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Karácsony éjjelén 
 

Karácsony éjjelén nagyobb a teher, 
ha tudjuk: ma szeretni kell? 
 

Karácsony éjjelén jut-e béke a szívbe, 
vagy visszazuhanunk 
a „nekem mindegy” közönyébe? 
 

Karácsony éjjelén hisszük-e értelmét 
a megbocsátó szónak, 
vagy fásultan mondjuk: 
„Majd meglátjuk, mit hoz a holnap”. 
 

Karácsony éjjelén hallgatunk 
sok, káoszt keltő hírre, 
vagy valljuk, hogy csak 
„egy volt és marad a világ reménye”! 
 

Mérey Edit 
  

 

Ugye, te is szerettél volna a karácsonyi 
kiválasztottak között lenni? 

 
Az egyik legizgalmasabb dolog, ami az emberiséggel 
valaha történt, Jézus születése volt. Csak éppen az em-
beriség nagy része lemaradt erről. Két csoport szerzett 
csak tudomást róla, mindkettő látványos „díszletek” kö-
zött: 

• A napkeleti bölcsek, akik meglátták az égen Jé-
zus fényes csillagát; 

• És a pásztorok, akiknek fantasztikus angyalse-
reg énekelt villogó fényhatások között. 

Volt időm ezen töprengeni, mert az elmúlt két hétben 
ezeket a történeteket olvastuk este a fiúkkal a gyerek-
bibliából. (Ezt nem azért írtam le, hogy szuperszent csa-
lád képét mutassam, ettől távol vagyunk, például a mai 
bibliaolvasás is ágyon ugrálásba fulladt… Minden tör-
ténetet egy hétig újraolvasunk, így nekik is megmarad 
belőle valami, és én is mélyebb üzeneteket találok ben-
nük.) 

Isten nem ébresztett fel a bolygón mindenkit, 
hogy örüljenek vele Jézus születésének, hanem csak 
két, egymástól nagyon különböző csoporthoz szólt. 

Szeretném, ha Isten hozzánk is szólna, és meghalla-
nánk, amit mondani akar! Mit tanulhatunk erről ettől a 
két csoporttól? 

Gondoljunk először bele a napkeleti bölcsek hely-
zetébe. Nem sokat tudunk róluk, de valószínűleg aszt-
rológusok voltak Babilóniából, akik a népszerű véleke-
déssel szemben nem értek oda Jézus születésére még 
azon az éjszakán, hanem valószínűleg csak 1-2 évvel 
később, amikor Jézus már kisgyerek volt (ezért rendelte 
el utána Heródes a két év alatti gyerekek kivégzését, és 
nemcsak az újszülöttekét).  

Én nagyon szeretem Istent, de akármilyen konkrét 
üzenetet kapnék tőle, akkor sem biztos, hogy elindulnék 
egy veszélyes, évekig tartó utazásra. Pláne nem egy 
csillagászati megfigyelés hatására, pláne nem az ókor-
ban, amikor az utazás veszélyes vállalkozás volt. Nem 
tudunk sokat ezeknek a bölcseknek a hitéről, de úgy tű-
nik, hogy nálam biztosan jobb hívők voltak, mert ők 
nem rettentek vissza a nehézségektől. Isten pedig meg-
jutalmazta őket, láthatták Jézust, az elsők között ismer-
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hették fel benne a Messiást (sőt, valószínűleg az ő aján-
dékaik segítettek Jézus családjának Egyiptomba mene-
külni Heródes elől). Utána pedig Isten nagyon konkré-
tan szólt hozzájuk, álmukban figyelmeztette őket, hogy 
ne menjenek vissza Heródeshez. 

Szeretnél olyan ember lenni, akihez így szól Isten, 
akit így használ az ő országának építésében? Ehhez a 
napkeleti bölcsek engedelmes lelkülete szükséges. Ők 
nem úgy voltak vele, hogy látták a csillagot, ebből sej-
tették, hogy megszületett a Messiás – és utána csak tü-
relmesen vártak, hátha majd egyszer feléjük is jár. 
Amikor imádkozom, Bibliát olvasok, igei tanítást hall-
gatok, akkor nem fog szólni hozzám Isten, ha az van 
bennem, hogy „na, majd meglátom, hogy engedelmes-
kedjek-e.” Ha így állok hozzá, akkor Isten inkább hall-
gat. De ha előre eldöntöm, hogy hitből elindulok, enge-
delmeskedem; ha ott van bennem, hogy „Uram, szólj, 
és megteszem!”, akkor Isten szólni fog, bevon az ő 
munkájába, vezet, pásztorol és megmutatja magát ne-
kem. Azt hiszem, a napkeleti bölcsek igazi hithősök 
voltak. – Isten ismeri a képességeimet, tőlem talán nem 
vár ilyesmit, de azt szeretné, hogy szeretetből bízzak 
benne. Döntsd el, hogy engedelmeskedni fogsz, és az-
tán kérdezd meg Istent, hogy mit kér. Ne fordítva 
próbáld. 

Gondoljunk bele a pásztorok helyzetébe is. Ők 
nem voltak sem túl bölcsek, sem túl gazdagok, Isten 
mégis bevonta őket Jézus születésének megünneplésé-
be. Ők a társadalmi ranglétra alján éltek egy sokak által 
megvetett, nagyon egyszerű életet. Amíg mindenki más 
mélyen aludt, ők valószínűleg csak úgy pihenhettek, 
hogy fél szemük azért az állatokon volt – és így ők 
meglátták Isten angyalainak a ragyogását is. 

Miért pont a pásztorokat választotta Isten? Ha 
annyira szerette Jézust, felébreszthetett volna egy foga-
dóst is, meg egy szülészprofesszort, nem? Esetleg né-
hány farizeust, hiszen ők különösen is várták a messi-
ást. Vagy akár mindenkit a zsidó népből. Vagy akár az 
egész emberiséget. De nem ezt tette, hanem a legsze-
rencsétlenebbeknek adta a legnagyobb örömet, ők tud-

ták meg először, hogy eljött a Messiás. Isten nem az ér-
demek, a vallásosság mércéje alapján döntött, hanem 
egyszerűen kegyelemből. 

Neked is nehéz az életed? Te is a társadal-
mi/érzelmi/anyagi ranglétra alsó részén érzed magad? 
Te vagy az, akit nem szeretnek, akit lenéznek? Istennek 
jó híre van számodra: különösen is fontos vagy neki! Is-
ten mindenkihez szólni akar, de csak a nyitott szívűek-
hez tud – márpedig aki kétségbeesett, aki bajban van, 
akit már minden megoldás érdekel, az kinyitja a szívét. 
Ha úgy érzed, hogy bajban van az életed, kérd Istent, és 
ő szólni fog hozzád, ő mindig „közel van a megtört 
szívűekhez”. Ha magadra ismersz ebben, olvasd el az 
egész 34. zsoltárt, ahonnan ez az idézet is származik. 
Sőt, ne csak olvasd, imádkozd el. 

A kényelmes életűek átaludták az emberiség leg-
izgalmasabb éjszakáját. Akik nem keresték teljes 
szívből, engedelmesen Istent, mint a napkeleti bölcsek. 
Akik nem érezték át az élet reménytelenségét, mint a 
pásztorok. A karácsonyi történet számomra félelmetes 
is, hiszen rámutat, hogy a kényelmes, lusta, önmaga kö-
rül forgó élet mennyire ki tud maradni a jóból, Isten ál-
dásaiból. Nem kényelmes és lusta karácsonyi időszakra 
vágyom, hanem a bejgli mellett is szeretnék Istenre fi-
gyelő szívvel ülni. 

A kedvencem ezekben a történetekben az, hogy 
mennyire megvidámította Isten az engedelmesek szívét 
- még jobban, mintha megnyerték volna a Megasztár 
döntőjét. A napkeleti bölcsekről azt olvassuk, hogy „uj-
jongó öröm töltötte be őket”. A pásztorok pedig „di-
csérve és magasztalva Istent” tértek vissza a nyájukhoz. 
Az a vágyam, hogy nekünk is ilyen karácsonyunk, ilyen 
életünk legyen, tele Istentől kapott örömmel. Ahogy az 
angyalok kórusa énekelte az Atya üzenetét: 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örö-
met, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
 

Sonkoly Tamás 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; 

 adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!” (Zsolt 100,4) 
 
November a hálaadás hónapja volt gyülekezetünkben. 
Már a hónap első napján hálát adhattunk Istennek egy 
kedves gyermekbemutatáson. Kusztor Péter és Kriszti-
na hozták el elsőszülött gyermeküket, Maja Zsófiát, 
most már abból az alkalomból, hogy imádkozzanak érte 
Isten és a gyülekezet színe előtt. 

November 8-án délután az igehirdetés és az azt kísé-
rő programok mind az evangélium továbbadását szol-
gálták. Az istentisztelet után a fenti kistermek egyiké-
ben, a láthatatlan színházban izgalmas útkeresésben 

vehettek részt az érdeklődők. Illatokat éreztek, tárgya-
kat tapintottak, hangokat hallottak, érintéseket éreztek, 
de nem láttak semmit. Eközben egy történet részesei 
lettek, amely igeversekből volt összeállítva: az ember 
teremtésétől indulva, eljutva a személyes döntésig, 
amely élet és halál között választ. 

November 14-én, szombaton pár lelkes érdeklődő 
vett részt a nyitott imaház alkalmunkon, amikor a délu-
tán során megismerkedtek az imaházzal, a gyülekeze-
tünk történetével és hitünk alapvető kérdéseivel. 
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November 15-én, a délelőtti istentiszteleten gyüle-
kezeti házunk 50 éves jubileumát ünnepeltük meg, 
amely egyben a gyülekezet hálaadó napja is volt. Az 
ünneplést Gulyás Zsombor és Tünde elsőszülött kislá-
nyának, Lucának a bemutatásával kezdtük, majd a hála-
adónapi oltár megterítése, az igehirdetés, a szép énekka-
ri énekek, az imaház építésének története, a szolgálatok 
mind a Gyülekezet Urára, az Ő hatalmára hívták fel fi-
gyelmünket. Nagy öröm volt a sok régi ismerőst kö-
szönteni, és érdekes színfolt volt az a pillanat, amikor (a 
jelenlévők közül mintegy húszan) felálltak azok a test-
vérek, akik annak idején, 1965. november 15-én részt 

vettek az imaház megnyitó istentiszteletén. Alkalmun-
kat bőséges szeretetvendégség zárta. 

November 22-én ismét különleges alkalmon adhat-
tunk hálát Istennek. Lukács Edit testvérünk 60 éves ze-
nei szolgálatától két orgonamű eljátszásával búcsúzott 
el, hozzátéve, hogyha nagyon szükség van rá, akkor 
még visszaül az orgona mögé. A köszönet szavát és az 
igei jókívánságot Ádány Mihály tolmácsolta nevünkben 
is Editnek. 

Soli Deo Gloria! 

 

  

  

  
 
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozza-
tok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. … 
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdes-
sétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pt 
2:5;9) 
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Az imaházépítés története 
 

„Örvendezek, mikor mondják nekem: menjünk el az Úr házába!” (Zsolt 122,1) 
 

A tavalyi évben emlékeztünk a Baptista Árvaház alapításának centenáriumára, és az Árvaházi Gyülekezet 
megalakulásának 90. évfordulójára. Idén pedig Isten iránti hálával emlékezünk arra, hogy elődeink ponto-
san 50 évvel ezelőtt avatták fel az új budai baptista imaházat. Magyarországon a II. világháborút követően, 
a szocializmus korszakában ez a kápolna épült elsőként a baptista imaházak máig gyarapodó sorában. 
 

