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Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 
 

Karácsony-éjjel 
 

Karácsony-éjjel szól az üzenet: 
E bűnös világba Krisztus született. 
Lejött értem, érted… tűrt és szenvedett. 
 
Karácsony-éjjel átadom magam. 
Egyszerű pásztorként használj fel Uram. 
Szeretnék mindig a Te jászlad lenni: 
S karácsonykor – én is új szívet nyerni. 

 
Tamaska Gyula

 
 

 

Karácsony elrablása 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy telepü-
lés, amelyet Kifalvának hívtak. A kifalvi kik rajong-
tak a karácsonyért; sokkal jobban, mint bármely más 
ünnepért, de a Grincs, egy zöld, szőrös lény, aki 
Kifalvától északra, a Kobak-hegyen lakott, ki nem 
állhatta sem a karácsonyt, sem a kiket. Max nevű ku-
tyájával egy barlangban élt, és meglehetősen rossz 
emlékeket őrzött a karácsonyról, noha nyolceszten-
dős koráig őt is úgy nevelték, „mint minden más ki 
gyereket… hogy nagyon szeresse a karácsonyt.” A Grincs 
gyermekkorában gyengéd érzelmeket táplált Martha 
iránt, ám meglehetősen kemény vetélytársa akadt a 
későbbi polgármester, Augustus személyében. 

A nyolcéves Grincs karácsonyi ajándékként egy 
angyalfigurát készített Marthanak. A tükörbe nézve 
azonban aggódni kezdett, hogy Martha talán vissza-
taszítónak találja majd a szőrös arcát. Megborotvál-
kozott, s eközben több helyen megvágta magát. Seb-
helyekkel borított arcáért másnap osztálytársai ke-
gyetlenül kicsúfolták, még a tanítónő sem állta meg 
nevetés nélkül. A gyermek Grincs ettől a pillanattól 
fogva meggyűlölte a karácsonyt, és Kifalváról a Ko-
bak-hegyre költözött. 

Jó néhány évvel ezután, a karácsonyi bevásárlási 
láz kellős közepén egy szintén nyolcéves kislány, 
Cindy úgy érezte, az ünnep igazi lényege elveszett. 
Nyomasztotta a sok ajándék, a talmi csillogás. A 

Grincs története viszont elbűvölte, és ettől kezdve 
más vágya sem volt, mint újra megnyerni őt a kará-
csony szellemének. Sikerült is meggyőznie a Kobak-
hegy zöld lakóját, hogy vegyen részt a kik karácsonyi 
vigasságán; igen nyomós érve volt, hogy Martha is 
ott lesz. Az ünnep azonban botrányba fulladt: a pol-
gármester egész Kifalva előtt azzal alázta meg, hogy 
borotvát adott neki ajándékba, majd ezután megkérte 
Martha kezét. A dühös Grincs kijelentette, hogy „az 
egész karácsonyi ünnep kész röhej”, és a kik körében „a 
kapzsiság határtalan”. Kifalva lakói menekülni próbál-
tak; a kialakuló káoszt pedig a Grincs csak tovább 
fokozta azzal, hogy felgyújtotta a főtéren magasodó 
karácsonyfát. 

Szenteste a zöld, szőrös lény elhatározta, hogy 
egyszer s mindenkorra véget vet a karácsonynak. 
Mikulásnak öltözve szánt készített, hogy Kifalvára 
repülhessen, és a kik minden karácsonyi dekorációját 
és ajándékát egy hatalmas zsákba gyűjtve ellopta tő-
lük az ünnepet. Cindy házába érkezve azonban 
szembetalálta magát a kislánnyal, aki nem ismerte fel 
őt a Mikulás-öltözéke miatt. A gyermek arra kérte a 
„Mikulást”, hogy a Grincsről se feledkezzék meg. A 
Grincs egy pillanatra meghatódott, de aztán gyorsan 
visszatért eredeti szándékához. Miután kirabolta az 
egész falut, Max felhúzta a szánt a Kobak-hegy tete-
jére. 
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A kik felébredve felfedezték, hogy a Grincs az 
egész karácsonyt ellopta, és elkeseredésükben 
Cindyt okolták. Édesapja azonban a védelmére kelt, 
és kijelentette, hogy „a karácsonyt nem lehet ellopni, 
mert a karácsony lényege nem az ajándék, vagy a díszek”, 
a karácsony szelleme ettől még közöttük lehet, mert 
azt nem lehet boltban megvásárolni. A kik megértet-
ték mindezt, és ajándékok nélkül is boldogan éne-
kelni kezdtek a főtéri karácsonyfa körül (melyet még 
a Grincs távozása után villámgyorsan helyreállítot-
tak). 

Az énekszó a Kobak-hegyre is felhallatszott, és a 
karácsony szelleme végül a Grincs szívét is betöltöt-
te, mely ennek hatására „három számmal nőtt meg”. 
Ezután észrevette, hogy az ajándékokkal megrakott 
szán már-már lezuhan a hegyről. Megpróbálta visz-
szahúzni, de mindhiába, a szán megállíthatatlanul 
csúszott lefelé. Ekkor azonban a zsák tetején felbuk-
kant Cindy, aki éppen a Grincshez jött, hogy „senki 
ne legyen egyedül karácsonykor”. A zöld lény megnőtt 
szíve már képtelen lett volna elviselni, ha a kislány-
nak baja esnék, így emberfeletti erővel mégis sikerült 
visszahúznia a szánt a szakadék széléről, s Cindyvel 
együtt visszatértek az ajándékokkal Kifalvára. A 
rendőr előtt a Grincs beismerte bűnét, és megbánást 
tanúsított, így az nem tartóztatta le őt. A polgármes-
ter csalódását csak tovább fokozta, amikor Martha a 
Grincs zsákjában megtalálta az Augustus által neki 
ajándékozott gyűrűt, és visszaadta azt neki, mond-
ván, az ő szíve már valaki másé, s ez a más maga a 
Grincs. A zöld lény ezt követően egész Kifalvát ven-
dégül látta a barlangjában, és ő maga szeletelte fel az 
ünnepi pecsenyét. 

* 
Kifalva egy apró hópihében, a havas táj rejtekében bújt 
meg, de valamennyien érezzük, hogy „A Grincs” című 
nagysikerű amerikai film története a világ vagy hazánk 
bármely városában pl. Budapesten, de akár Solymáron, 
Budaörsön vagy Érden is játszódhatott volna. Ugyanis 
van egy létező, egyre erősödő tendencia, amely szeretné 
teljesen eltörölni karácsony ünnepét – még a naptárból 
is! 2010-ben az Európai Bizottság több mint hárommil-
lió példányban nyomtatta ki az Európai Uniós naptárt 
az iskolások számára: ebben szó sem esett a karácsony-
ról, pedig szerepeltek benne zsidó, muzulmán, sőt még 
hindu és szikh ünnepek is!  

Nem kétséges, hogy a sátán áll a lassú, de fékezhe-
tetlennek tűnő folyamat hátterében, amely elfeledteti 
azt, ami szent, és újpogány látásmódot állít a helyébe. 
Nem tudjuk, hová vezet ez a hullámverés. Ami biztos, 
hogy ez a jelenség a hit által táplált kulturális alapban 
gyökerező azonosságtudat széthullásához vezet, egyéni 
és társadalmi szinten egyaránt.  

A XX. században két ideológia – a fasizmus és a 
kommunizmus – is távlati célként tűzte ki a keresztyén-
ség megsemmisítését – ünnepeikkel együtt. Albánia, 

amely a világ első ateista államának nevezte magát, jó 
úton haladt e cél felé… A fasizmus felett aratott győze-
lemmel, majd a szocialista rendszer kelet- és közép-
európai összeomlásával beköszöntött a szabad vallás-
gyakorlás korszaka. Egyesek keresztyén Európáról és 
keresztyén Magyarországról beszéltek. A Sátán kényte-
len volt taktikát változtatni: mivel nem sikerült eltörölni 
karácsonyt (húsvétot, pünkösdöt stb.), arra törekszik, 
hogy az ünnep lényege homályba vesszen az emberek 
előtt, és hogy a születésnapos helyett a születésnapi zsúr 
csillogó kellékeivel törődjünk. Ebben remekül a kezére 
játszik a globalizálódó világ, a keresztyén hit visszaszo-
rulása Európában, a fogyasztói társadalom térhódítása, 
és az újpogányság terjedése. A legnyugtalanítóbb jelen-
ség a tolerancia elburjánzása, amelyet paradox módon 
egyre erőszakosabban érvényesítenek – szinte kivétel 
nélkül a keresztyének rovására. 

Most pedig visszatérve a történethez, őszintén vizs-
gáljuk meg karácsonyi (húsvéti, pünkösdi stb.) ünneplé-
sünket! Hogyha feldíszített fenyőfa, illatos gyertyák, 
kellemes zene, finom ételek, diós és mákos bejgli, érté-
kes ajándékok nélkül kellene megtartanunk a kará-
csonyt, vajon ugyanolyan boldogság töltené el a szívün-
ket, mint ezekkel együtt? Elég lenne számunkra a betle-
hemi istállóban megszületett Jézus, vagy pedig erős hi-
ányérzet gyötörne minket? Jó lenne tudatosítani a szí-
vünkben, hogy ez a hiányérzet csupán az ünnep külső-
ségeire vonatkozik. Hiszen „aki tulajdon Fiát nem kí-
mélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándé-
kozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,2) Félő, 
hogy miközben azért tülekedünk, hogy minél szebb és 
hasznosabb ajándékokat szerezzünk be, elveszítjük az 
egyetlen, az igazi ajándékot, az Úr Jézus Krisztust, a vi-
lág Üdvözítőjét – személyes Megváltónkat! 

Érdemes ma is feltenni azt a kérdést, amit Pál apos-
tol tett fel a galatáknak: „Hová lett a ti boldogságotok?” 
(4,15). Ha egykor elég volt számunkra csak Jézus maga, 
és felismerjük, hogy szerepét egyre inkább átveszik a 
csillogó külsőségek, a gazdag liturgia, ne nyugodjunk 
bele!    

Lássuk meg, hogy önmagában kevés a „Karácsonyi 
vidám hangulat”; annak belátására van szükség, hogy 
Isten a szeretettől indíttatva karácsonykor a legnagyobb 
ajándékot adta nekünk, az ő Fiát (János 3,16). Márpedig 
ajándékot nem illik visszautasítani, például mellékes 
körülményekre hivatkozva. Aki ezt az Ajándékot a szí-
vébe fogadja, ajándékok és gyümölcsök garmadájában 
részesül itt e földön, és nyer örök életet.  

Ne engedjük, hogy a sátán elrabolja karácsonyi ün-
neplésünk lényegét! Amikor szenteste családi körben 
leülünk, hogy felolvassuk a betlehemi történetet, bizto-
sítsunk helyet az Üdvözítőnek is. Vele együtt békés, bol-
dog lesz ünneplésünk, és áldásokban gazdag lesz a ke-
gyelemből kapott új esztendőnk! 
 

Kolozs Nagy János  
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Elöljárói csendesnap 
 

A gyakorlott utazók nemcsak induláskor nézik meg, 
hogy jó irányba mennek-e, hanem menet közben is el-
lenőrzik a pozíciójukat. A kevésbé gyakorlott utazók 
pedig eltévednek. Mi mint gyülekezet, nem szeretnénk 
eltéveszteni a helyes irányt, ezért is tartottunk egy elöl-
járói csendesnapot november egyik különösen napos 
szombatján. Az elöljárók többsége el tudott jönni erre a 
fél napos találkozóra, ahol beszélgetve, imádkozva ke-
restük együtt Isten akaratát. 

Alapvetően az volt a célunk, hogy a gyülekezetünk 
négy kulcskérdésében ellenőrizzük a pozíciónkat: Úr-
vacsora, Szolgálatok, Tagság, Misszió. 

