy „aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a 
Krisztus Jézusnak napjáig”, mert úgy érzem, hogy közös-
séget vállaltam az evangéliummal megtérésemtől a mai 
napig. Persze erről is csak Isten állíthat ki bizonyítványt. 

„Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.” 

Ádány Judit 

 

TALLÓZÓ 
 

Kedves Szeretteim! 
 

Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. 
Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnep-

séget rendeztek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon 
sok ember vásárol sokat, rengeteg a külön erre az alkalom-
ra szóló rádió- és TV-műsor, hirdetések, reklámok, és a vi-
lág minden pontján arról beszélnek, hogy születésnapom 
egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy leg-
alább egyszer egy évben sok ember gondol rám. Amint 
tudjátok, a születésnapomra való emlékezés sok évvel ez-
előtt kezdődött. 

Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek értet-
ték, és hálásak voltak mindazért, amit értük tettem, de ma-
napság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja 
az okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az embe-
rek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magu-
kat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik 
a valódi jelentőségét az ünnepnek. Emlékszem, az elmúlt 
évben is hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre. Az 
asztal roskadásig tele volt ízletes ételekkel, gyümölcsök-
kel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben 
sok-sok gyönyörűen becsomagolt ajándék várta gazdáját. 
És tudjátok, mi történt? Meg sem hívtak! Pedig én voltam 
az ünnepség díszvendége – mégsem küldtek meghívót. 
Miattam volt az egész összejövetel, a sok dísz, és minden 
egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül 
maradtam, bezárták előttem az ajtót. Pedig be akartam 
menni, velük lenni, együtt ünnepelni... Habár az igazság 
az, hogy mindez nem lepett meg, hiszen az elmúlt néhány 
évben sokan bezárták előttem az ajtót. 

Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy 
titokban megyek be, minden zaj nélkül, és csendesen meg-
állok az egyik sarokban. Mindenki nagyon jól érezte ma-
gát, ittak, ettek, beszélgettek, vicceltek, nevettek, és ha-
talmas jókedvük volt. Egyszer csak belépett a szobába egy 
nagydarab, kövér, piros ruhás, fehér szakállas ember azt 
kiabálva: HO-HO-HO. Leült egy díványra, a gyerekek pe-
dig rohangáltak hozzá: Télapó, Télapó! – mintha ez az 
egész ünnepség róla szólt volna. 

Aztán az emberek körülállták a karácsonyfát, és átölel-
ték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem ölelt 
át senki. Aztán nagy várakozással elkezdték osztogatni, és 

csomagolni az ajándékokat. Végül minden elkelt, és néz-
tem, vajon nekem van-e valami - de nem, én nem kaptam 
semmit. Te hogyan éreznéd magad, ha a születésnapodon 
mindenki kapna ajándékot, csak éppen te nem? Megértet-
tem, hogy nemkívánatos személy vagyok saját születésna-
pom emlékünnepén, és csöndesen elhagytam a helyiséget. 

És tudjátok, ez minden évben rosszabb és rosszabb. Az 
embereket csak az étel, ital, ajándékok, összejövetelek ér-
deklik, és alig néhányan emlékeznek rám. Pedig én annyi-
ra szeretném, ha ezen a karácsonyon beengednének engem 
az életükbe! Nagyon szeretném, ha felismernék a tényt, 
hogy több mint kétezer évvel ezelőtt azért jöttem el erre a 
világra, hogy megmentsem őket. Csak annyit szeretnék, 
hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az éle-
tükbe. 

Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra 
való tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok az ünnep igazi 
értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnepséget: 
látványosat, hatalmasat, amilyet soha senki még elképzelni 
sem volt képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a 
meghívókat - Te is kaptál már, személyesen. Remélem, 
észrevetted a sokféle invitálás között, s nem dobtad el? 
Kérlek, feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz-e venni az 
örömünnepemen, foglalhatok-e egy helyet a számodra? 
Beírhatom-e a nevedet aranybetűkkel a vendégkönyvem-
be? Az ünnepségemen ugyanis csak azok jelenhetnek meg, 
akiknek nevei ott szerepelnek. 

Sok vendéget várok. Akik elvesztették vagy eldobták a 
meghívókat, el sem jönnek – kár értük! Akik nem vála-
szolnak a meghívásra, azok hiába jönnek, nem lesz he-
lyük, kívül maradnak. Nagyon lesújt minden ilyen elmara-
dás... Kérlek, készülj és válaszolj, mert így, amikor min-
dent előkészítettem, te is részese lehetsz az én csodálatos 
ünnepségemnek. 

A találkozás reményében szeretettel üdvözöllek: 

Jézus Krisztus 

(Egy amerikai írás az internetről) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A novemberi rejtvény megfejtését és az ovis színezőket 
a lépcsőházi táblán láthatjátok. Akik szorgalmasok vol-
tak, és jutalmat kapnak: 
Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Se-
bestyén, Veress Cippóra és Zsigovics Dorina 

Az alábbiakban az elmúlt év összesített értékelése 
következik: 

6 megfejtés: Ádány Zsófia, Zsigovics Dorina 
5 megfejtés: Boda Zsolt 
4 megfejtés: Kiss Anna 
3 megfejtés: Fábián Adél és Sebestyén, Kiss Máté 
és Zoltán 

2 megfejtés: Ádány Barnabás, Veress Cippóra 
1 megfejtés: Egyed-Kiss András és Márk, Uri Bog-
lárka, Veress Hanna 

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

Mindenkinek tartalmas téli szünetet kívánok! 
Á.J. 

