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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 
 

 

 

Mózestől Krisztusig, 
Betlehemtől a Golgotán át az üvegtengerig 

 
Izráel elutasítólag válaszol a Messiás megjelenésére. Heródes egyenesen üldözi a gyermeket, és menekülésre 
kényszeríti a szentcsaládot. Úgy tűnik, hogy Isten tervét meghiúsította az ember ellenállása. De éppen ellen-
kezőleg. A gyermek megmenekül. Egyiptomban való tartózkodásával Jézus lép Izráel nagy megmentőinek és 
üdvösséghozó személyiségeinek, Józsefnek és Mózesnek nyomába. 
 

Jézus az új Mózes 
Izráel a végidőkre Mózes képe szerinti Messiást várt. 
Elképzeléseiket az Írás szavára alapozták: „Prófétát tá-
maszt atyádfiai közül Istened, az Úr, olyant, mint én, 
őreá hallgassatok!” (5Móz 18,15). Jézus alakja a Máté 
evangéliumban különféle alkalmaknál mint új Mózes 
jelenik meg. Itt említhetjük mindjárt a Hegyi beszédet, 
ahol Jézus – mint egykor Mózes – fölmegy a hegyre, 
törvényhozó módjára leül, és – külön kiemelve, hogy 
nem szünteti meg, de tökéletesíti az ószövetségi tör-
vényt – valójában kihirdeti a mennyek országának új 
törvényét. Jézus csodálatos kenyérszaporításánál kenye-
ret ad a népnek, mint egykor Mózes a pusztában. A ke-

nyérszaporítást követő napon Kapernaumban a sokaság 
újabb csodajelet követel tőle, és a pusztai vándorláskor 
kapott mannára, az égi kenyérre hivatkozik. Jézus ekkor 
kifejezett párhuzamot von Mózes és önmaga között: 
„Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nek-
tek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek 
az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a 
mennyből száll le, és életet ad a világnak.”  Erre ezt 
mondták neki: „Uram, add nekünk mindig ezt a kenye-
ret!” Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenye-
re: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem 
hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,32–35). Megdi-
csőülésekor a hegyen Mózes és Illés jelenik meg neki és 
beszélgetnek vele. 
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A gyermekség-evangéliumot úgy írja meg Máté, 
hogy emlékezetében él Mózes története. Éppen ezáltal 
lesz belőle jóhír, evangélium: Jézusban megjelent az új 
Mózes, aki véglegesen megszabadítja népét. Izráel 
megszabadítása az egyiptomi szolgaságból mint előkép 
jelenti Isten népének a bűn szolgaságából való megvál-
tását. Így látja ezt Pál apostol, amikor visszaemlékezik 
az atyákra, akik „mindnyájan a felhő alatt voltak, és 
mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan meg-
keresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. 
Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyá-
jan ugyanazt a lelki italt itták,… Mindez pedig példa-
képpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg ne-
künk, akik az utolsó időkben élünk.” (1Kor 10,2 és 11). 
A Jelenések könyvének írója egyenesen úgy látja, hogy 
„akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének 
számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfái-
val, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és 
a Bárány énekét.” (Jel 15,2–3). Ez azt jelenti, hogy a 
megváltás egyetlen nagy folyamatként megy végbe az 
ősidőktől az örökkévalóságig. 

Amikor Máté emlékeztet Hóseás próféta szavára: 
„Egyiptomból hívtam el fiamat.” (2,15), és ezzel a „fi-
ammal” egész Izráel népét együtt gondolja, akkor Jézus 
úgy jelenik meg, mint aki Isten új népét teljes egészé-
ben a szabadulást hozó megváltás felé vezeti.  

Homály borítja a népeket 

„Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nem-
zeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglát-
szik rajtad.” (Ézs 60,2). Erről a sötétségről különféle ér-
telemben van szó a Máté szerinti gyermekség-
evangéliumban. Miközben Betlehem fölött csillag vilá-
gít, Heródes és Izráel szeme elvakult. Az egyik uralmát 

félti, holott Krisztus uralma neki magának is megváltást 
szerezne. Izráel nem talál utat a Messiáshoz, holott ez 
volna számára az út, amely történelmének céljához ve-
zetné. Mi több: az értetlenkedés sötétjéből az üldözés 
sötétsége jön létre. Alig születik meg a Messiás, már 
életére törnek. Heródes meg akarja öletni. De hiábava-
lónak bizonyul terve. Isten meg tudja menteni Messiá-
sát. Ezzel nyilvánvaló lesz a Sátán tehetetlensége. Isten 
tervét nem érintheti. Egyben világosan megmutatkozik 
a bűn hatalma is: Betlehemben a kisgyermekek áldoza-
tul esnek Heródes gyilkos féltékenységének. 

A Messiásnak ettől a sötétségtől, a bűnnek ettől a 
hatalmától kell megváltania népét. Ez úgy történik, 
hogy ő maga ugyanúgy, mint a betlehemi kisdedek ál-
dozatul esik a bűn hatalmának. Így emeli fel Isten a 
maga rendjébe azt a sötét és érthetetlen eseményt, 
amely Betlehemben történt. Ez a rend a kereszt rendje. 
A vér, amelyet kiontanak a Golgotán, sokaknak lesz 
bűneik bocsánatára (Mt 26,28). 

Karácsony története összekapcsolja Mózes és Jézus 
Krisztus személyét – nem csak Egyiptom okán; párhu-
zamot von Betlehem és Golgota között, hogy aztán a 
látszólag egymástól távoli személyek és események 
összekapcsolódjanak a mennyei dicsőségben, az üveg-
tengernél, ahol csodálatos harmóniában szólal meg a 
Mózes és a Bárány éneke: „Nagyok és csodálatosak a te 
műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a 
te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki 
ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: 
mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert 
nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.” (Jel 15,3–4). 
 

Kolozs Nagy János 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Örömhír szólt az őszi Gyermekklubon 
 

 
Idei harmadik alkalmunkat október 5-én délután ren-
deztük meg a XI. kerületben élő hátrányos helyzetű csa-
ládok gyermekei számára a budai imaházban. Napsüté-
ses időben mintegy hatvan fiú és lány jelent meg szülei, 

nagyszülei kíséretében, de a mieink közül is sokan kí-
váncsiak voltak a programra. 

Az egybegyűlteket Nagyné Zsuzsa köszöntötte, majd 
átadta a terepet a fiataloknak, akik Jenei Péter vezeté-
sével játékos formában csináltak kedvet a tinédzserek-
nek a Biztos Szikla Klub látogatásához. Most is nagyon 
lelkesek voltak a gyerekek, amikor együtt kellett éne-
kelni a fiatalok csoportjával, de a felnőttek közül is töb-
ben megtanulták a dallamot… 

Az evangéliumot ismét a közkedvelt Kiss Laci bácsi 
„hirdette” rajzos előadás formájában. Rejtélyekről be-
szélt – először talányos ábrák jelentését kellett megfej-
teni, majd Jézus Krisztus személyére terelte a szót, fel-
téve a kétezer éve sürgető kérdést: Ki volt Ő valójában? 
Hazug? Bolond? Isten Fia? Az első két feltételezést sok 
bibliai és tapasztalati érvvel cáfolta. Marad a harmadik 
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állítás, amely az őszintén kereső ember számára hit által 
válik bizonyossá és mindennapi valósággá. 

 
Ajándékot kapni izgalmas dolog, a gyermekek most 

is örömmel bontották ki a csomagot, amelyben a játék 
és édesség mellett a tanszerek, füzetek és tollak domi-
náltak – egy kicsit könnyítve az iskolai tanévkezdés 
terhein. A szeretetvendégséget az udvaron bonyolítottuk 
le, ahol a kalács és tea mellett beszélgetésre, ismerke-
désre is mód nyílt. Mások pedig inkább a second hand 

ruhák és cipők között válogattak gyermekeik és maguk 
számára.  

Évek óta azért imádkoztunk, az Úr adjon lehetőséget 
arra, hogy az érdeklődő szülőknek is tarthassunk biblia-
órát, hogy akik keresik Őt, azoknak segíthessünk a ráta-
lálásban. Egy júniusi felmérés nyomán tíz meghívót 
küldtünk ki. Az október 25-én, szombat délután megtar-
tott első Szülők Klubjára négyen jöttek el: egy nagy-
mama (aki az unokáit szokta elhozni), és egy anyuka a 
két gyermekével. Mi, felnőttek a kisteremben marad-
tunk, a gyerekekkel pedig Jenei Péti, Bodó Dani és 
Ádány Anna foglalkoztak az emeleti szobában. Rövid, 
bizonyságtétellel fűszerezett bemutatkozás után Soltész 
Attila vezette beszélgetésünket az Úr Jézus samáriai 
asszonnyal való párbeszéde alapján. Éreztük a Lélek je-
lenlétét, akinek hatására minden résztvevő felbátorodott 
és megnyílt. A következő alkalommal tovább folytatjuk 
a történet tanulmányozását, és abban bízunk, hogy majd 
azok is eljönnek, akik most akadályoztatva voltak. Ké-
rem a testvéreket, imádkozzanak az új missziói kezde-
ményezés kiteljesedéséért! 

Kolozs Nagy János 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Sebeink – ifikonfi Vácott 
 

 
Október 11-én az Annával, Petivel, Katával (egyetemi 
évfolyamtársammal) és természetesen Gabóval a Váci 
Baptista Ifjúsági Konferencián vehettünk részt. A kon-
ferencia központi témája a „Sebeink” címet kapta. Dél-
előtt Háló Gyula tanítását hallgathattuk meg, aki felhív-
ta a figyelmünket, hogy akármilyen konfliktusba keve-
redünk, először kérjünk bocsánatot Istentől, és utána 
próbáljuk meg a kibékülést. Szó volt arról is, hogy a 
megbocsátás nagyon kemény munka, amiért imádkoz-
nunk kell; valamint tudnunk kell úgy nézni a sebeinkre, 
hogy azok Isten által tervezettek, és ellenőrzöttek vol-
tak, és, hogy a fejlődésünket szolgálták. 

