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Karácsonykor 
 

Ugye, karácsonykor nehéz haragudni? 
Isten szeretete ilyenkor oly közel! 
Vétket, bűnt megbocsát, gyengéden átölel… 
Ugye, karácsonykor nehéz haragudni? 
 

Ugye, karácsonykor nehezebb hazudni? 
Isten igazsága, mint büszke sziklaszál 
Igéjén átragyog, ügyéért síkraszáll… 
Ugye, karácsonykor nehezebb hazudni? 
 

Bárcsak mindig, mindig karácsony lehetne! 
Isten igazsága szívemben Úr lenne, 
Isten szeretete az égig emelne – 
Bárcsak mindig, mindig karácsony lehetne! 
 

Iványi Tiborné 
 

 

 
 

 
 
 
 

Karácsonyi ének 
 
A cím olvastán elsőre Charles Dickens világhírű elbe-
szélése juthat eszünkbe, amely öt strófában tárja elénk 
Ebenezer Scrooge harácsoló, kapzsi vénember tusako-
dását elmúlt és jövendő karácsonyok szellemével; és 
megtérését, melynek nyomán jeges szíve felolvad és he-
lyet ad a Megváltónak, számtalan jelét mutatva az őt át-
formáló Szeretetnek… 

Gondolhatunk arra a sok-sok énekkari és zeneműre, 
amelyeket az Üdvözítő földre születésének csodálatos 
eseménye ihletett, ezek hallgatását (és éneklését) soha 
nem unjuk meg. Közülük csak egyet emelek ki, talán a 
leghíresebbet, Johann Sebastian Bach Karácsonyi ora-
tóriumát, amely tulajdonképpen egy kantátafűzér, és 
számos ismerős koráléneket tartalmaz. 

Gyermekkori karácsonyokra emlékezve felidéződ-
nek bennem azok az énekek, amelyeket az angyalföldi 
gyülekezet ünnepélyein adtunk elő, mint például: „Itt 
van újra a karácsony ünnepe”, vagy „Jessének törzsö-
kéből fakadt egy sarjadék”. De soha nem feledem azt a 
nagyon komoly üzenetet hordozó éneket sem, amelynek 
első versszaka így szól: „Angyali ének hangzik a 
mennyből, Jézus, a rég várt megszületett. Isteni lélek 

szózata csendül: Megszületett-e már teneked?” Har-
minc–harmincöt gyermek csilingelő hangja tette nyo-
matékossá a mindig aktuális kérdést. 

Hálával gondolok arra a sok szép énekre, amelyeket 
a gyülekezettel együtt énekelhettem és énekelhetek az 
Úr Jézus születésnapján. „A hit hangjai”, majd a „Bap-
tista gyülekezeti énekeskönyv” szerkesztői jóvoltából 
különböző korok és távoli nemzetek, no meg hazánk fi-
ainak ihletett szerzeményei által dicsérhetjük Istent üd-
vözítő kegyelmének megjelenéséért. A sok száz kará-
csonyi ének közül az egész világon a legismertebb a 
„Csendes éj” kezdetű, amely 1817-ben, egy kis német-
országi faluból indult el világhódító útjára. 

Az pedig külön ajándék számomra, pestiesen szólva: 
hab a tortán, hogy 1969 óta az angyalföldi, az őrbottyá-
ni, majd 1982-től kezdve a budai énekkar tagjaként 
négyszólamú énekekkel is magasztalhatom Istent az Ő 
végtelen szeretetének kiáradásáért. Mindig nagy öröm-
mel és várakozással készülök, amikor átgyakoroljuk a 
már jól ismert énekeket, és amikor új, még nem ismert 
éneket tanulunk meg, hogy ünneplésünkben is érvénye-
süljön az az elv, hogy ót és újat hozunk elő tárházunk-
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ból… Csak egyet-kettőt említek meg közülük (aztán 
mindenki folytassa magában a sort): „Már megjött szép 
fényességgel a karácsony ünnepe”, vagy egy másik 
gyönyörű kórusmű: „Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan 
egy zsenge tőn.” 

Szóval a cím kapcsán gondolhatunk sok mindenre, 
felidézhetjük régmúlt és mai karácsonyok dallamait, 
nagy zeneszerzők műveit és az egyszerű népi betlehe-
mes énekeket, gyülekezeti és énekkari énekeket, vala-
mennyi ugyanabból a forrásból fakad: az első karácsony 
történetéből, az angyalok énekéből, amely így hangzott: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14).  

A dallam, sajnos, ismeretlen maradt számunkra, de a 
szöveg arra tanít minket, hogy karácsonyt úgy tudjuk 
méltón megünnepelni elüzletiesedett világunkban, ha a 
legnagyobb ajándékért, Jézus Krisztusért Istennek adjuk 

a dicsőséget. Ez a feltétele annak, hogy a földön igazi 
és tartós béke valósuljon meg. Ahogy azt egyik legked-
vesebb énekem megfogalmazza (dallamát J. S. Bach, 
szövegét Gerzsenyi László szerezte):  

„E harcok dúlta földre szállt a béke nagy királya; 
elhagyta égi trónusát, bús életünket szánva… A menny 
békéjét hozta le, és szeretettel volt tele minden szívdob-
banása. 

Ó, Krisztusunk, hadd járja át békéd e széles földet, s 
hadd munkáljuk egymás javát, amint tanultuk tőled! 
Hogy tündököljön végtelen’ szent országlásod minde-
nen, ó, adj hát békességet!” (BGyÉ 147). 

Ez a minden értelmet felülhaladó békesség és valódi 
öröm jellemezze ünneplésünket! 
 

Kolozs Nagy János 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 
 
Október 2-án a délelőtti istentiszteleten igei, rokoni és 
baráti köszöntéssel örvendeztettük meg a Novák házas-
párt, akik idén ünnepelték házasságkötésük 50. évfor-
dulóját. 
 

Isten áldása kísérje további életüket! 

 
 
Október 16-án a Baptista Művészeti Napok keretében 
nyílt kiállítás gyülekezetünkben. Három héten át élvez-
hettük Zákány Etelka Rebeka testvérünk képeit, ame-
lyekhez Mérei-Kormos Edit testvérünk írt néhány soros 
verseket. A kiállítás összes képe megtekinthető honla-
punkon. 

 

 

Őszi Gyerekklub 
 

 
 

Nagy örömmel vártam idén ősszel is a Gyermekklubot! 
Már hosszú évek óta járunk ezekre az alkalmakra. A 
legelsőre szinte alig emlékszem, olyan kicsi voltam 
még akkor. 
Mindig boldog voltam, amikor megkaptuk a meghívót, 
és így volt ez most október 2-án is. Nagyon nagy 
élmény a közös éneklés, amelybe bele van 
„csempészve” mindig egy kis játék is: kérdéseket 
kapnak a gyerekek, és a bátor jelentkezők apró 
jutalmakban részesülnek. 

Laci bácsi rajzos evangelizációi nagy hatással 
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vannak rám mindig – mélyen elgondolkodtatóak a 
nagyobb gyerekek számára, de szerintem a kisebbek is 
le tudnak vonni tanulságot belőlük. 

 
Persze az ajándékosztás előtt mindenki izgatott lesz. 

Ősszel főleg olyan meglepetéseket kaptunk, amelyek az 
iskolához is kapcsolódnak: szép füzetek, színes 
ceruzakészlet, filctollak, festékek – és egy nagyon 
finom csoki mindenkinek. 

A legvégén jólesik a kalács és a tea minden 
családtagnak, hiszen ezekből a gyerekeket kísérő 
szülők, nagyszülők is részesülnek. Aki szeretne, 

nyugodtan beszélgethet másokkal, megismerhet más 
családokat, vagy ha úgy dönt, hogy a gyülekezetet is 
meg szeretné ismerni jobban, arra is van lehetősége. 

Számomra az őszi Gyerekklub már jóval többet 
jelentett, mint régebben. Mivel járok a vasárnapi 
iskolába, istentiszteletekre és egyéb alkalmakra is már 
feladatom is lehetett: én osztottam a sorszámokat a 
többi gyereknek, amelyekkel utána az ajándékaikat 
átvehették. Nagyon jó érzés volt, hogy nemcsak kaptam 
valamit, hanem én is segíthettem. 

Természetesen alig várom a karácsonyi 
Gyerekklubot – remélem, megint segíthetek, talán még 
annál többet is, mint ősszel. A Gyerekklub több dolog 
miatt is csodálatos: az ajándéknak, a meglepetésnek 
mindenki örül nagyon! A másik csodálatos dolog benne 
az, hogy mindenki megismerheti Istent, és megtudhatja, 
hogy a legnagyobb ajándék mégiscsak az, amit Isten ad 
az embereknek. Köszönöm szépen a Gyerekklubot a 
szervezőknek, és mindenkinek, aki segít abban, hogy a 
kerületi családoknak örömük legyen! 

Olajos Lázár 

 
 

Hálaadónap Kamaraerdőn 
 

  
 
Október 16-án hálaadónapot tartottunk a Kamaraerdei Idősek Otthonában. Amikor szóltam a nővéreknek, hogy en-
gedjék le azokat, akik szeretnének erre az alkalomra jönni, az egyik Margitra mutatott, és megkérdezte, hogy őt is 
levisszük? Margit tolószékben ült, és mivel beszélni nem tud, a kezével és az arcával jelezte, hogy nagy örömmel 
lejönne. Természetesen ő is ott lehetett az istentiszteleten. Most aránylag többen el tudtak jönni. Az otthon lakói 
örülnek, ha olyanokkal találkozhatnak, akikkel nincsenek nap mint nap együtt, nagyon szeretik a szép énekeket. A 
létszám változó, de már számítanak rá, hogy minden hónap harmadik vasárnapján megyünk. Reméljük, hogy az Ige 
magja az ő szívükben is gyümölcsöt terem! 

Uri Erika 
 

 

Hálaadónap az imaházban 
 
Október 23-án vasárnap a délelőtti istentisztelet a hála jegyében telt gyülekezetünkben. Hagyományos hálaadóna-
punkon hálát adtunk Isten gondviselő kegyelméért, amelyet oly sok formában tapasztalhatunk meg mindennapja-
inkban. Ünneplésünket az énekkar énekei, testvéreink versszolgálatai, az igei üzenet, és az elöljárók hálaimái tették 
emlékezetessé. Mindenért Istené a dicsőség! 
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Lelki Lift – egy különleges istentisztelet 
 
Egy különleges gyülekezeti programot szerveztünk no-
vember 18-án, Lelki Lift néven. Mivel ennek az isten-
tiszteletnek a megszokottól eltérő volt felépítése, sok 
munkát igényelt, de sok áldást is hozott. Miért szervez-
tünk ilyet?  

Minden szakmának és 
közösségnek megvan a 
maga kultúrája: szokásai és 
szaknyelve, ami 
megkönnyíti a 
beszélgetéseket és erősíti 
az összhangot a csapaton 
belül. Azonban hátránya is 
van: a kívülállóknak 
nagyon nehezen érthető. A 
munkámban nagyon 
igyekszem figyelni arra, 
hogy az új kollégák jól 

értsék, amit mondok és teszek: jobban megválogatom a 
szavaimat, kerülöm a furcsa rövidítéseket, és úgy 
általában igyekszem könnyen érthető lenni. Nem az a 
célom, hogy az új kolléga minden szakszót és szokást 
megtanuljon, hanem hogy a gondolataimat követni 
tudja. 

Ez a jelenség igaz a kereszténységben is, saját 
kultúránk van, ami másoknak nehezen érthető. A 
kánaáni nyelv a “szaknyelvünk”, amit mi már észre sem 
veszünk, de másoknak ismeretlen, idegen és ezért nem 
követhető. A liturgiánk és egyéb szokásaink is sokszor 
furcsák vagy akár zavarba ejtőek egy új látogatónak. 
Számunkra ezek értékesek, de sajnos gátjai is lehetnek a 
misszió-parancs betöltésének. Úgy láttuk, hogy szükség 
lenne egy egyszerűbb felépítésű és közvetlenebb 
hangvételű istentiszteletre. 

Ezért tartottuk meg ezt a Lelki Lift istentiszteletet: 
hogy elérjük vele azokat a barátainkat és ismerőseinket, 
akik már érdeklődnek Isten iránt, de egy hagyományos 
istentiszteletnek néhány részével nem tudnának mit 
kezdeni, nem értenék. Emellett úgy láttuk, hogy a 

gyülekezetünk tagjainak is áldásosak lehetnek a Lelki 
Lifthez hasonló, közvetlenebb stílusú, közösségibb 
alkalmak is. Vannak, akikhez az ünnepélyesebb 
alkalmak állnak közelebb, másokhoz pedig az oldott 
légkörű, egyszerűbb alkalmak, de hisszük, hogy Isten 
mindegyiket áldássá teheti mindnyájunk számára. 