Mindegyik területen időt álló alapelveket mutat szá-
munkra a Biblia, illetve ennek alapján például a Baptis-
ta Hitvallásunk is, de az alkalmazás konkrét módja vál-
tozik az egyre gyorsabban változó világunkban. Ezért 
mindegyik területtel kapcsolatban gyülekezetünk egy-
egy vezetője hozott néhány nyitógondolatot, majd addig 
beszélgettünk az alkalmazás konkrét kérdéseiről, amíg 
közös látásra nem jutottunk. Nagyon örültem neki, hogy 
egységben voltunk; egyik kérdésben sem került sor pél-
dául szavazásra, ahol lettek volna nyertesek és veszte-
sek. 

Számomra személyesen is nagy élmény volt a szol-
gálatokról szóló rész. Bevezetésként Gulyás Jenő pres-
biterünk beszélt erről, utána pedig nagyon jót beszélget-
tünk a gyakorlati kérdésekről, majd a következő szolgá-
lati kérdőívről, ami majd segít ezeket az elveket gyüle-
kezeti szinten alkalmazni. 

Szolgálati kérdőívet már egyszer kitöltött a gyüleke-
zet még két évvel ezelőtt. Még szeptemberben úgy gon-
doltam, hogy szeretném ezt megismételni - úgy voltam 
vele, hogy ugyanazt a kérdés-sort kell egy kicsit aktua-
lizálni, és máris mehet most is a kiosztás. Ehhez képest 
bosszantóan lassan ment a megvalósulás: elöljáró test-

véreim nem akartak egyértelműen zöld utat adni ennek 
a kezdeményezésnek, hosszan leveleztünk a részletek-
ről, míg végül az lett a döntés, hogy majd a 
csendesnapon beszéljük meg a kérdőívet. Úgy éreztem, 
hogy vesztegetjük az időt, de persze nekem is fontos 
volt, hogy egységesek legyünk a kérdésben, megtalál-
juk a közös nevezőt. Nem mondom, hogy könnyen 
ment, de végül türelmesen kivártam a csendesnapot – 
hiszem, hogy Isten a gyülekezetünket egységben akarja 
vezetni, ez fontosabb, mint az egyéni ötletek megvalósí-
tása. 

És hogy mi történt? A csendesnapi beszélgetés hatá-
sára sokkal jobb lesz a kérdőív, mint ahogy azt én el-
képzeltem! Egyrészt maga a kérdőív is kicsit kibővül, 
hasznosabb lesz. Másrészt nagyon odafigyelünk majd 
rá, hogy minden egyes visszajelzést komolyan vegyünk 
– például ne fordulhasson elő az, hogy valaki jelzi így 
az elhívását egy szolgálatra, de esetleg nem kap választ. 
Harmadrészt pedig arra jutottunk, hogy januárban a 
gyülekezeti szolgálatokról lesz egy egész tanítás-
sorozat, amely segít majd mindenkinek jobban felis-
merni Isten akaratát az életében a szolgálatokra vonat-
kozóan, és ezáltal megint csak nagyobb lesz a hónap 
végén kitöltendő kérdőív haszna. 

Ezáltal ismét megtapasztaltam, hogy Isten szemében 
mennyire fontos a szeretetteljes közösség, az egység, és 
hogy mennyire megáldja ő azt, mikor a testvérek együtt 
vannak előtte imádságban, beszélgetésben. Nagyon örü-
lök, hogy ilyen vezetőtársaim vannak. 

Természetesen minden témában tájékoztatjuk majd a 
gyülekezetet a további fejleményekről a megfelelő idő-
ben. Kérünk minden testvért, hogy továbbra is imád-
kozzanak az elöljáróságért! 

Sonkoly Tamás 

 
 

Adventi ajándékkészítés az imaházban december 8‐án 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN – ÜNNEP 
 

Hűséges légy halálodig! 
 

Lélekemelő, örömteli ünnepet ült 
gyülekezetünk november 24-én 
délelőtt, amikor négy fehérruhába 
öltözött fiatalember merült a 
hullámsírba, jelezve Isten és emberek 
előtt, hogy a Szentlélek által 
újjászületve Jézus Krisztus követésére 
indultak. A negyven éve épült 
bemerítőmedencét nyári felújítása, 
megszépülése óta most használtuk 
első ízben. 

A gyülekezet tagjaival, a 
vendégekkel és rokonokkal megtelt 
imaházban ez alkalommal Fábián 
Sándor helyi lelkipásztor hirdette 
Isten igéjét a Jelenések könyve 3. rész 
5. és 6. verse alapján, amely így szól: 
„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, 
annak a nevét nem törlöm ki az élet 
könyvéből, hanem vallást teszek 
nevéről az én Atyám előtt és angyalai 
előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a 
gyülekezeteknek!” Mint elhangzott, ezen a délelőttön az 
Úr Jézus parancsának engedelmeskedve jelent meg ez a 
négy fiatal: „Aki hisz, és bemerítkezik, üdvözül, aki pe-
dig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) 

Mit jelent a fehér ruha? Mikor viselünk fehér ruhát? 
Az újszülötteket öltöztetjük így, vagy a menyasszony 
öltözik fehér ruhába, a megtértek bemerítéskor, és majd 
a mennyországban kapunk fehér ruhát. A fehér szín a 
mi kultúránkban a tisztaság, vagy egy új kezdés jelképe. 
Bemerítkezéskor a fehér ruha jelképezi azt a tisztaságot, 
amely a bűnbocsánattal jár, és ábrázolója az új élet kez-
désének is. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új terem-
tés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 

Csak Jézus Krisztus vére által lehetünk tiszták. Ő 
azért halt meg, hogy halálával engesztelést szerezzen 
minden ember bűnéért. Ha ezt elfogadjuk, megtisztu-
lunk, és Isten Jézus Krisztus érdeméért befogad minket 
országába. Az első lépés után kötelességünk, hogy min-
den nap ügyeljünk lelki ruhánk tisztaságára, hogy így 
haladjunk a megszentelődés útján. 

Isten embereket használ arra, hogy megismertesse 
magát. A lehetőség mindenki számára adott. Neked kell 
akarnod, neked kell döntened! „Térjetek meg, és keresz-
telkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.” (ApCsel 2,38) 

Miután meghallgattuk a négy megtérő: Ádány Ba-
lázs, Ádány Anna, Zsigovics Benjámin és Soltész Attila 

bizonyságtételét, majd ünnepélyes hitvallását, került sor 
teljes víz alá merítésükre, amit szintén Fábián testvér 
végzett el. „Megmozdul a parton víz” – énekeltük a jól 
ismert ének minden versét, majd lelkipásztorunk kö-
nyörgő imát mondott a medencéből.  

Ezt követően néhány szolgálatot hallgattunk meg. A 
fiatalok és az énekkar hangszeres kísérettel adták elő a 
„Szent vagy, szent vagy, Mindenható!” kezdetű éneket. 
Pomázi Lászlóné verset mondott, Csepei Géza bizony-
ságot tett, majd Ádány Ferenc vezette éneklésünket. 

Különleges eseménynek lehettünk tanúi, amikor a 
Szentlélek ajándékát kértük a hitvallókra. Három édes-
apa imádkozott gyermekéért: Ádány Mihály presbiter 
Balázsért, Zsigovics Géza diakónus Benjáminért, Ádány 
Ferenc diakónus Annáért, és végül Soltész Attiláért Fá-
bián Sándor lelkipásztor. „Hűséges légy halálodig!” – 
hangzott az énekkar buzdítása. Hogy ez megvalósuljon, 
mind a négy új testvérünk kapott a budai gyülekezet ju-
bileumi kötetéből, amelyet tanulmányozva példát ve-
hetnek elődeinkről, hogyan keresték Isten akaratát a 
változó körülmények között. 

Ünnepélyünket követően szeretetvendégségen vet-
tünk részt, beszélgetés közben erősítve az Úrban nyert 
szeretetkapcsolatokat. A bemerítőmedence pedig ezentúl 
mindig nyitva lesz az imaház belseje felé, hirdetve Isten 
kegyelmét, a megtérés lehetőségét és a bemerítkezés 
fontosságát minden bejövő ember számára! 

 
Kolozs Nagy János 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

„Téged illet a dicséret, ó Isten…” 
 

Kiskorom óta ebbe a gyülekezetbe járok, itt nőttem fel, ezért nem volt kérdés, hogy ki Isten. 
Ahogy nőttem, úgy egyre jobban megismertem Őt. Ezért a megtérésem sem nem gyors, s 
nem nagy fordulat volt, hanem egy folyamat. 

Isten szólt hozzám sokféle módon: az istentiszteleteken, ifin, Palacsintázón, énekeken 
keresztül. Tudtam már régóta, hogy be kell merítkezni, csak mindig a bátorsággal volt a 
gond. A tavalyi ifiszilveszteren mondta valaki, hogy mindenki határozzon el valamit a 
következő évre. Én azt határoztam el, hogy most már be fogok merítkezni. 

Kedves igeversem: „A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. Téged illet a dicséret, ó Isten, 
a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul 
minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.” (Zsolt 65,1-4) 

Ádány Anna 
 

 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” 
 

Mivel keresztyén családban nőt-
tem fel, ezért számomra sosem 
volt kérdés, hogy van-e Isten és 
hogy Jézus meghalt-e értünk. 
Már kiskorom óta járok ebbe a 
gyülekezetbe. 13 éves koromban 
kezdtem el rendszeresen járni 
ifire, és akkortájt kezdett el job-
ban érdekelni, hogy mit jelent 
keresztyénnek lenni, mert azelőtt 

nem igazán foglalkoztam vele. 
14 évesen tértem meg, akkor értettem meg valójá-

ban, hogy Jézus az én bűneimért is meghalt, és hogy ez 
eléggé nagy dolog. Azóta személyes kapcsolatom van 
Vele, és olyan személyt ismertem meg Benne, akiben 

mindig bízhatok; segíteni fog, ha kérem, sőt még akkor 
is segít, ha nem is kérem. Mindig megbocsát, mert ke-
gyelmes, és nagyon jó érzés hozzá imádkozni, mert tu-
dom, hogy mindig meghallgat. Nagyon hálás vagyok 
Istennek azért, hogy hívő családba születtem, és ezért 
már régóta tanulhattam Róla. Idén tavasszal, amikor 
Sándor bejelentette, hogy indul törekvők alkalma, akkor 
még bizonytalan voltam, de az ezt követő héten reggel 
megkérdezte, hogy megyek-e, és akkor igent mondtam. 
És azért szeretnék bemerítkezni, mert szeretném Jézust 
követni és az ő szolgája lenni. 

Kedves igeversem: „Mindenre van erőm a Krisztus-
ban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13) 
 

Ádány Balázs 
 
 

„Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten!” 
 

Én, Istennek hála keresztyén 
családba születtem, és jó 
gyülekezetbe járhatok. Ebből 
adódóan folyamatosan hallottam 
az Igét a bibliakörön, 
istentiszteleten, otthon. Viszont 
az istentiszteleten nem nagyon 
figyeltem a prédikációra. 

Egyszer érdekelni kezdett, 
hogy miről szól, és pont az a kérdés volt a téma, hogy 
Mi lenne, ha holnap eljönne az Úr? Hova kerülnénk? 
Ezen elgondolkoztam: idáig milyen életem volt? Jó vol-
tam? Nem? Hittem egyáltalán Istenben? Érdekelt a do-
log és féltem is, hogy a pokolba kerülök, ezért elkezd-
tem Bibliát olvasni. Isten az Igék által szólt hozzám. Az 
volt a Bibliában, hogy ha úgy teszek, ahogy Isten pa-
rancsolja, akkor a mennybe kerülök. Az is benne volt, 
hogy imádkozzak Istenhez. Elkezdtem az esti és az evés 
előtti imákon kívül is imádkozni. De az imádságaim 

csak kérésről szóltak. Kértem, hogy jó legyen a nap, 
nyerjünk meg egy focimeccset, stb., viszont, ha meg-
kaptam valamit, akkor azt nem köszöntem meg, és ha 
nem adott meg valamit az Úr, akkor egy kicsit haragud-
tam rá, és nem tudtam, hogy miért nem segít. 