A délután is nagyon izgalmasan telt, a váci fiatalok 
által szervezett Szabadulós logikai játékon vehettünk 
részt. Itt egy szobába voltunk „bezárva”, ahol különbö-
ző nyomokat kellett keresnünk és feladatokat megolda-
nunk, annak érdekében, hogy rájöjjünk, hogyan jutha-
tunk ki. Végül a Bibliában találtuk meg a kivezető utat. 
A bőséges szeretetvendégség után kezdődött az esti al-
kalom, ahol egy tanulságos filmet nézhettünk meg, va-
lamint a fiatalok Mózes életét jelenítették meg árnyjáték 
segítségével. 

Az evangélizációt Kulcsár Tibor testvér tartotta Si-
mon Péter életének bemutatásával. Hallhattuk, hogy kő-
szikláknak kell lennünk, akik Istenben bíznak, nem pe-
dig kavicsoknak, akik a saját erejükben bíznak. A leg-
fontosabb, hogy arra a kérdésre, hogy szeretjük-e Istent, 
határozott igennel tudjunk válaszolni. A tanítás után 
még alkalmunk nyílt beszélgetni, sok-sok finomság 
mellett, illetve az imaház udvarán csillagokat és még a 
Holdat is közelebbről szemügyre venni, különböző te-
leszkópok segítségével. 

Nagyon áldásos napunk volt, sok élménnyel feltölte-
kezve és egy kicsit fáradtan indulhattunk haza. 
 

Bodáné Gajdács Rebeka 
 
 

Idén már jó hamar kiszemeltem magamnak, hogy sze-
retnék lemenni a váci ifjúsági konferenciára, nagyon jó 
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időpontban volt. Sokakat meg is kérdeztem, nincs-e 
kedvük jönni, de sajnos közülük senki nem tudott el-
jönni. Így hát már bele is nyugodtam, hogy nem me-
gyek el, mikor nem sokkal a jelentkezési határidő előtt 
szóltak Rebiék, hogy velük mehetnék. Persze nagyon 
örültem, főleg, hogy ekkor már tudtam, hogy csak a 
szombati nap jó nekem, és ők is csak erre az egy napra 
terveztek menni. 

A délelőtti tanítást Háló Gyula tartotta, és legjobban 
az maradt meg, hogy a hívőket három csoportba sorolta. 
Az önelégültek, a szégyenlősek, és az alázatosak, vagy 
ahogy ő mondaná: természetesek. Elmondta, hogy mind 
az önelégülteket, mind a szégyenlőseket saját egoizmu-

suk teszi oda, ahol vannak, míg az alázatosak Isten ke-
gyelmére néznek. 

A délután során rengeteg lehetőségünk volt kikap-
csolódni: csocsó, pingpong stb. Mi a menekülőszobát is 
kipróbáltuk, ami nagyon jó volt ☺. A rengeteg program 
mellett nem unatkoztunk. Az esti evangélizációt Kul-
csár Tibor ügyintéző lelkipásztorunk tartotta. Ezután 
még volt alkalmunk egymással és régen látott barátok-
kal beszélgetni. Nagyon jól éreztem magam ezen a 
szombaton, és nagyon hálás vagyok, amiért el tudtam 
menni. 

Sonkoly Anna 

 
 

Menyegző 
 
 Gyülekezetünk tagja, Kosztánné Szentirmai Magdolna 

testvérnő október 21-én házasságot kötött sorstársával, 
Tokaj Jenővel. Az egyházi szertartásra október 25-én 
került sor családtagok, barátok, ismerősök jelenlétében, 
a rákosszentmihályi baptista imaházban. Az igét Aszta-
los Imre nyugalmazott lelkipásztor testvér hirdette, 
majd a fogadalomtétel után áldást kért a házaspárra. 

Az imádságot követően Varga László testvér Pécel-
ről, a család barátja énekelte az Áldjad meg, Urunk, 
őket c. éneket. Az istentisztelet második felében a helyi 
gyülekezet részéről Oros Istvánné, a budai gyülekezet 
részéről Zsigovics Géza testvérek köszöntése hangzott 
el, majd a szintén vak sorstárs és barát Geszti Eszter fu-
volaszólójában – Gounod: Áve Maria – gyönyörködhet-
tek az egybegyűltek. 

Az istentisztelet alatt a zenei szolgálatot Tóka Sza-
bolcs testvér végezte. 

Zsigovicsné Éva 
 
 

Az erő volt velünk 
 

November 14-16. 
között az ifink egy 
része részt vett a 

kiskőrösi 
Ifikonferencián, 

ahol „Az erő 
legyen veled” volt 
a mottó. Nagyszerű 
előadásokat hall-
hattunk Révész 

Lajostól és feleségétől, Szilvitől. Vasárnap délelőtt 
Nemes Nándor tanított minket. Többek között ez a 
mondat volt az, ami nekem nagyon sokat mondott: „Is-
ten a bennünk működő ereje által mérhetetlenül többet 
tud végezni.” Erről az 1Péter 4:11 jutott eszembe. „Aki 
beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, az-
zal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy 

így minden az Isten dicsőségére váljék.” Nekem nagyon 
sokat jelent ez az ige. Mindig emlékeztet arra, hogyha 
Istennek szolgálok, akkor ne a magam erejére támasz-
kodjak, hanem kérjem az Ő erejét, és törekedjek arra, 
hogy mindent az Ő dicsőségére tegyek.  

Szombat délután szemináriumokon vehettek részt a 
fiatalok, és idén lehetőség volt arra is, hogy, aki szeret-
ne, az lazíthasson egyet a helyi termálfürdőben. Végül a 
hazaindulás előtt elmentünk pizzázni, és, ha már a kör-
nyéken voltunk, elugrottunk Soltvadkertre is, a híres 
cukrászdába. 

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, 
hogy áldásos hétvégénk volt. 

Gulyásné Tündi 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 
Hálaadás az ételért a nagytakarítás napján 

 
Hálaadónap október 12-én 

 

 

Jubileum 
 
November 23-án vasárnap kettős ünnepet ültünk imaházunkban. Délelőtt a gyülekezetünk 90. születésnapját ünne-
peltük meg. Erre nagy örömmel készülődtünk heteken át, aminek eredményét láthatták testvéreink az istentisztele-
ten és az imaház folyosóin. Sok régi testvérünknek is örülhettünk, akik együtt ünnepeltek velünk ezen a délelőttön. 

Délután pedig annak az Árvaháznak a 100 éves megalapításáról emlékeztünk meg, amelyből később gyülekeze-
tünk is kiformálódott. Mindenért Istené a dicsőség! 
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AMI A JUBILEUMI MANNÁBÓL „KIMARADT” 
 

Teljesen átadva 
 

Mind a ketten ide, a 
Budai Gyülekezetbe 
születtünk. Férjem, 
Lali 1937-ben, én 
1939-ben. Itt nőttünk 
fel, itt voltunk fiata-
lok, itt kötöttünk 
házasságot 1960-
ban. Gyermekeink itt 
születtek, Zsolt 
1961-ben, Katalin 

1966-ban. 
Hűségesen jártunk a 

gyülekezetbe, 
énekeltünk az 

énekkarban, 
gyermekeink jártak a 
vasárnapi iskolába. 

Szóval jól elvoltunk, csak éppen nem volt teljesen át-
adott az életünk. 

1977 májusában autóval mentünk rokonlátogatásra, 
Derecskére. Mire Hajdúszoboszlóra értünk, besötéte-
dett, így úgy döntöttünk, hogy egy számunkra ismeret-
len, de rövidebb úton megyünk tovább. Lali reflektorral 
ment, de egy kanyarnál levette a fényt, és ez egy hajtű-
kanyar volt, amit mi kiegyenesítettünk. Így elég nagy 
sebességgel egy hatalmas árokba repültünk. Mikor 
megállt az autó, Zsolti csak annyit kérdezett: mindenki 
jól van, akkor imádkozzunk. Itt az árokban adtuk át a 
szívünket az Úrnak igazán. Ezt a kanyart a környéken 
csak halálkanyarként emlegetik, már többen vesztették 
itt az életüket. 

De a harcok csak ezután kezdődtek. A gyülekezet 
bemerítés előtt állt, én úgy gondoltam, hogy itt az ideje, 
hogy mi is ott álljunk fehér ruhában. Lali viszont azt 
kérte, hogy most még ne, majd a következő alkalom-
mal. Vívódtunk! Ezért elmentem Szakács bácsihoz, el-
mondtam, hogy én szeretnék bemerítkezni, de a férje-
met sem akarom magára hagyni. Erre ő azt mondta, az 
Isten ítélőszéke előtt neked egyedül kell megállnod, 
nem felelhetsz a férjed helyett. Elmondta, hogy nem ré-
gen azt álmodta, hogy egy patakon volt egy palló, én 
azon mentem át, és nyújtottam a kezemet az utánam jö-
vőnek. Én akkor ott egyértelműen eldöntöttem, hogy 
nem várok, és kértem a felvételemet. Hazamentem, elő-
vettem a bibliámat, és ezt az igét kaptam: „Az én juha-
im hallják az én szómat…” (Ján 10,27). 

Lali harca csak ezután kezdődött igazán. Nagyon 
megkeményedett a szíve, és olyan cinikusan viselke-
dett, ahogy se előtte, se utána soha többé. 
A gyülekezetben akkoriban működött a fiatal házasok 
imaköre, ahova mi is eljártunk, ott tudtak a harcainkról, 
sokat imádkoztak értünk. 

Egyik este otthon Lali rosszul lett, dobálta magát az 
ágyon, remegett. Nagyon megijedtem, orvost akartam 
hívni, de ő azt mondta, ne, hanem imádkozzunk érte. 
Zsolti, Kati és én ráborultunk, és úgy kértük Istentől a 
szabadulást. Csodálatos volt, ahogy megnyugodott, és 
megszabadult a sátán fogva tartásából. Utólag tudtuk 
meg, hogy mikor mi otthon imádkoztunk, a gyülekezet 
fiataljai az imaházhoz közeli parkban imádkoztak ér-
tünk. 

Lali ezt az igét kapta: „Ímé, az én markaimba met-
szettelek fel téged.” (Ézs. 49,16/a). Másnap beszélt 
Szakács bácsival, hogy ő is kéri a felvételét, és 
bemerítkezik. A beszélgetés után, mikor lejött az irodá-
ból, első dolga az volt, hogy hívjuk fel telefonon Bodó 
Lacit, az egyik legjobb barátját, aki úgy volt, mint mi, 
hogy hűségesen járt gyülekezetbe, de nem volt bemerít-
ve. Lali boldogan mesélte, hogy milyen csodálatos lelki 
szabadsága lett. Megbeszélték, hogy most azonnal el-
megyünk hozzájuk. Panni, a felesége nem volt otthon. 
Így mi hárman letérdeltünk, és úgy imádkoztunk együtt. 
Akkor, ott Laci is döntött, hogy ő is kéri a felvételét a 
gyülekezetbe, és bemerítkezik. 