Mi történt ezen az istentiszteleten? 

 
Az este négy részből állt. Az elején a gyülekezetünk 

tagjaiból álló csoport vezette az éneklést (Ádány Sanyi 
szervezésével), utána én hirdethettem igét. Nagyon 
igyekeztem, hogy érthető, barátságos, közvetlen módon 
szóljak, de közben ne vizezzem fel az evangéliumot, 
legyen mélysége a tanításnak. Arról beszéltem, hogy az 
emberek élete mennyire tele van szorongással, akár a 
modern világunk új szorongásaira gondolva, akár az 
örökzöld nehézségekre, amikkel például a tanítványok 
is küzdöttek, amikor Jézus elhívta őket a sikertelen 
halászatuk napján. Jézus bemutatta a tanítványoknak, 
hogy ő minden szorongáson tud segíteni, legyen az 
betegség, anyagi nehézség, kisiklott élet, vagy éppen 
maga a halál. És ő nemcsak 2000 éve segített örömmel, 
de ma is megteszi, Horváth Ádám és Nagy Peti 
meséltek is az egybegyűlteknek ilyen élményeikről. 
Jézus nemcsak az út az Atyához, hanem egyfajta Lelki 
Lift: saját erőből nem tudunk felmászni hozzá, nem 
vagyunk elég jók. A lifteken nincs pénzbedobó nyílás 
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sem, nem tudjuk valahogy kiérdemelni, megvásárolni a 
lehetőséget. Isten ingyen kegyelemből küldi a liftet, 
azaz fogad be minket Jézus által. 
Az este második felében teázva, sütizve beszélgethettek 
a résztvevők. Jó volt látni, hogy milyen élénk és 
szeretetteli volt a terem, sok új ismeretség született. 
Különleges ötletünk volt, hogy a nagyterem hátsó 
felében rendeztük be a teázót: paravánokkal 
leválasztottuk ezt a részt és kivittük innen a székeket. 
55-60 ember jött el összesen, de így a nagyteremben 

sem tűnt kevésnek a 
létszám, hanem sikerült 
barátságos, kedélyes 
légkört teremtenünk. 

Az este utolsó 
részében kiscsoportos 
beszélgetésekre is 
lehetőség volt. A 
résztvevők három 
korosztályra bontva 
beszélgettek, az este 
témájával kapcsolatos 

tapasztalataikat 
osztották meg 
egymással. A 
beszélgetések, hála 
Istennek, olyan jól 
sikerültek, hogy a 
tervezett fél óra helyett 
közel egy órán át 
tartottak. 

Az este során volt 
gyerekfoglalkozás is, 
hogy a kisgyerekes 
családok is örömmel 
jöhessenek el. 

Úgy látjuk, hogy elértük a célokat, amiket Istentől 
vettünk: 
 

• Sok külsős jött, egyesek más gyülekezetekből, 
de sokan olyanok is, akik nem járnak rendsze-
resen semmilyen keresztény közösségbe. A 
visszajelzéseik alapján nagyon jól érezték ma-
gukat, tetszett nekik a zene, a tanítás és a barát-
ságos közeg. 

• Emellett jó volt látni, hogy a gyülekezetünkbe 
járóknak is lelki feltöltődést, áldást jelentett a 
részvétel. Nagyon hálásak vagyunk annak a 
(több mint húsz embernek, akik részt vettek a 
sok-sok munkában, amivel a megvalósítás járt. 
Remélem, hogy ők ebben nemcsak elfáradtak, 
de közben érezhették azt is, hogy jó Isten ki-
rályságában dolgozni. 

 

Lesz ilyen máskor is? 
Az elöljárósággal szorosan együtt 

beszélgetve/imádkozva szerveztük meg ezt az első 
alkalmat és értékeltük is ki annak tanulságait. Ezek 
alapján arra jutottunk velük, hogy szeretnénk majd még 
ehhez hasonló estéket a gyülekezetünkben, várhatóan 
januárban is és februárban is szervezünk egyet-egyet. 
Utána pedig meglátjuk, hogy Isten hogyan vezet minket 
tovább, csak arra megyünk majd, amerre Ő mutatja az 
utat. 

A gyülekezetben hirdetni fogunk minden tudnivalót 
időben (ezeket a Facebook-oldalon és a honlapon is 
közzé tesszük), illetve minket is bátran meg lehet 
keresni ez ügyben. Szeretettel várunk mindenkit és 
köszönünk minden imát és segítséget! 
 

Sonkoly Tamás 
és a Lelki Lift többi szervezője: 

Ádány Sándor, Horváth Ádám, Nagy Péter 
 
 

Bemerítési ünnepély 
 
November 20-án merítkezett be gyülekezetünkben Bereczki Krisztina, alább az ő megtérési történetét olvashatjuk. 
 

 

Két olyan időszak is volt az életemben, amikor azt hit-
tem, meg vagyok térve. Vallásos családban nőttem fel, 
természetes volt a vasárnapi templomba járás, ministrá-
lás a templomban, hittanra járás. Ezekben sokszor nagy 
örömöm volt, és gyerekként mély hitem volt. A Szent-
írást viszont nem olvastam, az volt a felfogásom, hogy 
amit és ahogy a templomban tanítanak, azt elhiszem, 
elvileg működik az egyház többszáz éve. Még csak nem 
is gondoltam arra, hogy megkérdőjelezzek bármit is a 
vallással kapcsolatban. 

Felnőve, mivel mély kapcsolatom nem volt az Úrral, 
nem volt nehéz eltávolodni a hittől, és világi környezet-
ben keresni a boldogságot egyetemista koromban. Majd 
találkoztam olyanokkal, akik nem vallást tanítanak, ha-

 

Nem furcsa név egy 
kicsit az, hogy Lelki 
Lift?  
De. Ez egy gyakori 
kérdés, amit sokan 
gondolnak és néhá-
nyan ki is mondanak. 
Én nagyon szeretem 
ezt a nevet, számomra 
kifejezi azt, hogy ez 
összeköti a lentieket a 
fentiekkel, azaz az 
embert Istennel; és ki-
fejezetten a megfárad-
taknak való, akik pad-
lón vannak. Sőt, egy 
rejtett rövidítést is bele 
lehet magyarázni akár 
– Lift: Lehetőség Is-
tennel Fesztelenül Ta-
lálkozni. De egyáltalán 
nem ragaszkodom eh-
hez névhez, könnyen 
lehet, hogy kitalálunk 
egy még furcsábbat. 
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nem a Krisztussal való kapcsolat szükségességét hirdet-
ték. Egy lányon keresztül bekerültem egy olyan kör-
nyezetbe, ahol állandóan Istenről beszéltek az emberek, 
hogy Ő szeret minket, és a Fiát adta értünk, és csak el 
kell hinnünk, és üdvösségünk lesz. 

Mire ez az életforma megtetszett – ugyanis teljesen 
ellentéte volt annak, amit addig láttam – az Úr elvitt in-
nen 1100 km-re, Olaszországba tanulni, ahova már a 
döntéssel a szívemben mentem, hogy az Urat követem. 
Egy pici evangéliumi baptista gyülekezethez vezetett az 
utam, ahol szeretetteljes volt a fogadtatás, viszont a ta-
nítást nagyon szigorúnak tartottam, aminek sokszor 
hangot is adtam, ugyanis – ellentétben azzal, amit addig 
hallottam – nemcsak szeretetről volt szó az igehirdeté-
sekben, hanem ítéletről is, ami a világra vár, azokra, 
akik nem bánják meg őszintén bűneiket, és nem fogad-
ják be az Úr Jézust személyes megváltóként. A szívem 
keménysége miatt félig kint, félig bent voltam a gyüle-
kezetben, addig, amíg 2015 nyarán össze nem törtem. 

Olyan lelki tükröt mutatott nekem valaki, amire nem 
számítottam, és a már így is nehéz egyéb terhek miatt 

otthagytam Olaszországot. Ez a fájdalom hónapokig 
vissza-visszajött, egészen 2015 novemberéig, amikor 
azzal szembesültem az olaszországi látogatásom során, 
hogy mennyire megpróbáltak a barátnőim, és milyen 
súlyos problémákkal küszködtek; amikor teljesen rájuk 
figyeltem, és magamra vettem a terheiket és nem néz-
tem a saját magam problémáira, akkor jöttem rá, hogy 
nincs az Úrral kapcsolatom, és ezt helyre kell hoznom. 

Rám szakadt a bűneim súlya, és megismertem ma-
gam abban a tükörben, amit mutattak előtte pár hónap-
pal. Imádkoztam bűnbocsánatért, és akkor olyan erővel 
átformált Isten, hogy utána a Szentírást is teljesen más-
ként kezdtem el olvasni; aki alázattal és hittel olvassa, 
annak a Szentlélek megmagyarázza az olvasottakat. 
Állhatatos szívvel kell keresni az Urat, mert aki nem 
így teszi, az gonoszságot cselekszik (2Krón 12:14). Hir-
telen eltűnt minden hiányérzetem, és hatalmas vágyat 
éreztem arra, hogy mindig Krisztushoz tartozzak és Őt 
szolgáljam! 

Bereczki Krisztina 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Diótörők 
 
Nyár volt, rekkenő hőség. Ahogy mondani szokás: állt a 
levegő. A fák levelei meg sem moccantak. Kora délután 
volt. Aki csak tehette a házában hűsölt, vagy a kerti fák 
alatt, mint én. A szomszédok kutyája is csendben volt, 
talán szundított egyet, nem kellett éberen őrködnie, je-
lezve, hogy jön valaki, hiszen a madár sem jár erre 
ilyenkor – gondolta Nyina. Vagy mégis? 

Ahogy ott ültem a kerti padon, élvezve a csendet, 
egy hangra kaptam fel a fejem. Mit hangra? Egy mun-
kazajra! Meg is lepődtem, mert 
tudtommal egyedül voltam a 
kertben. Mivel egész közelről 
jött a folyamatos kopogás, óva-
tosan körülnéztem. S akkor… 
lássanak csodát, fény derült a 
titokra, és hinnem kellett a 
szememnek. Felejthetetlen él-
ményben volt részem. 

Már korábban a telken talált 
terméskövek egy részét a vi-
rágágyások szélére raktam. 
Ezen kövek egyikén állt egy kedves feketerigó. Dehogy 
állt! Karcsú lábaival, ügyes mozdulatokkal egyensúlyo-
zott, mint egy balerina, mert a csőrében egy diót tartott, 
és azt ütögette a kőhöz, hogy finom csemegéhez jusson. 

Óh, te szegény kis rigó! – tört fel belőlem a részvét – 
Ilyen fáradságos, ám leleményes munkával töröd a diót! 
Együttérzés és csodálat volt bennem. Honnan tudta 
kedves vendégem, hogy rigóéknál így kell diót törni? 

Otthon látta így? Mondta neki valaki? Rájött? – kérdez-
hetném tovább. 

A válasz mindannyiunk teremtőjénél van: Isten az 
ötödik napon megteremtette az állatokat, köztük a ma-
darakat, a feketerigókat is. Megteremtette és megáldotta 
őket. Azt gondolom, hogy ez az isteni teremtés és áldás 
a titka a rigókban lévő „őstehetségnek”, amely segítsé-
gével meg tudnak birkózni egy kemény dióval. Rigó-
ösztönével rájött, hogy csak így lehet csemege az ősszel 

elgurult, és most megtalált dió-
ból. 

Az égi madarakat az Úr Jé-
zus is észrevette, megcsodálta 
és példának állította elénk: 
„nézzétek” – mondta, „Ne ag-
gódjatok!” Mennyei Atyátok 
róluk is és rólatok is gondosko-
dik. 

Néztem a kis rigót – olyan 
törékeny volt –, nem vetett és 
nem aratott, de tudta, hogy a 

tápérték a csonthéj mögött van, azt neki kitartó munká-
val fel kell törni. 

Feketerigóéknál ilyen módszerrel törik a diót, és ezt 
csak most tudtam meg. Én más módszert – kis mozsárt 
és kalapácsot – használok. Ki így, ki úgy dolgozik. 
Mindenki az Istentől kapott útmutatás szerint tegye. 
 

Simola Ilona 
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Imameghallgatás – ajándékba 
 
Ahogy közeledik a karácsony, jártunkban-keltünkben 
azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban fokozódik az aján-
dékvásárlási láz. A másikról való szerető gondoskodás 
nem is volna baj, de gondol-
junk most bele, mit is jelent az 
ajándék. 