Az 1965. november 15-én 
megtartott megnyitó ünne-
pély egy 37 éven át tartó fo-
lyamat végére tett pontot. 
Ugyanis már a gyülekezet 
létrejötte után néhány évvel, 
az 1928. március 12-i ta-
nácskozáson felmerült az 
imaházépítés gondolata. A 
jegyzőkönyv szerint a gyü-
lekezet megszavazta az e 
célra történő egyéni adako-
zást. 1929. november 1-jén a 

gyülekezet és különböző alakulatai felajánlása nyomán 
65 négyszögölet jegyeztek az építési telek megvásárlá-
sához. 1932. március 6-án Beharka Pál (1874–1943) 
lelkipásztor testvér bejelentette, hogy a taglétszám nö-
vekedése miatt az imaházat bővíteni szükséges. Ehhez 
Szép testvér tette le az első pengőt. 1936. november 8-
án, a tanácskozási órán Kondor Gyula testvér az 
imaházépítési alap támogatását szorgalmazta. Az 1940. 
január 7-i tanácskozás jegyzőkönyve szerint Kenyeres 
Györgyné testvér telket ajándékozott a gyülekezetnek 
imaház építésére. 1942. január 30-án a gyülekezet 
gyűjtéssel egybekötött ünnepélyt tartott az 
imaházépítési alap javára. Az 1943. november 7-i jegy-
zőkönyv szerint a gyülekezet Érden vásárolt egy telket 
befektetés céljából. 

A II. vh. után az imaház-építési alapból nem maradt 
más, csak a Kenyeres testvérnő által ajándékozott telek. 
És maradt egy háborús károkat szenvedett, romos ima-
ház. Az 50 főre apadt gyülekezet már 1945 szeptembe-
rére használhatóvá tette az imaházat. Az 1946. január 
1-jei tanácskozáson Szabó László (1902–1974) lelki-
pásztor (és egyházelnök) testvér felvetette, hogy az 
imaház részére megfelelő helyet kell keresni. Két hónap 
múlva napvilágra került Lehotzky József építész terve, 
amelynek megvalósítása 500 ezer pengőbe került volna. 
Ám jött a hiperinfláció, majd augusztus 1-jén az új 
pénz: a forint. 1947. november 9-én külön pénztárt állí-
tottak fel az építkezésre szánt adományok gyűjtésére. 
1950-ben egyrészt befejezte működését a Baptista Ár-
vaház, másrészt új lelkipásztor érkezett Vida Sándor 
(1907–1981) testvér személyében. A Rákosi-korszak 
éveiben háttérbe szorult az imaházépítés gondolata, a 
legfontosabb cél a megmaradás volt. 

A legválságosabb pillanat 1957 őszén következett 
be, amikor a gyülekezet lelkipásztor nélkül maradt, 

ugyanakkor hatósági rendelet érkezett a romos imaház-
épület lebontásáról. Az egyház akkori elnöksége csak 
egy megoldást tudott javasolni a gyülekezet számára: 
„Be kell zárni az imaházat, s a még ott lévő tagok he-
lyezzék át tagságukat a lakásukhoz legközelebb levő 
gyülekezetbe.” A testvériség azonban elsősorban a lel-
kipásztor-kérdéssel foglalkozott, amelyet végül is dr. 
Szakács Imre, Bp.–Wesselényi utcai presbiter (1923–) 
meghívásával sikerült megoldani, aki hivatalosan 1957. 
december 1-jén kezdte meg lelkipásztori szolgálatát. A 
lelki ház építése mellett a legsürgősebb feladattá az 
imaházépítés vált. Anyagi fedezetül csak a Kenyeres tv-
nőtől kapott telek maradt meg, a többit elvitte a II. vi-
lágháború és a gyülekezet anyagi gondjai. Volt azonban 
még egy fedezet, azok az imádságok, amelyeket a hívők 
1928-tól kezdve küldtek a Gyülekezet Urához.  

Az új lelkipásztor és az Elöljáróság első tennivalója 
az volt, hogy az építésügyi hatóságnál elérjék az ima-
házépület lebontásának elhalasztását. A tárgyalások so-
rán jóindulatot tapasztaltak, mert a menthetetlenül le-
bontásra ítélt kisterem helyett több lakás helyiségeit 
használatba vehették a gyülekezet alakulatai. Ugyanak-
kor a salétromos falak, az imaház padlója alól az esőzé-
seket követően feltörő talajvíz egyre méltatlanabbá tet-
ték a körülményeket. Egy komoly haszna azonban volt 
a régi épületben való térhódításnak, ugyanis az új ima-
ház épületét pontosan abban a méretben lehetett és volt 
szabad megépíteni, mint amilyen a régi volt! 

 
Bár gyülekezetünk anyagi erővel nem rendelkezett, 

az Elöljáróság a hit alapján állva megtette az első lépé-
seket az építkezés irányában. Dr. Szakács Imre lelki-
pásztor az első tanácskozási órán – 1958. január 12-én 
– arról tájékoztatta a gyülekezetet, hogy hamarosan el-
készül az új imaház terve. Az 1958. március 9-i jegyző-
könyvben pedig arról olvashatunk, hogy folyamatban 
van az építési engedély kérése. Nagy lépést jelentett a 
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telekcsere is, amelynek során a Kenyeres néni-féle tel-
ket különbözet megfizetésével elcseréltük a Páth János 
testvér által felkínált Villányi út 49. szám alatti telekre. 
Az első tervet Tomcsányi Lehel építész készítette, de a 
költségek nagysága – 2 millió forint – mindenkit meg-
döbbentett. Az egyház építésügyi bizottsága készített 
egy lényegesen szerényebb tervet, amelyet azonban 
Elöljáróságunk nem fogadott el. Ettől kezdve minden 
tanácskozási órán szó esett az imaházépítésről, gyakor-
lati lépés azonban nem történt!  

Istenünk magasabb gondolata kezdett kibontakozni, 
amikor Szakács testvér 1961. március 29-én Svájcba 
utazott, az Egyházak Világtanácsa Egészségügyi Osztá-
lya meghívására. Zürichben találkozott dr. David 
Hughey testvérrel, az amerikai Déli Baptista Szövetség 
európai képviselőjével. Beszámolt a hazai misszió ala-
kulásáról és a Budai Gyülekezet helyzetéről. S arról, 
hogy a romos imaházépület lebontása miatt egyre sür-
getőbbé válik egy új kápolna felépítése. Hughey testvér 
közvetítésével Szakács testvér felvette a kapcsolatot dr. 
Henry Cornell Goerner-rel (1908–1998), a Déli Baptis-
ta Szövetség missziói titkárával, aki miután tájékozó-
dott a helyzetről, és megtudta, hogy az imaház épülete 
amerikai bombatámadások miatt vált romossá, határo-
zott ígéretet tett: „Segítünk felépíteni a Budai Gyüleke-
zet imaházát!” 

Az 1961. november 5-i tanácskozási órán a lelki-
pásztor arról tájékoztatta a gyülekezetet, hogy az épít-
kezés megkezdéséhez szükséges pénz megérkezett az 
egyház központjába, továbbá, hogy az Alsóhegy utca és 
Köbölkút utca saroktelkén szeretnék felépíteni az új ká-
polnát. A Villányi úti telekre ugyanis az építésügyi ha-
tóság nem adott engedélyt. A saroktelek viszont dr. 
Kolba Vilmos fogász főorvos tulajdona volt, aki hétvégi 
szalonnasütő helyét először nem akarta eladni, de ami-
kor megtudta, hogy a baptisták templomot akarnak rajta 
építeni, megváltoztatta a döntését. 

A kápolna végleges tervét Csobaji Béla építész ké-
szítette el. Amikor a 2 millió Ft-os költség szóba került, 
az Elöljáróság sokallta, és kérte a terv leegyszerűsítését. 
Végül a hit talajára állva elfogadták a tervet, abban bíz-
va, hogy maga az Úr fogja felépíteni a Budai Gyüleke-
zet templomát. Elődeinknek nem kellett csalódni, az 
építkezés két esztendeje alatt végig megtapasztalták 
mennyei Atyánk gondviselését. 1962 novemberében 
megérkezett az elvi építési engedély. Ezt követően be 
lehetett nyújtani a Csobaji-féle tervet az építésügyi ha-
tósághoz a kivitelezés engedélyezése céljából. 1963 feb-
ruárjában a külföldi utak miatt az Állami Egyházügyi 
Hivatal bevonta Szakács testvér lelkészi működési en-
gedélyét. A nehézségeket növelte, hogy az építésügyi 
hatóság első fokon nem fogadta el a tervet. Ennek elle-
nére 1963. október 22-én sor kerülhetett a kápolna 
alapkövének letételére. Ezen a nagyon várt ünnepélyen 
dr. David Hughey, a Déli Baptista Szövetség képviselő-
je hirdette az igét, akit dr. Nagy József (1915–1985) a 
Magyarországi Baptista Egyház elnöke tolmácsolt. 

Az építkezés két éve alatt a gyülekezet tagjai fejen-
ként 71,5 óra társadalmi munkát vállaltak, amit 500 Ft 
készpénzzel is meg lehetett váltani. Hála az Úrnak, hogy 
sokan túlteljesítették órában és pénzben is a vállalásu-
kat. Ugyanilyen áldozatos hozzáállást tanúsítottak a 
külföldi testvérek is. Pl.: a svéd baptistáktól 250 széket 
kaptunk ajándékba, amelyekkel kényelmesen berendez-
hettük a megnyitásra kész kápolnát. 

 
A kápolna ünnepélyes átadására 1965. november 15-

én került sor. Délelőtt főleg a meghívott vendégekkel, 
délután a gyülekezet részvételével. Mindenki érezte, 
hogy „nagy dolgot cselekedett velünk az Úr!” Véghez-
vitte azt a drága munkát, amelyet az 1928. március 12-i 
tanácskozási órán elindított, és amelynek gondolatával 
37 évig foglalkoztatta a gyülekezet szívét. 

Immár ötven esztendeje használjuk ezt a kápolnát és 
bizonyságot teszünk arról, hogy az Úr szemei e házra 
néztek éjjel és nappal (1Kir 8,29). Hálatelt szívvel 
mondjuk el, hogy falai között milyen sok áldást nyer-
tünk az ige hallgatása, a közösség megélése, a bizony-
ságtételek, versek és ének-zenei szolgálatok által. Ne-
héz lenne számba venni, hányan tértek meg, születtek 
újjá vagy éltek át ébredést, elkötelezve magukat Jézus 
Krisztus mellett. Vagy azokat, akik itt találták meg hit-
vestársukat, hogy együtt kövessék Megváltójukat – a 
házasságban és a gyermeknevelésben is. Meg azokat, 
akik itt kötöttek életre szóló barátságokat. És azokat, 
akik itt kaptak elhívást különböző szolgálatok végzésé-
re a nekik adott kegyelmi ajándék szerint… 

Igen, mert csak ezek számítanak! A kőből készült 
imaház csak eszköz az Úr kezében, hogy a benne élő 
gyülekezet tagjai mint élő kövek felépüljenek lelki ház-
zá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljanak 
fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 
2,5) Csak a Gyülekezet Ura tudja, hogy ezt mennyire 
sikerült megvalósítani az elmúlt fél évszázadban! Ezért 
a hálás emlékezést követően – míg tart a kegyelem – 
igyekezzünk valamennyien hozzájárulni a lelki ház épí-
téséhez – sokak üdvösségére, és a mi Urunk dicsőségé-
re! 

Kolozs Nagy János 
(Elhangzott 2015. november 15-én, a budai imaház átadásá-
nak 50. évfordulójára megrendezett Hálaadó és Jubileumi is-
tentiszteleten.) 
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HÁLAADÓNAP 2015 
 

 
 

Néhány hálaadó üzenet az 50. jubileumra készült hálaadófalról 
 

A tövis 
 
Megállok a küszöb előtt 
egy pillanat torpanásig, 
mielőtt megnyílik szám, 
a lelkemen átcikázik 
mindaz, amiért ma este 
hálára dobban a szívem, 
Uram, irgalmas Istenem! 
 
Először talán a kenyeret, 
a mindennapit; 
jótéteményeid sorát, 
a békességet, az igazit; 
és azt, hogy tudok szeretni, 
és hogy engem is szeretnek, 
hogy nem vagyok már eltévedt 
síró gyermek… 
 
Küszöbre szórtam a rózsákat, 
de meg kell állnom az ajtó előtt, 
szívem mintha megértené 
az apostolt, a szenvedőt, 
aki háromszor kért Téged, 
akinek tövis adatott… 
Lassan látni kezd a szemem, 
mint az, aki – nem aratott, 
mert nem volt elég könnyes a vetés 
az ujjongó aratásra… 
Könny ég már a szemem sarkán, 
s rádöbbenek új imámra: 
– A rózsák között, édes Atyám, 
a tövist is megköszönöm! 
Tisztábban látom szent Arcod, 
mint amikor nagy volt 
az örömöm… 
 

Lukátsi Vilma 

„Hálás vagyok a ma-
gyar bibliafordítás-
okért!” 