Egyszer Jánoshalmán igeverset tanultam, a 100. 
zsoltárt, a hálaadó zsoltárt. Ez által az Ige által jöttem 
rá, hogy, ha imádkozom, akkor ne csak kérjek, hanem 
adjak hálát azokért a dolgokért, amiket kaptam az Úrtól. 
Először csak azért adtam hálát, mert azt hittem, hogy 
így több mindent kapok. Aztán komolyan adtam hálát, 
volt, amikor nem is kértem semmit, DE így is csak a jó 
dolgokért. 

Egy megrendítő dolog kellett hozzá, hogy rájöjjek, 
nem csak a jó dolgokért adhatok hálát. Én sokat 
görkorizok, és a balesetek váratlanok. Egyik alkalom-
mal görkoriztam, mentem át a zebrán, és a semmiből 
föltűnt egy autó. A sofőr nem vett észre, és én sem lát-
tam őt. Amikor megláttam, hogy jön, ledermedtem, 
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nem bírtam mozdulni, de mivel görkoriban voltam, 
ezért gurultam tovább. Csak centiken múlott, de nem 
ütött el. Ezzel mutatta meg Isten nekem, hogy a földi 
élet is egy ajándék. Azóta azért is hálás vagyok, hogy 
élhetek, van mit ennem, van hol laknom, van sok em-
ber, aki szeret engem. Ekkor már azt hittem, hogy én 
hívő vagyok, de nem tudtam, hogy mi az a megtérés. 
Azt hittem, hogy az a bemerítkezés, csak másik feleke-
zetnél. 

Egy tóalmási táborban azonban elmondták nekem, 
hogy a megtérés az, hogy befogadom Jézust a szívembe 
személyes megváltómnak. Abban a táborban kedden 
volt egy előrehívás, ahol imádságban kértük Istent, 
hogy költözzön a szívünkbe. Nem volt kötelező, de én 
úgy éreztem, hogy itt az ideje befogadnom Jézust. 
Imádságban elmondtam Istennek, hogy azt szeretném, 

hogy ő irányítsa az életemet. Tudtam, hogy Isten meg-
hallgatta az imádságomat és segít nekem az életben. 
Tudtam azt is, hogy attól fogva Isten velem van, viszont 
a sátán ellenem. Ezt még aznap este meg is mutatta. 
Már mindenki lefeküdt a szobában, aludtak, csak én 
nem. Egyszer fölkelt az egyik szobavezető, odament a 
szekrényhez, ami az ágyam mellett volt. Kinyitotta a 
szekrényajtót, és mintha valaki kiugrott volna a szek-
rényből és rám üvöltött volna, aztán eltűnt. A szobave-
zető nem látott és hallott semmi. Én nagyon megrémül-
tem, sírtam és tudtam, hogy az ördög mostantól min-
dent megtesz azért, hogy letérítsen arról az útról, amin 
Isten vezet engem. Ezért kérem Isten segítségét, és hi-
szem, hogy segít is nekem és elveszi a bűneimet. 

Zsigovics Benjámin 

 
 

„Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét…” 
 

Minden megtérés egyfelől látható 
események sorozatából, másfelől 
egy láthatatlan, lelki folyamatból 
áll. A látható események azt 
mesélik el, hogy mi történik ve-
lünk, a láthatatlanok pedig azt, 
hogy mi történik bennünk a 
megtérés során. Az én 
megtérésem kerettörténetét egy 

úgynevezett „zenekari gyakorlat” adta. 17 éves korom-
ban a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnáziumban tanul-
tam fagott szakon. Az egyik kötelező zenekari gyakor-
lat alkalmával Bach Máté-passió című művével készül-
tünk a húsvéti koncertre. Bach művének gerincét a Má-
té írása szerinti evangélium német nyelvű szövege adja. 
A próbák során a karnagy úr lefordította a szövegrészle-
teket magyarra, hogy mi, növendékek értsük, miről is 
szól a zene, amelyet éppen játszottunk. Így juthatott el 
hozzám a Biblia üzenete, és elkezdtem olvasni a Bibli-
át. Később egy evangéliumi gyülekezetben elfogadtam 
Jézus Krisztust személyes megváltómnak. 

A megtérésemhez vezető lelki történések 14 éves 
koromig nyúlnak vissza. Szüleim képzőművészek vol-
tak, így számomra is magától értetődőnek tűnt, hogy a 
pályaválasztás során ne a tudomány, gazdaság vagy a 
politika irányába, hanem a művészet irányába forduljak. 
Röviden: sem a tudomány, sem a pénz, sem a hatalom 
nem jelentett számomra motivációt. Sokkal inkább a 
művészet, ezen belül pedig a zene tűnt olyan értéknek, 
amely kitöltheti az életem, amellyel érdemes foglalkoz-
ni akár egy egész életen át. 17 éves koromra mondhatni 
sikeres pályát futhattam be, hiszen azzal foglalkozhat-
tam, amit szeretek, szakmai sikereket érhettem el, és 
még az a kislány is viszonozta érzéseimet, akibe akkor 
fülig szerelmes voltam. Az életemben mégis ott volt 
egy visszatérő hiányérzet és az abból fakadó kétféle 
kétségbeesés. 

Az egyik esetben az ember úgy gondolja, hogy van 
valami, amit szeretne elérni, ami boldoggá tenné, de 
vagy belső, vagy külső körülmények miatt nem tudja 
elérni célját. A kétségbeesés másik fajtája az, amikor az 
ember nem talál semmit, amiről igazán el tudja hinni, 
hogy boldoggá tehetné. Talán képességei is lennének, 
talán lehetőségei is, talán segítséget is kaphatna, csak 
éppen semmi sincs, amit érdemes lenne megszerezni. 

17 évesen a kétségbeesésnek e két típusa között bil-
legtem. Az elért céljaim valamiért nem váltották be a 
hozzájuk fűzött reményeimet és egyre kevésbé éreztem, 
hogy emberként érdemes leélni egy életet. Akkoriban 
nagyon megértettem azokat a többé-kevésbé sikeres ze-
nészeket, mondjuk popsztárokat, akik sikereik csúcsán 
belefulladtak a drogba vagy az alkoholba, mert nem ta-
lálták meg azt, amit kerestek: az élet értelmét, a boldog-
ságot. 

Ilyen lelkiállapotban kezdtem el olvasni a Bibliát. 
Az első szakasz, amelyre máig emlékszem és nagyon 
megérintett, a Máté 13:36, mikor Jézus a magvető és 
más példázatok után útjára engedi hallgatóságát: „Ek-
kor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba. És 
az ő tanítványai hozzámenének, mondván: Magyarázd 
meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot”. 
Jézus személye és tanítása annyira megragadott, hogy 
képtelen voltam felfogni, hogyan hagyhatta el Őt a so-
kaság. Biztos voltam benne, hogy én a tanítványokkal 
együtt Jézussal maradtam volna. 

Én arról tehetek bizonyságot, hogy a megtérésem so-
rán Jézus Krisztus abból szabadított meg, hogy az élet 
értelmét a látható dolgokban, a tudományban, a pénz-
ben, a hatalomban, a művészetben, a sikerben vagy ép-
pen a szerelemben keressem. Jézus által Isten maga le-
het az életem értelme. Tőle kaphatok erőt és vigaszta-
lást a nehézségekben, örömöt a jó dolgokban már itt 
lent a földön és – reménységem szerint – egy örök éle-
ten át a mennyben. 

Soltész Attila 
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BÚCSÚZUNK 
 
 

 
 

Ádány Erzsébet 
(1941 – 2013) 

 
Erzsike 1941. február 8-án született, Hencidán. Ádány 
Vince és Ádány Vincéné született Kocsis Erzsébet há-
zasságából született tíz gyermek közül sorban a hetedik 
gyermekként, a felnőtt kort is megélő nyolc gyermek 
között ötödikként. 

Erzsike is élte a gyermekek általános életprogramját. 
Kislány korában, tizenhárom évesen adta át életét Meg-
váltójának, Akit élete végéig szeretett, és amíg tehette, 
szolgálta is. Berettyóújfaluban merítkezett be, a baptista 
gyülekezetben néhai Mészáros Lajos lelkipásztor által. 
Voltak értékes ajándékai, talentumai. Zenei hajlama 
hamar megmutatkozott és egyéni szorgalmával elérte, 
hogy a helyi gyülekezetben, Hencidán tudta kísérni a 
gyülekezeti éneklést több évtizeden át négyszólamos já-
tékával, noha senki nem tanította zenére!  Az istentisz-
teleteken, ünnepeken rendszeres versmondóként szol-
gált. Nem felolvasott, hanem verset mondott. 

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, 
Hencidán járta és végezte el. Iskolai tanulmányainak 
befejeztével egy ideig a helyi Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezetben dolgozott szüleivel.  

Ahogyan testvérei felismerték a továbbtanulás szük-
ségességét, ő is beiratkozott a Berettyóújfalui Arany Já-
nos Gimnázium levelező tagozatára, és 1965-ben sike-
res vizsgák után érettségi bizonyítványt szerzett. Nem 
kis teljesítmény volt ez akkor tőle, hiszen nem egyedüli 
tevékenysége volt a tanulás. Mellette sok-sok házkörüli 
– jószággondozás és egyebek – teendő várt rá. Plusz 
még az említett szövetkezeti munkák is. 

Sajnos, korán jelentkeztek nála a betegség tünetei, 
melyek aztán élete végéig elkísérték. Valószínű egy 
erősebb megfázás és ki nem kezelt kezdeti betegség 

szövődményeként került életre szólóan rossz egészségi 
állapotba. 

Közben testvérei a megélhetés okán felkerültek Bu-
dapestre. Erzsike maradt szüleivel. Érthető, hogy kap-
csolatuk nagyon elmélyült volt, hiszen egymást kölcsö-
nösen a szükség szerint segítették. A hétköznapok ügy-
intézéseiben Erzsike gondoskodott mindenről. Viszont 
testi erőtlenség, betegség során idős édesanyja ápolta, 
ha a szükség úgy hozta, szeretett lányát. 

1986 nyarán nagy fordulat következett be Erzsike és 
szülei életében. Testvérei látva egyre nehezebb állapo-
tukat, elhatározták, hogy összefogással építenek egy 
házat Solymáron, ahova szüleiket, Erzsikével együtt 
felköltöztetik. Ez a jelzett évben meg is történt. Ez nem 
csupán jó döntésnek bizonyult, de a testvérek számára 
is megnyugvást jelentett. Az új otthonuk Feri testvéré-
nek tőszomszédságában épült. Mindenki bizonyos volt 
abban, hogy ha távolabbi testvérei bármi ok miatt nem 
tudnának jelen lenni, bár a szükség diktálta az állandó 
jelenlétet, Feri testvérük és családja mindig a közelben 
lesz. Feri és felesége, Marika nem csupán a közelben 
voltak, hanem állandó támaszt, segítséget jelentettek. 
Természetesen távolabbi testvérei is, amennyiben tehet-
ték látogatták és tőlük telhetően segítségére voltak szü-
leinek és Erzsikének. 

A Solymárra történő költözéssel nem csupán a fizi-
kai értelemben vett otthonát, hanem lelki családját is 
megtalálta a budai gyülekezetben. A testvérek szeretetét 
tapasztalta, akik szinte haláláig támogató szeretettel fe-
jezték ki iránta való törődésüket. 

Édesanyja szembetegség miatt látását elveszítette és 
másfél évtizeden át Erzsike szolgálta, segítette, haláláig 
gondozta. 

2001 újabb fordulat volt életében. Édesanyja átköl-
tözött e földi létből a mennyeibe. Édesapja korábban 
1988-ban halt meg. Nagy gyász volt ez számára, hiszen 
a sok évtizedes együttlét után nagy űrt érzett szívében. 
Azonban hamarosan megtapasztalta, hogy nem maradt 
annyira magára, mint ahogy gondolta. Testvérei nem 
ítélték magányra. 