Az ajándék saját tulajdo-
nunknak mások javára történő 
átengedése ellenszolgáltatás 
nélkül. Az ajándékadás a leg-
nagyszerűbb érzésnek, a tiszte-
letnek és a szeretetnek a kifeje-
zése. Isten arra tanít, hogy 
ajándékozzunk, és Ő maga az 
ajándékozás tökéletes példája. 
Ez természetes, hiszen Isten 
maga a szeretet (1Jn 4,8). A 
Szentírás ajándéknak tartja az 
életet, az egészséget, a csalá-
dot, a gyermekeket, a földi ja-
vakat, az emberi képességeket. 
A Biblia szerint minden Isten 
ajándéka: „Aki tulajdon Fiát 
mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent?” (Rm 
8,32) 

De legnagyobb ajándéka az 
Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus. 
„Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete le-
gyen.” (Jn 3,16) Isten az Ő Fiában Önmagát adta az 
embernek, és akik befogadták az Úr Jézust az életükbe, 
azokat Isten felhatalmazta arra, hogy gyermekeivé le-
gyenek! A gyermekek pedig örökösök, Isten örökösei. 
Milyen gazdag ajándék! 

Végiggondolva a 2016-os évet hálás szívvel kell 
megállnom Mennyei Atyám előtt, hogy mennyi ajándé-
kot kaptam Tőle ebben az évben is, és szégyenkezve, 
hogy gyakran nem értékeltem eléggé azokat. Volt egy 
imatémám, amiért öt éve kitartóan imádkoztam, igaz, 
már néha belefáradtam, elkeseredtem, hogy miért nem 
jön válasz az imámra, miért nem jön Tőle a segítség. 

Emberileg minden tőlünk telhetőt megtettünk, rengeteg 
időt és energiát fektettünk bele, és csak nem jutottunk 
egyről a kettőre. Teltek a hetek, hónapok, évek – semmi 

válasz.  Majd egyik alkalom-
mal ez évben, szeptember kör-
nyékén csendességemben kap-
tam egy igét, amin igen megle-
pődtem. Ez a Habakuk könyve 
2-3 verse volt. „Mert ez a lá-
tomás bizonyos időre szól, de 
vége felé siet és meg nem csal; 
ha késik is, bízzál benne; mert 
eljön, el fog jőni, nem marad 
el!” Értetlenül álltam ez előtt a 
kijelentés előtt, ugyanakkor 
nagyon boldog voltam, mert 
egyértelműnek vettem, hogy 
minden el fog rendeződni. Ez 
válasz az imámra! Sokat imád-
koztam, mert teltek a hetek, és 
azon gondolkodtam, hogy fél-
reértettem ezt az igeverset, 
mégsem erre vonatkozik az 
ígéret. Belefáradtam Istenem a 
várakozásba, legyen, ahogy Te 
akarod! És akkor egyszer csak 
minden megoldódott. Csak úgy 
„magától” beindultak az ese-
mények, szinte a kisujjunkat 
sem kellett megmozdítani és 
minden elrendeződött. Öt év 
kemény küzdelme tíz perc alatt 
véget ért. Hát ez a 

KEGYELEM! Ez volt Isten 2016 évi legnagyobb aján-
déka számomra a sok-sok többi között. 

Karácsony, Betlehem… Mintegy 2000 évvel ezelőtt 
megjelent Isten üdvözítő kegyelme a testben megszüle-
tett Jézus Krisztusban. A pásztoroknak így szólt az üze-
net az Úr angyala által: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek 
nektek nagy örömet… Üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lk 2,10-11). Mi-
lyen nagy ajándék, milyen kimondhatatlan Isten szere-
tete! 

Gyöngyösiné Rózsika 

 
 

Bukások és győzelmek 
 
Talán ezekben a hónapokban élem életem legnehezebb 
időszakainak egyikét, ha nem a legnehezebbet. Egy éve 
született meg Lázár, a testileg, szellemileg beteg uno-
kám, és ezzel egy időben halt meg édesanyám, akit na-
gyon szerettem, és aki a Lélek által rengeteg bölcses-

ségre és hitre tanított. Nehezen küzdöttem meg ezekkel 
a dolgokkal, de valahogy mégis talpon maradtam. Hó-
napokkal ezelőtt azonban olyan események történtek, 
amikkel szégyen ide vagy oda, bizony kétvállra fekte-
tett az élet. Az eddig is nehezen döcögő házasságom, 

Szeretetet csak adni lehet 
 

Szétteríti már fátyolát az alkony, 
FINÁLÉ-hoz közeledik a felvonás… 
Hát hadd múljon el, aminek múlnia kell,  
ne is keress ajtót, maradást, 
hisz úgysem találsz, úgysincs tovább. 
 

Aztán újra és újra várok valamire, 
azt hiszem….. a szeretetre….. 
de hát a szeretetet csak adni lehet…. 
ez a módja annak, 
hogy szétszórva előre odaadjad, 
hogy megsokszorozva majd visszakapjad, 
ha nem is azoktól, akiknek szétosztottad, 
hanem másoktól – Isten szívén át – 
Aki látja, tudja, miként pazaroltad 
szíved szeretetét, életed javát. 
 

Így működik ez a bonyolult szerkezet, 
ez a furcsa, és mégis csodálatos világ, 
csak így várhatunk szeretetet, 
és nyílhatnak meg ajtók, 
és így mégis van tovább….. 
 

F. Farkas Rozália 
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darabokra hullott szét, minden ima, könyörgés és test-
véri imatámogatás ellenére. Úgy éreztem, Isten elfelejt-
kezett rólam, vagy valamiért büntet, nem vagyok a 
szemében kedves. Mindenféle kisebbségi érzésekkel 
küzdöttem, szinte szégyelltem magam a gyülekezetben. 
A nagy vádoló folyton azt suttogta a fülembe: „Látod, a 
te imáid nem hallgattatnak meg! Látod, nem vagy ked-
ves az Úr előtt!” Szörnyű volt, alig imádkoztam, alig-
alig olvastam Igét. Szép lassan, de biztosan fogyott az 
olaj a lámpásomból. 

Aztán talpra állított Isten, 
nem mondott le rólam. Mikor 
újra elkezdtem olvasni az Igét, 
és imádkoztam, valahogy meg-
hallottam a szelíd és szeretett 
hangot. Hirtelen más szemszög-
ből láttam meg a dolgokat. A hit 
nemes harca – ez járt a fejem-
ben. Úgy gondolom, hogy felső 
iskolába küldött az Úr. Harco-
sává akar tenni. A „ha nem ten-
né is” harcosává. Méltatott arra, 
hogy Győzedelmes legyek, ak-
kor is, ha a körülmények nehe-
zek. 

Keskeny út. Az út, amit sok-
szor emlegetünk. Nehéz. A szí-
vem mélyén azonban azt gon-
doltam mindig, ha az Úrral já-
rok, imádkozom, szolgálok, 
meg leszek kímélve minden 
borzalomtól. Elképzeltem, hogy 
Lázár unokám csodálatos mó-
don egészséges lesz, hogy a fér-
jem megtér, és egyáltalán: a szé-
les úton sétálgatok, Isten zászla-
jával a kezemben. Közben az Úr 
készített nekem egy győzedel-
mes életet. Hitben, s Isten bé-
késségében élő életet, függetle-
nül a körülményektől. Felnőtt-
nek nyilvánított Isten, az ő had-
seregébe állítván. Én pedig Pál apostol szavaival élve, 
nem akartam felnőni. Pedig a gyermekévek elmúlnak, a 
hit terén is. „Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint 
gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értet-
tem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, 
elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.” (1Kor 13,11) 
Elhagytam? Dehogy. Gyermek akartam maradni, és 
nem katona. Mint Jónás. Menni az ellenkező irányba. 
Vagy mint ahogy Sík Sándor írja a versében: „Mint 
gyermek, ki cukorért jó” – akiről gondoskodnak és 
eszem ágában sem volt a küzdőtéren harcolni. 

Ezek a gondolatok, amiket hiszem, hogy a Lélek ál-
tal hallottam, újra rendbe tettek. Nem azt mondom, 
hogy egy csapásra boldog hithősévé váltam Krisztus-
nak, de botladozva hitben éltem egy kis ideig. Aztán új-

ra történt valami komoly nehézség, és újra elhasaltam. 
Hazajöttünk egy őszi pihenésről, Hévízről, de nem vol-
tam képes összekaparni magam. Napokig szinte semmit 
sem csináltam. Regényeket olvastam, és buta játékokat 
játszottam az interneten. Isten azonban Krisztus által, 
még mindig nem hagyott két vállon. 

Advent második vasárnapján nem is akartam ima-
házba menni. Nem akartam úrvacsorázni, akkor meg 
minek? Mégis elindultam megszokásból, meg naptárat 

akartam venni, el akartam mo-
sogatni az úrvacsorai poharakat, 
szóval odamentem mégis. Isten 
már várt engem, és Kulcsár test-
vér szavain keresztül beszélge-
tett velem. A tíz szűz... Aho-
gyan ott ültem, belém hasított, 
hogy elfogyott az én olajam is, 
és a lámpám már csak épphogy 
pislákol. Keresztyénnek lenni. 
Milyen erővel teszek én bizony-
ságot Krisztusról? Mit is látnak 
az emberek, a világban és a gyü-
lekezetben egyaránt? Egy síró, 
elkeseredett asszonyt látnak. 
Hol a hit ereje? Hol a Lélek ál-
tali öröm? Hol az örök életem 
öröme? Hol van annak az élet-
nek a kisugárzása, amely feltétel 
nélkül hisz az Úrban? Nem arra 
gondolok, hogy nem lehet sírni, 
ha baj van. Nem arra, hogy idét-
lenül nevessek a gyászban vagy 
Lázárka élete felett. Nem! Arra 
az életre, amely biztosan tudja, 
hogy minden a javára van. Hogy 
a sátán elleni harc nem egy 
könnyű séta a ligetben. 

Aztán ahogy ott ültem, rájöt-
tem, hogy hiszen nincs is rajtam 
a lelki fegyverzet. Levettem. Ha 
nem akarok harcolni, minek. De 
Isten méltatott erre a harcra, és 

el is készítette a győzelmet. Kifogyott az olajam, igen. 
De most még lehet pótolni. Még nem hangzott a kiáltás, 
hogy ímhol jő a vőlegény! Itt ülök az istentiszteleten, s 
balga vagyok. Hazajöttem, és felvettem a lelki fegyver-
zetet. Hiszem, hogy a nagy vádolóval szemben Krisztus 
segítségével győzni is fogok. Nem hatalmas ajándéko-
kat szeretnék, hanem Krisztusban elrejtett életet. Hi-
szem, hogy ez a legnagyobb bizonyságtételek egyike. A 
„de ha nem tenné is” győzelme. Felnőni, és katonává 
válni egy nagy hadseregben. Ezt szeretném, és tudom, 
hogy ehhez fel kell venni minden nap a lelki fegyverze-
tet. Így legyen! 

 
Sonkolyné Ági 

A balga szűz 
 

Messziről int a titkos végtelen, 
A csillagok sziporkázva égnek, 
Annál sötétebb minden idelent, 
nehéz, komor, vajúdó az élet. 
 
Kiáltás hangzik az éjszakában: 
– Tartsátok mind magasra mécsetek! 
Akit vártok, az ajtó előtt áll: 
A Vőlegény elébe menjetek! 
 
…mennék, de alig ég a mécsesem. 
Mért is aludtam a várás alatt? 
A többiek fényes lámpáikkal, 
én meg – jaj, hol vegyek még olajat?! 
Lépni sem tudok a félelemtől, 
ha most foghatnék egy erős kezet…! 
 
– Uram! 
Te vagy? Te hajolsz le hozzám? 
A menyegzőre… Veled mehetek? 
Te vagy, tudom már: 
Te, aki 
a pislogó mécset nem oltod el, 
és megkegyelmezel 
a megrepedt nádnak! 
Uram, 
ha még mondhatnék valamit, 
e z t hadd mondjam én a világnak! 