„Hálásak vagyunk Is-
ten vezetéséért az 
életünkben, és na-
gyon hálásak va-
gyunk Istennek egy-
másért!” 
(Gabó és Rebi) 

„Hálás vagyok, hogy 
az Úr házában lakhat-
tunk, – ha nem is 
hosszú ideig, de 5 és 
fél évig – és azóta is 
ez az imaház a lelki 
otthonunk.” 
(Nagy János és Zsuzsa) 

„Köszönöm a hívő 
barátaimat!” 

„Hálás vagyok 
Uram, mert nem ha-
gyod, hogy elfeled-
kezzem arról, hova 
tartozom!” 

„Istennek hála meg-
hosszabbították 
anyukám ellátását a 
gondozóházban!” 

„Hálát adok az én 
Uramnak, Istenem-
nek, hogy mindeddig 
megtartott kegyelmé-
ben és szeretetében. 
Erőt adott minden 
lelki és testi fájdal-
maim elviseléséhez. 
Áldott és Szent az Ő 
neve mindörökké! 
Ámen.” 

„Köszönöm, hogy 
időről-időre megújí-
tod a férjem iránt ér-
zett szerelmemet!” 

„Hálás vagyok az Ige 
üzeneteiért, a szere-
tetközösségért, a házi 
csoportokért.” 
(Novákné Irén) 

„Hálám! 

Elrontott, de nagyon 
értékes és fontos 
kapcsolatok helyreál-
lásáért és meggyó-
gyulásáért a 
– családban, 
– rokonságban, 
– a házban, 
és még sok minden 
másért. 

Mindenért az Úré a 
dicsőség!” 

(P. E.) 

„Hálára indít a sok 
imameghallgatás. 

Akár önmagamért 
imádkozom, akár 
másokkal együtt má-
sokért. Az Úr gondol 
ránk, és lelki-testi 
helyreállást, gyógyu-
lást ad. 

Köszönöm az Úrnak, 
hogy az elmúlt he-
tekben ezt megta-
pasztalhattam!” 

(Lukács Edit) 

„Hálát adok az Úrnak 
a Bibliáért, 

az Úr Jézusért, 

azokért, akik elvezet-
tek a keskeny útra, 

a kegyelemért, 

a hosszú életért, 

és még nagyon sok 
mindenért!” 

(Kovács néni) 
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BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Benedek Jánosné (Veres Erzsébet) 
1926-2015 

 
Édesanyám hívő családba született. Öt testvért neveltek 
a szülők. A szülők korán meghaltak, így a gyermekek 
nevelőszülőkhöz kerültek. Édesanyám húgával, Julis-
kával, aki még él, együtt került egy családhoz. 

1944-ben kötöttek házasságot édesapámmal, Bene-
dek Jánossal. Együtt merítkeztek be 1946-ban Nyírbo-
gáton, bemerítő lelkipásztoruk Margittai Lajos volt. 
1946-ban született János fiúk Nyírbogáton. A két év 
hadifogság után Budapestre költöztek, majd 1948-ban, 
Dunaharasztiba, ahol 1948-ban megszületett lányuk, 
Erzsébet, majd 1950-ben György fiúk. 1950-ben költöz-
tek a Szabadsághegyre, a Hunyad oromra. Itt éltek 
1990-ig boldog házasságban. 

Erzsébet 1965-ben hozzáment Novák Gáborhoz, két 
lányuk született: Gabriella és Éva. Gabriellának két fia 
van, Évának egy fia és egy lánya. Jánosnak két fia és 
egy lánya van. György 1969-ben Németországba ment, 
ott nősült meg , egy lánya és két fia van. György család-
jában édesanyámnak már öt dédunokája is született. 
Édesapám 1991-ben meghalt, édesanyám nagyon nehe-
zen viselte férje elvesztését. 

1950 óta szüleim a Budai Baptista Gyülekezet hűsé-
ges tagjai voltak. Nagyon szerettek a gyülekezetbe jár-
ni. Édesanyám az utolsó évben nagyon sokat szenve-
dett. Egymásután rövid időközzel mindkét combnyaka 
eltört és kétszer operálták. Ezt már nem tudta kiheverni. 
Egyre kevesebbet evett, nagyon lefogyott, ereje elhagy-
ta. Novák Péterné rendszeresen látogatta. Nagyon örült 
ezeknek a látogatásoknak, és én is hálás vagyok érte. 
2015. október 10-én du. háromkor csendesen elaludt. 
Véget ért a szenvedése. 
 

Benedek Erzsébet 
 
Kiváltság volt számomra, hogy Benedek testvérnőt vé-
gig kísérhettem ezen az úton. Minden szavából sugár-
zott a családja iránti szeretete. Imáiban mindig hallhat-
tam, hogy vágyik haza menni, ahol Jézus várja. Az 
utolsó két alkalommal már nem tudtam érdemlegesen 
kommunikálni vele, mert már nem hallott. Ő viszont fo-
lyamatosan beszélt, egyszer csak azt kérdezte, hogy 
nyitott az ajtó? Én mutatni tudtam, hogy szélesre tárt a 
menny kapuja. 

Novákné Irén 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Adventi kézműves foglakozás 
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A legnagyobb ajándék 
 

Beszámoló a karácsonyi Gyermekklubról 
 
Mint sok éve, most is izgalmasan alakult számunkra 
advent időszaka. Nemcsak azért, mert ilyenkor felerő-
södik szívünkben a Krisztus visszajövetele miatt érzett 
feszültség, hanem azért is, mert a közeledő karácsony 
méltó megünneplésére is nagy erőket mozgósítottunk. 
November közepén meghirdettük a gyülekezetben a 
Cipősdoboz-akciót, és célul tűztük ki a száz darab aján-
dék összegyűjtését. Most is izgultunk, hogy beérkezik-e 
a kellő számú cipősdoboz?! Különösen, hogy azt sem 
tudhattuk, hogy a mintegy 120 meghívott gyermek kö-
zül mennyien jelennek meg karácsonyi ünnepélyünkön. 

 
Hála az Úrnak, és köszönet testvéreink áldozatkész-

ségéért, hogy száztíz cipősdoboz-ajándék érkezett be 
kezdésre – és most az életkori és nemi összetétel is 
minden eddiginél jobban megközelítette a valóságot –, 
így nemcsak a 85 vendéggyerek, hanem a gyülekezet-
hez tartozó gyermekek is részesülhettek a szeretetnek 
ebből a megnyilvánulásából. 

 
December 20-án, vasárnap délután feldíszített kará-

csonyfa várta az érkezőket. Örömmel nyugtáztuk, hogy 
a gyerekeket sok esetben mindkét szülő és a nagyszülő 
is elkísérte. Az imaház szinte teljesen megtelt az ünne-
pelni vágyókkal. Nagyné Zsuzsa üdvözlő szavai után a 
fiatalok „A legnagyobb ajándék” kezdetű éneket tanítot-
ták meg a résztvevőknek, akik gyorsan bekapcsolódtak 

a szolgálatba. Ezt követően Kulcsár Tibor megbízott 
lelkipásztor az első karácsony történetét elemezve arra 
intette a hallgatókat, hogy vigyázzunk, ünneplésünkből 
ki ne maradjon a születésnapos, a Megváltó Úr Jézus 
Krisztus. 

 
Ugyanerre figyelmeztetett egy Kis Ágnes által írt rö-

vid színdarab, amelyet Nagyné Kalán Évi betanításában 
adtak elő gyülekezetünk fiataljai és gyermekei. Címe: 
„Számodra mi a legfontosabb ajándék?” Végkicsengé-
se: minden pénzen vehető ajándéknál többet ér az a sze-
retet, figyelem és idő, amit a körülöttünk élőknek adha-
tunk. S ezt az az Isten végezheti el a szívünkben, aki az 
ő Fiát, az Úr Jézust odaadta nekünk mint legnagyobb 
ajándékot, és vele együtt mindent! Hisszük, hogy az a 
sok idő és energia, amit fiataljaink az előadás érdekében 
odaáldoztak, megtermi gyümölcsét, és az üzenet eljutott 
minden hallgató szívébe… 

 
Ünnepélyünk végén került sor a cipősdoboz-

ajándékok szétosztására, a szeretetvendégségre és a kis-
teremben a használtruha-válogatásra. Az a reménysé-
günk, hogy most már többen értik karácsony lényegét: a 
minket megajándékozó Isten csodás szeretetét. 
 

Kolozs Nagy János  
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VELÜNK TÖRTÉNT 

„Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy 
őrizzenek téged minden utadban.” (Zsolt 91,11) 

 
Talán más is úgy van azzal, hogy amikor cikket ír a Mannába, abban a reményben teszi, hogy a leírtak 
visszhangra találnak az olvasókban, a gondolatok továbbgondolásra késztetnek. Külön megtiszteltetés 
és öröm, ha ezeket a gondolatokat még meg is osztják a cikkíróval. Ebben volt nekem is részem a Man-
na húsvéti számában megjelent cikket követően. Nikodém Viktorné, Olgi néni gondolatait már közread-
tuk. most pedig Vétek Ferencné, Erzsi nénivel folytatott beszélgetésünk következik. 

Amikor Erzsi néni jelezte, hogy ő is tudna mesélni…, egy kicsit rámenősen felajánlottam, hogy az lesz 
a legjobb, ha valamelyik nap munka után otthonában keresem föl, így tudunk a legnyugodtabban be-
szélgetni. Meg aztán fiát, Gábort, aki kortársam, úgyis régen nem láttam, legalább vele is összefutok. 
Egy októberi koraestén kerestem fel őket. Egyórásra terveztem az ottlétemet – aztán kettő lett belőle… 
Meleg fogadtatásban volt részem, Gáborral is találkoztam, az idő pedig észrevétlenül repült, ahogy jöttek 
elő sorban az emlékek. Két dolgot meg is állapítottam. Az egyik az, hogy baptista közösségünk törté-
nelmének milyen értékes kincsei idős testvéreink emlékei! Amiket ők átéltek, az pótolhatatlan történelmi 
forrása az elmúlt évtizedek időszakának; milyen kár (lenne) ezt veszni hagyni! A másik pedig az, hogy 
öregszem…, hiszen a beszélgetésben előkerülő nevek már bennem is emlékeket ébresztenek, mert sok 
személyre – még ha csak gyerekként vagy fiatalként – de már én is emlékszem… 
De e hosszúra nyúlt bevezető után következzen a beszélgetés. 
 

– Milyen emlékei vannak 
Erzsi néninek arról, hogy a 
vészkorszakban hogyan vi-
szonyultak a baptista testvé-
rek az üldözöttekhez? 

Az első, aki eszembe jut 
Ungár Aladár, aki zsidó 
származású volt. Édesapja 
nagyon gazdag textilkeres-
kedő volt, aki, amikor fia 
megtért és az Üdvhadsereg 

tagja lett, mondván, hogy megtagadta a zsidó hitet, ki-
tagadta őt mindenből. Így el kellett hagynia a szülői há-
zat is, albérletbe kellett költöznie. Felesége, aki német 
származású volt, az Üdvhadseregnél végzett misszió-
munkát, ott ismerkedtek meg, később, a háborút köve-
tően, amikor az Üdvhadsereget betiltották, szabadke-
resztyén közösséghez csatlakoztak, majd később visz-
szaköltöztek Svájcba. Ungár Aladár nagyon kedves, 
szeretetteljes lélek volt, az egyszerű emberekkel is 
könnyen szót értett. 