 
1977. június 26-án ott álltunk mind a hárman a töb-

biekkel együtt fehér ruhában. Akkor eszembe jutott 
Szakács bácsi álma, hogy nyújtom a kezemet a többiek-
nek. Istené legyen a dicsőség! 
 

Nagy Lajosné, Irénke 
 
„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljus-
son az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 
Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében.” (1Tim 2: 3-6) 
 



M A N N A   2014. december 

 7

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58) 
 
Amikor az alább leírt történetet élő szóban hallottam, a címbeli ige jutott először eszembe, és az, hogy min-
denért Istené a dicsőség és a hála. És, hogy továbbra is imádkozom értetek! Javasoltam Timinek, írja le a 
Mannába, bátorításul a gyülekezetünk bibliaköreiben szolgáló testvéreimnek. Külön kegyelem, hogy tapasz-
talhatjátok jótékony hatását a szolgálatotoknak. Alázattal és hálaadással fogadjátok. Timi végül nekem 
küldte el, amit leírt, hogy írjam még hozzá, amit gondolok. Hát ezt gondoltam. 

Ádány Mihályné Annuska 
 
 

A házi bibliakörünkbe már több, mint egy éve rendsze-
resen jár egy család. Ők, amikor megkapták a meghí-
vónkat az első órára, őszintén megmondták: nem hívők, 
és különösképpen nem is érdeklődnek az efféle dolgok 
(Isten, Biblia, hit…) iránt, de mivel nem akarnak úgy 
visszautasítani valamit, hogy meg sem nézték, ki sem 
próbálták, mi az, azért egy alkalomra eljönnek. Hát így 
kezdődött! Azóta eltelt egy év, és hála Istennek, az egy 
alkalomból sok másik lett, és szinte sosem hiányoztak 
azóta. Hiszem, hogy Isten, aki elkezdte 
bennük a jó munkát, be is fogja végezni 
ama napra. 

Ezt bizonyítja az is, hogy legutóbb, 
amikor az anyukával szóba kerültek a 
bibliaórák, ő így nyilatkozott: „Nem is 
gondoltam, hogy ilyen hatással lesz 
gyermekeimre, hogy ide járunk hozzátok, 
az elhangzott bibliai történetek és az igék, 
amiket megtanultok. Bevallom, még rám 
is hatnak! Pár éve még egyáltalán nem 
voltam fogékony a hitre, most meg azon 
veszem észre magam, hogy rengeteget 
gondolkozom ilyesmin… Nem véletlen 
dolgok, amik velünk történnek. A minap a fiam (5 
éves), amikor hallotta este, amint az apukájával egy 
megoldandó problémáról beszélgetünk, miközben ők a 
testvéreivel játszadoztak, egyszerre csak elénk állt, és 
azt mondta: 

– Anya, imádkozzunk! Meglátod, az Isten megsegít! 
Döbbent csend lett, ahogy ez a nálunk teljesen szo-

katlan és újszerű probléma-megoldási mód elhangzott. 
És még hogy milyen komolyan gondolva! Amikor a 
kisfiú érzékelte csodálkozásunkat, értetlenségünket, 
hozzátette: 

– Anya, majd én beszélek az Istennel róla! 
Jól gondolta… Ha őszinte szerettem volna lenni, én 

gondban lettem volna, hogy is kell ehhez hozzáfogni… 
Ez valahogy a gyerekeknek könnyebben megy…” 

Igen! – teszem hozzá én. De milyen jó, hogy a fel-
nőttek sincsenek kizárva belőle, sőt, sokszor a gyereke-
ik a legjobb kis misszionáriusok az életükben! És ezt 
követően lehetőség nyílt erről egy jót beszélgetni. 

Nem sokkal ezután egy újabb kis történetet osztott 
meg velem ez az anyuka. 

„Észrevettem, hogy a fiam lámpaoltás után, miután 
mi kijövünk a gyerekszobából, még nem fekszik le rög-
tön, hanem valamit még csendben, észrevétlen csinál. 
Kíváncsi lettem, mivel foglalkozhat még így, titokban, 
ez a kis ötéves, és elhatároztam, meglesem. Gyanús volt 
nekem, hogy esetleg imádkozik!? És amikor rákérdez-
tem, mit csinál még egyedül a sötétben, el is mondta: 

– Anya, én minden este imádkozom. 
Amikor tudakolni próbáltam tőle, hogy 

és mit, ezt felelte: 
– Anya, ez titkos. Az Istennel beszélge-

tek…” 
Az anyuka nekem is szegezte a kérdést 

rögtön: „Timi, ezt te mondtad nekik, hogy 
így kell csinálni?” 

Kicsit szégyenkezve vallottam be, hogy 
én ezt így direktben sosem mondtam a 
gyerekeknek, de sokat beszélgetünk arról, 
hogy Istent bármikor megszólíthatjuk. Nála 
sosincs alkalmatlan idő, és tegyük ezt 

bátran! Kifejeztem nagy örömömet, hogy ezt a kisfiú 
így tette magáévá, és nagyon komolyan vette. Az anyu-
ka meg csodálkozott azon, hogy ez akkor a gyerekből 
csak úgy „belülről jön”. Igen – mondtam, de inkább Fe-
lülről! 

Egyik nap meg egy érdekes rajzzal a kezében jelent 
meg a fiúcska. Nem túl profi rajzoló, ezért anyukája ér-
deklődve kérdezte tőle, mit is ábrázol pontosan a szo-
katlan alkotás. 

– Anya, az egy arany utca a mennyből, mert ott ilye-
nek lesznek! Rajta megy egy vidám kis piros szív – ez 
én vagyok! És a nagy kapuban szomorkodva ül egy fe-
kete szív, mert oda az ilyenek nem mehetnek be! – 
hangzott a határozott felelet. 

Minderről a Bibliában, Ézsaiás könyvében is olvas-
hatunk: „Ilyen lesz az én igém is – mondja az Úr – 
amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért 
küldtem.” (Ézs 55,11) 

Gulyásné Ádány Tímea 
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Hetykeségeink 
 

Egyszer régebben érdeklődtem va-
lakitől, hogy milyen volt az az ille-
tő, akivel találkozott, és a válasz 
egy rövid tőmondat volt: Olyan 
hetyke. Akkor nem is foglalkoztam 
ezzel a dologgal, továbbléptünk. 
Később azonban újra meg újra a 
fülembe csengett ez az egyszerű 
kis szó: hetyke. Igazából szó 
szerint nincs ilyen bűn vagy gyen-

geség az Igében, de annyira motoszkált az agyamban ez 
a kis szó, hogy el kellett csendesednem, és kértem az 
Urat, hogy „beszélgessünk” akkor arról, mit is akar ne-
kem mondani, hiszen éreztem, hogy ezen el kell gon-
dolkodnom. 

Mit is mondjak? Hááát... volt mit megvallanom, és 
volt mitől megszabadulnom. Emlékszem, amikor meg-
tértem, volt jó pár nagyon szép, békés év az életemben. 
Rendeződött a házasságom, rendeződtek az anyagiak, 
megtaláltam a helyem a gyülekezetben, és mindez bol-
dogsággal, és hálával töltött el. Ennyi? Megtérés és 
nyugodt békés élet? Ilyen egyszerű!! Istennel járni, és 
akkor minden elrendeződik az életben. Valahol mélyen 
éreztem, hogy ez nem teljesen így van, de elnyomtam 
ezt magamban. Azt hittem ez ilyen egyszerű. Térj meg 
és minden rendben lesz. Lesz pénzed, nyugalmad, bol-
dog családi élet, gondtalanul. 

Adakoztam. Istenem, milyen jó érzés is volt. Nekem 
Isten többet adott, mint ami a napi megélhetéshez kel-
lett. Milyen jó érzés is adakozni. Egészen addig, amíg 
némi hetykeség bele nem keveredik. Nem azzal az ér-
zéssel, hogy méltatlanul kaptam, hanem azzal, hogy 
lám-lám, én milyen áldott is vagyok. Tudok adakozni 
erre is, arra is, jut mindenre. Volt ebben valami Jób ba-
rátainak „vigasztalásából”. Bánd meg bűneidet és el-
nyered Isten hozzád való jóságát. 

Aztán teltek az évek, és világi értelemben elveszítet-
tem sok mindent. A pénzünk épp elég volt a napi meg-
élhetésre, a házasságunk újra kezdett mélyebbre süly-
lyedni, én pedig néztem és értetlenül álltam, hogy hop-
pá! Mit csinálok rosszul? Hol marad az áldás? Hol a jó-
lét? A nyugalom? 

Ma már tudom hogy Isten sokkal többet, és mélyeb-
ben akart adni: Önmagát. A mai napot. A kegyelmet. 
Azt, hogy megértsem, hogy Ő az első. Hogy Benne bíz-
zak, Hozzá szaladjak, és főleg, hogy önmagáért szeres-
sem. A tejnek itala ideje lejárt. 

Hetykeség. Mit is olvastam erről közvetve az Igé-
ben? Mondok pár példát. Ami számomra a hetykeség 
érzését sugallja. Mózes: az apósa figyelmeztette, hogy 
nem tud mindent maga intézni a pusztában, vegyen ma-
ga mellé bírákat. Mózes ellenkezett: majd én megol-
dom, én meg tudom tenni. A vége mégis az lett, hogy 
segítőket kellett választania. 

Nézzük az aranyifjút. Milyen hetykén vágta oda: 
mindezeket gyerekkorom óta megtartottam. Úgy érzem, 
visszajelzést várt: akkor üdvözülni fogsz. Jézus, mint 
tudjuk, nem ezt válaszolta. Odalett a hetykeség. 

Vagy Péter, amikor olyan hetykén fogadkozott, hogy 
Jézust soha meg nem tagadja. Hmm. Vagy Márta, aki 
hetyke volt a szolgálatára: Mondd meg a testvéremnek, 
hogy segítsen! Tényleg akart segítséget? Vagy csak fel 
akarta hívni magára a figyelmet? Ennek sem lett olyan 
vége, mint azt Márta szerette volna. 