Lukátsi Vilma 
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„Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem 
sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye 

az Isten dicsőségére.” (2Kor 4,15) 
 

Egy történet – két szemszögből – négy felvonásban 
 
Orsi – a tények 

2016. február 14-én vasárnap éjjel agyvérzést kaptam. 
Teljesen váratlanul, előtte azt hittem, hogy egészséges 
vagyok. Egy „kipukkadt” aneurizma okozta a vérzést. 
Az aneurizma értágulat, az ér falának gyengesége miatt 
keletkezett kiöblösödés, amely akár születésem óta 
meglehetett, csak nem okozott panaszt. Mentővel a Já-
nos Kórházba, utána az Amerikai úti Országos Klinikai 
Idegtudományi Intézetbe szállítottak át. Ott megműtöt-
tek, megszüntették a vérzést, „befoltozták” az 
aneurizmát. Másfél hét múlva újabb műtétre került sor, 
a kialakult agyérgörcs miatt. Intenzív osztályon voltam 
három hétig, kórházban összesen öt hétig, majd a buda-
keszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben töltöt-
tem újabb öt hetet. A betegségem első három hetére 
egyáltalán nem emlékszem.  

Sanyi – napról napra 

Valentin nap késő este történt az „esemény”: Orsi egy-
szer csak elájult. Minden előjel nélkül. Éjszaka mentő, 
kórház, CT-felvételek, orvosi konzultációk. A diagnó-
zis: aneurizma miatti agyvérzés. Hétfőn reggel-délelőtt 
Orsi állapota erősen romlani kezdett, újabb CT és orvo-
si konzílium után volt igen nagy ijedelem a részünkről, 
plusz egy SOS orvosi beavatkozás. A hivatalos orvosi 
vélemény szerint az állapota életveszélyes volt, amit a 
beavatkozással stabilizáltak. Hétfőn délutánra eldöntöt-
ték, hogy műthető, és hogy kedden reggel-délelőtt mű-
tét lesz. A műtét nem a vérzés következményeit, hanem 
a vérzés okát volt hivatott megszüntetni. 

A műtét sikeres volt, a műtétet végző orvos nagyjá-
ból szó szerint azt mondta, hogy „Megcsináltuk a műté-
tet, jól sikerült. ... Igazából azt lehet mondani, hogy vá-
rakozáson felül jól sikerült... .” Ezen azt kellett érteni, 
hogy „eldugaszolták” a vérzés helyét, és közben nem 
csináltak nagyobb bajt (merthogy ez benne volt a lehe-
tőségek között), és ráadásul mindez gyorsan is sikerült, 
komplikációk nélkül. A műtét után Orsi az intenzív 
osztályra került, felébresztették, lehetett vele beszélget-
ni stb. A műtét nem hárította el a vérzés következmé-
nyeit, utóhatásait, nem is ez volt a célja. Az egyik ilyen 
komolyabb következmény a koponyán belül megnöve-
kedett nyomás, a másik komolyabb dolog pedig az agyi 
érgörcs. A megnövekedett nyomás folyamatosan fenn 
is állt, és okozott kisebb gondokat és igényelt kisebb-
nagyobb beavatkozásokat egészen a második hét köze-
péig. 

Az érgörcs az első hét közepén kezdődött és ekkor 
még elég jóindulatúnak tűnt (később aztán durvábbra 
fordult). Az első hét második felében Orsi állapota ja-
vult, bár nem volt rohamos a javulás, és volt benne hul-
lámzás is. A második hét elején egy fertőzés kezdett ki-
alakulni, mint utóbb kiderült: kezdődő agyhártya-
gyulladást diagnosztizáltak. Közben az agyi érgörcs is 
rosszabbodni látszott, egyre kevésbé lehetett érdemben 
kommunikálni Orsival. Péntekre olyan rossz lett az ál-
talános állapota, hogy felmerült a műtéti beavatkozás 
lehetősége (az érgörcs kezelésére). Pénteken ezt még 
elhalasztották, próbálkozva újabb gyógyszerekkel, de 
szombat reggelre kifogytak a lehetőségekből: a gyógy-
szerek nem voltak kellően hatásosak, és Orsi általános 
állapota is tovább romlott, praktikusan kommunikáció-
képtelenné vált. Szombat reggel tehát arra jutottak az 
orvosok, hogy újabb katéteres műtéti beavatkozást ja-
vasoljanak, mert az agy vérellátása vészesen rossznak 
látszott, olyan rossznak, ami már mindenféle maradan-
dó bajt tud okozni. 

Szombat délelőtt tehát újabb műtét, altatásban. Kora 
délutánra végeztek. Az orvos olyasmit mondott utána, 
hogy „kicsit megdolgoztatott,... de sikeresnek mondha-
tó”. Egyrészt gyógyszereket juttattak fel a görcs miatt 
beszűkült érszakaszokra, másrészt mechanikusan is tá-
gították az eret, ahol hozzáfértek. Utána CT-vel meg-
nézték, és ez alapján is sikeresnek látták a beavatko-
zást: nem állt elő újabb vérzés vagy ilyesmi, és nem lát-
szott maradandó károsodás sem az oxigénhiány miatt. 
Amit még az orvos hozzátett, hogy a beavatkozás alap-
ján úgy látja, hogy „az utolsó, vagy legalábbis az utolsó 
előtti pillanatban” csinálták a műtétet. 

A második hét szombatja után tehát külsőleg úgy 
látszott, hogy kezdjük elölről az egészet... Altatásból 
ébredezve, a műtét után nagyon gyengén volt Orsi, rá-
adásul ez az értágításos dolog nem szüntette meg az ér-
görcs okát, csak (jelentősen) enyhítette a tüneteit. A 
következő napokban napról-napra volt némi javulás, de 
csak nagyon lassan, kissé hullámzóan, inkább csak több 
nap távlatából visszatekintve érzékelhetően. A hét má-
sodik felétől kezdve azonban markáns javulás kezdő-
dött. Pénteken már az érgörcsöt jellemző (műszeresen 
mért) mérőszámok is egyértelműen javultak, és szom-
baton a külső szemlélőben is határozottan az a benyo-
más támadt, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Hétvé-
gén elkezdték fokozatosan csökkenteni a gyógyszer-
adagokat (az érgörcs miatti gyógyszereket, amelyek in-
fúzión keresztül folyamatosan adagolódtak, így folya-
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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 

matosan, szinte óráról órára lehetett őket csökkenteni), 
közben folyamatosan ellenőrizgetve, nem okoz-e prob-
lémát a gyógyszerek elhagyása. Pont bent voltam a kór-
teremben vasárnap estefelé, amikor bejött az ügyeletes 
orvos, és miután nézegette a műszereket és eredménye-
ket, és tájékozódott az ápolóknál, odajött az ágyhoz, és 
leállította a gyógyszereket és infúziókat, mondván, 
hogy „próbáljuk meg most már ezek nélkül”. Ahogy 
kiderült, tényleg nem volt már rájuk szükség. 

A negyedik hét elején Orsi állapota nem romlott a 
gyógyszerezés nélkül sem, sőt inkább tovább javult. 
Még mindig ágyban fekve, igen gyengén, de a pozitív 
fejlemények hatására az or-
vosok eldöntötték, hogy ki-
kerülhet az intenzívről. Ez 
kedden meg is történt: átvit-
ték a „rendes”, nem intenzív 
osztályra, ahol még másfél 
hetet töltött. Itt folyamatosan 
javult és erősödött, egyre 
többet tudott felkelni, előbb 
inkább csak ülni, majd sétál-
ni, és egyre inkább önellátó-
vá vált. Az ötödik hét végén 
pedig elbocsátották.  

A következő öt hetet az-
tán rehabilitációval töltötte, 
de hétvégenként már otthon. 
A történetnek ez a része már 
kevésbé volt eseménydús, 
bár a rehabilitáció során ki-
derült, hogy azért kisebb-
nagyobb utóhatásai voltak a 
vérzésnek és agyérgörcsnek, 
amelyek figyelmet és keze-
lést igényeltek. Végül, össze-
sen tíz hétnyi kórházi kezelés 
után véglegesen elbocsátot-
ták Orsit. 

Orsi – ahogy átéltem 

Az első három hét „könnyű” 
volt, mivel akkor elszakadt a 
film. Utána a javulás roha-
mos volt, de aztán rájöttem, 
hogy nem vagyok még telje-
sen üzemképes: bár mozgás-
szervi panaszaim (szinte) 
nem voltak, érdekes élmény volt, hogy nem tudtam ki-
vonni egymásból két számot, nem emlékeztem a saját 
és gyerekeim születési évére, nem emlékszem délután 
arra, hogy mit reggeliztem, szétcsúszott a látómezőm, 
elfelejtettem angolul és magyarul is nehezen fejeztem 
ki magam.  

Most december van, és a helyzet a következő: a 
memóriám az „egészséges tartományban van” 
(neuropszichológus által megállapítva), a logikai ké-

pességeim visszatértek (bár Sanyival továbbra sem ver-
senyezhetek). Emlékszem az évszámokra, sőt még a 
PIN kódokra és jelszavakra is (hellyel-közzel, mint ré-
gen), az angolom többé-kevésbé visszatért, néha még 
kicsit megakadok magyarul is, de szónoki képességeim 
korábban sem voltak, így nem feltűnő a dolog (remé-
lem). Újra futok, bár nem annyit, mint régen, és végig-
csinálom a napot, bár estére elfáradok (mint régen). A 
tízujjas vakírást elfelejtettem, ezért ezt a kis esszét is 
elég sok idő leírni „pötyögve”; kicsit összekeverem a 
betűket, de ez is folyamatosan javul. Januártól újra dol-
gozni fogok, ettől egy kicsit félek, főleg, mivel a látá-

som nem javult meg teljesen 
(ami olvasás-írás közben ki-
csit zavar, de másban igazá-
ból nem.) 

És akkor a lényeg: ami 
velem történt, az egy csoda. 
Persze-persze, kellett hozzá 
az orvosi szakértelem is, de 
ha az Amerikai úton orvosok 
szájából hangzik el a „maga 
nagyon szerencsés asszony” 
és „örülök, hogy ilyen jól 
van” és hasonló mondatok, 
az azért jelent valamit. Szá-
momra azt jelenti, hogy az 
Úr valamiért jónak látta, 
hogy meggyógyuljak, nem-
csak életben maradjak, ha-
nem szinte teljesen helyreáll-
jak. Ráadásul nem gondolom 
azt, hogy megérdemeltem 
valamilyen formában, hogy 
helyrejöjjek, sőt inkább azt 
gondolom, hogy érdemtele-
nül hullott az ölembe ez a 
gyógyulás. Ez nekem az Úr 
végtelen kegyelmét jelenti, 
és azt, hogy a kegyelmet 
nem lehet kiérdemelni, meg-
szolgálni, az egyszerűen van. 
Mégis valami felelősséget 
érzek azóta, nem is a tettei-
mért, hanem hogy mit gon-
dolok, de felszabadítólag hat 
rám az a tudat, hogy Isten 
nem azt várja, hogy lecsap-

jon rám egy óvatlan pillanatban, hanem kegyelmes, 
függetlenül attól, hogy én milyen vagyok, és hogyan 
viselkedek. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve 
mindegy, mit teszek, mert a kegyelem „jár” nekem, ha-
nem tudom, hogy végtelenül szeret, és semmi okom, 
hogy ezt kétségbe vonjam, ezért jól esik a tudat, hogy 
mindenben ott van, ami csak velem történik. 

És még valami: hihetetlen, hogy mekkora öröm 
egyedül elautózni a Spar-ba, bevásárolni, csak úgy, le-
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emelni a különböző dolgokat a polcokról, aztán elmen-
ni Barniért az iskolába, és hazajönni, főzni, enni-inni 
minden segítség nélkül, tanulni Barnival, leellenőrizni a 
matekpéldáit (!), vagy éppen Frédi és Bénit nézni. Ta-
lán érthető, miről beszélek. 

Sanyi – élmények 

Rengeteg élménnyel gazdagodtam Orsi betegsége kap-
csán. Nehéz ezeket rangsorolni, de pár élményt megem-
lítek. 

A legemlékezetesebb „pillanat” az a kb. 1 óra volt 
mindjárt az elején, hétfőn délelőtt, amikor úgy nézett 
ki, hogy (Orsi számára) itt a vég. És ez nem csak az ag-
gódó és hozzá nem értő családtag túlzása volt, hanem 
orvos mondta CT leletek alapján. Mint később kiderült, 
első ránézésre a dolog rosszabbnak látszott, mint ami-
lyen tényleg volt, de ez csak 1 óra múlva derült ki. Ezt 
az 1 órát nemigen fogom elfelejteni. 