Amikor a nyilas keretlegények gyűjtötték össze a 
zsidókat, az elfogottakat kettesével sorba állították az 
utcán, hogy elvezessék őket. Ungár Aladárt is elfogták, 
és beállították a sorba. A sor éppen egy villamosmegál-
lónál volt. Jött egy villamos és Ungár Aladár – hirtelen 
kilépve a sorból – felugrott a villamos peronjára, a vil-
lamos pedig azonnal elindult, így tudott megszökni. 
Hazaérve a feleségének beszámolt a történtekről. A 
Wesselényi utcai baptista imaház épületében laktak. 
Nincs más választásod, el kell bújni! – mondta az asz-
szony. A zongora mögött az imaház karzatán csináltak 
egy ágyat, ott vészelte át ezt a korszakot. A felesége ta-

karította az imaházat, így tudott neki titokban ennivalót 
vinni. 
– Erzsi néni ismerte őt személyesen is? 
Én 1948-ban láttam őt személyesen, amikor egy egész 
hetes evangelizáció volt a fasori református templom-
ban, ahol Jakab Stewart, a híres skót labdarugó evange-
lizált és Ungár Aladár tolmácsolt. Nagyon szép alkal-
mak voltak (könyvben is megjelent), emlékszem, hogy 
egyik este a fiatalok esti alkalmán egymás után kérték a 
jelenlevőket, hogy álljanak föl, akik ilyen és ilyen fele-
kezetből jöttek. Amikor a baptistákra került sor, a terem 
nagy része felállt és nagy ováció fogadott bennünket. 
– Ismert olyan hívőket, akik részt vettek a zsidó embe-
rek mentésében? 
Gyerek- és fiatalkoromban Pesterzsébeten laktunk, így 
az ottani baptista gyülekezetbe jártunk. Bretz Emil volt 
akkor a lelkipásztor. 

A Bretz családról néhány mondat: jómódúak voltak, 
kerékpárüzletük, virágüzletük volt, az akkori szegény-
séghez viszonyítva dúsgazdagnak számítottak. A Wes-
selényi utcai gyülekezetből indult a család, az édesapa, 
Bretz Gusztáv volt az első generáció, aki megtért, hat 
gyermeke volt, mind a hat hívő lett. (Gyermekei közül 
ketten lelkipásztorok lettek, egyikük, Bretz Vilmos volt 
a Wesselényi utcai gyülekezet lelkipásztora. Ibolya lá-
nyuk Kalkó József lelkipásztor felesége lett, másik lá-
nya pedig az ismert diakónus igehirdető, Szabadi Gusz-
táv felesége.) 
– Rá még én is emlékszem, egy időben gyülekezetünk 
tagja is volt… 
Bretz Emil gazdatiszt volt grófi házaknál, majd lelki-
pásztor lett. Első feleségével missziós kocsival járta 
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körbe az országot és nagyon eredményesen 
evangélizált. Első felesége meghalt, második felesége 
egy angol misszionárius, Maud Cobb lett. 12 éves vol-
tam, amikor a pesterzsébeti gyülekezetnek ő lett a lelki-
pásztora. Felesége beszélt németül, angolul. Emlék-
szem, hogy gyerekként különlegesnek tűnt számomra, 
hogy egy angol tagja is van a gyülekezetnek! 

Volt a gyülekezetnek egy zsidó származású tagja, 
Blum néni. Nagyon intelligens néni volt, zongorázott, 
gitározott, nyelvet beszélt. Hét gyereke volt, sem a fér-
je, sem a fiai nem jártak a gyü-
lekezetbe, csak a két lány, a na-
gyobbik, Gizi, egyidős volt ve-
lem. 

Miután sorra jöttek a zsidó-
kat hátrányosan érintő intézke-
dések, Bretz testvér egyik gyü-
lekezeti tanácskozáson kihirdet-
te, hogy a zsidókra senki ne 
szóljon semmit, mert ők az Úr 
népe. Ezek gonosz idők, amik el 
fognak múlni és nagyon vigyáz-
zunk a viselkedésünkre. És azért 
se bántsuk a zsidókat, mert ami-
kor az erzsébeti gyülekezet 
imaháza épült, nagyon szegé-
nyek voltak az emberek, erejü-
kön felül adakoztak, és azért, 
hogy adakozni tudjanak az ima-
ház-építésre, többen kölcsönt is 
fölvettek. (Nagy dolog volt ám 
ez!) Bretz testvér végignézte a 
kezdetektől a gyülekezeti ta-
nácskozási órák jegyzőkönyveit 
és nagyon sok zsidó származású 
adakozó neve volt feljegyezve. 
(Mondott egy olyan nevet is, 
hogy Rossbaider Pinkász, ezen 
mi, gyerekek, halálra nevettük 
magunkat.) Felolvasta a zsidó 
neveket a tanácskozási órán a 
legnagyobb zsidóüldözés köze-
pette! Mindezt Blum néniék 
előtt mondta el, szerette őket, 
ahogy tudta, segítette őket. 
Blum néniék nem tettek eleget a 
felszólításnak, amikor a zsidók-
nak elrendelték, hogy itt és itt kell gyülekezniük, de 
nem lett semmi bajuk: Isten őrizte őket 
– És Bretz Emilnek nem lett ebből baja? 
Nem ment ki a gyülekezetből az információ. Volt egy 
másik esemény is. Sok fiú és férfi elment katonának. 
Nem tudom, ismersz-e olyan nevet, hogy Horváth Már-
ton? 
– Úgy tudom, most is az erzsébeti gyülekezet tagja. 

Meghalt már. (Később Kispesten vettek házat, így 
átmentek abba a gyülekezetbe.) 

Behívták katonának, majd hazajött szabadságra és a 
csütörtöki istentisztelet után a kisteremben előadást tar-
tott. Elmondta, hogy zsidó munkaszolgálatosokat osz-
tottak be hozzá, hogy dolgoztassa őket. Hogy a látszat 
meglegyen hangosan parancsolta nekik, hogy ezt és ezt 
kell elvégezni, de utána mindegyiküknek megsúgta, 
hogy tőle ne féljenek, mert hívő. 
– Nagy bátorság kellett ennek elmondásához, mert ha 

megtudta volna egy nyilas, ak-
kor… És milyen jó fényt vet a 
gyülekezetre, hogy ez az infor-
máció sem ment ki…! 
Aztán, amikor bejöttek az oro-
szok, lovaskocsival behajtottak 
az imaház udvarára. Mongol ki-
nézetűek voltak, elfoglalták az 
imaház udvarát. Lelkipászto-
runk, aki mint mondtam, német 
ember volt, bement az amerikai 
követségre és kérte a segítségü-
ket. Kijöttek a követségről és ki-
tettek egy táblát, hogy ez az 
épület amerikai fennhatóság 
alatt van, ide oroszoknak be-
menni tilos! 
– Milyen sok helyzetben kell is 
helytállnia egy lelkipásztornak! 
Ezek után a gyülekezetből sok 
lány (kb. 30-an voltunk) beköl-
tözött az imaházba, ott aludtunk, 
egyesek a földön, meg a pincé-
ben, de védett helyen! Volt ott 
néhány fiú is, akik vigyáztak 
ránk (ők a lelkipásztor családnál 
voltak elszállásolva a lelkészla-
kásban), egyikük Cserepka Já-
nos a későbbi misszionárius, 
másikuk pedig Léhmann János; 
egyikőjük erdélyi fiú, a másik 
sváb, de nagyon szerették egy-
mást. 
– Mi, akik most élünk, nem is 
tudjuk elképzelni azokat az 
időket… 

Nagyon nehéz napok voltak azok. Például: április 3-án 
Pesterzsébeten (majd másnap, 4-én Csepelen) szőnyeg-
bombázás volt. Én a belvárosban, az Arany János utcá-
ban dolgoztam egy nyomdában, 16 éves voltam. A 
bombázások miatt légiriadó volt, és amikor feljöttünk a 
pincéből, azt mondták, hogy az Erzsébetiek menjenek 
haza, mert állítólag lebombáztak mindent. Gyalog men-
tem haza Pesterzsébetre. A Soroksári úton égtek a gyá-

Nincs időd! 
 

Szoktál-e néha meg-megállni, 
És néhány percre megcsodálni 
A zöld mezőt, a sok virágot, 
Az ezerszínű, szép világot, 
A dús erdőt, a súgó fákat, 
A csillagfényes éjszakákat, 
A völgy ölét, a hegytetőt? 
Nem, neked erre nincs időd! 
Szoktál-e néha simogatni, 
Sajgó sebekre enyhet adni, 
A hulló könnyeket letörülni, 
Más boldogságán is örülni, 
Meghallgatni, akinek ajka 
Bánatra nyílik és panaszra, 
Vigasztalni a szenvedőt? 
Nem, neked erre nincs időd! 
S ha est borul a késő mára, 
Készülni kell a számadásra, 
Mérlegre tenni egész élted, 
Tettél-e jót, láttál-e szépet, 
És nincs más vágyad csupán ennyi: 
Nem rohanni, csak ember lenni, 
Hiszen már látod a temetőt! 
De most már késő!...... Nincs időd! 
 

Szádeczky-Kardos György 
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rak, a közlekedés megszűnt, a síneket is mintha meg-
csavarták volna. 

Útközben kiterített emberek holttestei feküdtek az 
utcákon a házak előtt. Sosem felejtem el, az egyik utca-
sarkon volt egy férfi, aki sírt; ő is ment haza a munká-
ból és ott találta a feleségét és három gyerekét kiterítve, 
és újságpapírral letakarva a háza előtt... Olyan dolgokat 
láttam… Napokig ott voltak a halottak, mielőtt elvitték 
volna. 

Ahogy közeledtem haza, elértem a Jókai utcát. Ott 
lakott egy öreg néni a gyülekezetből. Volt vagy 80 éves. 
Olyan „imádkozós” volt, férjével együtt, kissé 
pünkösdista „beütéssel”. A fél házukat lebombázták. A 
néni állt a romokon…., és énekelte: „Elveszthetek min-
dent sorba, ha Te megmaradsz nekem…”.. Azt hitték, 
hogy megbolondult, hiszen mindenki az utcán volt, lát-
ták-hallották mindezt. 

Tovább mentem hazafelé, elég hosszú utat kellett 
még megtenni. Nem mertem bemenni az utcánkba – ha 
az én mamámat is ott látom kiterítve… Jöttek ismerő-
sök, néztem az arcukat, hátha kiolvasom a tekintetük-
ből, hogy sajnálkoznak, részvétet kívánnak... Aztán jött 
egy ismerős, mondta, hogy menjek már, mert a mamám 
ott vár és aggódik értem. Ezt hallva, engem semmi nem 
érdekelt már, a fontos az volt, hogy él az édesanyám…! 
A házunk előtt lett egy bombatölcsér, alig lehetet be-
menni a házba. 

A mamám fiatal korában egy zsidó családnál élt, ár-
vaként került oda. Ez a család kijött Erzsébetre lakni. 
Az asszony, Margit néni, tanárnő volt, matematikát ta-
nított és a fél imaház hozzá járt esti iskolába. Testvéré-
vel ketten laktak együtt, ő elvált volt. Írt egy levelet a 
mamámnak, hogy Marikám, nekünk holnap el kell 
menni, üres lesz a lakás, nagy szeretettel felajánlom, 
hallom, hogy kibombázták magukat (a levél még meg-
van!). A mamám azt mondta nekünk, hogy nem. Ha 
meghalnak, senki le nem mossa rólunk, hogy kitúrtuk 
őket a lakásból. Elmentünk a „Tanácshoz”, hogy mi le-
gyen, mert lyukas volt a födém. Adtak egy lakást, 
amelyben korábban szintén egy zsidó nő lakott és az al-
kalmazottja, aki egy 80 éves néni volt. Egy éjszakát 
aludtunk csak ott. Ott is azt mondta a mamám, hogy 
nem maradunk, mert nincs papírunk arról, hogy meg-

kaptuk. Kimentünk az állomásra és lementünk Kiskő-
rösre, ott éltek a nagymamámék. Az ottani hivatalban 
adtak egy családnál egy nyári konyhát. De amikor Bar-
kóczi bácsi, az ottani baptista lelkipásztor meghallotta, 
hogy érkezett egy hívő család, elvitt egy tanyára, ahol 
egy idősebb házaspár lakott, akiknek a gyerekei már el-
költöztek, így ott kényelmesen elfértünk. Az egész kör-
nyék hozott nekünk ennivalót: kenyeret, szalonnát – 
még a piacon is bemondták a hangosbeszélőn, hogy ér-
kezett egy menekült család Pestről. De nem a rokonok 
segítettek (pedig nagyapám két testvére is komoly tiszt-
séget töltött be a városban), hanem a hívők. 