 
Óvodások (7 év alatt) 
Természetesen olyan színezőt választottam nektek, amelyik kapcsolódik karácsonyhoz. Most kevesebb színezés vár 
rátok, inkább ügyeskedni kell, hogy megtaláljátok a helyes utat az egyik bölcsnek az Úr Jézushoz és szüleihez. A jó 
utat valamilyen színes filccel rajzoljátok át, majd a kis képeket színezzétek ki. Miután elkészültetek, a nevetekkel 
ellátott rejtvényt vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
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Kis és nagy iskolások (7-14 év) 
Mostani rejtvényetekben sok-sok igét kell kikeresnetek Máté evangéliumából, mégpedig a Károli fordítás szerinti-
ből. A megfejtés nektek is karácsonnyal kapcsolatos. Segítenek a zárójelben megadott igehelyek. Ha elkészültetek 
a rejtvénnyel, a nevetekkel ellátva vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

 

1. Így hívták József apját, Mária apósát. 
(Mt 1,16) 

2. A bölcsek egyik ajándéka volt.  
(Mt 2,11) 

3. Jézus másik neve volt. (Mt 1,16) 
4. Magyarul azt jelenti, hogy velünk az 

Isten. (Mt 1,23) 
5. Ő volt a király Jézus születésekor.  

(Mt 2,1) 
6. Ők érkeztek napkeletről, hogy lássák 

az Úr Jézust. (Mt 2,1) 
7. Ez a próféta írta meg, hogy hol fog 

megszületni az Úr Jézus. (Mt 2, 5-6) 
Lábjegyzet! 

8. Ide menekítette József a családját.  
(Mt 2,13) 

9. Ekkor indultak neki az útnak.  
(Mt 2,14) 

10. Ennyi évesnél fiatalabb gyermekeket 
öletett meg Heródes. (Mt 2,16) 

11. Ez hallatszott az égből Jézus megke-
resztelkedésekor. (Mt 3,17) 

12. Ebben az országrészben prédikált Já-
nos. (Mt 3,1) 

13. A bölcsek egyik ajándéka volt.  
(Mt 2,11) 

14. Ebben a formában szállt rá a Szentlé-
lek az Úr Jézusra. (Mt 3,16) 

15. Ebből készült ruhát viselt János. 
(Mt 3,4) 

16. Ebben a folyóban keresztelt János. 
(Mt 3,6) 

17. János egyik eledele volt. (Mt 3,4) 

 

 

MEGFEJTÉS: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

A megfejtő ☺: 

…………………………………………………………………….. 

18. Ezzel keresztelt János. (Mt 3,11) 
19. Ezzel keresztelt az, Aki János után 

jött. (Mt 3,11) 
20. Ennek a feltűnését látták a bölcsek az 

égen. (Mt 2,2) 
21. Ebbe a városba érkeztek a bölcsek. 

(Mt 2,1) 
22. Ez volt János „vezetékneve”. 

(Mt 3,1) 
23. Ő volt Mária férje. (Mt 1,16) 
24. Jézusnak ezt az öltözékét nem volt 

méltó hordozni János. (Mt 3,11) 
25. Ebben a városban nőtt fel az Úr Jé-

zus. (Mt 2,23) 
A rejtvények forrása: Bibliai talányok és rejtvények / közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 
 

 
 

Simola Ilona (dec. 6.) 
Búzás Lászlóné (dec. 9.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Kissné Karácsony Andrea (dec. 14.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Zákány Gábor (dec. 29. 

 

„Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást!” 
(Zsid 10,24) 
 
Vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk másokért! Nagyon buzdító, ha kö-
zösen cselekszünk, láthatóvá válik a közösségben a szeretet. A közös-
ség egyénekből áll, ezért meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy mit te-
hetünk a szeretet és a jó cselekedetek felserkentése érdekében. Az 
énközpontúság akadályozza, hogy másokkal törődjünk. Ha magunkkal 
törődünk, nem jut idő másokra. Akarjatok egy szeretetre kész, önzetlen 
szívet, de ez csak úgy lehetséges, ha nem ti ültök a trónon, hanem az 
Úr. A szolgálatra való képességet meg kell szerezni, szükség van felké-
szítésre, gyakorlatra és fegyelemre. Elkötelezettnek kell lenni a közös-
séghez, így tudtok figyelni testvéreitekre, és örömmel szolgálni. Kívá-
nom, hogy tanuljátok meg az egymással való törődést, és szerezzétek 
meg azt a készséget, hogy szeretettel tudjatok szolgálni testvéreitek-
nek! 

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. 

Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

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 17 órakor óévi is-
tentisztelet, bibliai vetélkedő, 
szeretetvendégség 

Jan. 1-én 10 órakor újévi ima-
óra 

 
Betegeink 

Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 

„Azért azt mondom néktek: Ne 
aggodalmaskodjatok a ti éltetek 
felől, mit egyetek és mit igyatok; 
sem a ti testetek felől, mibe öl-
tözködjetek. Avagy nem több-é 
az élet hogynem az eledel, és a 
test hogynem az öltözet? Tekint-
setek az égi madarakra, hogy 
nem vetnek, nem aratnak, sem 
csűrbe nem takarnak; és a ti 
mennyei Atyátok eltartja azokat. 
Nem sokkal különbek vagytok-é 
azoknál? (Mt 6, 25-26) 
 

Vers 
 

Megbocsáthatod 
 
Nem felejtheted az ütést, 
mit rólad semmi le nem törül, 
a szót, mi tüskeként szívedbe 
szúrt, s gennyezik köröskörül. 
 
Hogy akit felemeltél, első 
alkalommal rád tipor, 
a "jóbarátok" hitszegését, 
kikben csalódtál annyiszor. 
 
S hogy nem felejtesz,  
ez is neked  
okoz még több kínt, bánatot.  
Hogy meggyógyulj, egyetlen 
egyet tehetsz csak: 
 megbocsáthatod! 
 

Bódás János 
 
 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: több szerzőtől 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