Szintén az első hétfőn történt. Egész délután-este ar-
ra vártam a kórházban, hogy Orsit átszállítsák mentővel 
egyik kórházból a másikba. Ez végül mintegy 7 óra 
alatt sikerült, ami csak azért fontos, mert ez alatt az idő 
alatt abszolút semmi mást nem tudtam csinálni, mint 
gondolkozni, mérlegelni, hogy mi lesz, ha így vagy úgy 
alakul a helyzet. Nyilván, az adott szituáció kevéssé 
volt alkalmas a strukturált és logikus helyzetértékelésre, 
sokkal inkább csak összevissza cikáztak bennem a gon-
dolatok és érzések, „jaj, csak ne úgy legyen, hogy…”, 
„ha már így, akkor már inkább úgy…”, stb. A várako-
zás végére jutottam oda, hogy döntsem már el és fo-
galmazzam már meg, hogy végül is mit szeretnék, mit 
is kérek Istentől. Azt gondolom, nem függetlenül attól, 
hogy ekkor már a fél gyülekezet és ismerősök imádkoz-

tak értünk, úgy éreztem, merhetem és mertem is azt 
megfogalmazni magamban, hogy én azt szeretném, azt 
kérem, hogy Orsi nyerje vissza az egészségét. (Csak az 
egyértelműség kedvéért: ez akkor volt, amikor a hivata-
los orvosi vélemény szerint Orsi életveszélyes állapot-
ban volt, mély altatásban, és másnap egy számos ve-
széllyel járó agyi műtét várt rá.) Nem állítom, hogy in-
nentől kezdve már biztos voltam a felépülésében, és 
hogy innentől kezdve már egy percet sem aggódtam, de 
azért volt bennem egy alapvető bizakodás és nyugalom. 

Fontos és emlékezetes tapasztalat az is, hogy azt 
éreztem az első naptól kezdve, hogy rengeteg ember 
számára volt fontos a helyzetünk. Elég volt egy rövid 
SMS-t küldenem pár embernek, és biztosan tudhattam, 
hogy azonnal tucatjával kezdenek imádkozni az épp ak-
tuális műtétért vagy problémáért. Én azt tartom, hogy 
az események végül is szerencsés alakulása döntően 
ezen „egyakaratú” összefogás eredménye. Rengeteg bá-
torítást és „imádkozunk értetek” üzenetet kaptam, tele-
fonon, e-mailben, SMS-ben, a gyülekezetből, barátok-
tól, és olyan távolabbi ismerősöktől is, akiktől nem is 
gondoltam volna. És rengeteg praktikus segítséget is 
kaptunk, elsősorban a közvetlen családból (Misiéktől, 
Anikóéktól, Timiéktől és Orsi nővérééktől), de mások-
tól inkább csak azért kevesebbet, mert olyan sok volt a 
felajánlás, hogy sokszor vissza kellett utasítanom. Bár 
tíz héten keresztül a délutánjaimat többnyire teljesen le-
foglalta a kórházi látogatás, családunk szinte a megszo-
kott rend szerint tudott működni, mert mindig volt, aki 
első szóra (vagy akár kérés nélkül) segített. Ezúton is 
köszönet mindezekért!! 

Ádány Orsolya és Sándor 

 
VELÜNK TÖRTÉNT 

 

„Ha olyanok nem lesztek…” 
Beszámolócsokor a nyári gyermekmisszionárius képzésről, azaz a NYÁMI-ról 

 
Magyar Berni: 

 
 

Igazság szerint hónapok óta terveztük és halogattuk ezt 
a beszámolót, arról, amit nyáron és azóta munkált 
bennünk Isten. Ennek a beszámolónak, úgy látszik, 
most jött el az ideje. 

Aki ismer, tudja, hogy a szívem közepe a gyermekek 
és fiatalok közti szolgálat. Nyilván, amit én szeretek, és 
amiben jól érzem magam, azt szeretném másokkal 
megosztani, és odahívni többeket az áldás-felhő alá. 
Csak akkor kezdtem gondolkozni, hogy ezt rosszul is 
lehet csinálni, amikor Imiék megláttak az imaházban, és 
az első mondatuk az volt, hogy „Köszi, nem megyünk a 
táborba!” Azért én csak tovább imádkoztam értük. 

Miért is olyan fontos számomra a gyermekmisszió? 
Én átéltem azt, hogy milyen egy istentelen családban 
felnőni. Verebesné Ida tartott bibliaórát az iskolámban, 
amikor nyolc éves voltam. Emlékszem, megértettem, 
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hogy azért ütötték be a szögeket az Úr Jézus kezébe és 
azért halt meg a kereszten, mert Isten a Mennyei Édes-
apánk akar lenni. Sok bűn bántott: kiabáltam édes-
anyámmal, loptam az iskolában és hazudoztam otthon... 
Ezeket megbántam, és változni akartam. Tudtam, hogy 
csak Isten tud segíteni rajtam. Elhittem örömmel, hogy 
Jézus feltámadt, és kértem Istent, hogy fogadjon a 
gyerme-kévé. Akkor még nem tudtam élő hitű közös-
ségbe bekapcsolódni, de Ida vitt nyári táborokba, ahol 
segíthettem neki.  

Tizenhat évesen egy tóalmási ifihéten egy teljesen 
ismeretlen világot ismertem meg. Sokan voltunk, már 
nem gyerekek, még nem felnőttek, hanem hozzám ha-
sonló korúak. Azonban láttam a különbséget is. A fiata-
lokon látszott, hogy nemcsak a táborban keresik Isten 
tetszését, hanem év közben is, és közeli kapcsolatban 
vannak Jézussal. Rám olyan nagy hatással volt a közös-
ség és a tanítás, hogy akkor odaszántam az életem Is-
tennek.  

Rengeteg minden megváltozott. Bekapcsolódtam a 
diósdi Paulus gyülekezetbe, és hetente jártam egy bu-
dapesti ovis gyerekórára segítőnek. Alig vártam, hogy 
közösségben legyek hívőkkel, és tegyek valamit, amivel 
építhetem Isten országát. Nem tarthattam meg azt a sok 
áldást, szeretetet és örömöt, amit Istentől kaptam. To-
vább akartam adni.  

Isten nem változik. Munkálkodik Szentlelke által a 
gyermekek és a fiatalok szívében is. Öröm és biztatás 
látnom a gyülekezetben, hogy a fiatalok, ahogy nőnek, 
úgy kapnak egyre több lehetőséget, feladatot és bizal-
mat, hogy az ajándékaik szerint szolgálhassanak! 
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 
28: 18-20) 

 

 
 

Ádány Anna: 
 

 

Minden napunk percre pontosan be volt osztva a hatékonyság 
érdekében. Nemcsak a főbb programpontok, hogy alvás, tanulás, 
evés, takarítás, hanem precízen még a fürdés is, hogy ki ki után 
jön, és kinek hánykor kell végezni. Annak ellenére, hogy játszani 
sem volt időnk a tanulás, fáradtság vagy éppen a napi rutin miatt, 
azért minden nap terveztük és egyszer a két hétben sikerült is 
megvalósítanunk! 

Még a mosogatás és a terítés is olyan jó hangulatban teltek, 
hogy az idő csak repült. (Mert a nevetésből senkinél sem volt hi-
ány.) Mindenféle médiától mentesen töltöttük ezt a két hetet 
(még térerőnk sem volt), így sokkal jobban tudtunk fókuszálni 
Istenre, hiszen semmi nem terelte el a figyelmünket. Ez által a 
társaság igazán összekovácsolódott, bár ez nem volt nagy kihívás 
olyan emberek között, akik feltétel nélkül és szeretettel fordulnak 
a többiek felé. 

 

 
 

Uri Imi: 

 
 

Idén nyáron két hetet töltöttünk Rábcakapin, a Nyári 
gyermekmisszionárius képzésen. Ezt a Vasárnapi 
Iskolai Szövetség szervezte. A célja az volt, hogy 
megtanuljuk továbbadni a gyerekeknek az 
evangéliumot. Berni már három éve fűzött engem azzal, 

hogy menjek el, de én mindig nemmel válaszoltam. 
Nem hittem, hogy a gyerekek ilyen fiatalon életre szóló 
döntést hozhatnak, és nem is volt kedvem heteken át 
gyerekeket istápolni. Végül meguntam Berni állandó 
nyüstölését, és beadtam a derekamat. 

Az elején nem tetszett az ottlét. A hét végére viszont 
annyira megszerettem a társaságot, hogy szívesen ma-
radtam volna még sokáig. 

A tábor maga két hétből állt. Első héten mi tanul-
tunk. Második héten pedig mi tanítottunk öt napos klu-
bokban. Mindegyik klub játékkal kezdődött, hogy a 
gyerekek leadhassák szabad energiáikat. Utána leül-
tünk, és közösen énekeltünk. Ezek után valamelyikünk 
elmondott egy bibliai történetet – különös figyelemmel 
arra, hogy mindig elhangozzon az evangélium. Végül 
meséltünk egy epizódot a folytatásos missziós-
történetből: ez volt a folytatásos tévésorozatok keresz-



M A N N A   2016. november–december 

 13 

tény megfelelője, mert újra és újra megjelentek a gyere-
kek csak azért, hogy megtudják a főszereplő életének 
alakulását. 

A táborban szerzett tapasztalat, miszerint: a gyere-
kek figyelték a történeteket, szívesen részt vettek az 
eseményekben, és a végén majdnem mindent vissza 
tudtak mondani, ráébresztett valamire. Ez pedig a kö-
vetkező: a 21. században a felnőttek nem hisznek az ab-
szolút igazság létezésében, a gyerekek viszont igen 

(ezért sorolnak mindenkit „jó” vagy „gonosz ember” 
kategóriába). Azért mondom ezt, mert ha egy felnőttnek 
elmondom az evangéliumot, akkor azt mondja: „lehet, 
hogy neked ez működik, de nekem biztosan nem.” Ha 
viszont egy gyermeknek mondom, akkor az elfogadja 
igaznak, és felnőttkorában „fog neki működni.” 
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem 
mentek be az Isten országába” (Mt 18:3) 

 

 
 

Nagy Petra: 
 

Én nem vagyok budai tag, eddig Győr mellett laktam, hat testvér nővére 
vagyok. A szüleim megtérésük után ismerkedtek meg, szóval a 
kezdetektől hallhattam Istenről. Mindig visszahúzódó és maximalista 
voltam, legalábbis a tanulás terén mindig a legjobb akartam lenni. 
Bekerültem egy nyolcosztályos gimnáziumba, nagyon aranyos osztályba, 
de közben rengeteget küszködtem, nem ismertem Jézust, csak egy név 
volt, amit sokat emlegetnek együtt kellemes dolgokkal. 

A gyülekezet, ahova jártunk szétment, és eléggé elveszettnek éreztem 
magam. Aztán egy ismerősöm meghívott a házi ifi csoportjukba, hátha 
lenne kedvem Istenről beszélgetni. Magam sem tudtam miért, de elmen-
tem. Aztán szép lassan kitisztult a kép, ki ez a Jézus, akit annyiszor emle-
gettek. Meg hogy miért van annyi borzasztó szokásom, mikor mindenki jó 
gyereknek tart. 

2012 telén hatalmasat fordult a világ: találkoztam a Megváltóval. Meg 
akartam ismerni minél jobban, meg akartam változni, és megtalálni az éle-

tem célját. Mind megtörtént. Utána következő nyáron bemerítkeztem, a közösségünkben csatlakoztam a gyermek-
otthont látogató csapathoz. Ahogy épültem lelkileg, elkezdtek bátorítani, hogy vegyek részt a NyÁMI-n. Az egyik 
legjobb döntés volt, hogy nekivágtam. Tehát innen ismerem Berniéket, ezért találkoztam Julival, sőt, a megtérésé-
nek is fültanúja lehettem. Ezért külön ajándék, hogy ilyen közel kerültünk, merthogy most ősszel elkezdtem az ál-
latorvosi egyetemet és ideköltöztem Budára. Még nem tudom pontosan, az Úrnak mi a terve velem Budapesten, de 
bízom benne, hogy hamarosan kiderül. Addig pedig nagyon örülök, ha közöttetek lehetek. 
„Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal 
együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek 
viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra 
alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy 
megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát 
teljesítsék.” (2Tim 2,22-26) Ez az igeszakasz pontosan azt írja le, amit nekem a NYÁMI jelent. 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsonyi Gyerekklub 
 
Nagyon vártam a karácsonyi Gyerekklub napját, 
december 11-ét. Minden gyerekklubi alkalmat szeretek, 
de a karácsonyinak különösen jó hangulata van. Többen 
is vagyunk, a programok is egy picit mások, ahogy az 
ajándékok is. Lázár és én segíthettünk is: mi adtuk oda 
a sorszámokat egy-egy gyereknek, és CD-ket meg 
családi csomag sorszámokat is a családoknak. Mindig 
akad valami új, ami miatt emlékezetes marad 
mindegyik karácsonyi Gyerekklub. Most például nekem 
az a dal tetszett a legjobban, amit Éviék énekeltek. Sok 
karácsonyi dalt ismerek, de ezt, a Gyere el a jászolhoz 

címűt eddig még nem hallottam, és nagyon-nagyon 
megtetszett! Azóta többször meghallgattuk már itthon 
is, és meg is próbálom tanulni elénekelni majd 
karácsonykor itthon is. 