Aztán jöttek a dolgok sorban bennem is. Milyen 
hetyke tud lenni az ember, mondjuk a gyerekeire. Mint-
ha az én érdemem lenne. Jól tanulnak, megtértek. Az én 
fiam! Az én lányaim! Milyen jó, hogy elém jöttek ezek 
a dolgok! Lehet örülni. Mint aki Isten kegyelméből, 
méltatlanul kap valamit. Nem azért, mert én hiper-
szuper gyerekeket neveltem belőlük, vagy, mert az ész-
beli képességeiket én szereztem volna. Persze most is 
büszke vagyok rájuk. Más nézőpontból: ők elsősorban 
Isten gyermekei; és azzal a boldog tudattal, hogy nem 
sok érdemem van ebben. Isten ajándékai. Mennyivel 
más ennek az érzésnek a gyökere! 

Lehet az ember hetyke a szolgálatára. Ha megdicsé-
rik, hogy ez vagy az milyen jó volt. Lehet a munkájára, 
lehet hetyke a külsejére, és sorolhatnám még, amit Isten 
megmutatott. Mennyi mindent lefaragott rólam! Olyan 
hálás vagyok ezekért. Milyen csoda, hogy kaptam ren-
geteg dolgot! Nem azért, mert én vagyok a hívők közt 
valamilyen különdíjas az érdemeimért, hanem annak el-
lenére, ami vagyok, aki vagyok. Mennyi áldás – hetyke-
ség nélkül. 

Megtanultam elfogadni. Jaj, milyen nehezen ment. A 
hetyke adakozóból alázatos elfogadó lett. Csendes mo-
sogató. Külsőre nézve hervadó – belül pedig változó. 
Még a mai napig is rákoppint az Úr a hetykeségeimre. 
Milyen hálás is vagyok érte! Legutóbb a mai helyzetet 
nézve tanítgatott az Úr. Az élet úgy hozta, hogy én ke-
resek egyedül a szűk családon belül. Anna még tanul, a 
férjem pedig egy ideje nem tud pénzt adni. A hetyke-
ségről elmélkedve, rá kellett döbbennem, hogy még eb-
ben a nehéz küzdelmes életben is ott volt a hetykeség. 
Én vagyok a családfenntartó. Milyen hetykén panaszo-
lom néha. Mennyivel boldogabb vagyok, mióta meghal-
lottam Jézus szelíd hangját a szívemben. Más látásmód 
– Csia szerint. 

Uram, köszönöm, hogy egészséget és lehetőséget 
adsz, hogy megkeressem a mindennapi kenyeret! Hogy 
van mit ennünk, és ki tudjuk fizetni a számlákat. Meny-
nyivel könnyebb ezzel a látásmóddal élni! Kegyelemből 
dolgozhatok, van mit, és van hol. És valahogy elég. 
Nem tudom, hogyan, nem értem, és, ha néha kapok va-
lami segítséget, már nem azzal a lelkülettel veszem, mi-
szerint: ez borzalmas, hogy annyit, de annyit dolgozom, 
és mégis elfogadásra kényszerülök. Hanem azzal a lel-
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külettel, hogy köszönöm Uram! Milyen boldog is tud 
lenni az ember, ha más látásmóddal nézi a világot. Per-
sze néha nem sikerül. De a változás már itt van a szí-
vemben, és az Igében. Néha Arany János szavai kell 
hogy eszembe juttassák, hogy én már más, új ember va-

gyok: „Nem köszönöm ezt a magam erejének, köszö-
nöm az Isten ingyen kegyelmének.” Ámen. 

Sonkolyné Ági 

 

TANÍTÁS 
 

Jézussal egy asztalnál 
 
Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asz-
szony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy 
alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; 
csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magá-
ban: „Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös.”Ekkor megszólalt 
Jézus, és ezt mondta neki: „Simon, van valami mondanivalóm neked.” Ő pedig így szólt: „Mester, mondd!” Erre ezt 
mondta Jézus: „Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Mivel 
nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?” Simon így vála-
szolt: „Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el.” Ő pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél” – és az asz-
szony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: „Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem ad-
tál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, 
nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. 
Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik 
meg, kevésbé szeret.” Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsáttattak a te bűneid.” Az asztalnál ülők erre 
kezdték kérdezgetni egymás között: „Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?” Ő pedig így szólt az asszonyhoz: 
„A te hited megtartott téged, menj el békességgel!” (Lk 7: 36-50) 
 

Újra itt a karácsony, a nyugati 
világ legnépszerűbb ünnepe. Per-
sze egyik ünnepet sem szeretném 
leminősíteni, de a mi 
kultúránkban tagadhatatlanul a 
karácsony az első! Az adventi 
időszakban díszbe öltöznek a 
városok, a gyerekek minden nap 
egy újabb apróságot kapnak az 

adventi naptárból, egyszóval mindenki az ünnepre ké-
szül heteken át. A húsvét, a pünkösd sokkal inkább a 
hívő nép ünnepe, a világ számára nehezen vagy talán 
egyáltalán nem érethető üzenetekkel. A karácsonyhoz 
viszont a család, a meghittség, az összetartozás, illetve a 
szeretet fogalmai társulnak, amelyekhez minden ember 
szeretne kapcsolódni.  

A hívő nép számára azonban a karácsony nem a csa-
lád és a szeretet ünnepe, hanem mint az élő Isten „hoz-
zátartozói” ünnepeljük, hogy megszületett az egyszülött 
Fiú, az Úr Krisztus. 

Ezen a ponton gondolkoztatott el Simon farizeus tör-
ténete, aki Isten ószövetségi népéhez tartozott és fon-
tosnak tartotta, hogy meghívja Jézust az asztalához. Ar-
ra a kérdésre kereste ugyanis a választ, hogy kicsoda 
Jézus valójában. Ennek kapcsán az merült fel bennem, 
hogy mi vajon hogyan készülünk a karácsony esti va-
csorára. A gondolatainkban talán már össze is állt az 
ünnepi tennivalók listája: bevásárlás, takarítás, főzés, 
csomagolás, díszítés stb.. A fiatalabbak szívében egyre 
világosabban megfogalmazódik, hogy mit is szeretné-
nek ajándékba kapni. A férfiak pedig próbálják a legha-

tékonyabb módon elvégezni a szükséges tennivalókat. 
Talán minden családban kialakult rendje van az ünnep-
lésnek arra vonatkozóan, hogy milyen fogásokat és mi-
lyen sorrendben kell fogyasztani, mi a gyertyagyújtás és 
az ajándékozás menete. 

A kérdés csupán az, hogy van-e helye az ünnepen az 
ünnepeltnek? Mielőtt ugyanis Simon mintájára meghív-
juk asztalunkhoz Jézust, fel kell tennünk azt a kérdést, 
hogy mi Jézus számára az igazán fontos. A világ persze 
mindig kész felállítani a saját fontossági sorrendjét. A 
reklámokban lépten-nyomon feltűnik az ideális kará-
csony látképe. A színes magazinok borítóin mosolygó 
házaspárok nézik, ahogy a fenyőfa mellett vidám gye-
rekek bontják az ajándékokat. Azonban valahogy min-
dig lemarad a képről az ünnepelt, vagyis Jézus. 

De nem kell a reklámokhoz fordulnunk tanácsért, 
ahogy Simonnak sem kellett, hiszen a családi hagyo-
mányokból, a gyülekezeti rendtartásból vagy a vallási 
törvényekből ugyanúgy megtudhatjuk, hogy milyennek 
kell lennie az ünnepnek. Ugyanúgy, ahogy Simon is 
tudta, hogy hogyan kellene egy prófétának viselkedni, 
ha vendégségbe megy. 

Tegyük hát fel azt a kérdést együtt, hogy milyen ün-
neplésnek örülne a mi megváltó Urunk? A történet 
alapján Jézus hajlandó elmenni oda ahova meghívják, 
de nem hajlandó a vendéglátó elvárásait kiszolgálni. Mi 
ugyanis gyakran eltervezzük a dolgok menetét, az ün-
neplést, az étkezést, az ajándékokat, és talán megtervez-
zük Jézus szerepét is a karácsonyban. 

Jézus azonban nem játszotta el a rá kiosztott szere-
pet, ezért jutott Simon arra a következtetésre, hogy Jé-
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zus nem jöhet Istentől, nem lehet próféta, hiszen alap-
vető vallási előírásokat sem tudott betartani. 

A történet érdekessége, hogy amikor Jézus észreve-
szi Simon gondolatát, nem sértődik meg, nem megy ki a 
házból, hanem éppen ellenkezőleg, odafordul hozzá és 
így szól: „Simon, van valami mondanivalóm neked” 
(40. vers). Jézus az adósokról szóló példázatával, a 
hangsúlyok eltolódására hívja fel Simon figyelmét. A 
vendéglátás lehet, hogy hibátlan, az ételek ízletesek, 
Simon még a keleti szokásoknak megfelelően a házát is 
megnyitotta az ott élő emberek előtt, hogy láthassák a 
különleges vendéget. Egyszóval mindent ideálisan 
megszervezett, csak éppen Jézus került hátrébb a fon-
tossági sorrendben. 

Ennek a történetnek a zárószavai különösen felkel-
tették a figyelmemet: „Eredj el békességgel” (Lk 7,50), 
a karácsony ugyanis elvileg a szeretet és a békesség ün-
nepe lenne. A mi emberi világunkban azonban ezekből 
van a legnagyobb hiány.  De hogyan mondhatja el Jézus 
ezeket a szavakat éppen egy összetört asszonynak, aki 
talán az összes pénzét most költötte el egy drága kenet-
re? Emberileg szólva inkább Simonnak lehetne békes-
ségre oka, hiszen telik a vendéglátásra, buzgó vallásos 
farizeus és fontos ember, hiszen még Jézus is elfogadja 
a meghívását. Jézus azonban mégis az asszonyt bocsátja 
el békességgel, Simon pedig egy példázatot kap. 