Aztán, ahogy jöttek a hírek, hogy az oroszok köze-
lednek, visszamentünk Erzsébetre az 
unokanővéremékhez. Karácsonykor már körül volt zár-
va Budapest. Január 9-én jöttek be az oroszok Erzsébet-
re, de előtte még megtartottuk a karácsonyi ünnepet az 
imaházban. A délutáni istentisztelet vége felé belépett 
egy német katonatiszt, megállt és állva hallgatta végig 
az ifjúsági órát. Amikor a félhomályos imaházban el-
énekeltük a „Csendes éj”-t, nagyon meghatódott és kér-
te, hogy még egyszer énekeljük el. Olyan volt, mintha 
búcsúzott volna az élettől – és mi is vele…. 

Vége lett az ostromnak, 1945 májusában jártunk, 
egyszer csak megjelent a gyülekezetben Iván. Kb. 50 
éves volt, egyszerű orosz katona. Szerencsére a gyüle-
kezetből Bandasenkó néni tudott oroszul, ő beszélt vele, 
így megtudtuk, hogy Iván is hívő, de kérte, hogy ne hí-
reszteljük, hogy ő ide jár, mert büntetést kapna. Elég 
sokáig járt a gyülekezetbe, aztán máshová vezényelték. 
 

Utóirat: 

Volt még egy harmadik testvér is, Nagy Lajos, aki rea-
gált a cikkre. Ő azt mondta, hogy úgy tudja, hogy a Jó-
zsef utcai gyülekezet imatermében tartották egy ideig a 
zsinagógai istentiszteletet akkor, amikor a közelben levő 
zsinagógát bezárták, de semmi egyebet nem tud erről. 
Nos, ha valaki tud erről valamit, kérem, ossza meg ve-
lem. És ezúton is köszönöm Olgi néninek, Erzsi néninek 
és Lajosnak ezeket a visszajelzéseket. 
 

Ádány Mihály 

 

 

Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni... 
 

Egy munkatársi csendeshéten 
voltunk, amikor a vezetőink egy 
labirintust készítettek az udva-
ron. Az életünket szimbolizálta, 
és végigsétálhattunk rajta és 
meg-megállhattunk az Úr előtt 
imádságban. Ezzel a labirintussal 
kapcsolatban két dologban másra 
számítottam. Nem lehet eltévedni 
benne, nincs hiába megtett út, 

egyetlen lépés sem! Ezzel azt üzente nekem Isten, hogy 
az én életemben sem volt semmi felesleges, szükségem 
volt arra az útra, amit eddig bejártam. 

Középiskolában azt gondoltam, hogy pénzügyi pá-
lyán fogok elhelyezkedni, és a magas fizetésből sokkal 
szolgálhatom majd az Urat. Amikor angoltanár szeret-
tem volna lenni, azt terveztem, hogy a nem hívő tanít-
ványaim között is képviselhetem majd Őt. Amikor a 
szupermarketben dolgoztam, sokszor célt tévesztettnek 
éreztem a napokat. Pedig mindennel célja volt a Terem-
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tőmnek! Éppen ezekre a kerülőkre volt szükségem ah-
hoz, hogy egyre inkább azzá formáljon, amivé elterve-
zett, és közelebb kerülhessek a céljához! Mindig, ami-
kor új fordulatot vesz az életem, Isten megengedi, hogy 
egy új nézőpontból is megláthassam, mi a terve az éle-
temmel. 

Az utóbbi 1-2 évben azt mondogattam mindenkinek, 
hogy Isten küld a Vasárnapi Iskolai Szövetséghez főál-
lású munkatársnak. Terveket szőttem, hogyan fogom 
szervezni a gyermekek evangéliumi tanítását, szolgálok 
a gyülekezetemben, és meglátogatom a barátaimat és 
azokat, akik ritkán jutnak el közösségbe.  

Kezdtem a sivatagban találni magam, amikor au-
gusztusban azt hallottam Istentől, hogy azt mondja a 
VISZ főállásomra, hogy „VÁRJ!”. Azt hittem, most 
már a célnál vagyok, de csak egy kanyar volt, közel a 
célhoz, és most újra „visszafelé” küld. Mégis előre! Bi-
zonyosságom volt, ha Isten jónak látja, lesz elég támo-
gatóm, de Ő most megmutatja, hogy ez még csak attól 
sem függ, hogy főállásban szolgálok-e vagy sem. Ez 
egyedül az Ő kegyelme, nem az én érdemem és mun-
kám. 

Isten munkálkodott és sok újat cselekedett az éle-
temben. Teljesen új és elképzelhetetlen volt számomra, 
hogy valaha Svájcban lehetek önkéntes. Néha olyan, 
mintha csak álmodtam volna róla. Szívből hálás vagyok 
érte Istennek, és remélem, sok magyar mehet még ki ta-
nulni vagy önkéntesnek a CEF központba. 

A nyár a gyermekek és fiatalok közötti szolgálattal 
telt. A nyári misszionáriusképzés két hetét csodálatosan 
megáldotta Isten. Rábcakapin és Győrszentivánon is a 
konyhában forgolódtam és szükség szerint a tanításban 
is részt vettem. Dicsőség Istennek, amiért ezek a fiata-
lok odaszánták a szabadidejüket a szolgálatra! Nagy 
öröm volt látnom, hogy Isten komoly feladatokat bízott 
rájuk, majd alkalmassá is tette őket. Az az imádságom, 
hogy maradjanak formálhatóak, és felnövekedve egyre 
több gyümölcsöt teremjenek! Igazi kiváltság volt felé-
jük szolgálni, később velük szolgálni. Sok fiatalt ezek-
ben az éveikben veszítenek el a gyülekezetek. Erre 
gondolva, még inkább hálás a szívem, hogy a fiataljaink 
egy megtartó erejű csapatban építhették Isten országát. 
Olyan hasznosak Isten kezében! Támogassuk, bátorít-
suk őket, ahogy csak lehetőségünk engedi! 

 
Újat munkált az életemben Isten azzal is, hogy főis-

kolára járhatok. Nagyon élvezem, hogy Isten Igéjéből 
és Igéjéről tanulhatok. Mennyi „kanyart” kellett bejár-
nom, mire beadtam a felvételimet?! De Isten nem adta 
fel velem kapcsolatban, hanem készített engem és a kö-
rülményeket is. A Baptista Teológiai Akadémián hitok-
tató és szociális lelkigondozó szakot kezdtem el idén 
szeptemberben. Külön ajándék számomra a baráti, test-
véri társaság is, ami alakul köztünk!  

Hálát adok azért is, mert újra bekapcsolódhattam a 
gyülekezetem mindennapjaiba. Örülök a bibliakörnek, a 
fiataloknak, és keresem, hogyan tudja rajtam keresztül 
cselekedetekkel szeretni Isten az övéit. Ha egy család-
nak tervezett minket, éljük is meg! 

Sokat küzdök azzal, hogy a sivatagban érzem ma-
gam, és Istentől elhagyatva, amikor azokra a kérdésekre 
és problémákra gondolok, amik a családom, lakhatá-
som, keresetem és szolgálatom körül vannak. Továbbra 
is sok csodáért imádkozom ezekkel kapcsolatban. A 
Mennyei Apa pedig újra és újra végtelen hűségéből és 
kegyelméről szeretettel gondoskodik rólam. Köszönet a 
svábhegyi kis otthonomért, a diákmunkámért, minden 
imádságért a személyesen átadott, és a név nélkül kül-
dött adományokért! Egyedül az Ő hűsége az, ami tart 
engem napról napra!  

Isten áldásait és békességét kívánom minden testvé-
rem életére! 

„Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, 
majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, 
a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézs 43:19) 

Magyar Bernadett 

 
 

Látogatás a Kiskőrösi Szeretetházban 
 
November 23-án reggel 8 órakor gyülekeztünk a Keleti 
pályaudvaron, a Rück, a Gyöngyösi és a Kőszegi há-
zaspár, azon kívül Pintér Tibor és én, Nagy Viola. 

A kétórás vonatút kellemes beszélgetéssel, emlékek 
felidézésével, fényképek nézegetésével telt el.  

Az otthonban először Szakács bácsihoz mentünk, és 
felköszöntöttük születésnapja alkalmából. Elénekeltük 

az „Íme, mi üdvözlünk” című éneket. Kőszegi Józsi 
imádkozott, majd előkerültek a sütemények, gyümöl-
csök, amivel megleptük Szakács bácsit. Többen próbál-
ták feleleveníteni a régi emlékeket, volt, amire bóloga-
tott Szakács bácsi, de már nem mindenre emlékezett. 
Készítettünk fényképeket is. Egy időre elbúcsúztunk 
Szakács bácsitól. Én anyukámhoz mentem, aki már na-
gyon várt. A többiek Hoffman Lacit és Bányai nénit 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s+43:19&version=NT-HU
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mentek meglátogatni. Rück Sanyi és Éva, valamint 
Pintér Tibi bejöttek anyukámhoz is. Sanyi németül be-
szélt anyukámmal, ő pedig németül válaszolt. Búcsúzás 
előtt Éva imádkozott. 

 
A Gyöngyösi és a Kőszegi házaspár Bányai néninél 

időztek hosszabb ideig. Nagyon kedvesen fogadott ben-
nünket, és nagyon örült látogatásunknak. Ő felidézte a 
régmúlt időket, amikor még Bányai bácsi is közöttünk 
volt. És csak mesélt, és mesélt. Jó volt hallgatni, azt hi-

szem, egy kicsit azért hiányzik neki a gyülekezet. Tá-
vozásunkkor ragaszkodott hozzá, hogy kikísérjen a be-
járati ajtóig. Ez a találkozás legalább olyan mély nyo-
mot hagyott a mi szívünkben, mint mi az Övében. 

Hoffman Lacira, azt hiszem, már nem sokan emlé-
keznek. Valamikor szüleivel ő is idejárt Budára még 
Szakács bácsi idejében. Itt járt vasárnapi iskolába is, az-
tán elköltöztek családi problémák miatt. Ő is örült láto-
gatásunknak, hiszen még emlékezett több budai testvér-
re. Ő sajnos fiatal kora ellenére ágyhoz van kötve, de 
lelkileg jól van, és ez a legfontosabb. 

Megvártuk egymást a portánál, még egyszer elbú-
csúztunk Szakács bácsitól, majd elindultunk az állomás 
felé. Rück Sanyiék és Pintér Tibi vettek túrós rétest a 
Tesco-ban, ami még meleg volt és megkínáltak min-
denkit. Nagyon finom volt! 

Az állomás előtt még sétáltunk és beszélgettünk a 
vonat indulásáig. Nagyon szépen sütött a nap, bár kicsit 
hideg volt. Hazafelé a vonaton kellemes beszélgetés 
közben hamar eltelt a két óra. A Keletiben elbúcsúztunk 
egymástól, aztán ki-ki hazafelé vette az útját. 

Nagy Viola és Gyöngyösiné Rózsika 

 

ELGONDOLKODTATÓ 
 

Jézus kommunikációja 
 
A következőkben Jézus verbális megnyilvánulásait 
vesszük sorra Máté evangéliumából. Miért pont Máté 
evangéliumát választottam ki erre a célra? Az Újszövet-
ség sorrendben első evangéliumának szerzőjéről a szi-
noptikusok közül legjobban felté-
telezhető, hogy közelről és jól is-
merte Jézust, hiszen legszűkebb 
tanítványi köréhez tartozott. Őt 
tekinthetjük Jézus Krisztus szavai 
és beszédei alapvető forrásának. 
Máté Jézus követését megelőzően 
adószedő volt Kapernaumban (ott 
hívta el Jézus, hogy a tanítványa 
legyen). Jártas volt tehát az írás és 
a számolás művészetében, s 
mindvégig különös figyelemmel 
gyűjtötte, őrizte magában az Úr 
mondásait, majd rendezett formá-
ban adta közre őket. Feltételezhe-
tően Jézus mennybemenetele után 
kezdte írásba foglalni azt az anya-
got, amelyből később kibontako-
zott a teljes evangélium.  