A Palánta társaság bábjátékát nézhettük még meg. 
Nagyon szép volt, ahogy Jézus születésének története 
benne volt egy másik történetben. A másik történet egy 
nagymamáról és unokáiról szólt, akik találtak a nagy-
mamájuk padlásán egy „csodakönyvet”. 
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Ebben a könyvben olvastak először Máriáról, József-
ről, a betlehemi pásztorokról, akiknek az angyal hírül 
adta, hogy megszületett a Megváltó. Ez a történet a me-
se szerint annak elevenedik meg csak, aki először ol-
vassa. Később a Bibliában lehet újra olvasni erről, de az 
már nem mese – erre tanította a nagymama a gyereke-
ket. Nagyon szép volt látni és hallani az előadást! 

Végül mindenki megkapta a maga ajándékát. Voltak 
olyan gyerekek, akik azonnal kíváncsian kibontották a 
meglepetés-csomagot, de olyanok is, akiknek a szülei 

eltették. A miénk sem lett kibontva, majd a karácsonyfa 
alá fogjuk tenni. 

Most először kaphatott csomagot az unokaöcsém, a 
legidősebb nővérem kisfia is, mert két éves lesz éppen 
néhány nappal karácsony előtt. Az ő ajándékát megles-
tük – biztosan nagyon fog örülni, amikor megkapja! 

A legvégén ehettünk kalácsot, ihattunk finom teát is. 
Nagyon boldog vagyok, hogy ott lehettem, és köszö-
nöm szépen mindenkinek! 

Olajos Júlia 
 

TALLÓZÓ 
 

Három ok, amiért a fiatalok biztosan otthagyják 
a gyülekezetet 

A 19 éves Jaquelle Crowe-nak sikerült nagyon érzékletesen megragadnia a választ arra a kérdésre, hogy idővel 
miért is tűnnek el a gyülekezetekből az amúgy keresztény családban felnőtt fiatalok… 
 
Nálatok szeretik a fiatalokat? 

A válasz legtöbbször egy kitörő lelkesedésből és 
szívből jövő igen! Különben mi másért rendelnétek piz-
zát, találnátok ki különféle programokat és olyan tevé-
kenységeket, ahol tanítjátok és óvjátok a tiniket? Persze 
hogy azért, mert szeretnétek, ha továbbra is a gyüleke-
zet tagjai maradnának! 

De sokak szívébe már beférkőzött egy másfajta ér-
zés, valami olyan, amit az egyházban sohasem monda-
nának ki hangosan, amely a mélyben csöndesen, a fel-
szín alatt izzik, mégpedig az, hogy igazából legszíve-
sebben megszabadulnának a fiataloktól. Számukra a ti-
zenévesek túl rendetlenek, szeszélyesek, drámaiak, za-
varóak, idegesítőek és éretlenek. A problémák, bűnök 
és azok a dolgok, amikkel a tinédzserek küzdenek, egy-
szerűen túl nagy megterhelést jelentenek a gyülekezet 
tagjai számára. Így ezeknek a gyülekezeteknek nem az 
a legnagyobb félelmük, hogy elveszítik a fiatalokat, ha-
nem hogy megtartják őket. Legbelül arra a kérdésre ke-
resik a választ, hogy „hogyan is szabadulhatnánk meg 
tőlük?” Szerencsére ezeknek a közösségeknek a számá-
ra van három tippem, amivel garantáltan úgy elzavar-
hatják a fiatalokat, hogy azok többé vissza se néznek. 

1. Etesd őket szellemi cukorkákkal, nem pedig táplá-
ló étellel 

Ha el akarod kergetni a fiatalokat, ne bajlódj mély 
tanításokkal. Kerüld a teológiát. Maradj felületes, jófej 
és közvetlen. Tanítsd meg Dávid és Góliát történetét – 
és húzd alá a bennünk lakozó óriást a maga dicsőségére 
cselekvő Isten helyett. Prédikálj Jézussal megfűszerez-
ve az erkölcsről, szépségről és arról, hogyan lehetsz 
hasznos tagja a társadalomnak. Amikor pedig az élet 
kezd egyre bonyolultabbá válni és elkezdik megszen-
vedni a próbákat, akkor persze a felszínes teológiájuk 
csődöt mond és otthagyják a gyülekezetet. 

Tanítsd inkább azt, hogy mit higgyenek és nem azt, 
hogy miért. Mondd el, hogy Isten létezik, mindent az 
irányítása alatt tart, hogy Jézus feltámadt a halálból, de 
ne építs ezeknek az igazságoknak bármilyen alapot. 
Egyszerűsítsd le a Szentírást, vedd el a kedvüket a kér-
dezéstől és az egészséges beszélgetésektől, ugyanakkor 
helyezd előtérbe az érzéseket. Így amikor a tinédzserek 
kilépnek a való világba és szembetalálkoznak az evan-
gélium kihívásaival, a bizonytalan hitük összeomlik és 
otthagyják a gyülekezetet. 
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Akárhogy is tanítasz, a lényeg, hogy a bűnről ne be-
szélj. De ha mégis muszáj, maradj csak a legnagyob-
baknál, mint például gyilkosság, házasságtörés, autólo-
pás, betörés. A tinik önbecsülése törékeny, így mindent 
megteszünk azért, nehogy megsértsük őket. Kerüld a 
bűnös vágyakról, az ellenség szeretetéről, a szociális 
médiában tanúsított alázatról, a szerénységről vagy más 
érzékeny témákról való tanítást. Így amikor majd szem-
be találják magukat a kísértéssel, amivel tele van a vi-
lág, természetesen feladják – és otthagyják a gyülekeze-
tet. 

2. Teremts olyan légkört, amelyben a hívők úgy él-
nek, mint a fogyasztók 

Ha biztos akarsz lenni a fiatalok távozásában, tedd 
őket önzővé. Azáltal, hogy egy olyan buborékba zárod 
őket, amely kényelmes és énközpontú, kiépíted bennük 
a csalódottságot és hitet-
lenséget. Mondd el ne-
kik, hogy a gyülekezet 
azért van, hogy a ké-
nyelmüket, szociális éle-
tüket, akaratukat vala-
mint a divattal kapcsola-
tos terüket biztosítsa és 
természetesen megoldja a 
személyes problémáikat. 
Finoman irányítsd át Is-
ten dicsőségét saját ma-
gukra. Alkalmazd a di-
csőítést – de ne Istenét, 
hanem az övékét. Majd 
amikor szembe találják 
magukat a valósággal, hogy az egyház végső soron nem 
róluk szól, akkor elvesztik minden illúziójukat és ott-
hagyják a gyülekezetet. 

Legyen az evangélium „menő dolog”. Bármit is csi-
nálsz, ezt mindenképpen el kell érned a fiataloknál. 
Hozz be aktuális dolgokat és a jelenlegi pop kultúrára 
szabd a mondanivalódat. Használj elemeket a show 
bizniszből, éppen nagyon népszerű mozifilmekből és 
top slágerekből, hogy illusztráld, amit közölni akarsz. 
Amikor pedig a tinédzserek realizálják, hogy a keresz-
ténység olyan, mint a mobiltelefonjuk vagy a TOP 10 
sláger, vagyis csak egy múló hóbort, akkor otthagyják a 
gyülekezetet. 

3. Válaszd el őket a többi korosztálytól annyira, 
amennyire csak lehetséges 

A tinédzserek leválasztása a nagyobb közösségről 
egy klasszikus (és legegyszerűbb) módja az elűzésük-
nek. Mindenekelőtt, ha sohasem érezték egy nagyobb 
család részének magukat, sokkal könnyebben szakad-
nak el. Tartsd őket csak az ifjúsági csoportban és a va-
sárnapiskolában, ültesd őket egy közös helyre az ének-
lés alatt és a prédikálás ideje alatt szervezz nekik egy 

sor foglalkozást. Ne engedd, hogy kisebb gyermekek 
felé szolgáljanak, vagy esetleg az idősebb tagokat segít-
sék, fejezd ki a rosszallásodat, ha úgy viselkednek, 
ahogy egy nagycsaládban szokás. 

Ne hagyd, hogy az idősebbektől tanuljanak. Véletle-
nül se oszd meg a felnőttek küzdelmeit, történeteit és 
félelmeit a tinédzserekkel. Izoláld el őket a közösség 
többi részétől, amennyire csak lehetséges. Ne hagyd, 
hogy olyanok életébe kapcsolódjanak be, amely külön-
bözik az övékétől. Tartsd távol őket a hívő szentektől, 
akik inspirálhatnák őket. Akkor pedig, amikor a tiné-
dzsereknek valahol máshol alkalma nyílik majd megta-
pasztalni azt, milyen is egy igazi közösség, otthagyják a 
gyülekezetet. 

Nem is olyan bonyolult ez az egész. Csupán ezzel a 
három egyszerű stratégiával garantálhatod, hogy a fiata-

lok elhagyják a gyüleke-
zetet. Ha pedig elmennek, 
a gyülekezeted nem lesz 
olyan rendetlen. Nem lesz 
olyan őrült, szeszélyes 
vagy idegesítő. És nem is 
lesz olyan bibliai. 

Üldözd el a tinédzsere-
ket és üldözd el az életet 
és a növekedést is. Ha 
szeretnél a tanúja lenni, 
ahogy a közösséged sor-
vad, megkeményedik, 
majd végül meghal, ül-
dözd el a fiatalokat. 

Hogyan tarthatod meg a 
fiatalokat a gyülekezetben? 

Természetesen a fentiek ellenkezője éppen olyan 
igaz. Ha azt szeretnéd, hogy a gyülekezeted fejlődjön és 
növekedjen, gondoskodj a fiatalokról. Minden hibájuk 
ellenére szeresd őket és aztán nem is fogod annyira sú-
lyosnak látni a helyzetet. Adj nekik esélyt. Legyenek a 
tanítványaid. Legyenek a barátaid. Alapozd meg őket a 
Szentírásban, adj nekik gyökereket a hitben. Tanítsd 
őket, hogy az egyház Isten dicsőségéről szól. Csepeg-
tesd beléjük az alázatot és szeretetet Isten imádata iránt. 
Ne félj közel kerülni az evangélium kemény valóságá-
hoz. Integráld őket a sokféle korú emberből álló nagy 
gyülekezetbe. Tanítsd őket a bűnről, a kegyelemről és a 
bűnbánatról. Végül pedig mutasd be a számukra, ho-
gyan lehet Jézust egy önzetlen szolgaként követni. 

Ha mindezt megteszed, a tinédzserek nemcsak hogy 
megmaradnak a gyülekezetben, hanem ők lesznek a 
gyülekezet. Ettől pedig csak jobb lesz az egész. 
 

Forrás: 
http://keresztenycsalad.blog.hu/2016/11/09/3_ok_amiert_a_fi

atalok_biztosan_otthagyjak_a_gyulekezeted 
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Síró próféták 
 
Az igazság és az irgalom sok keresztyén fejében egy-
mást kizáró fogalmak. Ha az igazságot hangsúlyozzuk, 
irgalmatlanok vagyunk. Ha az irgalmat, akkor viszont 
szembemegyünk az igazsággal. „Jézus irgalmas volt a 
bűnösökhöz” – mondja az egyik hívő. „Nem, Jézus 
mindig néven nevezte a bűnt” – mondja a másik. „Jézus 
azt mondta, hogy ne ítéljünk és ő sem ítélt el senkit.” 
„Dehogynem ítélt, sőt, sokkal mélyebbre is vágott, mint 
a farizeusok!” „De Jézus sírt Jeruzsálem felett!” „Igen, 
de azért, mert megtéretlenül, kemény szívvel gyűjtöttek 
magukra haragot!” „Miért, te nem gyűjtesz?” És így to-
vább. Szerintem mindannyian részt vettünk már ilyen 
vagy ehhez hasonló vitákban. 