A válasz talán abban keresendő, hogy ez a megtört 
asszony hittel átadta Jézusnak az uralmat az élete felett, 
míg Simon uralta a saját életét. Egy korszerű kifejezés-
sel élve Simon „kompetens”, vagyis szakértő volt az 
élet dolgait illetően és kezében tartotta az irányítást. 
Odament Jézushoz és meghívta, vagyis személyesen 
végére járt a dolgoknak. Amikor pedig látta, hogy Jézus 
hogyan viselkedik, bölcsen és diplomatikusan hallga-
tott. A történet első felében úgymond ura volt a hely-
zetnek. Azonban kevés fárasztóbb dolog van annál, 
mint amikor mi próbáljuk Isten helyett uralni az életün-

ket. A dolgok ugyanis bármikor kicsúszhatnak a ke-
zünkből, a körülöttünk élő emberek pedig egyre inkább 
„zavaró körülménynek”, „akadálynak” vagy éppen „el-
lenségnek” látszanak. Ilyenkor kell megállni és Isten 
előtt végiggondolni a fontossági sorrendet. Az Istennel 
való közösség nagy titka, hogyha hittel átadjuk Istennek 
az uralmat az életünk felett, akkor nem elveszítjük, ha-
nem megnyerjük azt, és békességet találunk a lelkünk-
nek. 

Simon szemszögéből nézve talán „ünneprontónak” 
tűnt az asszony, amikor vakmerő módon az asztalnál 
pihenő Jézust megérintette és ezzel megbotránkoztatta 
az ott lévőket. Ahogy Simon házában, ugyanúgy a 
munkahelyen, a gyülekezetben, az iskolában, de sok-
szor még a családban is bátorság kell ahhoz, hogy Jézus 
előtt nyíltan leboruljunk és őt imádjuk. Ehhez ugyanis 
az kell, hogy a szokásaink, a céljaink, az igazságunk 
vagy éppen a másik ember véleménye csak a második 
helyre szoruljanak vissza a fontossági sorrendben, és az 
első helyre Jézus kerüljön. Az asszony viselkedésére az 
a magyarázat, hogy Jézus volt az első helyen a szívé-
ben. Így kezd dobogni egy Isten által megtört emberi 
szív. Meggyőződésem, hogy mindannyiunk szívét ebbe 
az irányba formálja az Úr. A reménységünk pedig az, 
hogy a mi szívünk megtöretése által nem szegényebbek, 
hanem hitben és békességben gazdagabbak leszünk. 

Azt kívánom mindnyájunknak, hogy Krisztus legyen 
a mi szívünkben és ünnepünkben a fő helyen: 
 

Dicsérjük együtt Krisztust, 
aki megváltott minket az örök életre! 
Dicsérjük együtt Krisztust, 
aki Szentlelke által vigasztal minket! 
Dicsérjük együtt Krisztust, 
aki eljövendő az Atya dicsőségére! 

 
Soltész Attila 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 
Adventi ajándékkészítés az imaházban, december 7‐én 
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December 14-én, vasárnap délelőtti gyülekezeti óránkon a gyülekezet testvérisége tagjai közé fogadta Mérey Edit 
testvérünket. Ezután pedig dr. Novák Péter testvért erősítettük meg gyülekezetvezetői tisztségében. Isten áldása le-
gyen életükön! 
 
 

  

 
MESE 

 

Az okoskodó, az erős és a gazdag 
 
Egy napon az okoskodó összetalálkozott a gazdaggal. 
Mondta neki: 

– Te gazdag vagy, én pedig okos; mit szólnál, ha tár-
sulnánk? Így mindent elérnénk együtt. 

A gazdag örült az ajánlatnak, azt mondta, majd át-
gondolja, és továbbment. 

Kis idő múlva találkozott az erőssel, aki roppant elé-
gedett volt az erejével, így nehezen ismert rá a gazdag-
ra. 

– Te erős vagy – mondta neki –, én meg gazdag, mit 
szólnál, ha társulnánk, ráadásul még az okoskodót is 
ismerem. 

– Te ismered az okoskodót? – kérdezte meglepődve 
az erős. – Nincs vele kapcsolatom, mert állandóan 
okoskodik, nem akarom hallani a mindig mindenben el-
térő véleményét. 

Így hát nem lettek társak. 
A gazdag viszont összefutott ismét az okoskodóval. 

Mondta neki: 
– Képzeld, találkoztam az erőssel, és azt kérte társul-

jak vele… Most fontolgatom a dolgot. 
Okoskodó nem szólt semmit, pedig legszívesebben 

lehurrogta volna a gazdagot, a szerinte minden logikát 
nélkülöző döntésért. 

– De kérlek – folytatta a gazdag –, ne említsd meg 
neki, hogy találkoztunk, roppant kellemetlen lenne… 
Tudod, nagyon erős… 

Így történt, hogy az állandóan okoskodó, az erős és a 
gazdag egyedül járja a világot, mert együtt nem tudnak 
dűlőre jutni, melyikük a legfontosabb. 

Azóta is versengenek… 

 

A jó, az igaz és az igazságos 
 
A jó összetalálkozott az igazzal, és nagy örömmel üd-
vözölték egymást. Tudták, hogy, ha valami jó, az igaz 
is, így együtt mentek tovább. 

Egy napon az igazságos jött feléjük, igen lelkesen. 
– Nagyon vártam, hogy jöjjetek, jó és igaz, szeretnék 

veletek menni, hogy értelmet kapjon, ami jó és igaz. 
Másrészt – tette hozzá csöndesen –, tudom, hogy az Is-
ten jó, igaz, és igazságos. 

– Te ismered a Jóisten nevét? – kérdezte a jó, de az 
igazon is látszott az elismerő tisztelet. 

– Mi is…, és tudod, éppen arról beszélgettünk, hogy 
ezt a nevet fogjuk hirdetni, így a jó és az igaz növeked-

ni fog mindazokban, akik tiszta szívvel érteni akarnak 
minket. Gyere velünk! 

Így történt, hogy a jó, az igaz, és az igazságos együtt 
járják a világot, és ha szólnak, csak a Jóistentől kapott 
bölcsességgel teszik. Minden más esetben hallgatnak…, 
de nem versengenek. 
 

„Ne dicsérje az okos a bölcsességét, az erős az erejét, 
a gazdag a gazdagságát; ha dicsekszik, dicsérje ne-
vem, hogy ért engem, aki jó, igaz, és igazságos va-
gyok a cselekedeteimben, mert ezt kedvelem. – 
mondja az Úr.” (Jer 9,23) 
 

Mérey Edit 
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TALLÓZÓ 
 

Vizsgáld meg! 
 
Az én egyik kedvenc módszerem az elmélkedés. Ha 
össze kellene foglalni egy szóban, akkor ezt monda-
nám: meditáció. Sok ember a meditáció szót rossznak 
gondolja, hiszen a keleti vallásokkal és a New Age filo-
zófiájával kapcsolják össze. Néhány keresztyén szeme 
előtt, amikor a meditációra gondolnak, az a kép jelenik 
meg, hogy az emberek kifacsart testtartásban a köldö-
küket nézve merengnek valamin. 

Lehet, hogy a keleti vagy a buddhista meditáció 
ilyen, de nem ezt értjük keresztyén meditáción, elmél-
kedésen. A Biblia 29 alkalommal használja a meditá-
ció/elmélkedés szót 
az Újszövetségben a 
hívők életével 
kapcsolatban. Isten 
azt akarja, hogy 
elmélkedj. 

Isten megígérte, 
hogy ha az Ő Igéjéről 
elmélkedünk, akkor Ő 
meg fog áldani. A Jó-
zsué 1:8-ban ezt 
mondja: 

,,Ne hagyd abba 
ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem ta-
nulmányozd (elmélkedj róla) éjjel-nappal, őrizd 
meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van ír-
va. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” 

Tehát Isten szerint meditálnod, elmélkedned kell az 
Ő Igéjén, ha sikeres akarsz lenni. 

Hogyan kell ezt csinálni? Nyiss ki egy szótárt és ke-
ress szinonimákat a „meditáció” szóra. Ezek között 
megtalálhatod a „kérődzés” szót is. Talán nem is isme-
red a szó jelentését, hacsak nem vagy jártas az állattar-
tásban. A tehén kérődzik, amikor a táplálékát rágja. Új-
ra és újra megrágja a táplálékot a szájában. 

Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a Szentíráson 
elmélkedünk. A tehén megeszi a füvet, megrágja, és az 
a gyomrába kerül, ahol reakcióba lép az ott lévő savak-
kal és anyagokkal. Aztán ez egy kis idő múlva vissza-
kerül az állat szájába, de ekkor már más az íze, és a te-
hén azt rágja tovább. Ez a folyamat ismétlődik újra meg 
újra, és az állat így nyer ki minden értékes cseppet a 
táplálékából. 

A Bibliai elmélkedés is hasonló ehhez, csak éppen 
az emésztés a gondolatainkban zajlik. Isten azt akarja, 
hogy minden értékes szellemi táplálékot megszerezzünk 
az Igéből. Azt akarja, hogy rágjuk meg, aztán emésszük 
meg, majd újra rágjuk meg egy kicsit. 

A keresztyén meditáció azt jelenti, hogy gondolko-
zol a Szentírásról. Ugyanúgy meditálsz a Szentíráson, 

mint ahogy a tehén rágja a táplálékát: megrágja, aztán 
felkérődzi, megint megrágja, aztán újra megrágja… 

A „Vizsgáld meg” módszer, egy nagyszerű módja 
annak, hogyan tanulmányozd a Bibliát. Ennek a mód-
szernek az alkalmazásával, az olvasott szöveget kérdé-
sekkel vizsgálod meg, szinte, mint egy légkalapáccsal. 
Azért, hogy segítsek neked, hogyan tedd, megosztom 
veled az egyik legerősebb betűszót, amit valaha is hasz-
náltam: ŰRÁLLATKÁK (angolban: SPACEPETS) A 
kifejezés minden betűje egy kérdés kulcskifejezésének 
kezdő betűje, mellyel Isten Igéjét kérdezheted. 

1. SIN – BŰN 
Van-e valamilyen 

bűn, amit meg kell 
vallanod? Isten 
Igéjéből megértettél-e 
valamit, amit jóvá kell 
tenned, el kell 
rendezned Istennel? 

2. PROMISE – 
ÍGÉRET 

Van-e ígéret, melyre 
igényt tarthatsz? Isten 

Igéjében több mint 7000 ígéret van. Kérdezd meg, 
vajon az olvasott igeszakasz tartalmaz-e általános ígére-
tet. Kérdezd meg, megfelelsz-e az ígéret feltételeinek. 
Minden ígéretnek van feltétele! 