A gondoskodás, a szeretetteljes támogatás nem szűnt 
meg a szülők elhunytával. Őrá is gondjuk volt. Szerete-
tük a továbbiakra nézve is kiterjedt. Sajnos egészségi 
állapota tovább romlott. 2012. november 15-én műtéten 
esett át. Állapota rosszabbra fordult. Testének és szel-
lemének megrokkanása következtében elvesztette tár-
gyilagos érzékelését, de környezetében mindenki nagy 
szeretettel vette körül. 

Utolsó földi útjára október 31-én kísérte a gyászoló 
család és gyülekezet a solymári temetőben. 

Szlepák Lajos ny. lelkipásztor 
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Kapros Sándorné Fadgyas Margit 
(1924 – 2013) 

 
Édesanyám Borsod megyében született 1924. június 29-
én, munkáscsaládba. Sajnos nagyon korán árván ma-
radt: az édesapja tragikusan elhunyt, amikor ő mindösz-
sze nyolc éves volt. Szülei azok közé az emberek közé 
tartoztak, akik – másik három családdal együtt – a 
varbói baptista gyülekezet létrehozásában, felépítésében 
részt vettek. 

Édesapja halála után az imádkozó édesanya nevelte 
öccsével együtt. Olyan édesanya volt, aki a gyerekei 
miatt özvegyen élte le az életét egészen 1973-ban bekö-
vetkezett haláláig. Ennek következtében, ennek hatására 
édesanyám már fiatalon döntött az Úr Jézus mellett, 
amit bemerítkezésével pecsételt meg. 

1945-ben, 21 évesen ment férjhez, ami eleinte jó há-
zasság volt, majd később elromlott, de azért együtt ma-
radtak 59 évig, 2004-ig, amikor apám meghalt. 

Megtérése után a varbói gyülekezet aktív tagja lett, 
többek között az imaház udvarának rendbetételében vett 
részt, amit fontos dolognak tartott. Később a gyüleke-
zetben megalakult a mandolin-zenekar, aminek szintén 
aktív tagja volt, egészen 1965-ig, amikor is felköltözött 
Pest megyébe a családjával együtt. Attól kezdve 
egészen haláláig az Alsóhegy utcai gyülekezet tagja 
volt. Én vagyok az egyetlen élő gyermeke, négyet elve-
szített betegség és más okok miatt. 

Életének utolsó fél évét kórházban töltötte olyan be-
tegség miatt, ami ágyhoz kötötte. Ekkor költözött hoz-
zám, majd a kórház ápolási osztályán megbékélt hely-
zetével, családjával, csendben elaludt, elköltözött oda, 
ahol már nincs szenvedés, fájdalom. 

Kapros Margit 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Céltudatosan 
 

Amivel Isten mostanában bele-
szólt az életembe, az a céltudatos 
gondolkozás. „Véletlenül” 
keveredtem a Céltudatos 
Gyülekezet Konferenciára, 
aminek a gyülekezetünk adott 
helyet októberben. Igaziból nem 
tudtam, hová csöppentem. Csak 
azt éreztem, hogy szomjazom az 
Isten Igéjére, és reménykedtem, 

hogy itt suttog nekem valamit az Isten. Nem suttogott. 
Szólt, hangosan és szeretettel. A tenyerébe vett és ma-
gához emelt.  

A köszöntőben Sándor ezt az igeverset olvasta: 
„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, …” 
(Ézs 1,17) Ezt hallottam: „Berni, nem vagy jó és nem 
vagy rossz.” Mindig lesz még mit tanulnom arról, ho-
gyan tegyek jót, és soha nem kell kárhoztatnom maga-
mat, mert még teszek rosszat. Egy folyamatban vagyok, 
amit tanulnom és gyakorolnom kell. 

A tanításokból és beszámolókból Isten meleg szere-
tete sugárzott! Gondoskodó és csodatévő Istenünk van! 
Néhány elgondolkodtató mondat a jegyzeteimből: 

- Ha meg akarom találni az Istentől való célomat, 
nem spórolhatom meg az imát, böjtöt és vir-
rasztást. Nem olvashatom ki egy könyvből, és 
nem mondhatja meg egy ember. 

- Isten teremtette a két lábamat, de nem fogja 
egyiket a másik után tenni. 

- Az életnek van problémája, a halálnak nincs! 
- A célok – gyülekezetek – a mennyben szület-

nek, de a földön valósulnak meg. 
Novemberben a Céltudatos Fiatalok Képzésen vol-

tam, ahol a Saddleback gyülekezetből jött hozzánk a ta-
nító. A záró áhítatában csodálatos bátorításokat kap-
tunk. Isten készít egy új generációt itt, Magyarorszá-
gon! (De jó, hogy van egy ember, és az Isten, aki nem 
mondott le rólunk!) Minket készít, vezetőnek készít 
minket Isten. Ez a pásztor elmondta, hogy nem ismer 
minket, de egyet tud: áldozatokat hoztunk, és odaszán-
tuk az időt, hogy tanuljunk a hétvégén. Amikor abba-
hagyjuk a tanulást, a vezetést is abbahagyjuk. Ne fél-
jünk attól, hogy elbukunk, csak csináljuk, amit Isten 
ránk bízott, és tanuljunk, akár a hibákból! Soha ne ad-
juk fel! 

Kiválasztottak vagyunk! 
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Bibliaiskola 
 
Csodálatra méltó a bibliaiskolai 
tanítóim istenhite! Dicsőség 
Istennek, amiért nem csak lexikális 
ismereteket tárnak elénk, hanem 
tanítanak hitben járni a minden-
napokban! 

Erre jó példa, hogy nem csak any-
nyit mondanak a dolgozat előtt, hogy 
„Ne puskázzunk!”, hanem azt, hogy 
„Nem a teljesítményünk vagy az em-
bereknek való megfelelés tesz érté-
kessé minket. Isten azért lát minket 
értékesnek, mert a maga képmására 
teremtett, és mert Jézus a Megvál-
tónk.” 

Egy kedvenc: A legnagyobb do-
log, ami történhet az életünkben, 
hogy Isten szövetségébe tartozunk. Amikor Abrám azt 
hazudja az egyiptomi uralkodónak, hogy Száraj a húga, 
én azt vártam volna, hogy Isten jól megbünteti őt. 
(1Móz 12) Először hallottam ezt az igét így magyaráz-
ni:  

Abrám bűnt követett el, nem bízott 
Istenben és csak saját magát féltette. 
Isten igazságos volt a fáraóval: csapá-
sokkal sújtotta, mert istennek gondol-
ta magát és visszaélt a hatalmával. Is-
ten mindenki előtt világossá tette, 
hogy Abrám az Ő szövetségese, nem 
tehetnek vele akármit! Isten kegyel-
mes volt Abrámhoz: nem büntette 
meg. Visszakapta Szárajt épségben és 
vagyonával együtt tovább mehetett az 
Ígéret földje felé. A bűn ellenére Isten 
hűséges, kegyelmes. De Abrámon is 
megmutatta Isten az Ő igazságát, 
amikor leleplezte a fáraó és mindenki 
előtt, hogy ő egy hazug ember.  

Én is ilyen bűnös ember vagyok. 
Egyedül a szövetséges, hűséges Isten kegyelme tart 
meg és tehet naggyá. „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű ma-
rad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13) 

Magyar Bernadett 
 

 

 

Isten jó, szerető és szuverén 
 

Néhány héttel ezelőtt hallottam 
egy tanítást, ami szíven talált és 
szeretném ezt megosztani. Arról 
volt szó, hogyan változik az 
emberi szív, és ha változik, miért 
olyan nehezen.  Szóba került 
Isten jósága és örökkévaló szere-
tete mellett az Ő szuverenitása is, 
tehát az, hogy Ő azt tesz és dönt, 
amit akar, függetlenül tőlünk. A 

következőkben szeretnék arról írni, hogy ennek elfoga-
dása hogyan befolyásolja a szívünk állapotát. 

Ahogyan már az elején is említettem, általában nem 
szeretjük a változást, mivel nehezen engedjük el a kont-
rollt, félünk az ismeretlentől és a szenvedéstől. A féle-
lem jelen van az életünkben, mint egy szögesdrót körü-
löttünk, ami meghatározza a szerintünk biztonságos te-
rületet. A helyzet akkor éleződik ki, amikor Isten olyat 
kér tőlünk, ami a „biztonsági zónánkon” kívül esik. 

Szeretnék megemlíteni néhány bibliai példát: 

• Péter megtagadja Jézust – tudja, mit kellene 
mondania, de inkább a „szögesdróton belül” 
marad. 

• Jézus lecsendesíti a tengert – Jézus ezt kérdezi 
tanítványaitól a Márk 4:40-ben: „Miért féltek 
ennyire? Miért nincs hitetek?” 

• Miután Jézus tanította az embereket, hogy ő ki 
és miért jött, tanítványai közül sokan így szól-

tak: „Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” 
(Jn 6,60/b) 

Felvetődött bennem a kérdés, hogy vajon Isten csak 
addig Úr az életemben, amíg bizonyos elvárásoknak 
megfelel? 

Az Igében a következőket olvashatjuk Istenről: 
„Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan 

szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.” (Jób 42,2) 
„A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott min-

dent, amit akart.” (Zsolt 115,3) 
„Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Is-

tennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: Miért for-
máltál engem ilyenre?” (Rm 9,20) 

Tulajdonképpen mi ki vagyunk szolgáltatva a szuve-
rén Istennek, aki úgy dönt, ahogy akar, és ezt nem min-
dig tudjuk megérteni. 

A tanításban két bibliai történetet hasonlítottunk ösz-
sze, és szeretném ezt röviden megemlíteni. 

Az egyik József története az Ószövetségből, a másik 
pedig Keresztelő Jánosé az Újszövetségből. Józsefet el-
adták rabszolgának, majd a „pályája” felfelé ívelt, ami-
kor igazságtalanul börtönbe került. Bemerítő János az 
Urat szolgálta, az igazságról tett bizonyságot, amikor 
börtönbe vetették. Mindkét ember ártatlanul került fog-
ságba. Akkor és ott egyikőjük sem tudta, ez hogyan fog 
végződni. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy József 
megszabadult és még magasabb rangra emelkedett, 
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mint korábban, sőt, a családjával is helyreállt a kapcso-
lata. Filmbe illő történet. Ezzel szemben Bemerítő Já-
nos élete más fordulatot vett. Fogva tartójának egyik 
nőismerőse egy vendégség során János fejét kérte… 
Milyen érzés lehetett ez Jánosnak, és milyen kérdések 
fogalmazódhattak meg benne Isten felé…? 

De vajon mit jelent Isten szuverenitása – az, hogy 
úgy dönt, ahogy akar – a mi életünkben? 

• Mindent Isten kontrollál. 
• Isten megbízható, de a lépéseit gyakran nem 

tudjuk kiszámítani. 
• Van egy elképzelésünk a jövőnkre vonatkozó-

an, de csak Isten döntheti el, hogyan fog ala-
kulni. 

• Isten feleslegesen nem okoz fájdalmat, de szük-
ség esetén nem riad vissza annak alkalmazásá-
tól. Olyan, mint egy jó orvos, aki fontosabb cé-
lokat tart szem előtt, mint hogy abbahagyja a 
gyógyítást/munkát, mert nekünk kellemetlen. 

Isten tehát jó, szeret és szuverén. A kérdés, amit el 
kell döntenünk, hogy mit kezdünk ezzel a ténnyel. 

A hithősök fontos jellemzője volt, hogy teljes mér-
tékben odatették az életüket annak az Istennek a kezébe, 
aki jó, szeret és azt dönt és tesz meg, amit akar. Isten 
hatalmának elfogadása megnyit valamit a szívünkben, 

ami addig zárva volt. Amikor rábízzuk magunkat Isten-
re, bármit is tervezett az életünkkel, formázható agyag-
gá válunk és Isten izgalmas munkája kezdődik az éle-
tünkben. Ekkor Isten végre valóban Isten lehet az éle-
tünkben. Nem olyan, amilyenné mi tesszük, hanem 
olyan, amilyennek Ő kijelentette magát: jó, szerető és 
szuverén. 