Megmondom őszintén, engem az „irgalom vagy iga-
zság” szembeállításban a 
„vagy” szócska zavar a leg-
jobban. Persze, én is sok-
szor éreztem feszültséget a 
kettő között, de soha nem 
tudtam, nem akartam elfo-
gadni, hogy az elválasztá-
suk szükségszerű volna. 
Miért volna az? Az ÚR a 
Biblia szerint „könyörületes 
Isten”, akinek „igazsága 
megmarad örökké”. A Bib-
lia Istene könyörületes és 
igaz. Gyűlöli a bűnt és a 
gonoszságot, ugyanakkor 
szereti az embert és életét adja bűnösökért. Nem egyik 
vagy másik, hanem mindkettő. Irgalma és igazságossá-
ga nem játszható ki egymás ellen. 

Az én világképemben akkor nőtt össze végleg az 
igazság és az irgalom valósága, amikor konkrét embe-
rekben találkoztam a kettő egységével. Ilyen volt Wade 
Bradshaw, az angol L’Abri egyik vezetője. Soha nem 
fogom elfelejteni, amit 1993-ban angliai utamon vele 
kapcsolatban átéltem. Wade egyik este az abortuszról 
tartott nekünk előadást a greathami majorságban. Az 
volt az álláspontja, mint minden konzervatív keresz-
tyénnek, hogy az abortusz lényegében emberölés. Az 
előadás végén azonban valaki feltette a témával kapcso-
latos legnehezebb kérdést: „Mi van, ha egy tizenhárom 
éves lányt megerőszakolnak, és teherbe esik?” Mind 
éreztük a kérdés erejét. Kíváncsi voltam Wade válaszá-
ra, de egyáltalán nem voltam felkészülve arra, ami kö-
vetkezett. 

Wade hosszú ideig nem tudott megszólalni, mert az 
arcán csorogtak a könnyek. Azt hittem, belátta kemény-
ségét és mindjárt visszavonja mindazt, amiről másfél 
órán keresztül beszélt, de nem ez történt. Amikor meg 
tudott végre szólalni, valami ilyesmit mondott: „Azt ta-
nácsolnám a lánynak, hogy ne kövessen el gyilkosságot. 
Szeretettel venném körül, megadnék neki minden segít-

séget, amit meg lehet neki adni, és keresnék olyan 
gyermektelen szülőket, akik régóta örökbe szeretnének 
fogadni egy árvát.” Amíg élek, emlékezni fogok erre a 
válaszra. Nem a tartalma miatt, hanem a tartalom és a 
forma egysége miatt. Az igazságot és a könyörületet so-
ha nem láttam korábban így együtt megnyilvánulni. Jé-
zust láttam aznap, az Igazságost és Irgalmast. 

Állítólag Francis Schaeffer L’Abri-alapító is ilyen 
ember volt. Akik ismerték őt, azt mondják, hogy 
Schaeffer karizmája elsősorban a személyes beszélgeté-
sekben működött. Könyvei óriási hatást gyakoroltak a 
nyugati világ keresztény bizonyságtételére, de Schaeffer 
akkor volt igazán elemében, amikor személyesen be-
szélgetett emberekkel. Tudott hallgatni, meghallgatni, 

kérdezni, és sírni. Néha nem 
szólt, csak könnyezett, és ez 
mindennél többet jelentett. 
Akivel együtt sírt, az meg-
érezte, hogy Schaeffer Istene 
nem kegyetlen. Bármi is igaz 
Istennel kapcsolatban, ha a 
tanítványa tud sírni, akkor Is-
ten is irgalmas. 

Pedig Schaeffer próféta is 
volt. Meggyőződéssel vallot-
ta a történelmi keresztyénség 
igazságait. Ha ezek az iga-
zságok veszélybe kerültek, 
Schaeffer volt az első, aki 

megkongatta a vészharangot. Tudta, hogy a könnyei 
nem érnek semmit, ha a történelmi keresztyénség nem 
igaz. Ha viszont igaz, akkor ki is kell állni az igazsága 
mellett. Számos könyve ezt a célt szolgálta. Az „igaz 
igazság” fogalma is Schaeffertől származik. „Igaz iga-
zság” az, ami nem csak az igazság konnotációja, hanem 
ami egyezik a valósággal. Ha azt mondjuk, hogy a ke-
resztyénség a feltámadás igehirdetésére épül, függetle-
nül attól, hogy az valóban megtörtént-e (vö. Bultmann), 
az csak igazság. De ha azt mondjuk, hogy Jézus való-
ban feltámadt, és ezért hirdetjük, az igaz igazság. 

Wade Bradshaw és Francis Schaeffer „síró prófé-
ták”. Sírnak, mert könyörület van bennük, de próféták 
is, mert az igazságból nem engednek. Ha nem tudunk 
mi is úgy beszélni, mint ők, akkor végül azok győznek, 
akik az irgalom nevében irgalmatlannak nevezik az iga-
zság képviselőit, vagy akik az igazság nevében hazug-
nak nevezik az irgalom képviselőit. Akkor marad a 
vagy-vagy. Pedig az igazság nélküli irgalom végső so-
ron nem csak hazug, de irgalmatlan is, az irgalom nél-
küli igazság pedig nem csak irgalmatlan, de hazug is. 
Jézus azonban mindkettő. Benne nincs vagy. Benne és 
van. Irgalommal „leválasztja a bűnt, amit gyűlöl, a lé-
lekről, akit szeret” (W. Nicholson), és mindkettőt nyíl-
tan teszi. Kövessük a példáját! Amit Isten egybeszer-
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kesztett, azt ne válasszuk mi se el. A bűnt sírva nevez-
zük bűnnek, a könnyeink pedig legyenek mindig igazak 
és tiszták. Csak így lehetünk Atyánk gyermekei, aki 
felhozza napját igazakra és gonoszokra egyaránt, mi-
közben nem felejti el az igazság és a gonoszság közötti 

különbséget sem, és ezért megtérésre hív. Enélkül nincs 
pardon. 

Szabados Ádám 
Forrás: http://divinity.szabadosadam.hu/? 

p=10896#more-10896 
 
 

A bölcs emberek figyelmesek mások érzései iránt 
 

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyü-
mölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jk 3,17) 
 

A két legnagyobb hiba, amit a kapcsolatainkban elköve-
tünk az az, hogy egyből arra reagálunk, amit mondanak 
az emberek, és nem arra, ahogyan éreznek; és ilyenkor 
érvénytelenítjük mások érzelmeit, mert mi magunk nem 
érzünk hasonlóképpen. 

Tudod, hogy mi az ellenszere mindkettőnek? Az, 
hogy egyszerűen csak figyelmesek és tapintatosak le-
gyünk. 
Első hiba: Megértés nélkül reagálunk. 

Túl sok figyelmet szentelünk az illető szavainak, 
ahelyett hogy a szavak mögötti érzelmekre figyelnénk. 
Az emberek olyan dolgokat mondanak, különösen ha 
dühösek, amiket tulajdonképpen nem is úgy gondolnak; 
vagy olyan szavakat használnak, amik csak úgy kijön-
nek, mindenféle szándék nélkül; és van amikor túloz-
nak. Ám a szavak mögé kell nézni, az érzelmekre, mert 
az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak, 
de az érzés mindig az, amit éreznek. 

Tehát, ha a kapcsolataidban bölcs vagy, akkor nem 
arra figyelsz, amit a gyerekeid, barátod, férjed, felesé-
ged vagy a főnököd mond, és amivel kiakaszt, hanem 
elkezdesz figyelmes és tapintatos lenni. Ez egyszerűen 
azt jelenti, hogy tekintettel vagy mások érzelmeire. A 
kellemetlen emberek többnyire azok, akiknek a legin-
kább kedvességre van szükségük. Amikor az emberek 
durvák és kellemetlenkedők, akkor tulajdonképpen azt 
ordítják a világba, hogy: „Telve vagyok fájdalommal!” 
A sérült emberek mindig megsértik az embereket. 
Második hiba: Minden olyan érzelmet érvénytelení-
tünk, amit mi magunk nem érzünk. 

Ez az, amikor valamiről azt gondolod, hogy béna, 
ésszerűtlen vagy logikátlan, mert te nem úgy érzel azzal 
kapcsolatban, és ezért elutasítod. Hadd kérdezzem meg, 
hogy lehet-e az egyik embernek melege, a másik meg 
fázik? Igen. Tehát, akkor miért is próbálsz arról vitat-
kozni, hogy ki hogyan érez? 

Amikor elutasítjuk valakinek az érzéseit csupán 
azért, mert mi nem érzünk hasonlóképpen, akkor leki-
csinyítjük a másik embert. Srácok, ha a barátnőtök vagy 
a feleségetek azt mondja: „Csúnyának érzem magam!” 
akkor ne oszlasd el azzal, hogy: „Nem vagy csúnya!” 
Ez egyáltalán nem segít. Hanem inkább kérdezd meg: 
„Miért érzel így? Mi történt, hogy ezt mondod?“ – mert 
a szavak mögé kell nézni és meglátni az igazi okot. 

Az érzelmek se nem jók, se nem rosszak; egyszerűen 
csak vannak. Nem szükség, hogy az érzelmeinket 
megmagyarázzuk vagy megvédjük. Csupán arra van 
szükség, hogy a másik reakciója ez legyen: „Értelek.” 
És ez férfire és nőre egyaránt vonatkozik. 

A Biblia ezt mondja: „A felülről való bölcsesség 
először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, enge-
dékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem 
részrehajló és nem képmutató." (Jakab 3:17). 

A felülről jövő bölcsességgel nem fogod leértékelni, 
illetve minimalizálni mások érzelmeit. Hagyod, hogy 
fáradtnak érezze magát, amikor fáradt, és nem fogod le-
beszélni őt erről az érzésről. Hagyod, hogy lehangolt-
nak érezze magát, amikor lehangolt, és nem beszéled őt 
le erről az érzéséről. A bölcs emberek figyelmesek má-
sok érzései iránt. 
 

Rick Warren: Napi remény 2016. október 26. 
 

 

Egy kínai döntése Krisztus mellett 
 
Egy régi kínai keresztény összefoglalta, hogy miért Jézus Krisztushoz tért meg, miért nem az ottani vallások egyikét 
választotta: 

„Ültem egy nagy verem fenekén és arra jött először Konfucius és azt mondta: látod, fiam, ha megtartottad volna 
azokat a dolgokat, amiket én mondtam neked, most nem ülnél itt - azzal elment. Azután jött Lao-ce és azt mondta: 
fogadd el, hogy neked ez az életed és ne törekedjél kiszabadulni ebből - majd elment. Akkor arra jött Buddha és azt 
mondta: kezdj el meditálni és képzeld el azt, hogy nem is vagy benne a gödörben! Ez a gödör is csak illúzió, ez a 
gödör nem is létezik, te sem létezel - majd Buddha is elment. Végül jött Jézus Krisztus. Nem szólt semmit, hanem 
először is lejött hozzám a gödörbe, megfogta a kezem és segített kimászni.” 

Forrás: http://hitrehangolva.blogspot.hu/2015/06/egy-kinai-dontese-krisztus-mellett.html 
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Hét jó tanács 
(hogy megtanítsanak békében élni egy fedél alatt) 
 

1. Hidd el, az egész házban nem akad  
ügyefogyottabb, alkalmatlanabb,  
haszontalanabb nálad.  
ne mondd el senkinek  
de Isten előtt vállald,  
s vallja gyermeki módon szíved. 
 
2. Mert így van, - ne feledd egy percre sem –  
szolgálj, segíts mindenkit szívesen,  
mint mindenek szolgája, sohse tétlen… 
Csendesen, mosolyogva, észrevétlen.  
 
3. De te másoktól ugyanezt ne várd! 
Ha megvetnek, ha senki meg se lát,  
ha mindenünnen kifelejtenek,  
természetes! – várhatsz-e egyebet,  
ha mélyen hiszed, hogy más nem jár neked?  
 
4. Amilyen vagy, mindennel be kell érned,  
hisz ha kevesebb a legkevesebbnél  
akkor is több, mint amit érdemelnél.  
 
5. Mindez a te kötelességed. Figyelj! 
Hogy mi a többié, s hogy végzi el,  
azon soha meg ne botolj, akadj,  
hisz a ház vezetője nem te vagy. 
 
6. Mit a többi mond és tesz, legyen bármi 
igyekezzél mind jóra magyarázni.  
 
7. S ha úgy találod szeretetlenek  
a többiek kurtán bánnak veled,  
hidd el, rossz szándék nem vezeti őket,  
csak a Sátán ólálkodik körülötted,  
hogy tőrbe ejtsen téged  
s hogy elfeledtesse szegénységed.  
Járj túl az eszén,  
s mások mérlegelését abbahagyva, 
fordítsd szemed gyorsan szegény magadra!  
Szívedbe akkor csend száll és alázat.  
Így töltheti be békesség a házat. 
 