3. ATTITUDE – HOZZÁÁLLÁS 
Van-e olyan dolog, amihez a hozzáállásodat meg 

kell változtatnod? Valami, ami felől másképpen kellene 
gondolkoznod? Kell-e dolgoznod valamilyen negatív 
hozzáállásodon, magatartásodon, mint aggodalom, bűn-
tudat, félelem, magányosság, keserűség, büszkeség, 
apátia, önzés… 

4. COMMAND – PARANCS 
Van-e parancs, amelynek engedelmeskedned kell, 

függetlenül, hogyan érzel iránta? 
5. EXAMPLE – PÉLDA 
Van-e példa, amelyet követned kell? Vannak-e kö-

vetendő, pozitív példák, vagy elkerülendő, negatív pél-
dák? 

6. PRAYER – IMA 
Van-e ima, amelyet imádkozhatsz? Pál, Dávid, Sa-

lamon, Illés, Ézsaiás és sokan mások imádkoznak a 
Bibliában. Elmondhatod az ő imáikat, tudva, hogy azok 
választ kaptak, mert a Bibliában és Isten akaratában 
vannak. 

7. ERROR – HIBA 
Van-e valami hiba, amit el kell kerülnöd? Bölcs do-

log tanulni a hibáidból, még bölcsebb tanulni mások hi-
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báiból! Nincs időnk magunk elkövetni minden hibát. 
Tehát mit tanulhatsz a Biblia szereplőinek hibáiból? 

8. TRUTH – IGAZSÁG 
Van-e valami igazság, amiben hinned kell? Gyakran 

olvasunk olyan dolgokat a Szentírásban, amiről egyéb-
ként nem tudhatunk. Egyszerűen el kell hinnünk, mit 
mond a Biblia az Atya Istenről, Jézusról, a Szent Lélek-
ről, a múltról, a jövőről, a Mennyről, a Pokolról vagy 
más témákról. 

9. SOMETHING - VALAMI 

Van-e valami, amiért imádhatod Istent. Egy-egy ol-
vasott bibliai szakaszban mindig találhatsz valamit, 
amiért hálás lehetsz Istennek, pl. valami, amit Isten tett, 
vagy amitől megóvott. 

A lista minden kérdése tartalmaz egy igét, valamit, 
amit megtehetsz vele kapcsolatban. Írd fel ezeket a Bib-
liádba, vagy egy jegyzetlapra, amit tarts a Bibliádban. 
Ezek segítenek neked, hogy „az Igének cselekvője” le-
gyél mindig, amikor a Biblián elmélkedsz, meditálsz. 
 

Rick Warren 
(Napi remény) 

 

 

Szeressük ki egymásból a jót! 
 

Böjte Csaba látogatása Monoron 
 
Örömre hívott, a létezés felett érzett örömre, a világra, a 
kicsiny dolgokra való rácsodálkozásra. Olykor nem is 
tudjuk, milyen kincsünk van, mennyi mindent kaptunk, 
csak panaszkodunk. Mária is panaszkodhatott volna a 
hosszú út után, amikor meglátogatta Erzsébetet, ám 

ehelyett örvendezett. 
Tudjuk felfedezni 

a másikban a szépet – 
buzdította hallgatósá-
gát. Elmesélte azt a 
történetet, amikor 
felvett egy stoppost, 
aki csúnya szavakkal 
kezdte szidni a fele-
ségét. Ezt ő nem 

hagyta annyiban, elmondta neki, hogy ő katolikus pap, 
és ha utasa így beszél, ki kell szállnia, nem viszi tovább. 
Miután a férfi úgy döntött, nem akar a zuhogó esőben 
az út szélén ácsorogni, kihúzta belőle, milyen jó tulaj-
donságai vannak a feleségének. Kezdte azzal, hogy jó 
palacsintát tud sütni, majd a végén már szinte szentté 
avatták az asszonyt. Ezzel a példával illusztrálta, milyen 
kevéssé tudunk rácsodálkozni a másikban jelen lévő 
fényre. Pedig ha meglátjuk a szépet, és ha cselekvően 
élünk a világban, nem csak nyafogunk, akkor szebb lesz 
az életünk. 

A hokimeccsen is izgalmasabb a pályán lenni, mint a 
kispadon kommentálni az eseményeket. A sípályán le-
jönni is nagy kihívás, mégis elindulunk. Nem kell min-
dig a legkönnyebb megoldást keresni. Isten vezetését a 
GPS irányításához hasonlította: ha eltévedünk, nem szid 
meg, nem moralizál, hanem azt mondta: újratervezés. 
Merjünk mindig talpra állni, elindulni! 

Fontos, hogy tudjuk buzdítani, lelkesíteni a többie-
ket. Jézus nem mond le a bűnösökről, hanem igyekszik 
talpra állítani őket. Az evangéliumban Zákeust is meg-
szólítja, lehívja a fáról és nála vacsorázik: megszakítja 
érte az útját, szereti őt. Zákeus, a vámos – ma azt mon-

danánk bankár – ezt követően a fele vagyonát a szegé-
nyeknek adja. Bánjunk mi is ilyen szeretettel egymás-
sal! Olyan ez, mint a göcsörtös akácfának a napfény és 
a meleg tavaszi eső: ezek hatására méz fakad belőle. 
Szeressük ki egymásból a jót! – kérte. 

Böjte Csaba a tőle megszokott humoros előadás-
móddal festette hallgatói elé, mi másképp is szólhatott 
volna például a feltámadás utáni találkozáskor a koráb-
ban őt háromszor megtagadó Péterhez: „Előállhatott 
volna egy kakassal is, és megkérdezhette volna tőle: 
ismered ezt az állatot? Aztán ott maradhatott volna 
egyedül a fene nagy igazával”. De ő nem tesz szemre-
hányást, hanem szereti a tanítványokat. Az értékek hie-
rarchiájának legbelső körében a szeretet áll, nem az iga-
zság. 

Saul/Pál apostol példáját idézte fel: ideológiai ala-
pon gyilkosságokat szervezett, vagyis ma terroristának 
neveznénk. Mégis ő volt az, aki később megírta a szere-
tet csodálatos himnuszát. Nagyon hosszú út vezetett 
Szent István vértanútól a szeretet himnuszáig! Szent Fe-
renc a maga korában rablókat fogadott be a kolostorába: 
nem az ítélkezés, hanem a szeretet parancsára cseleke-
dett. A rablókból társai lettek. Mindannyian felnőhe-
tünk a magunk szeretethimnuszához, ami bennünk van. 
Felidézte még a dévai polgármester példáját, aki hata-
lommal bíró, rettegett ember volt. Egyszer a gyerekek-
kel elmentek felköszönteni a névnapján, a gyerekek 
énekeltek, ő pedig elmondta neki, mennyivel egysze-
rűbb, ha ő befogadja ezeket az árvákat, mint ha az in-
tézmények és a börtönök között hányódnak. Ha el-
mondta volna ennek a nagyhatalmú embernek, amit 
kezdetben gondolt róla, sosem alapíthatta volna meg a 
gyermekotthont. Így pedig ez a polgármester egy idő 
után Déva díszpolgárává avatta gyermekmentő tevé-
kenységéért. 

Thullner Zsuzsa 
http://www.regiolapok.hu/ 
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Jézus követésének veszélye 
 
Jézus tanítványai hamar felismerték, hogy mennyire 
kényelmetlen, sőt alkalmanként veszélyes is lehet az, ha 
Őt követik. Jézus ijesztő kérdéseket tesz fel és zavarba 
ejtő, váratlan kihívások elé állítja őket. Így történt ez az 
ötezer ember megvendégelésekor is: „Honnan vegyünk 
kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte 
tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog ten-
ni.” (Jn 6:5b-6) 

Jézus nem azért tesz fel kérdéseket, mert nem tudja a 
választ. Jézus a kérdésével szükségleteket azonosít és 
problémákra mutat rá (nincs ennivaló). Nem azért tesz 
fel kérdést, mert 
megoldást keres. 
Már tudta a megol-
dást a kérdés 
feltevése előtt is. 
Azért tesz fel 
kérdést, hogy 
rámutasson egy 
szükségletre, amely 
a térdeinkre 
kényszerít és 
engedelmességre 
késztet. Jézus 
kérdései (hol, 
hogyan, ki, mivel) a 
korlátozottságunkat 
leplezik le. Jézus követése nagyon hamar szembesít a 
saját korlátainkkal. 

A Jézus által adott feladatot maga Jézus hajtja végre 
– „ő már tudta mit fog tenni.” 

Nem azt kéri, hogy azt tegyük, amit csak ő tud meg-
tenni, hanem azt kéri, hogy legyünk hajlandóak részt 
venni abban, amit ő tesz. Nem azért von be a munkájá-
ba, mert ő nem tudja végrehajtani egyedül. Az a tény, 
hogy bevon minket a munkájába nem a korlátozott ha-
talmáról, hanem a korlátlan szeretetéről árulkodik. Nem 
azért von be bennünket a munkájába, mert kevés lenne 
az ereje, híján lenne képességeknek, esetleg kicsúszott 
volna valami a kontrollja alól, vagy meglepte vagy fel-
borította volna valami a terveit. Szeretetének jele az, 
hogy hajlandó bevonni minket a munkájába, mert azt 
akarja, hogy így megismerjük őt (Ézs 45:2-3). A mun-
ka, amit elvégez rajtunk keresztül, értünk is van. 

Az ötezer ember megvendégelésének csodája nem 
pusztán élelmet biztosított a tömeg számára, hanem 
próbára tette a tanítványokat is. A lehetetlen helyzetek 
és parancsok, amelyeket Jézus hoz az életünkbe, leg-
alább annyi igazságot elárulnak rólunk, mint amennyi 
szükségletet betöltenek rajtunk keresztül. A veszély ab-
ban rejlik, hogy olyan dolgokat tudunk meg magunkról 
ezekben a helyzetekben, amelyek nem fognak majd tet-
szeni nekünk. Próbára fog tenni – néhányban ezek kö-
zül elbukunk majd. 