Ez az egyetlen út a szív megváltozásához, és Isten-
nek ez a munkája, jelenléte az életünkben az, amit nem 
hívő embertársaink is megláthatnak rajtunk. 

Egyre és egyre jobban megismerjük Istent, de Őt 
nem egyre kisebbnek, hanem nagyobbnak és nagyobb-
nak fogjuk látni. 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása 
szerint elhívott.” (Rm 8,28) 

A fenti tanítást hallgatva felmerült bennem a kérdés: 
vajon én oda tudom-e így bízni az életemet Istenre? 
Mindenképpen szeretném ezt megtenni, de azt hiszem, 
ezt nap mint nap kell gyakorolnom, újra és újra kimon-
danom. Remélem, hogy Isten segít ennek megtanulásá-
ban is, hiszen nincs nagyszerűbb dolog az életben, mint 
egyre inkább megismerni Őt. 

 
Máténé Csikéri Noémi 

 

 

Minden szó fontos 
 

Nekem Isten két bizonyságtételen 
keresztül mutatta meg azt, hogy a 
Bibliában nincsenek nagyon fon-
tos vagy kevésbé fontos részek, 
hanem a Biblia minden szava Is-
tentől van, és minden ige erővel 
bír. 

2011 májusában bemerítés volt 
a gyülekezetben, és Sonkoly Anna 
elmondta, hogy Jefte története 

volt az, ami elindította őt a megtérés felé, mert Isten 
még egy elűzött, más asszony fiától született férfit is 
tudott használni az Ő dicsőségére. Ez nagyon elgondol-

koztatott, mert különösebben nem fogott meg sohasem 
ez a történet, Anna pedig ennek hatására tért meg. 

A másik bizonyságtételben pedig egy ismerősöm azt 
mondta el, hogy az egyik nemzetségtáblázat olvasása 
közben tért meg, mert ha ennyire pontos adatok vannak 
a Bibliában, akkor igaznak kell lennie. Ez még jobban 
meglepett és elgondolkoztatott. 

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta 
ezen a két emberen keresztül, hogy Isten adta nekünk a 
Bibliát, és minden egyes szava fontos. 

Gajdács Rebeka 

 

 

Hová nézek? 
 

Az idei nyár végén, néhány héttel 
azután, hogy hazajöttünk az 
ifinyaralásról, beszámolót 
tartottunk a gyülekezetben az 
élményeinkről. Marcell is 
bizonyságot tett egy 
istenélményéről. Arról beszélt, 
hogyan tapasztalta meg Isten 
közelségét, azt, hogy szólt hozzá. 

Amitől különleges volt számomra ez a bizonyságtétel 

az az, hogy elmondta, mennyire vágyik Istennel talál-
kozni, mert igazán közel érzi magát hozzá. 

Eszembe jutottak az első táborok, ahol én is hason-
lókat tapasztaltam meg, nagyon intenzíven. Felidéző-
dött bennem, hogy milyen volt ezeket a dolgokat és ér-
zéseket először felfedezni. Elgondolkodtam azon, hogy 
milyen a kapcsolatom mostanában Istennel. Kiegyensú-
lyozott, békességem van vele, stb. – mondtam magam-
nak. Mégsem hagyott nyugodni az, amit Marcellben lát-
tam. Persze, nem kell, és nem is lehet, mindig a föld fö-
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lött lebegni. Úgy látom, két lábbal állok a földön, és ez 
rendben is van. De hová nézek? Le tudom venni a te-
kintetem Istenről? Ha igen, akkor hiányzik valami... 

Azóta jobban figyelek arra, hogy, habár elsősorban a 
kiegyensúlyozott, jó kapcsolat számít Istennel, ugyan-
akkor fontos észrevenni, ha elfogy a lelkesedés, a vágy 

belőlem, hogy időt töltsek vele, a vágy, hogy érezzem 
amit ő érez, és a vágy, hogy végre meglássam majd őt 
színről-színre. 
 

Horváth Ádám 

 
 

Kapni vagy adni? 
 

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor 
minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8) 

 
Egyik nap, amikor hazafelé 
utaztam a villamoson, egy 
hajléktalan férfi szállt fel az 
egyik megállóban. Már 
messziről láttam, hogy egy 
tábla van a kezében. Láttam azt 
is, ahogy odafordul emberekhez 
és pénzt kér. Egyből azon 
kezdtem gondolkodni hogyha 
odaér hozzám akkor mitévő 

legyek: adjak, ne adjak, hogyan állok anyagilag, van e 
apróm, és hogy most egyáltalán mit csináljak ilyen hir-
telen. Miközben gondolkoztam, figyeltem, ahogy köze-
ledik. Az emberek lesütötték a szemüket, vagy egysze-
rűen csak rá sem néztek, vagy éppen hasonló gondola-
tokkal küzdöttek, mint én. Mikor már majdnem odaért 
hozzám, egy hölgyhöz fordult. „Pfuuuuj” hallatszott 
hangosan, mindenki figyelmét kivívva. Látványos moz-
dulatokkal és megvetéssel a hölgy befogta az orrát és 
abban a pillanatban hátat is fordított. Néztem, hogy mi 
fog történni, a férfi biztos vissza fog morogni neki, és 
megmondja a magáét. A következő mondat viszont na-
gyon megütötte a szívemet. Ugyanis a hajléktalan férfi 
csak ennyit mondott: „Nem kívánom ezt magának.”– 
és tovább ment. 

Egy pillanatra mintha megállt volna az idő, mert ez a 
mondat akkor mások szívéhez is elért. Hallottam, ahogy 
csörrenek az aprók a kis pohárkában. Én viszont telje-
sen lefagytam! Elgondolkodtam ezen a mondaton! És 
belém nyilallt, hogy mennyire hálás lehetek Istennek 
mindenért. Az életemért, a családomért, hogy vannak 
barátaim, hogy van hol aludnom, van mit ennem, van 
munkahelyem és még sorolhatnám. Utólag, ahogy men-
tem hazafelé, sajnáltam, hogy nem tudtam adni neki 
semmit, és bántott is ez a dolog. Azt kívántam, hogy 
bárcsak találkozhatnék vele újra. A történetnek szeren-
csére itt még nincsen vége. 

Másnap reggel mikor munkába mentem, pont az or-
rom előtt ment el a busz, így úgy döntöttem, hogy gya-
log lesétálok a várból egy másik buszmegállóba. Ahogy 
mentem lefelé a lépcsőkön, a vár oldalában megpillan-
tottam valakit, aki ott aludt egy hideg kőpadon. Nézem. 
Nézem. Hát ez ő! Igen, ő az! Vele találkoztam tegnap a 

villamoson. Még aludt. Na, most adhatok valamit neki. 
Elő is kaptam gyorsan a szendvicsemet, hogy odaadom. 
De hova rakjam? Ő még alszik, a padra nem fér.. Egy 
kalapot láttam a földön. Most tegyem bele? De ételt a 
földre nem rakunk, milyen illetlennek gondolna. Mivel 
munkába igyekeztem indulnom kellett. A szendvics ná-
lam maradt. Nagyon mérges voltam magamra. 

Másnap reggel picit reménykedve még több ételt 
csomagoltam, mint szoktam, és már rohantam is a kis 
pad felé. Igen. Isten kegyelméből újra megpillantottam. 
Éppen ébredezett a padon. Mintha engem várt volna. 
Annyira megörültem, hogy egyből felé rohantam. Jó 
reggelt! – köszöntem, és már adtam is neki mindent, 
amit csomagoltam. Aznap annyira hálás voltam Isten-
nek! Sokat tanított ezen a történeten keresztül. Sokszor 
hajlamosak vagyunk elveszni a körülmények között, 
vagy elmulasztani a pillanatokat. Talán lesütni a sze-
münket, elfordulni és bezárni a szívünket. Isten ezen az 
emberen keresztül háromszor jött el hozzám. 

 
(A kép illusztráció) 

Először, az első nap arra tanított, hogy legyek hálás 
mindenért! (1Thesz 5,18; Ef 5,20) Másnap, hogy ne té-
továzzak, ne tartsam meg magamnak azt, amit Isten rám 
bízott, és odaszántam, hanem adjam oda. „Mivel min-
denünk, amink van, Istentől van és az Ő dicsőségére 
kaptuk.” Harmadik nap pedig az az öröm költözött a 
szívembe: „hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni” 
(ApCsel 20:35!) 
 

Nagyné Kalán Évi 
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Olyan legyek én is 
 
Mint élő kövek, melyek szólnak rólad, 
Olyan legyek én is, segíts nekem, Uram! 
Hogy bizonyságot téve megtudja a világ, 
Hogy Te vagy az egyetlen élő, Nagy Király. 
 
Mint ízes só, olyan legyen éltem. 
Lássa minden ember a Te dicső fényed. 
Világítsak én is, jó utat mutatva, 
Hogy általad mások Hozzád eljussanak! 

Szeretnék az Ő dicsőségére élni 
 

Ladányi Tünde vagyok, Gu-
lyás Zsombor jegyese. 1994. 
július 27-én láttam meg a 
napvilágot egy erdélyi város-
ban, Szilágysomlyón. Hívő 
szülők második gyermeke 
vagyok, és amióta az eszemet 
tudom, mindig jártam 
gyülekezetbe. 2003. augusztus 
28-án költöztünk a Mecsek 

szívébe, Bonyhádra. Ott folytattam az általános iskolát 
(3. osztálytól). Egy teljesen új környezetbe, új barátok 
közé, új gyülekezetbe kerültem, tulajdonképpen itt nőt-
tem fel és váltam azzá, aki jelenleg vagyok. 

Most Budapesten élek és ta-
nulok, a Klebelsberg Kuno 
Szakközépiskola asztalos nö-
vendékeként élem mindennapja-
imat. Ha ennek a képzésnek vé-
ge, akkor bútorasztalosként és 
restaurátorként szeretnék majd 
dolgozni. A kedvenc szabadidős 
elfoglaltságom kislánykorom 
óta a foci, a fafaragás, az olva-
sás és az írás, kedvenc íróm 
Nicholas Sparks. Nagyon szere-
tek ifire járni, besegíteni a 
BSZK-n, néha-néha Pala-
csintázót is tartani, és nagyon örülök, hogy már én is a 
Budai Baptista Gyülekezet tagja vagyok. 

Mivel hívő család vett körül, és ebben a szellemben 
neveltek, nem volt kérdés számomra, hogy Isten létezik, 
és Jézus az Ő fia. Sokszor hallottam én is, hogy Jézus 
meghalt mindenkiért, még értem is, de nem igazán fog-
lalkoztam vele. Egy nap viszont az én életem is megvál-
tozott. Egyszer hallottam egy történetet, ami a követke-

ző volt: „Egy fiatal fiú gyilkosság, rablás, és ki tudja 
még mi miatt ült börtönben. Soha, senki nem látogatta 
meg az évek során. Szabadulása előtt egy levelet írt szü-
leinek. „Egy hét múlva kiengednek a börtönből. Ha 
megbocsájtotok nekem, visszafogadtok, és hazamehetek 
hozzátok, akasszatok ki egy fehér szalagot az ablak előt-
ti fára. Ebből tudni fogom, hogy visszavártok. Ha nem 
lesz ott, a vonattal tovább megyek, és boldogulok, 
ahogy tudok.” Eltelt az egy hét, a fiút kiengedték a bör-
tönből, ő pedig elindult haza az első vonattal. Amikor a 
szülőfalujába ért, és kereste a házukat, és megpillantot-
ta azt, hirtelen zokogni kezdett. Nem csak egy kis szalag 
lógott a fa ágán. A ház minden fala tele volt fehér ru-
hákkal, lepedőkkel…..” 