Tersteegen után – Túrmezei Erzsébet 
 

Szörnyeteggé tesszük agyonszeretett gyerekeinket 
 
Felnőtt az első olyan generáció, amely sokak szerint „minden realitásérzéket nélkülöz, önző, gyenge és kap-
zsi”. A pozitív nevelés zászlaja alatt a gyermek önbizalmát kincsként őrző, útjukat egyengető szülők nem is 
gondolták, hogy az utódok ráfordítás nélkül mindent akaró attitűdje mennyire átformálja – hátrányára – a 
társadalmat. 

Anyáinktól teljesen eltérően a mai kor szülőjének állandó 
aggodalma lett a gyerek. Az, hogy mit eszik, mit visel, 
kik a barátai, milyenek a jegyei, hogyan vizsgázik, és 
hogy biztonságban legyen a házon kívül – a lista végte-
len. Olyannyira, hogy egy amerikai tudós, Joseph Epstein 
már nevet is adott ennek az új jelenségnek, találékonyan 
kindergarchynak nevezve el a mai társadalmat, ahol a 
gyermekek uralják a felnőtteket. „Ha egy pillantást ve-
tünk a gyerekes otthonokra, rögtön látható az eredmény: 
játékok mindenhol, rajzok a hűtőre mágnesezve, a televí-
zióban állandó gyerekműsorok szólnak, a szülők pedig 
alig többek, mint utat egyengető szolgák. A gyermek a 
családban a háttérből az előtérbe került, ahol sokkal több 
figyelem összpontosul rá, a fejlődésére és az apró ered-
ményekre, amelyeket eközben elér” – írja Epstein a The 
Weekly Standard című amerikai magazinban. 

A nyugdíjas egyetemi tanárnak teljesen más emlékei 
vannak a saját gyerekkoráról, amikor a szülők még nem 
érezték elsődleges kötelességüknek, hogy 
mikromenedzseljék a gyerekeik életét. Epstein nem em-
lékszik arra, hogy a szülei esti mesével dugták volna 
ágyba, vagy, hogy bárki a családból részt vett volna az 
atlétikai versenyein. A szülők a döntéseket is meghagy-
ták neki azzal kapcsolatban, hogy milyen idegen nyelvet 
akar tanulni, és nem nagyon izgatta őket az sem, hogy a 
fiú csak közepes tanuló volt. 

Ma viszont senki sem csodálkozik azon, hogy a gye-
rek piros pontot kap az óvodában, amiért csendben vé-
gighallgat egy mesét, vagy csillagot azért, mert mindig 
keményen próbálkozik az órákon, még akkor is, ha sem-
mit sem ér el. A gyerekek folyamatosan megosztják ér-
zelmeiket és szinte mindent véleményeznek, kortól és ta-
pasztalattól függetlenül, amiből az következik, hogy túl 
nagy jelentőséget tulajdonítanak maguknak. A tanárok 
élete így szinte totális káoszba fordul, hiszen a szülők is 
állandó telefonhívásokkal, e-mailekkel és személyes ta-
lálkozókkal bombázzák őket. 

Epstein saját bevallása szerint nem egy dolgozatra írta 
volna már rá, ha tehette volna, hogy „túl sok szülői szere-
tet”, de nem tehette, hiszen a tanári pozíció is megválto-
zott. Az oktatásban részt vevőket a gyerekek jogaira hi-
vatkozva teljesen megfosztották a hatalmuktól – állítják 
sokan. Egyre több tanár óvatos, nehogy kioktasson egy 
engedetlen gyereket, mert a szülők rögtön erőszakkal vá-
dolják meg. 

Ez év elején, az Association of Graduate Recruiters (egy diplomások elhelyezésével foglalkozó egyesület) az 
1982 óta született generációt „minden realitásérzéket nélkülöző, önző, gyenge és kapzsi” jelzőkkel illette. Az egye-
sület annak a friss diplomásnak az esetét használta példaként, akit az új munkahelye Londonba küldött találkozóra, 
a férfi pedig azonnal az anyját tárcsázta, mert sérelmezte, hogy úgy küldik Londonba, hogy még térképet sem ad-
nak neki. Régebben az ilyesmi még elszigetelt jelenség volt, ma már tömeges a fiatalok beilleszkedési készségének 
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a teljes hiánya Nagy-Britanniában. A gyerekközpontú attitűd csúnya kanyart vett, és átcsapott a viselkedési normák 
rohamos felpuhulásához. A fiatalokat jobban foglalkoztatják a jogaik, mint hogy valamilyen teljesítményt nyújtsanak. 

Frank Furedi, a Kenti Egyetem professzora szerint a szülők a hibásak, mivel csak magukat nyugtatják, hogy 
mennyivel érzékenyebb és jobb szülők, mint a korábbi nemzedék volt. „A gyermekközpontúság igazából 
felnőttközpontúság, hiszen így akarjuk magunkat biztosítani arról, hogy a gyerekeinket nem érheti fájdalom vagy 
szerencsétlenség” – állítja a professzor. Furedi szerint ezzel a gyerekek azt az üzenetet kapják, hogy önmaguk kép-
telenek az élettel megbirkózni. Erre az egyik legkitűnőbb példa az oxfordi Brookes Egyetemen kiadott szórólap, 
amely stresszterápiát ígért a tanulmányaikat még el sem kezdett hallgatóknak, amiért a szociológiai tanulmányaikat 
folytatók nyomorban élő emberekkel találkoznak majd, aki pedig nővérnek tanul, az betegekkel érintkezik. 

Peter Clough professzor a Hull Egyetemről éppen ezért új módszerrel próbálkozik a közeli katolikus iskolában. 
Ennek lényege, hogy mentálisan készíti fel a tanulókat az előttük tornyosuló nehézségek elviselésére. Az így meg-
erősített fiatalok sokkal sikeresebbek és sokkal kevésbé lesznek áldozatok, mint gyengébb társaik. A professzor 
pszichológiai tesztekkel méri a tanulókat, és akik rászorulnak, azoknak az iskola relaxációs, vizualizációs techniká-
kat és kontrollt tanít, hogy megedzze őket. „A pozitív pszichológia azt mondja, számold erényeidet, az enyém pe-
dig azt, az élet nehéz, szerezz erényeket, hogy megtanulj boldogulni velük. Én arra biztatom a srácokat, hogy ne 
meneküljenek a stressz elől, hanem tanuljanak meg együtt élni vele” – magyarázza Clough professzor a The Sun-
day Times-nak. Mert szerinte csakis rajtunk, felnőtteken múlik, hogy a gyerekeink bátor, céljaikért keményen har-
coló egyének lesznek, vagy mindenért nyafogó és mindent másra hárító vesztesek. 

Krisztina O’Brien 
Forrás: http://hvg.hu/elet/20080710_szernyeteg_gyerekek_kindergarchy_epstein 

 
 

„Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5,20) 

 
Azt mondják, a békének ára van. De hát mi az ára? Hi-
szen ajándékként éljük meg, ha békés az otthonunk, a 
lakókörnyezetünk, a gyülekezetünk, a munkahelyünk, 
az országunk. A békét egymásnak ajándékozzuk, és 
örömmel fogadjuk. Isten adta, kívánta, földön jártakor 
még így is köszönt az embereknek. Hol itt az ár? Ára a 
fegyverszünetnek van, ami nem azonos a békével. A 
harcnélküliség egy családban, gyülekezetben, munkahe-
lyen stb. valóban sokba kerülhet, mert önzésünk 
fékentartásához iszonyú erőket kell megmozgatnunk. 
Az isteni béke kiárad, míg az emberi fegyverszünet ál-
landó készenléttel tartható csak fenn. Épp ezért a békél-
tetés, béketeremtés szolgálata, munkája csupán töré-

keny látszateredményt, elfojtást vagy lefojtást képes 
csak elérni, ha a felek legelőször is nem élnek békes-
ségben Istennel. Ővele pedig csak úgy lehet békében 
élni, ha nem hisszük, hogy a mi oldalunkon áll. Ő füg-
getlen, viszálykodásainkban nem ad igazat nekünk. 
Konfliktusainkban azt várja, hogy krisztusi jellem fej-
lődjön ki bennünk, hogy törekedjünk a békességre, nem 
az elvtelenségre, hanem a kárelszenvedő (1Kor 6,7) 
megnyugvásra Őbenne, átélve az Ő mindent meghaladó 
belső békességét. Ez a béke kerül harcba. De csak ön-
magunkat kell legyőznünk érte. 

Szommer Hajnalka, Baptista áhítat, 2016. november 3. 

 
GYEREKSAROK 

 
 

 

 

 

 

December 11-én 
gyermekbemutatáson 
örült együtt a gyüle-
kezet. Ifj. Vecseri 
Sándor és felesége, 
Sayaka hozták el el-
sőszülött kisfiúkat, 
Kendét, hogy az Úr 
előtt imádkozzunk 
érte. 
Isten áldását kíván-
juk a kis család éle-
tére! 
 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a novemberi 

születésnaposokat! 
 

Máté Dániel (nov. 4.) 
 

Olajos Lázár (nov. 21.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
novemberben  

született testvéreinket! 

„Istennek minden ígérete Jézus Krisztus által lett igenné, és általa 
mondunk áment Isten dicsőségére.” (2Kor 1,20) 
 
A mi Atyánk ígéreteihez hű marad, ami meg van írva, az valóság 
marad. Ha Ő kimondta, hogy a megvallott bűneinket megbocsátja, 
és megtisztít minden hamisságtól, akkor az úgy van. Ha az Úr vé-
delmet, gondoskodást ígért, akkor bátran kérhetitek, vagy ha helyre-
állításra, gyógyulásra van szükségetek, választ kaptok hitetekre. 
Minden helyzetben van válasza az Igének. A kimondott Ige erősít. 
Az Atya szeretete nem fogy el, ezért vigyázzatok, hogy senki és 
semmi ne szakítson el titeket ettől a szeretettől. Kísértések és nehé-
zségek között mindig találjatok erősítést az Igében. 

Legyetek felkészültek, hogy a megfelelő Ige kimondása futásra 
kényszerítse az ellenséget. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, és Ő 
nem változtatja meg ígéreteit. Bízzatok Benne! 

Lukács Edit 

 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Kulcsár Tiborné (nov. 4) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Kalla Szilvia (nov. 8.) 
Mérey Edit (nov. 11.) 
Bereczki Krisztina (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Trethon Gergely (nov. 29.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

 

 
Szeretettel köszöntjük decemberben 

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

 

„Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondol-
kodom! Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancso-
lataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.” (Zsolt 119, 97-98) 

Az Ige megtartása által értelmesek leszünk. Az Ige által megismer-
jük Istent, aki adta nekünk Krisztust bölcsességül, igazságul, szent-
ségül és váltságul. Csak az Ige hasson értelmetekre. Annyiféle tudat-
formáló praktika van forgalomban, ami a sötétség felé visz, és ha 
nem az Ige formál minket, veszélybe kerülhetünk. Hogy elmúljon 
minden régi a gondolkodásunkból, és új jöjjön a helyébe, kérjétek az 
Urat, hogy formálja elméteket. Hatalmas dolgokat akar veletek tenni 
az Úr, de előbb változást akar látni elmétek megújulásában. Az Úr 
élő beszéde formálja tudatotokat, ezenkívül semmi más ne befolyá-
soljon titeket. Az Ige iránt legyen erős elkötelezettségetek. Ha vilá-
gosságban jártok, az Úr megőriz titeket, hogy állva maradjatok. 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó, törekvők 
órája 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Év végi és újévi alkalmaink: 
Dec. 25. vasárnap délelőtt: imaóra, 
karácsonyi istentisztelet; délután 

karácsonyi istentisztelet és gyere-
kek karácsonya 
Dec. 26. hétfő: nincs alkalom 
Dec. 29. csütörtök: nincs bibliaóra 
Dec. 31. 18ó: óévi istentisztelet 
Január 1. 10ó: újévi imaóra, délu-
tán nincs alkalom 
Jan. 5. csütörtök: bibliaóra 
Jan. 8. vasárnap: délelőtt imaóra, 
úrvacsorai istentisztelet; délután is-
tentisztelet 
 

 

Gondnokunk, Simonné Viola 
baptifonos mobilszáma, amin elér-
hető: 06 30 590 7810. A vezetékes 
telefonszám már nem csöng nála! 
 

Betegeink 
 

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

„Áldjad, lelkem, az URat, és 
egész bensőm az ő szent nevét! 
Áldjad, lelkem, az URat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsolt 103:1-2) 
 

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

Fotó: több forrásból 

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