Máté egybeszerkesztette a ha-
sonló tartalmú, de eredetileg egymástól függetlenül (is) 
elhangzott beszédeket. Így jött létre a Hegyi beszéd (5-

7. fejezet), a példabeszédek (13. fejezet), a farizeusok 
feletti jajkiáltások (23. fejezet) és az eszkatologikus be-
széd (24-25. fejezet) gyűjteménye. Máté keze nyomát 
őrzi, hogy meglepően pontosak a pénzzel kapcsolatos 

közlései. Sokkal többféle pénzt 
ismer, mint a másik három evan-
gélista, és soha nem véti el, hogy 
milyen helyzetben miféle pénz-
nemmel kell fizetni. 

Máté evangéliuma hiteles és 
megfelelő forrás ahhoz, hogy 
vizsgáljuk benne Jézus viselkedé-
sét, ezen belül is elsősorban a ver-
bális kommunikációját, amelynek 
jellemző vonásaira már néhány 
igeszakasz vizsgálata is rávilágít. 

A kommunikációban a közlés-
nek két módja vagy útja lehetsé-
ges: a főút és a kerülő út. Mi van a 
választott útvonal hátterében? A 
szorongás, a másiktól való félelem 
vagy a nyíltság és az igazság? Jé-
zus kommunikációjának alapvető 

jellegzetessége, hogy egyenes, soha nem rejt el semmit. 
Nem mond mást, mint amire gondol. „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet” (Jn 14,6). Jézus minden szóbeli 
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és metakommunikációja igaz. Ez fontos szempont az 
elemzésben, melyet Jézus Újszövetségben mondott első 
mondatával kezdünk: „Engedj most, mert az illik hoz-
zánk, hogy így töltsünk be minden igazságot” (Mt 3,15). 
A mondat fontos, kommunikáció szempontjából mind-
végig jellemző elemeket tartalmaz: 

„Engedj…”: benne van a mondatban, hogy az em-
ber teljes mértékben nem fogja megérteni őt. Ádámmal 
elveszítette ezt a képességét. Még előhírnöke, Bemerítő 
János, és később legközvetlenebb tanítványai, munka-
társai, az apostolok sem értették Jézust. Elmagyaráztat-
ták maguknak a példázatokat, Péter vissza akarta tartani 
önfeláldozó cselekedetétől stb.. Ezért jön Ő az ember-
hez. Ezért ő a kezdeményező a kapcsolatban, s ezért ő 
az, aki felkeresi Galileából, igen hosszú utat megtéve 
Jánost, hogy merítse be. 

„az illik hozzánk”: nem hozzá vagy Jánoshoz, ha-
nem mindkettőjükhöz. Istenhez és a képmásához. A kö-
zösségvállalás valós közösségen, találkozási pontokon 
nyugszik.  

„így töltsünk be”: visszautal a törvényre, a próféci-
ákra, a korábbi szövetségre, mely most csak kiteljesedik 
Őáltala. Az örökkévaló Is-
tennek az ember világában 
már múltja van, előzmé-
nye, emberként belehe-
lyezkedett az időbeli fo-
lyamatokba. Épp ezáltal 
válik mindaz, amit képvi-
sel, időtlenné: nemcsak 
„most” van. Ő a kezdet és a 
vég.  

„minden igazságot”: 
ahogy már említettük, Jé-
zus kommunikációjában 
nem marad semmi rejtve. 
Azt mondja, amit gondol. Erre int bennünket is: az ige-
netek legyen igen, a nem pedig nem. Ha ő igazságról 
beszél, akkor ott igazság van, volt és lesz.  

Jézus őszinte, nyílt kommunikációt hirdet, ugyanak-
kor a hierarchiában elfoglalt szerep és a kapcsolat kez-
deményezése a férfiak világához sorolt tulajdonságok 
sajátsága. 

Jézus a bemerítés után elvonul a pusztába, ahol böj-
töl, aminek jelentősége van, mert a megtisztulás, szel-
lemvilághoz való kapcsolódás sikere érdekében azonna-
li mintát ad az ember számára. A böjtölés a zsidók szá-
mára a szolgálatra való felkészülés rituáléjához tarto-
zott. Jézus böjtöl és megéhezik, s az utóbbinak is jelen-
tősége van, mert ember, s emberi kísértéseknek is ellent 
kell állnia. De térjünk vissza a verbális kommunikáció-
hoz.  

Jézus kísértésre adott szóbeli reagálása rendszerint 
úgy kezdődik, hogy „Meg van írva” (pl. Mt 4,4). Az el-
ső mondatához hasonlóan visszautal előre kijelentett 
küldetésére. Azonnal közli küldetése célját: „Térjetek 

meg…” (Mt 4,17) és a cél elérésének módját is: „Jöjje-
tek utánam” (Mt 4,19). Ezt követően tanít és gyógyít.  

Ha megint kiragadjuk a soron következő verbális 
megnyilvánulásokat, fontos kommunikációs tanácsokat 
kapunk: aki haragszik, méltó arra, hogy ítélkezzenek fe-
lette (Mt 5,22), ha ütnek, tartsd oda a másik orcádat is 
(Mt 5,39), s ehhez hasonló kommunikációra int a to-
vábbiakban is. Ez a viselkedésforma mondhatjuk, hogy 
idegen az embertől. Emberi értelemmel, logikával ne-
hezen értelmezhető, csakis Isten erejének közreműkö-
désével, a Szentlélek segítségével valósítható meg. 

Isten nem személyválogató. „aki felhozza napját go-
noszokra és jókra” (Mt 5,45). Majd újabb kommuniká-
ciós tanácsok következnek: ne szaporítsátok a szót (Mt 
6,7), mintát ad az imára (Miatyánk, Mt 6,9) mint leg-
főbb kommunikációs eszközre. Megszületik az első bí-
rálat, intő szó is: „kicsinyhitűek” (Mt 7,6), ne szórjátok 
a gyöngyeiteket a disznók elé (Mt 7, 12). A legfőbb bűn 
Isten szemében a kishitűség, aminek beláthatatlan kö-
vetkezményei lesznek ránk nézve a szabad akarat miatt: 
„legyen a te hited szerint”. Megengedi, hogy minden 
úgy legyen, ahogyan mi hisszük. Ez nagyon veszélyes 

helyzet. A hit mint olyan 
tényező, amely meghatáro-
zó az ember életében, nem 
érhető tetten a pszichológi-
ai modellek világában. 

A gadarrai megszállot-
tak esetében kirajzolódik 
az emberek hálátlansága is. 
Jézus ezt úgy reagálja le, 
hogy hajóra száll, és haza-
megy a maga városába. 
Nem állt le vitázni, és nem 
is volt bosszúálló.  

A Mt 9,3-4-ben szavak-
kal is egyértelműsödik az Isten és ember közötti kom-
munikációs zavar: „És ímé némelyek az írástudók közül 
mondának magukban: Ez káromlást szól. És Jézus, lát-
va az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt 
a ti szívetekben?”. Azért is különleges Máté reagálása a 
9,9-ben, mert nem sokkal ezután következik. „És mikor 
Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vám-
szedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: 
Kövess engem! És az felkelvén, követé őt”. Máté itt ön-
magáról beszél. Tudjuk róla, hogy sokat adott arra, 
hogy rendezze a történéseket, s ez itt most az ő története 
egy ellentétpár pozitív tagjaként. A teljes meg nem ér-
tés, a gadarraiak távozásra való felszólítása után a teljes 
elfogadás, azonnali melléállás, követés következett. 

A következő történetben Jairus lányának meggyó-
gyítása Jézus előítélet-mentességét mutatja. Jairus zsi-
nagógai elöljáró volt, Jézus mégis szó nélkül (!) indult, 
hogy segítsen neki. Pontos emberismeretre, és azzal 
összefüggő kommunikációs gyakorlatra utal az is, hogy 
Jézus hol azt mondja, ne terjesszék hírét csodás csele-
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kedetének, hol azt, hogy terjesszék, de minden esetben 
az utóbbi következik be. Ez nem pontosan az, hogy „ha 
nem akarunk is, kommunikálunk”.Jézus megsajnálta az 
embereket, akik olyanok, mint juhok pásztor nélkül (Mt 
9,36). Ez is oka, hogy átadta nekik a képességei egy ré-
szét (Mt 10,1;8). Nem marad el a kommunikációs ta-
nács sem: „És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek 
reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen 
vissza” (Mt 10,13). Nem kell vitába szállni, „ha valaki 
nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, 
mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok 
porát is verjétek le”(Mt 10,14). A következőkben még 
számos mintát ad: legyetek okosak, szelídek…  

Szakemberek szerint is alátámasztott tény, hogy az 
emberek egymás közti kommunikációja igen alacsony 
hatékonyságú. A közlés dekódolásának négy aspektusa 
is lehet: 1. A konkrét jelentés tárgyi tartalma. 2. Kap-
csolati szint (mit hallunk ki belőle a kapcsolat jellege, 
minősége vonatkozásában). 3. Lehet utasítás-értelmű. 4. 
Lehet énközlés. 

A lényeg az, hogy még egymást is nehezen értjük, 
nemhogy Teremtőnk szavát. Máté evangéliuma első 
harmadában eljutottunk az Istent követő ember verbá-
lis kommunikációjának legfontosabb állomásához: 
„De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi 
módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek ab-
ban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, a 
kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti 
bennetek” (Mt 10,19-20). Isten csodálatos beszédképes-
séggel ruházott fel bennünket, az adódó helyzetekben a 
Szentlélek segítségével a lehető legjobb szavakat adja 
az istenfélő ember szájába. „És az én beszédem és az én 
prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszéde-
iben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában ál-
lott” – mondta Pál a Korinthusiaknak írt első levelében 
is (1Kor 2,4). 
 

Kadáné Kis Erika 
(szerkesztett részlet egy teológiai dolgozatból) 

 

TALLÓZÓ 
 

Advent után 
 

„Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.” (Zsolt 27,14) 
 

Advent a várakozás időszaka. Várakozás az Úrra. Várni 
az Urat erőt és bátorságot követel, mert a várakozás sok 
ismeretlen, bizonytalan dologgal jár együtt. 

Csak a bátor, erős emberek képesek azt mondani, 
hogy nincsenek válaszaim, de várok az Úrra, akinek 
vannak válaszai. Nagy erőt és bátorságot igényel az 
ismeretlen viharában megállni, a megválaszolatlan kér-
dések zuhatagában erősen állni, sziklaszilárdnak ma-
radni, miközben a bizonytalansággal nézel szembe. 
Csak nagyon erős és bátor emberek képesek arra, hogy 
ne rohanjanak előre megválaszolni a jövő kérdéseit, 
megoldani a jövő problémáit, hanem várjanak az Úrra. 

A várakozás bizalom. A várakozás biztosságot, 
erőt sugároz. Nem önmagunkban való bizalmat, maga-
biztosságot jelent, hanem abban az Istenben való bizal-
mat, aki ismeri az összes választ, kezében tartja a jövőt 
és eltervezi utunkat. 

Mi a kész válaszokat, a bizonyosságot, a jól ismert 
utakat szeretjük. Gyűlöljük a bizonytalanságot, az isme-
retlent, a nem-járt utakat. Olyan embereket követünk, 
akiknek válaszaik vannak – legyen azok akár rossz vá-
laszok is, de legalább nagyon magabiztosnak tűnnek. 
De a valóban erős és stabil emberek azok, akik ezt tud-
ják mondani: “Nem tudom, nincs válaszom erre. De tel-
jesen bizonyos, erős és biztos vagyok ebben az ismeret-
len helyzetben is, mert Azt a Valakit követem, Akinek 
megvannak a válaszai, de még úgy döntött, hogy egye-
lőre ezeket a válaszokat nem jelenti ki nekem. De ami-

kor jónak látja majd, a maga idejében tudtomra adja és 
vezetni fog.” 

Istennek céljai vannak azzal, hogy a váróterem-
ben várakoztat bennünket: 

• A váróterem leleplezi a valódi identitásunkat és 
a szívünk mélységeit mutatja meg. Megmutatja 
a belső bizonytalanságaink ronda valóságát. Le-
leplezi félelmeinket és rettegéseinket. A lel-
künk meztelen valóságát állítja elénk. Meg-
mutatja, hogy miben bízunk, miben reményke-
dünk és valójában kit is követünk. 