2008 karácsonyát és 
szilveszterét rokonoknál 
töltöttük Erdélyben. A 
szilveszteri tűzijátékot a 
család apraja-nagyja nézte 
kint az udvaron. Egyedül 
maradtam bent a házban, és 
egy könyvet lapozgatva 
eszembe jutott ez a történet. 
Akkor döbbentem rá és akkor 
értettem meg igazán, hogy 
Jézus mennyire szeret engem. 
Nem csak egy kis részt adott 
magából. Nem!! Az Életét 

adta értem. Azért, hogy nekem örök életem legyen, és 
egy nap majd Vele együtt élhessek a mennyben. Azóta 
az életem teljesen megváltozott, és igyekszem hűséges, 
Őt követő gyermekeként élni, Neki szolgálni és min-
dent az Ő dicsőségére tenni. 

Fogadják szeretettel a testvérek egyik saját versemet. 
 

Ladányi Tünde 
 
 

Mindennapi kedveskedés 
 

Lassan egy éve gyakornokoskodom 
az egyik országos sporttelevíziónál. 
Minden hétre beosztanak egyszer-
kétszer a híradóba, ami egész napos 
munka. Rengeteget tanulok az ottani 
szerkesztőktől, óriási tapasztalattal 
rendelkeznek. Az egyikük többször 
mondta már nekem, hogy a régebb 
óta ismert információnyalábokat "el 
kell rejtenem" az adott szövegben a 

sorok között, így helyezhetem képbe a nézőt az adott té-
mát illetően. 

Amikor a legutóbbi hírszerkesztés során eszembe jutott 
ezen jó tanácsa, arra jöttem rá, hogy bizony Isten is elrej-
tett a napomban sok olyan apró kedvességet,  amikkel  be- 

aranyozta az egészet. Fel kellett ismernem, hogy sajnos 
nem mindig veszem észre ezeket a mini-ajándékokat, és 
közel sem mindig köszönöm meg őket. Pedig nekem ké-
szíti elő, ezekkel igyekszik kedvemre tenni a világ meg-
váltója. Azon leszek, hogy ne egyoldalú legyen ez a dolog, 
úgy szeretném élni a mindennapjaimat, hogy azok ne ró-
lam szóljanak, hanem Róla, a Szabadítóról. Aki feloldotta 
a láncaimat,  aki elvette a félelmemet, és örömmel töltött 
fel. Hogy viszonozzam az ajándékait hálaadással és azzal, 
hogy másokat különbnek tartok magamnál. Nem azért, 
hogy kiérdemeljem a tőle kapottakat, hanem hogy kifejez-
zem az iránta érzett szeretetemet. Mert örökre lekötelezett 
engem. Hála Istennek! ☺ 

Bodó Dániel 
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„Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok„ (Ézs 7,9/b) 
 
Hálás vagyok az Istennek hogy ezt az igét már 18 éves 
koromban megértettem, és ingyen kegyelemből, érdem-
telenül megkaptam az Istenbe vetett hitet. A továbbiak-
ban arról teszek bizonyságot, hogy ezt a hitet hogyan 
kaptam meg, és hogy az évtizedek alatt milyen változást 
eredményezett az életemben. 

Akkoriban két utcasaroknyira laktunk az imaháztól 
Újpesten. Édesanyám járt a gyülekezetbe, engem is hí-
vott, többször is bizonyságot tett nekem, de én ellenkez-
tem, vitatkoztam vele, maradinak tartottam és nem 
mentem. Egy vasárnap, miután édesanyám elment az Is-
tentiszteletre, később, ahogy otthon kinéztem az abla-
kon, láttam, hogy nagyon beborult. Úgy döntöttem, 
hogy elviszem neki az esernyőt, hogy ne ázzon meg. Az 
imaházba nem akartam bemenni, ezért megálltam a be-
járatnál, ott akartam megvárni. 
Akkor érkezett egy férfi, később 
megtudtam, hogy az egyik presbiter 
testvér. (Jól elkésett, bizonyára nem 
véletlenül!) Mondta, hogy be lehet 
jönni. Nem akartam ellenkezni vele, 
bementem és leültem a leghátsó 
padba.  Miről szólt az igehirdetés, 
nem tudom, nem is figyeltem, nem 
érdekelt. Az istentisztelet végén 
viszont megdöbbentem, hogy a 
(leendő) testvérek ismeretlenül is 
kedvesen, nem tolakodóan be-
szélgettek velem, megéreztem az 
önzetlen szeretetüket. Hívtak, hogy 
jöjjek máskor is. 

A következő vasárnap már én 
szóltam édesanyámnak, hogy me-
gyek vele. Figyeltem az igehirdetésekre, de sok mindent 
még nem értettem. Később odajött hozzám az ifjúsági 
vezető, id. Kulcsár Tibor testvér, beszélgetett velem és 
meghívott az ifjúsági összejövetelekre. Ott összebarát-
koztam a fiatalokkal, láttam, hogy komolyan tanulmá-
nyozzák a Bibliát, és az ige szerint szeretnének élni. 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje ál-
tal.” (Rm 10,17) 

Én is elkezdtem tanulmányozni az igét. Rádöbben-
tem, hogy annak ellenére, hogy „cégéres” bűnöket nem 
követtem el, mégis az Ige fényében milyen bűnös va-
gyok. Ellenszegültem Istennek, irigység, indulatosság, 
önzés, hazugság stb. volt bennem Rám nehezedtek a 
bűneim, kértem Istent, hogy bocsássa meg, és ekkor se-
gítséget kaptam. Az Úr Jézus a segítségemre jött, meg-
halt értem is, és a feltámadásával megmutatta az utat 
számomra: örök életem lesz. Ez nagy örömmel töltött 
el. 

Eldöntöttem, hogy ezentúl a gondolkozásomat, ér-
tékítéletemet nem a világhoz, hanem Isten igéjéhez fo-

gom szabni. Kértem a tagfelvételemet a gyülekezetbe, 
és a bemerítésemet. A gyülekezetbe tartozást fontosnak 
tartottam, hiszen, mint később megtapasztaltam, Isten 
nagyon sok áldást adott a közösségen keresztül. Azon-
ban az is világossá vált számomra, hogy nekem is töre-
kednem kell arra, hogy a cselekedeteim is összhangban 
legyenek az Úr Jézus tanításával. Hamar beláttam, hogy 
ez a saját erőmből nem megy, csak a Szentlélek ereje 
által. Harcolni kell a kísértésekkel. Időnként Isten is 
megenged próbákat az életemben. 

Az elmúlt évtizedek során a hitéletemben változáson 
mentem át. Először is megszilárdult a hitem Istenben. 
Problémáimat Isten elé tártam, hogy segítsen. Mindig 
meghallgatta az imáimat, segített. Amikor nem úgy ala-
kult, ahogy én gondoltam, Isten beláttatta velem, jó 

hogy nem teljesítette a kérésemet, 
mert az nem szolgálta volna a java-
mat. 

A hitetlen emberek ilyenkor azt 
mondják, hogy jókor voltam jó 
helyen vagy mázlim volt. Én 
viszont tudtam, miután már előre 
imádkoztam érte, hogy Isten 
pontosan a megfelelő időben nem 
előbb, nem később válaszolt az 
imámra. Ezek a hitbizonyosságok 
azt eredményezték, hogy most már 
nem egy ismeretlen távoli 
személynek érzem Istent, hanem 
Jézus Krisztus és az Ő Szentlelke 
által közeli személynek, akiben 
élek. Tudom, hogy semmi sem 
történik velem Isten akarata és tudta 

nélkül. Tudom magasztalni, és dicsőíteni is Istent, habár 
a kéréseim többségben vannak. A kísértésekben kemé-
nyen kell harcolni, többször vereséget szenvedtem, de, 
hála legyen Istennek, felemelt és meggyógyított. 

Utóbbi időben a személyes bizonyságtétel fontossá-
gát helyezte a szívemre Úr. Nagyon sok lehetőség adó-
dik a bizonyságtételre a házunkban, buszon, villamo-
son, utcán. Sajnálom, hogy eddig sok lehetőséget elmu-
lasztottam. 

Bizonyságtételemet a következő igével fejezem be: 
„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy 
fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a meg-
környékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő 
küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére 
Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a 
gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi széké-
nek jobbjára ült.” (Zsid 12,1-2) 
 

Kiskőrösi József 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Kölcsönmeghívás visszajár 
 
Az őrbottyáni fiatalok nem 
akármilyen fiúk-lányok, ugyanis 
miután meghívták a mi 
ifjúságunkat, ezen sokkoló 
élmény után képesek voltak eleget 
tenni a mi invitálásunknak is, ami 
lássuk be, igen merész vállal-
kozás. Komolyra fordítva a szót, 
örültünk, hogy március után újra 
együtt lehettünk a Kotán Béla 
lelkipásztor és Guti Sándor 
ifjúsági vezető által vezetett csa-
pattal, akik mindnyájunk számára 
értékes és fogyasztható lelki táp-
lálékkal készültek., 

November 30-án, szombaton 
és december 1-én, vasárnap egész 
nap együtt voltunk, és persze mi is igyekeztünk külön-
böző programokkal kedveskedni nekik: az első nap he-
terogén csapatokra osztódva különböző játékos felada-
tokat kellett megoldanunk a várnegyedben. A kihívások 
között szerepelt a számháborúhoz hasonlatos „várhábo-
rú”, ahol az ellenséges csapatok főhadiszállását kellett 
elfoglalni (seregem általam eddig ismeretlen okoknál 
fogva súlyos vereségbe szaladt bele), de volt olyan játék 
is, ahol minden egyes csapattag csak egy-egy érzék-
szervét használhatta, és összejátszva kellett megtalálni a 
kincseket. 

Estefelé az Istenhez való közelebb kerülés volt a kö-
zös kiindulópont. Itt engedjetek meg nekem egy rövid 
személyes beszámolót. Guti Balázs, egy húszéves 
őrbottyáni srác rendkívül elgondolkodtató tanítással ké-
szült. Témája két életidőszak volt – egyrészt, amikor a 
mozivászonról visszaköszönő Bud Spencer nevű szí-

nészhez hasonlóan minden „pofonnak” sikeresen ellen-
állunk: teljes lényünket könnyedén Isten szolgálatába 
tudjuk állítani. Másrészt sokszor csak küszködünk a ne-
hézségek közepette, gyakorta elbukunk, és úgy érezzük, 
képtelenek vagyunk győztesen Isten elé állni. Kijelent-
hetem, hogy ugyanolyan őszinteséggel beszélt Guti Ba-
lázs, mint saját pásztora Heródes királyról a vasárnapi 
Istentiszteleten. 

Hálás vagyok az Atyának ezért a hétvégéért. Az 
ebédről kétszer egymás után a mi Nagyné Zsuzsánk 
gondoskodott, akinek ezúttal is örök hálánkat fejezzük 
ki, minekutána ismét maradandót alkotott. A gyüleke-
zetnek pedig köszönjük az imákat és a finom sütiket. A 
nagymamámé különösen ízlett, de hát minden szentnek 
maga felé hajlik a keze…! 
 

Bodó Dániel 

 
TALLÓZÓ 

 

Leértékelt kegyelem 
 
Még egyetemi éveim alatt, amikor HÖK-elnök voltam, 
egyik diáktársamnak azt mondtam egy tanárom jelen-
létében, hogy telefonáljon bátran a HÖK-irodából, mert 
az INGYEN van. Ez a tanárom kijavított, és azt mond-
ta: nincs ingyen, hanem az Egyetem fizeti ki a számlát. 
Ez az eset mélyen az eszembe vésődött: ami számomra 
ingyen van, az azért van ingyen, mert valaki helyettem 
kiegyenlítette a számlát. Korlátlanul használhatok va-
lamit, amiért egy petákot sem kell fizetnem. 

Az ingyen kegyelem a keresztény üzenet lényege, 
maga az evangélium, a keresztények örömhíre, mégis 
talán nincsen jobban félreértve és félremagyarázva 

semmi ennél. Úgy tapasztalom, hogy a keresztény tö-
megmédiában és gyakran a szószékeken is az ingyen 
kegyelem helyett az OLCSÓ kegyelem fogalmazódik 
meg üzenetként. 