A másik veszély, amivel szembetaláljuk magunkat 
Jézus követésekor az, hogy folyamatosan meglep ben-
nünket előre nem látható, kiszámíthatatlan és lehetetlen 
parancsokkal, kihívásokkal, helyzetekkel és változá-
sokkal. Nagyon kevés dolog fog úgy történni, ahogy 
terveztük vagy szerettük volna. 

Jézus rajtunk keresztül végzett munkája azt jelenti, 
hogy rendszeresen lehetetlen, ijesztő, félelmetes, előre 
nem tervezett, nagy kihívást jelentő helyzeteket hoz az 
életünkbe, ahogy a tanítványait is meglepte az ötezer 
ember semmiből való megvendégelésének elképesztő 

parancsával. A 
veszély, ami Jézus 
követésében „fenye-
get” az, hogy az 
életünk és szolgála-
tunk nem olyan lesz, 
mint ahogy azt 
terveztük. Amikor 
úgy döntöttünk, 
hogy őt követjük, 
akkor azt is 
eldöntöttük, hogy 
feladjuk az életünk 
feletti kontrollt. 
Jézus követése azzal 
jár, hogy olyan 

valaki mellé szegődtünk, aki a lehetetlen dolgok megté-
telében érdekelt, akit nem tudunk kontrollunk alatt tar-
tani, aki rendszeresen meg fog lepni, sőt időnként akár 
sokkolni is bennünket, nem várt kihívásokat és változá-
sokat fog hozni majd az életünkbe. 

Jézus követése soha sem szolgálta azt a célt, hogy 
könnyű, kiszámítható, kényelmes utunk legyen. Kanya-
rokat és meglepetéseket fog hozni az utunkon, de az út 
oda vezet, ahol Jézus lakik. Túl sok ember – köztük 
missziói munkások, lelkipásztorok és szolgálatok – 
azért követik Jézust, mert azt gondolják, segítséget kap-
hatnak tőle a terveik megvalósításához, ahelyett, hogy 
Krisztus tervének megvalósításában ők nyújtanának se-
gítséget. 

Jézus tudja, hogy mit akar elvégezni az életedben és 
szolgálatodban. Amikor kérdésekkel nézünk szembe, ő 
már tudja a választ és azt is, hogy mit fog tenni. Ő vég-
re fogja hajtani azt, ami a terve az életeddel és szolgála-
toddal. Bevon bennünket, de mindezt úgy teszi, hogy 
közben megengedi, hogy nem várt, lehetetlen és elké-
pesztő parancsokkal és feladatokkal szembesüljünk. 

Így szembesülhetünk a saját korlátainkkal és egyben 
az Ő korlátlan hatalmával. 

Grész Gábor 
https://egytanu.wordpress.com/ 

 



M A N N A   2014. december 

 15

Tanmesék 
 
 

Egyik napon a bölcs rabbihoz egy férfi jött, és így panaszkodott: 
– Rabbi, elviselhetetlen az életem. Hatan lakunk egy házban, s rette-

netesen unalmas minden. Mondd, mit csináljak? 
A rabbi ezt mondta neki: 
– Tudod mit, végy egy bakkecskét, és vidd be a szobátokba. 
A férfi felháborodva mondta: 
– Egy bakkecskét a szobába? 
– Igen, igen. Tedd, amit mondtam – szólt a rabbi –, aztán egy hét 

múlva gyere vissza! 
Egy hét múlva megjelent az ember a rabbinál, idegileg teljesen kime-

rülten: 
– Nem bírjuk tovább elviselni. A kecskebak olyan büdös és mozgékony, hogy nem tudunk a szobában megma-

radni. 
– Rendben van – válaszolt a rabbi –, menj haza, és a bakkecskét kösd az istállóba, aztán egy hét múlva gyere 

vissza! 
Gyorsan eltelt az a hét is, s örömtől sugárzó arccal jött vissza az ember: 
– Ó, rabbi, milyen nagyszerű az élet! Áldott minden perc, amikor hatan együtt vagyunk, a bakkecske nélkül! 

 
 

Egyszer a király sétára indult a királyi kertben. Nyomasztó látvány 
tárult elé: hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. 

A tölgyhöz fordult. 
– Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő - 

mondta a tölgy. 
A fenyőre nézett. 
– Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővesz-

sző. 
A szőlőhöz lépett: 
– Megfonnyadtam, mert soha sem tudnék úgy virágba borulni, mint 

a rózsabokor. 
Egyetlen egy élettel teli, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. 
– Azt gondoltam – szólt az árvácska, – amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ül-

tettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, 
mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. 
 
 

Egyszer egy császár magához hívatta az alattvalóit és ezt mondta 
nekik: 

– Ma az összes ellenségem meg fog semmisülni. 
Néhány órával később a szolgák karon fogva látták a császárt az 

ellenségeivel sétálni, miközben nagyokat nevettek együtt. A szolgák 
meg is kérdezték urukat: 

– Császárunk, hát nem azt mondtad, hogy végzel az ellenségeid-
del? 

A császár jóságosan elmosolyodott: 
– De hiszen így is tettem. A barátaimmá fogadtam őket. 

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imád-
kozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lk 6:27-28) 

 
Forrás: http://keresztenyszepsegportal.hu/ 
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Fületlen bögre 
 
Ma este elmosogattam éppen nyolcra. 
Rakosgattam a bögréket fel a polcra. 
Kettő van fületlen, de elölről szépek, 
Egészen olyanok, mint a többi épek. 
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, 
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni. 
 
Most eszembe jutott sok felebarátom, 
Hogyha képletesen fületlennek látom, 
Úgy teszem-e őket életem polcára, 
hogy ne lássunk mindig arra a hibára? 
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra, 
Mert (csak ha így térek egyszer nyugovóra) 
Akkor tesz el az igazságos Isten 
– Ahogy a bögréket rakosgattam itt lenn – 
A mennyei polcra nagy irgalmú szemmel 
Hátrafelé az én letörött fülemmel. 
 

Túrmezei Erzsébet 

„akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére 
míveljetek.” (1Kor 10,31) 
 
A testté-létel nagy csodája egy kisgyermekben megy 
végbe, a megdicsőülés nagy csodája újra letűnik a dé-
monoktól megszállt völgyben, a feltámadás csodája pe-
dig egy tengerparti reggelibe alázkodik bele. Ezek nem 
ellentétek, hanem Isten nagy kijelentése. 
Hajlamosak vagyunk arra, hogy keresztyén tapasztala-
tunkban valami csodálatosat várjunk; hősies érzéseink 
még nem jelentik azt, hogy hősök is vagyunk. Diadal-
masan átmenni egy válságon egészen más, mint minden 
nap Istent dicsőítve élni, amikor annak nincs tanúja, 
nincs rivaldafény, amikor senki a legcsekélyebb figye-
lemre sem méltat. Ha tán nem kívánjuk is a középkori 
szentek dicsőségét, mégis legalább annyit megkíván-
nánk, hogy az emberek megjegyezzék rólunk: „Milyen 
csodálatosan imádkozik ez az ember!”, „Milyen kegyes, 
áhítatos asszony!”. Amikor igazán odaszántad magad 
Jézus Krisztusnak, elérted azt a fenséges magaslatot, 
ahol már soha senki nem gondol arra, hogy észrevegyen 
téged, hanem csak azt az egyet veszik figyelembe, hogy 
Isten hatalma kiárad rajtad át. 

Oswald Chambers 
 
 

 

Örömhír 
 
Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy november 3-án megszületett Máté 
Dániel, Máté Arnold és Noémi testvéreink elsőszülött gyermeke. 
Isten áldását kívánjuk a kis család életére! 
 
„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
jutalom.” (Zsolt 127,3) 

 
 

Ünnepi programok gyülekezetünkben 
 
December 21-én, vasárnap délután karácsonyi Gyerekklub. 
December 25-én, csütörtökön délelőtt 9,15-kor imaóra, biblia-
körök, 10 órakor ünnepi istentisztelet, délután 5 órakor gyerek-
karácsony. 
December 26-án nincs alkalom. 
December 28-án, vasárnap délelőtt 9,15 órakor imaóra, biblia-
körök, 10 órakor és délután 5 órakor istentisztelet. 
December 31-én, szerdán 18,30-kor óévbúcsúztató istentiszte-
let, szilveszteri közösségi játék és szeretetvendégség, 
ifiszilveszter. 
Január 1-én, csütörtökön 10 órakor újévi imaóra és istentisztelet. 
Január 4-én, vasárnap délelőtt 9,15-kor imaóra, bibliakörök, 10 
órakor úrvacsorai istentisztelet, délután 5 órakor istentisztelet. 
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A JUBILEUMI REJTVÉNY MEGFEJTÉSEI 
 
1. Ki játszotta Mózest 2013-ban a bibliaköri évzárón? 
Boda Gábriel. 
2. Mi az a két (fő)dolog, ami nem volt meg 1965-ben 
az imaház épületén, a mai állapothoz képest? 
A bemerítő medence és a bejárat feletti kereszt. 
3. Hány éves volt Manci néni, amikor az Úrhoz költö-
zött? 102 éves. 
4. Készült-e interjú a Mannába Szakács bácsival? 
Igen. (2008 novemberében) 
5. Hányan merítkeztek be nálunk 2012 Pünkösdjén? 
Hatan. 
6. Ki nézte végig az 1965-ös megnyitó istentiszteletet 
kisfiával a nyakában, az imaház lépcsőházából? 
Id. Ádány Mihály. 
7. Ki volt a lelkipásztor Beharka bácsi után? 
Reviczky Mátyás. 
8. Vezényelte-e valaha az énekkart Fejős Gábor? Igen. 
9. Találkozott-e a gyülekezetben Szakács bácsi és Simon 
Dávid? Nem. 
10. Ki adományozta azt az ezüst tálat a gyülekezetnek, 
amiben a hálaadónapi oltárra tesszük a gyümölcsöt? 
Czifranics Győző bácsi. 
11. Melyik ország testvériségétől kaptuk a székeket az 
új imaházba 1965-ben? Svédország. 
12. Minek a helyén nyílt meg a Gyülekezet első ima-
terme? Egy kocsma helyén. 
13. Melyik két ige lett elhelyezve az új imaház alapkö-
vébe? 
„Uram, a te szemeid e házra nézzenek éjjel és nap-
pal.” (1Kir 8,29) és „Békesség legyen a te falaid kö-
zött Jeruzsálem, … Jeruzsálem, te szépen épített 
város.” (Zsolt 122:7, 3) 
14. Melyik az az étel, amit Sztasák Erzsike néni híre-
sen jól tud elkészíteni? 
Bolognai spagetti és gyümölcsleves. 
15. Hány nap telt el az új imaház alapkőletétele és az 
ünnepélyes megnyitó között? 755 nap. 
16. Hány lépcső van az imaházi lépcsőházban az alag-
sortól a lelkipásztori irodáig? 57 lépcső. 
17. Melyik évben zárták be véglegesen az Árvaházat? 
1950-ben. 
18. Tagja volt-e a pengetős zenekarnak Bodosi Irén 
(néni)? Igen. 
19. Milyen szokása volt Szakács bácsinak a tanuló ifjú-
sággal kapcsolatban családlátogatáskor? 
Elkérte az ellenőrző könyvüket, és tüzetesen végig-
nézte. 
20. Mit mondott Nagy Gergő (János és Zsuzsa fia) egy-
szer Szakács bácsinak, amikor meglátta őt a gondnokla-
kás ajtajában? 