• A váróterem megtanít arra, hogy a biztonsá-
gunk nem a válaszokban, nem az ismert jövő-
ben van, hanem Abban, Aki ismeri a válaszokat 
és formálja a jövőnket. 

Istennek van ideje. A történelem legfontosabb ese-
ményét, Fia születését évezredeken át készítette elő. Ha 
kész volt a legfontosabb eseménnyel ennyit várni, akkor 
bizonyosak lehetünk abban, hogy a megfelelő időben ki 
fogja nyilvánítani és véghez fogja vinni az akaratát a mi 
életünkben is. 

Addig pedig várj az Úrra! S amíg vársz, légy 
erős, légy bátor – a jövőd Jézus biztonságot adó és 
szerető kezében van életed minden egyes napján! 

Grész Gábor 
(https://egytanu.wordpress.com/author/gresz/) 
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Fél-kegyelműek 
 
„Tudod mi a kegyelem? Azt hiszem, ilyen profán módon még soha nem magyarázták el, hogy mi a kegyelem. 
Hogy minden nap, egész életem folyamán felszedem utánad az általad eldobált zoknit, és belehalok abba a keserű-
ségbe, hogy te mindezt észre sem veszed, sőt, azt képzeled magadról, hogy te vagy a világ legnagyszerűbb férje. 
Hát ez a kegyelem. Hogy már mindenki agyoncsapott volna, 
Isten meg azt mondja, majd én összeszedem. Összeszedlek, 
amikor magadat dobálod szét. Összeszedem a többieket, ami-
kor őket. Inkább engem bántsanak, mint téged. Hajmeresztő 
ez az egész. 

A kegyelem Bonhoeffer szerint olyan drága, hogy kiérde-
melhetetlen. Ezért kegyelem a neve. A kegyelem, amiért cse-
rébe adhatsz valamit, az nem kegyelem. Az üzlet. Ha nagyon 
keveset kell adni, JÓ üzlet. Ha nagyon sokat, de értékes, amit 
kapok, akkor jó befektetés. De a kegyelem megfizethetetlen. 
Momentán azért is, mert azért kapjuk a kegyelmet, mert valaki 
fizetett. Komoly árat fizetett. És ő Jézus. Hát ezért kellett 
meghalnia. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 
hanem a betegeknek, mondja Jézus egy helyen. Ha nem va-
gyok beteg, nincs szükségem orvosra. A vényt elfogadom, 
majd bekeretezem, és kiteszem azt is a hűtőre, mert szép. Az 
orvos, Jézus, szóval… 

C. S. Lewis egy esszéjében arról ír, hogy mindenkinek van 
egy vagy több olyan ember a környezetében, akinek egy jel-
lemhibája nagyon, de nagyon zavarja. (Nekem több ilyen em-
ber is van…). Lewis arról ír, nagyon leleplező módon, hogy 
nekem is van olyan jellemhibám, ami másokat nagyon zavar. 
Pontosan ugyanúgy viseli el Isten az én jellemhibámat, mint 
én, amikor megértem, hogy az egyetlen ember, akin változtat-
hatok, én magam vagyok. A saját bűnömet ismerhetem fel. A 
saját hiányosságaimat láthatom meg. És azokon csak én vál-
toztathatok csupán. Isten erre nyújt lehetőséget. Mert nem kell 
tepernem azért, hogy elfogadjon, mert Jézust elfogadta. Én 
meg Jézus nyomában akarok járni. Akinek nem volt jellemhi-
bája. Nem volt hibája. Nem volt bűne. Így teljesedik ki a 
menny bennem. 

Mindenki tart valahová. A pokol az a hely, ahol a férj soha 
nem ébred rá arra, hogy mennyire szereti a felesége, és éveken 
át szó nélkül felszedte az eldobott ruháit. A pokol az a hely, 
ahol nincsenek igazi kapcsolatok, mert soha nem fektetünk 
egyetlen kapcsolatunkba sem. Használjuk, majd eldobjuk. A 
pokol frusztrált és önsajnáló, erőszakos és önző emberek gyűj-
tőhelye. A pokol az a hely, ahol mindenkinek szent meggyő-
ződése, hogy ő ennél jobbat érdemelne. Ahová mindenki csak 
valami fatális tévedésből került. A menny meg az a hely, ahol 
az emberek az örökkévalóságban sem tudnak betelni azzal az 
örömmel, hogy Isten úgy szerette őket, hogy egyszülött Fiát 
adta értük, hogy ne vesszenek el. Ahol azok az emberek vannak, akik életük folyamán rájöttek, hogy élni csak úgy 
érdemes, ahogyan Jézus élt. 

És ezt jelenti a kegyelemből élni. A kegyelem nem felvágós. A kegyelem az ami: kegyelem. Azért van ingyen: 
mert nem tudnám kifizetni. De az egyetlen, aki képes rá, megtette, hogy én ebből élhessek. Ebből élni azt jelenti, 
hogy megértem: megkaptam a világ legnagyszerűbb ajándékát, amit nem kaphattam volna meg. Mit gondolsz, mit 
tesz az az ember, akivel ez történik?” 

Részlet Szikszai Szabolcs: Fél-kegyelműek c. írásából 
http://www.ujragondolo.hu/ 

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

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

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

Ez a magától: ez a Kegyelem.  

Reményik Sándor 
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Öregember reggeli imádsága 
 

Felébredtem, Uram. Ugye nem haragszol, ha azzal kez-
dem, hogy nem bántam volna, ha már nem ébredek föl. 
De azért köszönöm ezt a napot, amelyet most adsz ne-
kem. Legyen meg a te akaratod ebben is.  

Öt-hat évtizeddel ezelőtt nem gondoltam volna, 
hogy ilyen hosszúra nyúlik életem. Te tudod, Uram, 
hogy mi minden jár az öregséggel. S nem fog téged 
bosszantani, ha kérek.  

Add, hogy amikor jelentkezik a reumám, szorongat a 
fulladás, zihál a mellem, összevissza kalimpál a szívem, 
akkor jusson eszembe, hogy sokáig voltam egészséges 
is. Most köszönöm azt az időt is neked, mert akkor nem 
jutott eszembe, hogy hálát adjak érte. Segíts, hogy ne 
legyek irigy öregember, aki sanda szemmel néz az 
egészségesekre.  

Látod, Istenem, mennyi min-
dent kellene csinálnom és milyen 
sokat szeretnék még tenni. S azt 
is látod, mennyire fáj napról nap-
ra, újra és újra megélni tehetet-
lenségemet. Amikor ismételten 
tapasztalom, amire Fiad figyel-
meztetett: a lélek ugyan kész, de 
a test gyönge. Ilyenkor segíts, 
hogy ne csüggedjek el, hanem legyen erőm újra kezde-
ni, ismét próbálkozni, hátha sikerül.  

Ó, csak tudnék az enyéimnek segíteni. De már sem-
mi hasznomat nem veszik. Csak teher vagyok számuk-
ra. Istenem, segíts, hogy el tudjam viselni kiszolgálta-
tottságomat. Segíts, hogy jólélekkel tudjak elfogadni.  

Fecsegő vénember lettem, Uram. Add, hogy senki-
nek ezzel terhére ne legyek. Segíts, hogy tapintatos le-
gyek és észrevegyem, ha valahol fölösleges vagyok. 
Add meg azt a kegyelmet, hogy tudjak magam maradni 

és önmagammal tudjak mit kezdeni. Sőt ennél még töb-
bet kérek, Istenem. Add, hogy jól érezzem magam ket-
tesben veled. 

Te tudod, milyen érzékeny vagyok. Tudod, mennyi-
re fáj, amikor a fiatalok nem érdeklődnek bajaim és 
problémáim iránt, amikor nincs idejük meghallgatni és 
türelmetlenül belém fojtják a szót. Add, hogy ne fájjon 
a vállrándítás vagy a lesajnáló ajkbiggyesztés. Segíts, 
hogy megértsem az elfoglalt, küszködő, ideges fiatalo-
kat és szeretettel elfogadjam őket olyanoknak, amilye-
nek. 

Istenem, napról napra jobban tapasztalom, hogy 
mindent elfelejtek. Azt kérem tőled, hogy feledékeny-
ségemmel senkinek bajt vagy kellemetlenséget ne 

okozzak. De főként arra kér-
lek, segíts, hogy soha ne feled-
kezzem meg rólad, én Istenem. 

S add, hogy ma valami jót 
is tehessek. Legalább egy ked-
ves szót vagy szerető mosolyt 
juttassak embertársaimnak. Hi-
szen vannak, sokan vannak, 
akik még nálam is gyengéb-
bek, tehetetlenebbek és elha-

gyottabbak. Ezért kérlek, segíts, hogy ne zúgolódjam, 
ne lázadozzam. Ellenkezőleg. Segíts, hogy legalább egy 
icipici hála gyulladjon szívemben irántad.  

Ha pedig ez a mai nap lenne életem utolsó napja, 
akkor alázatos szívvel minden bűnömért bocsánatodat 
kérve, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ámen. 
 

Dénes József (özvegy) lelkipásztor 

(Közreadta: Kovács Józsefné Anna néni) 
 

 
„Mindenkinek más a természete, az ízlése, mások az érdekei és szenvedélyei, s eszerint túloz vagy 
enyhít, ha valamiről beszél. Mondd el úgy, ahogy volt. Ez napjában kétszer sem esik meg, még egy 
egész nagyvárosban sem. És aki hallgatja az embert, az talán különb? Dehogy. Hát ezért van, hogy egy 
egész nagyvárosban napjában kétszer sem esik meg, hogy az embert úgy értsék, ahogyan beszél.” 

(Denis Diderot: Mindenmindegy Jakab meg a gazdája / Baptista áhítat november 25.) 
 
 

Nem vagy Isten – ne is viselkedj úgy! 
 

„Csak az ostoba ember fárasztja ki magát annyira a munkával, hogy haza sem talál.” 
(Prédikátor 10,15 – GNT fordítás) 

 

Nem vagy Isten. Nem tudod mindenre a választ, nem 
tudsz mindent megtenni. Ennek a beismerése mindent 
megváltoztathat, ha éppen azzal küszködsz, hogy 
egyensúlyt találj az életedben. 

A Biblia azt mondja: „Csak az ostoba ember fáraszt-
ja ki magát annyira a munkával, hogy haza sem talál.” 

Óriási ostobaság túlhajszolni magadat a munkával. 
Ha túlfeszíted a húrt, Istent játszol. Azt állítod, hogy 
minden tőled függ, hogy a világ összeomlana, ha te nem 
tartanád mozgásban. Ez egészen egyszerűen nem igaz! 
Te nem vagy az univerzum ügyvezetője. Te lemond-

Térdre! Imára! 
 

Karácsonyt ünnepelni jó… 
– De erkölcsi erózió 
zúdul emberre és világra… 
Keresztények! Térdre! Imára! 
 

Füle Lajos 
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hatsz, és a világ nem fog összedőlni. Isten mindent az 
irányítása alatt tart. 

Gyakran azért történik mindez velünk, mert minden-
kinek a kedvében szeretnénk járni. Tanuld meg, hogy 
nem tudsz mindenkinek a kedvében járni. Még Isten 
sem! Valaki azt szeretné, hogy süssön a Nap, valaki pe-
dig azt, hogy essen az eső. Csak egy bolond próbálná 
meg azt, amit még Isten sem tud megtenni. 

Amikor mások elvárásai szerint élünk, akkor renge-
teg „kellene” terhet rakunk a saját vállainkra. Azt mon-
dogatjuk magunknak, hogy „még többet kellene dol-
goznom”, „részt kellene vennem ezen a kurzuson”, 
vagy éppen „jelentkeznem kellene még erre az önkéntes 
feladatra”. Vedd azonban észre, senki sem tart egy pisz-
tolyt a tarkódnak szegezve. Túlhajszolni magad az egy 
választás. Te választod azt, hogy bevállalsz még egy 
külön munkát, vagy sem. Ezzel pedig te választod a kö-
vetkezményeket is, amik ezzel a választással együtt jár-
nak. 