Nézzük csak, mit is jelent ez az olcsó kegyelem! 
Egy általánosan használt és nagyon populáris példával 
szeretném szemléltetni az olcsó kegyelem logikáját. Ez 
pedig az „értékes vagy” teológia. Isten azért szeret, mert 
értékes vagy számára. Isten azért szeret, mert szeretetre 
méltó vagy számára. Isten azért szeret, mert kedves 
vagy számára. Isten elfogad, mert elfogadható vagy. 
Csak neked is el kell fogadnod, hogy Isten elfogad, és 
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Isten cserébe rád önti minden áldását, hiszen értékes 
vagy neki, mindennél értékesebb. Jézus is azért jött el a 
világba, mert annyira értékes vagy számára. A hal a fe-
jénél bűzlik, mert, hogy mi van a középpontban? Az, 
hogy TE értékes vagy. TE vagy a középpontban. Isten 
kegyelmét rettentő olcsón megkapod, csak úgy kell él-
ned, mint egy kereszténynek, járnod kell gyülekezetbe, 
fizetned kell a gyülekezet fenntartásával együtt járó 
költségeket, és kész is vagyunk. Ez brutálisan olcsó ke-
gyelem. Mivel Istennek értékes vagy, benned még egy 
vagon elvárás is születik Istennel szemben, mert ha any-
nyira értékes vagy neki, akkor kutya kötelessége neked 
boldog életet 
adni, anyagi 
jólétet és 
mindent, ami 
szerinted jár 
neked, ha már 
ennyire értékes 
vagy. Ami vi-
szont még 
olcsóbbá teszi 
ezt a ke-
gyelmet, hogy 
itt nem beszélünk arról, hogy bűnös vagy. Nem beszé-
lünk arról, hogy a bűnbánat és a megtérés azt jelenti, 
hogy lemondok a saját elfogadhatóságom képzetéről, és 
arról sem beszélünk, hogy Isten miért is tartja értékes-
nek az embert. Egyszerűen értékes vagy, ennyi az üze-
net. Nem csodálom, hogy tele vannak a gyülekezetek 
tenyész-keresztényekkel, akik nagyszerű értékességük 
öntudatában semmi mást nem képesek tenni, csak fo-
lyamatosan elvárásokat támasztani Istennel és a gyüle-
kezettel szemben. Olcsó kegyelem, ami az egyháznak 
nagyon sokba kerül! 

Az ingyen kegyelem olyan, mint a telefonszámla, 
amit nem én fizetek ki, de tudom, hogy valaki más kifi-
zeti. Nekem ingyen van, mert valaki kiegyenlíti a szám-
lámat. Ingyen van, nekem egy árva petákomba sem ke-
rül, de minden egyes fityinget kifizet helyettem valaki 
más. Az ingyen kegyelem is pontosan így működik. 
Számomra ingyen van, mert képtelen lennék megsze-
rezni, mert semmit nem tudok felmutatni, mert semmi 
nem elég értékes, még én magam sem ahhoz, hogy el-
lentételezze ezt a kegyelmet. A számomra ingyen ke-
gyelem Istennek nagyon, de nagyon, de nagyon sokba 
került. A saját Fia életébe. Ingyen és bérmentve meg-
kaptad azt, amiért Jézusnak 33 éven keresztül el kellett 
hordoznia minket, a saját értékességünk nagy tudatában 
leledző embereket, akik ráadásul még az egyetlen érté-
keset meg is feszítették, mert ezen „értékes emberek” 
szemében Jézus nem volt Istennek elég értékes. Az, 
hogy számunkra a kegyelem INGYEN van, annak a kö-
vetkezménye, hogy Jézus súlyos árat fizetett érte. 

A Biblia azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Is-
tennek tetszeni, és nem teszi hozzá, hogy leszámítva, ha 

értékes vagy, és mivel értékes vagy, ezért mégis lehet, 
és ez a hit. Nem! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért fogad el Is-
ten? Mert szerethető vagyok? Mert értékes vagyok? 
Mert nagyszerű vagyok? Mert gyülekezetbe járok? 
Mert fizetek évi 3000 forintot a gyülekezetnek? Mert 
erkölcsösEBB vagyok másoknál? NEM! Jézusért fogad 
el, mert számára Jézus értékes, és te csak úgy lehetsz ér-
tékes, ha Jézusban hiszel. 

Jó, gyorsan még futok egy kört e körül a „Jézusban 
hiszel” dolog körül. Jézusban hinni azt jelenti, hogy rá-

döbbenek, hogy 
SEMMI nincsen, 
amit fel tudnék mu-
tatni, üresek a zse-
beim, és amit én 
vallásos kincsek-
ként gyűjtögetek, 
nem mások, mint 
értéktelen kavicsok. 
Felismerem az 

értéktelenségemet, 
rádöbbenek a 

bűnösségemre, megbánom a bűneimet, bocsánatot ké-
rek Istentől a vélt értékességem miatt, és kérem, hogy 
formáljon engem Jézushoz hasonlóvá. Fogadjon el Jé-
zusért. Isten Jézusról mondja, hogy „Ez az én szerelmes 
fiam, akiben gyönyörködöm”. Isten bennem annyi érté-
keset lát, amennyi bennem Jézusra emlékezteti. Mert 
számára bennem Jézus az érték! 

Végül még egy dolog, mert itt nagy a félreértés. Is-
ten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. 
Erről a szeretetről nagyon sokat beszélünk, de teljesen 
félrebeszélünk általában. Isten nem az értéke miatt sze-
rette annyira a világot, hogy az egyetlen Fia sem volt 
drága érte, hanem azért, mert az Ő világa, a sajátja. Tu-
dod, ez olyan, mint az a szülő, akinek a gyereke minden 
ballépést elkövetett, amit csak el lehet követni, drogo-
zott, lopott, gyilkolt, rabolt, átverte a szüleit, aljas és 
szerethetetlen gyerek. A szülő mégis szereti, bár semmi 
szerethető nincsen benne. Senki nem érti, a szülő miért 
szereti a szerethetetlen gyerekét, de a szülő szereti, mert 
a gyerek az övé. Isten szerette a világot, mert a világ az 
ő világa, még akkor is szerette, ha semmi szeretetremél-
tó nem volt benne. 

Istenem, bocsásd meg, hogy ha azt képzeltem egy 
pillanatig is, hogy értékes lehetek számodra Jézus nél-
kül is. Bocsásd meg, hogy önbizalomtól eltelve csak el-
várásokkal fordultam feléd, és az érdemeimre hivatkoz-
tam, és követelőző voltam veled szemben. Taníts meg-
értenem, hogy mit jelent az ingyen kegyelem. Bocsásd 
meg, ha azt képzeltem egy percig is, hogy olcsó, és 
hogy megérdemlem. 

Szikszai Szabolcs 
http://www.ujragondolo.hu/leertekelt-kegyelem/ 
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Gyűjts parazsat haragosod fejére 
 

„Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha 
lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmaga-
tokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek” - így szól az Úr. Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt 
teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.” Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” 
(Rm 12:17-21) 
 
Mit értsünk ezen: eleven szenet gyűjteni a fejére? Ő 
rosszat tesz - én jót teszek. Ezzel megszégyenítem, 
mintegy égesse a szégyen pírja, 
minthogyha égő parázs lenne a 
fején? S ez talán befolyásolja, 
megváltoztatja? Szégyenletében 
jobb belátásra tér? Ő velem 
rútul elbánt, én pedig jót teszek 
vele, ezzel megszégyenítem? — 
Keresztény bosszú? 

Nagyon érdekes ennek a 
képnek a jelentése. Az ókorban 
nagy kincs volt a tűz, a parázs. 
Nem gyufával gyújtottak tüzet. Nehéz volt tüzet csihol-
ni. Minden házban tartogattak egy kis parazsat, amit új-
ra lángra lobbantottak, hogy újra kezdődhessék az élet. 

Ha valaki elutazott valahová, a tüzet el kellett oltani, 
nehogy tűz keletkezzék, s leégjen a ház. Amikor haza-
jöttek, nagy ajándék volt, ha valamelyik szomszédtól 

parazsat, tüzet kérhettek, s általában a fejükön vitték 
haza, vastag agyagedényben. Ez azt jelentette, hogy az 

emberek segítséget adtak 
egymásnak az élet folytatásá-
hoz. De mi van akkor, ha 
haragos a szomszéd? Hányadik 
szomszédba kell menni parazsat 
kérni? 

Aki parazsat, eleven szenet 
ad a másiknak, az lehetőséget ad 
az újrakezdéshez. 

Jó szívvel eleven szenet 
gyűjteni számára, függetlenül 

attól, hogy ő miként viselkedett, mert szüksége van rá... 
Ezzel lépsz felé, lehetőséget adsz az új kezdetre. Meg-
előlegezed a békülést, megelőlegezed a kapcsolatotok 
helyreállítását. 
 

Ismeretlen szerző, forrás: keresztenyszepsegportal.hu 
 
 

A rendes keresztény… 
 
… mindig jól viselkedik. Szépen beszél, csúnya szó so-
ha nem hagyja el a száját. Mindig kedves és megértő. 
Sokat olvassa a Bibliát, sőt, rendszeresen elmélyülten 
tanulmányozza, tudja, mi, hol van megírva, és ki kicso-
da. Gondolatai tiszták és nemesek, győz a kísértések fe-
lett, fegyelmezetten foglyul ejt minden gondolatot a 
Krisztus iránti engedelmességre. Türelmes és önfelál-
dozó, kész vonakodás nélkül megosztani, ami az övé, 
legyen az az ideje, pénze, javai vagy képességei. Min-
den reggel imával kezdi a napot és azzal is zárja, az Úr 
előtt jár, istenfélelemben. 

Az idejét hasznosan tölti, és nem fárad bele a jó te-
vésébe. Ereje folyamatosan megújul, ha elfárad is, az 
nem tart tovább, mint néhány perc, amíg megerősíti 
magát az Úrban. Nem pazarolja idejét haszontalan, 
semmit érő dolgokra, e világi hívságokra. Céltudatos, 
célratörő, célorientált, idejét megszervezi, napjait meg-
tervezi, terveit véghezviszi. Értékrendje tiszta, világos 
és megrendíthetetlen, nem mozdítja ki szilárdságából 
semmilyen érzelmi hullámzás vagy akarati gyengeség. 
Hat napon át munkálkodik és a hetediken nem dolgozik, 
bár nincs szüksége pihenésre vagy szórakozásra, hiszen 
öröme belülről fakad, nem pedig mulandó dolgokon 
alapszik. 

Minden gyülekezeti alkalmon ott van, mindig korán 
kel, hétvégén sem ad lehetőséget a testnek, hogy csap-
dába ejtse. Mindig öröm a társaságában lenni, különb-
nek tartja a többieket magánál, alázatos és a testvéreit 
mindig felüdíti. Pozitív személyiség, és mindig derűs. 
Szépen és hangosan énekel alkalmakon, becsukott 
szemmel. Normális, keresztény zenét hallgat, nem néz 
olyan filmeket, amiket Jézus nem nézne meg. Soha sem 
szomorú vagy depressziós, soha nem csügged el, min-
dig telve van reménnyel, mert az odafenn valókkal fog-
lalkozik, és előre tekint a jutalomra. Gondolatait tisztán 
és világosan megfogalmazza, intvén és tanítván testvé-
reit, ajka az igazság forrása. 