„Szakács bácsi, hol hagytad a másik cipődet?” 
21. A legendárium szerint, melyik éneket szerette éne-
keltetni Lukács Edit (néni), a neki szívhez szóló prédi-
kációk után? „Igaz beszéd ez, és elfogadásra méltó.” 
22. Ki mondta a sógornőjének ezt: Ilyen fiatalon még senki 
sem „futott be „gyülekezeti karriert”, mint te gyülekezeti 
„vénné-ként”? Ádány Sándor. 
23. Ki volt az a gyermek, akit először mutattak be az új 
imaházban, 1965 decemberében? Ádány Anikó. 
24. Szolgált-e a gyülekezetünkben teológusként Lukács 
Tamás lelkipásztor? Igen. 
25. Mi volt a neve a Mannát megelőző gyülekezeti új-
ságnak, amit Nagy János (bácsi) szerkesztett? 
Budai Őrálló. 
26. A gyülekezetből melyik két testvér tanult és gyako-
rolt szakmája a villanyszerelés? 
Kiss Pali és Bencsik Pista (bácsi). 
27. Ki volt oszlopos tagja gyülekezetünkből a Jákim 
Stúdió nevű keresztyén színházi csapatnak? 
Nagyné Kalán Évi. 
28. Ki kapta kitől a túloldali bögrét ajándékba 2012-
ben? 
Ádány Mihály Zsigovics Gézától. 
29. Kinek a gyermeke bújt meg a Palacsintázó tagjairól 
készült fényképen a lábak között? 
Sonkoly Tamás. (Patrik) 
30. Melyik volt az első közös ének (HH) 1965-ben, a 
megnyitó istentiszteleten? 
310-es, Ó, seregeknek Istene. 
31. Vezetett-e valaha imaórát Gulyás Zsombi? Igen. 
32. Régebben mikor kellett felállnia a gyülekezetnek a 
kezdő imádsághoz az istentisztelet elején? 
Amikor Szakács bácsi a szószék előtti tér első lép-
csőjére fellépett. 
33. Kinek a bibliaóráin volt hangsúlyos a „központi 
igazság”? Kmety Anci néni. 
34. Melyik (most is a gyülekezet tagjai) házaspár volt 
az, akik egy időben merítkeztek be? 
Nagy Lajos és Irénke; Kusztor Péter és Kriszti. 
35. Hogy hívták azt a kedves nénit, aki a gyermekei 
aranyköpéseit egy füzetben gyűjtötte össze? 
Tóth Józsefné, Jolánka néni. 
36. Hány bemerített tagja van most a gyülekezetnek? 
148 fő. 
37. Kikkel tanított már együtt bibliaköri pályafutása so-
rán Nagyné Zsuzsa (néni)? 
Gulyás Bogi, Gulyás Kinga, Zsigovics Virág, Gu-
lyásné Tündi. 
+1 Miért pont 37 kérdés van? Mert ennyi hely volt. ☺ 

 
 

Sajnálatos módon senkinek sem hozta meg a kedvét ez a rejtvény, hogy vegye a fáradtságot és kitöltse. 
Így az ajándék nálam marad.                                                                                                                                                                                                                                   Á. J. 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A novemberi, jubileumi rejtvény megfejtését az előző 
oldalon találhatjátok, sajnos, a megfejtők neveinek helye 
most üresen maradt. 

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 25-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 Máriát lát-
hatjátok, amint az angyal 
így szól hozzá: 

„„Üdvözlégy, kegye-
lembe fogadott, az Úr 
veled van!” Mária meg-
döbbent ezekre a sza-
vakra, és fontolgatta, 
mit jelenthet ez a kö-
szöntés. Az angyal ezt 
mondta neki: „Ne félj, 
Mária, mert kegyelmet 
találtál az Istennél! Íme, 
fogansz méhedben, és 
fiút szülsz, akit nevezz 
Jézusnak. Nagy lesz ő, 
és a Magasságos Fiá-
nak mondják majd; az 
Úr Isten neki adja aty-
jának, Dávidnak a trón-
ját, ő pedig uralkodik a 
Jákób házán örökké, és 
uralkodásának nem 
lesz vége. 
(Lk 1: 28-33) 
 
Színezzétek ki a képet, 
majd a nevetekkel ellátva 
dobjátok be a szokásos 
dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetekben a karácsonyi történethez kapcsolódó nyolc nevet, fogalmat kell megkeresnetek. Színezzé-
tek különböző színűre azokat a kockákat, amelyekben ezek találhatók. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vág-
játok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

B J Z J Á S Z O L Á M

E S Z D E S Z F A B Á

T C L J Ó Z S E F R R

L K I X Y Ö R Á M A I

E A Ö E M M N V Ö H A

H Í P Á S Z T O R O K

E W Z Ö Á K N D T M M

M M Q B Ö L C S E K Ő
 

 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
A karácsonyról szóló igeversek szavai összekeveredtek. Állítsátok helyes sorrendbe a szavakat, írjátok le a kipon-
tozott vonalra a jó megfejtést, és keressétek meg ezeket az igéket a Bibliából, hogy le tudjátok írni az igehelyeket 
is. Ha elkészültetek, a nevetekkel ellátott rejtvényt vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
SZÜLETETT DÁVID ÖRÖMET NE AZ ÚR AMELY MERT VÁROSÁBAN AZ EGÉSZ NEKTEK NAGY 
AKI ÍME ÜDVÖZÍTŐ FÉLJETEK MA HIRDETEK LESZ NÉP ÖRÖME NEKTEK KRISZTUS A. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ÍZRÁELBŐL JÁKÓBBÓL CSILLAG TÁMAD KIRÁLYI SZÁRMAZIK PÁLCZA ÉS. (Károli) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AKI BETLEHEM TE SZÁRMAZIK VAGY ÍZRÁELEN EFRATAI KÖZÖTT JÚDA FOG PEDIG 
URALKODNI BÁR NEMZETSÉGEI A BELŐLED LEGKISEBB MÉGIS AZ. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DICSŐSÉGÉT LETT Ő AZ TESTTÉ LÁTTUK ÉS LAKOTT IGE AZ KÖZÖTTÜNK. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

(utólag) november-
ben született 
testvéreinket! 

 
 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Ádány Szilvia (nov. 8.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Soltész Attila (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

 

„Atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, 
aki felépíthet, és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között.” 
(ApCsel 20,32) 
 
Pál apostol erősíti az efézusiakat, akik között három évig tanított. Most 
az Úr kezére bízza őket, mert neki van hatalma tovább építeni őket, 
hogy örökségüket megkapják. Nekünk egyenként élő kövekként kell 
működnünk, úgy épülhetünk fel egy láthatatlan, szellemi házzá. Ha 
most erősnek érezzük magunkat, ne dicsekedjünk, mert máskor nekünk 
lesz szükségünk erősítésre. Az erős ne keresse a saját hasznát. Az 
erőtelen erőtlenségét hordozni nagy feladat. Akarjatok részt venni az 
építkezésben. A hitben erőtelen, vagy a csüggedt szívű testvér segítése 
nem bírálatból áll, hanem a bennetek lévő reménységből fakadó öröm 
és békesség megnyilvánulásából. Tartsátok magatokat távol azoktól a 
dolgoktól, amik gyengítik az Úrral való közösségeteket. Adjon nektek 
erőt az a hit, hogy kegyelmet találtatok és Isten népe közé tartoztok! 
 

Lukács Edit 
  

 

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 
 

Máténé Csikéri Noémi (dec. 6.) 
Simola Ilona (dec. 6.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Kissné Karácsony Andrea (dec. 14.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Kusztor Péter (dec. 27.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Bodáné Gajdács Rebeka (dec. 30.) 

 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” 
(Zsolt 90,12) 
 
Nagyon fontos, hogy ne felelőtlenül járjunk ebben a világban, hanem 
értelemmel és Isten előtt való kedvességben. „Az Úrnak félelme feje a 
bölcsességnek.” (Péld 1,7) Az Úr iránti tisztelet és bizalom eljuttat ti-
teket arra a pontra, hogy egyre jobban akarjátok, hogy Vele legyetek. 
Csak az Úr tud megtanítani titeket arra, hogy jól tudjátok felhasználni a 
rendelkezésetekre álló időt. 

Bölcsességre és értelemre van szükségetek, hogy megszerezzétek 
ezt a képességet, és ezt kérnetek kell. Péter apostol szerint józanul, ébe-
ren és mértékletesen kell élnünk, hogy imádkozhassunk. 

Kívánom, hogy minden nap legyen találkozásotok az Örökkévaló-
val, és bölcs szívvel gondolkodjatok életetek felől! 
 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

– Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, tinédzserek 
alkalma (Palacsintázó), 
gyerekeknek 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 dé-
lutáni istentiszteletet a Kamaraer-
dei Idősek Otthonában tartjuk. 

Kéthetente Szülők klubja, közben 
Biztos Szikla Klub és gyermekvi-
gyázás. 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 

Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándor 
 

„Áldott az Úr, hogy meghallgat-
ta esedezéseimnek szavát. Az 
Úr az én erőm és pajzsom, ő 
benne bízott szívem és megse-
gíttettem; örvend szívem és 
énekemmel dicsérem őt.” (Zsolt 
28: 6,7) 
 

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

Fotó: Zsigovics Géza (illusztrációk: internet) 

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