Amikor mindent te akarsz csinálni, akkor tagadod, 
hogy csak egy ember vagy, és Isten dicsőségét rabolod 
el. A Biblia emlékeztet minket a 2Korinthus 4:7-ben, 
hogy „ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy 
ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne ma-
gunknak”. Pál emlékeztet minket emberi mivoltunkra, 
arra, hogy gyengék és törékenyek vagyunk. A cserép-
edények törékenyek – ha leejted őket, eltörnek. A cse-
répedényekkel óvatosan és megfelelő módon kell bánni, 
mert ha nem, akkor tönkremennek. 

A jó hír azonban az, hogy a gyengeségünkön keresz-
tül Isten ereje és dicsősége át tud ragyogni. Azt, hogy 
emberek vagyunk, nem kell rejtegetni, hanem inkább 
örüljünk annak, hogy Isten ereje az emberi korlátaink 
ellenére is tud működni. Valld hát be nyugodtan, te csak 
egy ember vagy. Ezután pedig köszönd meg ezt Isten-
nek! 

Rick Warren(Napi remény december 7.) 

 

 

Fő a kényelem! 
 

Valahol messze, az Óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy király. A palotája a főváros szívében állt egy 
domb tetején. Az uralkodó minden reggel kiment az erkélyére, és körülnézett a városban. Bizony, volt is mit 
néznie: csodaszép látvány volt a sok-sok hófehér házikó, amely ölelő karként vette körül a palotát. Amikor 
szép volt az idő, az egész város szikrázott a napfényben. Mintha egy-egy kidolgozott kristály állt volna a há-
zak helyén. 

A király mégsem azért állt az erkélyre, mert gyönyörködni akart volna a panorámában. Egyáltalán nem. 
Egyre azon töprengett, mivel tompíthatná a fehérség vakítását. Őt ugyanis nagyon zavarta ez a szikrázás, 
bántotta a szemét a fehérség. 

Egyszer aztán összehívta a tanácsosait és közölte velük: hirdessék ki a városban, hogy mindenki fesse át 
szürkére a házát. Aztán az egyik tanácsos vett egy nagy levegőt, és szót kért: 

– Felséges királyom! Igen, legyenek átfestve a házak. Ha neked a szürke szín tetszik, akkor legyenek 
szürkék.  

A termen halk morajlás futott végig, a tanácsosok rosszallóan néztek össze, de szólni egyikük sem mert. 
– Hanem mondok én valamit. – folytatta a tanácsos. – Nem lenne jó dolog ajtóstul rontani a házba, az 

csak elégedetlenséget szülne. Légy nagylelkű a népeddel. Ajánld fel nekik, hogy minden tavasszal felfrissítjük 
a meszelést a házukon, és a királyi kincstár féláron biztosít nekik festéket hozzá. Így minden tavasszal meg 
fog újulni a város. Aztán, amikor kiosztjuk a festékeket, tegyünk egy kevés kormot a mészbe. Ne sokat, ép-
pen csak egy enyhe árnyalattal térjen el az eredeti színtől. Aztán a következő évben picivel több kormot te-
szünk a mészbe.  

Így történt aztán, hogy néhány év múlva beszürkült a város, és az emberek rajongással beszéltek királyuk-
ról, aki ilyen nagylelkűen gondoskodott népéről. 
 

Ez a tanácsos rájött valamire: az ember egy idő után 
hozzászokik ahhoz, amivel nap mint nap találkozik. 
Nekünk zokon esik a hűvös nyár, az eszkimók a ke-
mény mínuszokon sem akadnak fenn. Aki jólétben nőtt 
fel, az el sem tudja képzelni, hogyan lehet egy erdei 
kunyhóban is vidáman élni. Nők ezrei élnek bántalmaz-
va, mégis visszavágynak a párjukhoz. 

Időnként kezembe kerül néhány keresztyén könyv, 
amelyekben „nem átlagos” hívők szerepelnek. Még mo-
solygok is néha a naivságukon. De amikor azzal a szán-
dékkal veszem a kezembe a Szentírást, hogy összeha-
sonlítsam magam a bibliai emberekkel – az észjáráso-

mat, a viselkedésemet, a szokásaimat –, sokszor döbbe-
nek rá arra, hogy mennyire elcsúsztam az eredeti irány-
tól. Pedig nem akartam. Minden erőmmel igyekszem Is-
tennek tetsző életet élni, és mégis… Észrevétlenül elkap 
a „gyűjtögető életmód szenvedélye”, és már nem olyan 
könnyű adnom. Vagy csak akkor járok el közösségi al-
kalmakra, ha épp ráérek, ha nincs jobb dolgom, ha tet-
szik az előadó, vagy érdekel a téma, esetleg megbíztak 
valamilyen szolgálattal. Filmnézés közben elkezdek 
drukkolni a tömeggyilkosnak, a betörőnek, a parázná-
nak, csak mert olyan sanyarú az élete. Minden megszó-
lalónak igazat tudok adni. Nem tűnik fel az együttélési 
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formák sokszínűsége (amin be-
lül a hagyományos családmo-
dell a legelavultabb verzió), 
akkor sem, ha magukat krisz-
tuskövetőnek titulált emberek 
élnek együtt így vagy úgy… 

De be tud lopakodni a világi 
szokásrendszer az öltözködési 
stílusba, a beszédmodorba, az 
italfogyasztásba, az indulatke-
zelésbe, átszínezi a hozzáállást, 
a tisztesség fogalmát, elhozza a 
kényelemszeretetet, a részre-
hajlást, és még hosszasan so-
rolhatnám. 

Néha elcsodálkozom a fo-
lyók irányán. Ide-oda tekereg-
nek, képesek szembefolyni sa-
ját magukkal. Azt mondják a 
tudósok erre, hogy a víz a ki-
sebb ellenállást keresi. Pedig 
képes utakat törni magának a 
sziklában is. De csak ha na-
gyon muszáj. Nem hasonlít eb-
ben ránk? Egy mindenható Is-
ten áll a hátunk mögött, de mi 
is arra igyekszünk, amerre a 
legkényelmesebb. Kiegyezünk, 
megmagyarázunk, beleolva-
dunk, alkalmazkodunk – aztán 
sírunk, hogy milyen erőtlen a hitünk. Divatossá vált az 
általános hit, amihez nem szükséges megtagadnod ma-
gad, nem előírás felvenni a kereszted, hordozni pedig 

végképp nem trendi. Hiszen 
vannak alternatív megoldások. 

A harcos Luther egyszer azt 
mondta: „Béke – ha lehetséges. 
Igazság – minden áron”. A mai 
keresztyén pedig gyakorlatilag 
azt vallja: „Béke – minden áron. 
Igazság – ha lehetséges”. 

Mondd csak, mikor mondtál 
utoljára nemet magadnak, mert 
Isten Igéje erre hívott? Mikor 
tetted sírva, összeszorított fo-
gakkal az ellenkezőjét annak, 
amire minden porcikád vágyott? 
Mikor álltál ki az igazság mel-
lett, vállalva a gúnyt, a sértődött-
séget, a rossz viszonyt? Mikor 
volt utoljára károd abból, hogy 
te Krisztushoz tartozol? 

Ellen G. White azt mondta: 
„A legnagyobb akarat a világ-
nak azon férfiak akarata, akiket 
nem lehet megvenni vagy eladni, 
akik a lelkük mélyén igazak és 
becsületesek, akik nem félnek a 
bűnt nevén nevezni, akik lelkiis-
merete hű és engedelmes, akár 
az iránytű az égtájakhoz; akik 
kiállnak az igazság mellett, még 

ha az egek le is omlanának.” 

Olasz Tímea 
http://kriszteso.com/2014/06/27/fo-kenyelem/ 

 
 

„A hamisság és az igazság elmennek együtt fürdeni egy szép tóhoz. A hamisság - merthogy ilyen a ter-
mészete - gyorsan kiúszik, fölveszi az igazság ruháját, és távozik. Mire az igazság is kitempózik, azt lát-
ja, hogy a parton már csak a hamisság ruhái vannak. Az igazság eltöpreng, mit csináljon. Végül úgy 
dönt, a hamisság ruháját nem veszi föl, ezért aztán meztelenül marad. Mivel a hamisság az igazság ru-
hájában jár, mi emberek rezzenéstelen arccal fogadjuk el, adjuk tovább, sulykoljuk másokba - és amikor 
az igazsággal találkozunk, az háborít föl. Rettenetesen kikérjük magunknak, dühösek leszünk rá, mezte-
lensége indulatokat vált ki belőlünk, és minimum rászólunk, hogy öltözzön föl.” 

(Pál Feri atya: A szorongástól az önbecsülésig) 
 
 

 

Gyermekbemutatás 
 
Megható alkalom volt december 20-án a délelőtti istentisztelet 
azon pontja, amikor Tarsoly Csaba és Eszter testvéreink har-
madik gyermeküket, Lázárt hozták el a gyülekezet és Isten szí-
ne elé, hogy az új életért imádkozhassunk. 
Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
 
„Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk van-
nak, mint akik ő velük.” (2Kir 6,16) 

 
 

Krisztusra várunk 
 

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. 
Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat… 
de elültetjük kis almafánkat, 
bízva, hogy kihajt, 
gyümölcsöt terem. 
Titok a jövő. 
Sürget a jelen. 
 

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. 
Némák a titkok. Nem válaszolnak. 
De a ma int, hogy híven szolgáljunk, 
mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk. 
 

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, 
munkába leljen, ne resten, tétlen! 
Testvérek terhét vállalja vállunk! 
Mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk. 
 

Túrmezei Erzsébet 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

 

Szeretettel kö-
szöntjük decem-
berben született 
testvéreinket! 
 

Máténé Csikéri Noémi (dec. 6.) 
Simola Ilona (dec. 6.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Kulcsár Naomi (dec. 13.) 
Kissné Karácsony Andrea (dec. 14.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Kusztor Péter (dec. 27.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Bodáné Gajdács Rebeka (dec. 30.) 

 

 
„Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. 
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik 
őt.„ (Zsolt 119:1-2) 
 
Olvastátok az Igét, meghallottátok Isten szavát és elhittétek. Megta-
pasztaltátok kedvességét. Múltatok terhét elvette, bűnbocsánatot nyer-
tetek, megszabadított az ellenségtől. Rátok árasztotta kegyelmét, fiai-
vá fogadott titeket. Ellát minden lelki áldással, kiválasztott, hogy 
szentek és feddhetetlenek legyetek. Imádkozás és dicséret által a köze-
lébe kerülhettek. Kérjétek az Urat, hogy érintsen meg titeket azokon a 
pontokon, ahol leginkább szükség van rá. Az Úr odafigyel azokra, 
akik Őt tisztelik, és kedvez nekik. 

Adjon az Úr nektek értő szívet és elmét, hogy ne csak hallgatói le-
gyetek az Igének, hanem cselekvői is, hogy boldogok legyetek! 
 

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. 
 

Ünnepi programok 
December 25-én, pénteken délelőtt 
9,15-kor imaóra, bibliakörök, 10 
órakor ünnepi istentisztelet, délután 
5 órakor gyerekkarácsony. 
December 26-án nincs alkalom. 
December 27-én, vasárnap délelőtt 
9,15 órakor imaóra, bibliakörök, 10 
órakor istentisztelet, délután nincs 
alkalom. 

December 31-én, csütörtökön 
18,30-kor óévbúcsúztató istentisz-
telet, szeretetvendégség, ifi-
szilveszter. 
Január 1-én, pénteken 10 órakor 
újévi imaóra és istentisztelet. 

Január 3-án, vasárnap délelőtt 
9,15-kor imaóra, bibliakörök, 10 
órakor úrvacsorai istentisztelet, dé-
lután 5 órakor istentisztelet. 

 
 

Betegeink 
Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 

„Ha látom az eget, kezed alko-
tását, a holdat és a csillagokat, 
amelyeket ráhelyeztél, micsoda 
a halandó - mondom -, hogy tö-
rődsz vele, és az emberfia, 
hogy gondod van rá? Kevéssel 
tetted őt kisebbé Istennél, di-
csőséggel és méltósággal ko-
ronáztad meg.” (Zsolt 8:4-6) 
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