Némán tűri, ha bántják, oda tartja a másik orcáját is. 
Elmegy a második mérföldre is. Szereti azokat, akik 
megvetik, áldja azokat, akik átkozzák. Szereti az ellen-
ségeit, bár azok nincsenek neki. Nincsenek már kérdé-
sei, hiszen Jézusban megkapott minden választ. Teoló-
giája letisztult és szilárd, érti az Igét, helyesen forgatja 
az igazság jobb- és baloldali fegyvereit. Tárházából 
előhoz ót és újat. Lába sziklán áll, ágain az ég madarai 
fészket raknak. Idejében megtermi bőséges gyümölcsét. 
Öltözete rendezett, jó az illata, fogai fehérek, haja nem 
zsíros, lehelete friss. Nem izzad. 
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A rendes keresztény nem létezik. 
Ő egy fantom, egy álom, egy óriás, egy bálvány, egy 

vágy, egy hamis isten. Magányod és bukásaid perceiben 
belopózik és a füledbe suttog. Rávesz, hogy magaddal 
foglalkozz, hogy méregesd magad – hozzá. Elhiteti, 
hogy nem vagy elég jó, nem 
vagy szerethető, többé és 
mássá kell válnod, olyan kell, 
hogy legyél, mint ő. Rátelep-
szik válladra és beléd markol, 
hogy igyekezz, hogy 
állandóan vizsgáld magadat, 
hogy kijavítsd minden kis 
hibádat, hogy takargasd a 
mezítelenségedet, hogy va-
lamivel elnyomd tested 
szagát. Rávesz, hogy a nap 
minden percében és órájában 
a tükörben méregesd ma-
gadat, értékeld teljesítményedet, feljegyezd hibáidat, 
bármit is tegyél, de csak magaddal légy elfoglalva, ön-
magad tökéletesítésével, ékesítésével, prezentálható ál-
lapotba hozásával, javítgatásával, foltozgatásával. Így 
hajt rabigába, így zár ketrecbe, önmagad börtönébe, és 
saját szentélyébe, ahol őt és csakis őt imádod, csak rá 
gondolsz, és olyanná akarsz lenni, mint ő. 

Minden erejével azon igyekszik, hogy nehogy le-
vedd tekinteted saját magadról és nehogy meglásd azt, 
aki pusztulását okozza: a Jót, a Szeretetet, a Tökéletest, 
az Elfogadót, a Kegyelmest. Azt, aki így szeret. Nem 
úgy, ahogy lehetnél, hanem úgy, ahogy vagy. Aki azt 
szeretné, hogy a Belőle áradó fény töltse el látótered és 

vakítson meg annyira, hogy magadat már ne is lásd, és 
ne is keresd. Hogy a megingathatatlan és megrendíthe-
tetlen Elfogadás leromboljon benned minden önmagad-
ra tekintést, magadban bízást vagy annak hiányát. Hogy 
átjárjon és megváltoztasson az örök és megváltozni 

képtelen Szeretet. Átöleljen, 
megtisztítson, átformáljon, 
hogy ne te akarj valakivé 
lenni, hanem engedd, hogy Ő 
létezzen benned. Ha ez 
megtörténik, kilépsz a 
börtönből, a bálványimádó 
szentélyből, és meglátod, 
hogy körülötted hányan 
vannak, akik egy fantommal 
a vállukon, önmagukba 
fordulva, saját börtönükben 
javítgatják, foltozgatják 
nyomorúságos énjüket, és 

méregetik magukat homályos torz-tükrükben, hogy fel-
érnek-e bálványukhoz, vágyálmukhoz. Te viszont már 
fogod tudni őket szeretni és szolgálni, hogy a benned 
már ott élő Fény előbb-utóbb áttörje sötétségük burkát 
és átjárja őket is, hogy elhozza számukra is azt a sza-
badságot, ahol már nem kell önmagunkkal foglalkoz-
nunk, hanem élhetünk Érte és egymásért. 

A rendes keresztény fantomja pedig erejét veszítve 
köddé válik. 

Balogh Attila 
Forrás: http://revalve.wordpress.com 

/2013/10/03/a-rendes-kereszteny/ 

 
 

Talált, süllyedt 
 
Talán szüksége van Péternek arra, hogy elkezdjen süly-
lyedni. Talán így van rendjén. Talán szükséges, hogy ne 
bízzuk el magunkat. Hogy tudatosuljon bennünk, hogy 
ez nem játék. Talán így van rendjén, hogy megpróbá-
lod, de elkezdesz süllyedni. Talán csak így van értelme 
a Jézussal való kapcsolatnak. Így kapaszkodsz belé. Így 
ragadod meg a kinyújtott kezét. Így landolsz a karjai-
ban. Talán ez is a terv része. 

Két nagy hibát is elkövethetünk, ha Jézus követésére 
szánjuk magunkat. Az egyik az, amikor nem akarunk 
kilépni a csónakból, hiába bíztat az Úr: gyere hozzám. 
Engedünk a körülményeink diktálta diktátumnak. Be-
zártnak érezzük magunkat, és úgy hisszük, felelőtlenség 
a nyilvánvalóval dacolni. Ott maradunk, és nem éljük át 
a csodát, hogy nem süllyedünk el a lehetetlen vállalko-
zásban. 

A másik, ami mostanában körvonalazódott bennem, 
hogy nem éljük át a komolyságát a követésnek. Kövess 
engem, de tudd, hogy én vezetlek, és addig működik a 
csoda, amíg a karjaimat figyeled, amíg az utasításaimat 

követed. Nagy veszélye a követésnek, hogy függetlene-
dik a követő személyétől. Jézus követése Jézus nélkül 
tulajdonképpen nem más, mint az önnön ügyességünk-
be vetett hit. Ügyeskedés-követés címszó alatt. 

Talán szükséges, hogy Jézus megmentsen a megful-
ladástól. Szükséges ez a feszültség, hogy átéld, hogy a 
hit az ismeretlenen át vezet. Talán megkerülhetetlen az 
egyensúly létrejöttéhez a kudarc, vagy az elbizakodott-
ság. Talán így értem meg, mit jelent követni Őt. Így hi-
szek benne, hogy nem maradok a csónakban, de ha ki-
léptem, nem gondolom, hogy megy ez most már egye-
dül is. Talán oldalra tekintve a hullámokra szükségünk 
van arra, hogy meginogjunk, és süllyedni kezdjünk. Ta-
lán ez emberlétünk velejárója. Talán így vezet Ő, és mi 
így tanulunk meg vezetettek lenni. Így formálódik a ta-
nítványi jellem. 

Talán. 
Szikszai Szabolcs 

http://www.ujragondolo.hu/talalt-sullyedt/ 
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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 Máté, Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél, 
Gáspár és Sebestyén, Soltész Illés, Máté és Villő, 
Zsigovics Dorina 

Az alábbiakban pedig az elmúlt év összesített értéke-
lése következik: 

8 megfejtés: Fábián Adél és Sebestyén 
7 megfejtés: Zsigovics Dorina 
6 megfejtés: Ádány Zsófia, Boda Zsolt 
4 megfejtés: Veress Cippóra 
3 megfejtés: Kiss Máté, Uri Benjámin 

2 megfejtés: Kiss Anna és Zoltán 
1 megfejtés: Ádány Máté, Fábián Gáspár, Soltész Il-
lés, Máté és Villő, Uri Boglárka, Zsigovics Benjá-
min 

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 26-ig dobjátok 
be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dol-
gozott, jutalmat kap. 

Mindenkinek tartalmas téli szünetet kívánok! 
Á.J. 

 
Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen egy fenyőfát láthattok. A feladat az, hogy rajzoljatok rá szép díszeket, és a lábához pedig azokat az 
ajándékokat, amiket karácsonyra kaptatok. Miután elkészültetek a művel, a nevetekkel ellátott rejtvényt vágjátok 
ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek…” (Tit 2,11) 
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Kis- és nagy iskolások (7-14 év) 
Ha kitöltitek a sorokat, helyes megfejtésként azt a két fogalmat kapjátok, ami az Úr Jézus szeretne lenni a ti szíve-
tekben is. Lukács és Máté evangéliumát használjátok. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejt-
vényt és dobjátok be a szokásos dobozba! 
 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10
 

 
1. Neki (is) írta meg evangéliumát Lukács. 
2. Ez az angyal jelent meg Zakariásnak. 
3. Ő volt a helytartó az Úr Jézus születésekor. 
4. Ez ragyogta körül a pásztorokat, amikor az Úr angyala megjelent nekik. 
5. A mennyei seregek sokasága ezt kívánta az embereknek. 
6. Ő őrizte meg és forgatta a szívében azokat, ami ezen az éjszakán történt. 
7. Ebben a városban mutatták be az Úr Jézust. 
8. Ebben a városban lett felnőtt az Úr Jézusból. 
9. Ezzel telt meg a növekedő Úr Jézus. 
10. Heródes elől ide menekült József és Mária a kisgyermekkel. 

 
 

Gyermekbemutatás 

 

„Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk 
a kezét, és imádkozzék értük.” (Mt 19,13) 
 

Ünnep volt gyülekezetünkben december 15-én, a dél-
előtti istentiszteleten, hiszen egy újszülött kisgyerme-
ket hoztak el bemutatni az imaházba szülei. 

Együtt örült a gyülekezet Tarsoly Csabával és 
Eszterrel, amikor lelkipásztorunk áldáskérő imát 
mondott második gyermekük, Abigél és a család egé-
szének életéért. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 
 

 
Máténé Csikéri Noémi (dec. 6.) 
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.) 

 

„Ami minket illet, mi nem hallgathatunk, hanem beszélnünk kell arról, 
amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20) 
 
Az apostolok az Úr Jézus mellett tanultak, de nem értettek meg azonnal 
mindent. Eljött az idő, amikor világos lett előttük, ami addig homályos 
volt, mert láttak és hallottak. Pál apostol választott edény volt, és 
Anániás próféta bátorította, hogy el kell mondania mindenkinek, amit 
látott és hallott. 

Sokszor nagy változásokon kell átmennünk, hogy bekapcsolódhas-
sunk az Úr tervébe, akaratába. Aki lát és hall, azt tudja használni az Úr, 
Ő képes véghezvinni akaratát bennünk és általunk. Figyeljetek, mert 
kaptok egy érintést személyes életetekre nézve, ami kiterjedhet egy na-
gyobb körre is, és az Úr akarata szerinti változások létrejönnek. Az 
Örökkévaló embereket keres arra, hogy tervét véghezvigye. Legyetek 
erre alkalmas emberek! 
 

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 második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

Ünnepi programok: 
Dec. 25-én délelőtt ünnepi isten-
tisztelet, délután gyerekkarácsony 
Dec. 26-án nem lesz istentisztelet 
Dec. 29-én, délelőtt és délután is 
lesz istentisztelet 
Dec. 31-én este óévi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség 
Jan. 1-én 10 órakor újévi imaóra 
Jan. 2-án nem lesz istentisztelet 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Búzás Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 

 

„Mert tudjuk, hogy aki feltámasztot-
ta az Úr Jézust, az Jézussal együtt 
minket is feltámaszt, és maga elé 
állít veletek együtt. Mert minden ér-
tetek van, hogy a kegyelem soka-
sodjék, és egyre többen adjanak 
hálát az Isten dicsőségére. Ezért 
tehát nem csüggedünk. Sőt ha a 
külső emberünk megromlik is, a 
belső emberünk mégis megújul 
napról napra. Mert a mi pillanatnyi 
könnyű szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök di-
csőséget szerez nekünk, mivel 
nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra, mert a láthatók ide-
ig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók.” (2Kor 4:14-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elgondolkodtató 
 
„Fogjátok meg a rókákat, a 
kölyökrókákat, mert pusztítják a 
szőlőinket… (Én 2,15) 
 
Jelentéktelennek tűnő apróságok 
tönkretehetik „zsenge szőlőinket” 
Például egy kapcsolatot, egy karri-
ert vagy egy Krisztusnak szánt éle-
tet. Milyen sok házasság megy 
tönkre azért, mert a házastársak 
nem törődtek az apróságokkal! Mi-
lyen sok sportoló veszített már ver-
senyeket apró botlások miatt! So-
kan látjuk életünket és Istennel va-
ló kapcsolatunkat úgy nagyjából, 
de elhanyagoljuk azokat a részlete-
ket, amelyek ahhoz kellenek, hogy 
a kép összeálljon. Ha sikert várunk, 
oda kell figyelnünk az apróságok-
ra. Ha hűségesek vagyunk a kis 
dolgokban, akkor áld meg Isten 
nagyobb lehetőségekkel. Így fejlő-
dik bennünk az a hűség és enge-
delmesség, amely segít győzedel-
meskedni az élet nagy dolgaiban. 

(Mai Ige dec. 20.) 
 

 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 

Fotó: Kalla Balázs, Zsigovics Géza (illusztrációk: internet) 
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