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Zsoltár karácsonyra 
 
Uram, örül és vigad a szívem. 
Dalok zendülnek benne rólad 
s hálaadó himnuszok, 
hogy jászolban születtél. 
Azon vigadozom, 
hogy jászolban születtél, 
nem puha palotában. 
Selyem és cifra bársony 
körül lágy hódolattal 
nem fogta gyenge tested. 
Értelmetlen szemekkel 
szelíd juhocskák lestek. 
Szegénységben születtél 
és a szívtépő nyomorban. 
 

Szegény, üres szívem 
azért merem én mégis 
a színed elé vinni, 
azért merem én hinni, 
hogy lakhelyed lehet 
a szomorú és árva. 
Az minden reménysége, 
hozsannás vigassága, 
hogy jászolban születtél, 
megváltó Istenem. 
Azért zendülnek át 
téged dicsérő, boldog énekek, 
halk glóriák szegényes szívemen. 
 

Túrmezei Erzsébet 
 

 
 

 

 
 

 

„Bárcsak hozna egy kis 
örömet és békét az 

életembe!” 
 
A minap huszonévesek párbeszédét olvastam a Facebook-on. A sok-
sok kérdőjel és felkiáltójel arról árulkodik, hogy érzelmileg milyen 
mélyen vannak érintve, és mennyire tele van a hócipőjük: 

„– Mikor lesz már kevésbé undorító ez a világ????????????????? 
– És mikor lesz már vége ennek a „…” évnek????????? 
– Nemsokára...  De igazán nem akarlak elkeseríteni, de semmi nem 
fog változni... csak tudod, jön a világvége:) 
– Felőlem jöhet a világvége is, engem már az sem érdekel..... :( 
– Ennyire még én sem vagyok negatív! :) Szedd össze magad!!!!!!!!! 
Van már munka? Vagy valami kilátás? 
– Én nem negatív vagyok, hanem dühös és elkeseredett... Nincs még 
semmi... :( 
– Kedves, a világ mindig ilyen volt. Csak te kezdesz felnőni és többet 
látsz belőle. Üdv. 
– Nem is tudom. Ennyire rossz volt mindig? A nagymamám 
elmondása szerint nem volt mindig ilyen:) Ha pedig a felnövésem kell 
a dolgok felismeréséhez, akkor nem akarok tovább nőni:) 
– Nem akarlak elkeseríteni, de ahogy elnézem, ez még csak rosszabb 
lesz:(((((((((( ” 

Már kétezer évvel ezelőtt üzent Isten ennek a keserű világnak: 
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész 
nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” (Lk 2:10-11) 
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Ki az a Fiú, aki megszületett, akit jászolba fektettek, 
akit angyalok énekkel dicsőítettek, akihez pásztorok és 
bölcsek mentek, hogy tiszteletüket leróják? A Királyok 
Királya, aki megváltást hoz. 

Az Ő királysága örök. Földi életemen is túlmutat, 
hogy ne csak a koporsóig lássak, és ne csak addig 
akarjak élni, hanem úgy, mint akinek örökkévaló élete 
van. Egész más lenne így az élet.  

Ne féljetek! Bőséges örömujjongást hirdetek, 
amely minden népé lesz. Úgy hirdettetik, mint amikor 
egy nagy csata (életharcunk) győzelmi hírét hozzák: 
olyan Üdvözítő született nektek, aki megtart, aki 
megment, aki elrejt, akinél elbújhatok akár az egész 
világ elől is, akihez odabújhatok, akinél biztonságban 
vagyok. Ő az Úr, akinek hatalmában áll ezt megtenni 
velem. Ő a Krisztus, héberül a Messiás, a Felkent, Ő 
az Isten megbízottja. 

Lehet, hogy undorító ez a világ. Nemhogy jó 
irányba változna, hanem egyre inkább romlik – ezzel 
jelezve, hogy a vég felé halad feltartóztathatatlanul –, 
és így reménytelenül elveszett. Ezt az érzést csak 
felerősíti benned a karácsony, mert látszólagos 
reményt, örömet, békességet ébreszt benned, mint egy 
reménytelen szerelem. De hozhat-e valóságos örömet 
és reményt Jézus? Igen, hozhat. Hozhatja azt az 
örömet, békességet, amire vágysz. Csak neki áll 
hatalmában megvédeni, megtartani, megszabadítani, 
mássá tenni, üdvözíteni életedet. Azt hiszem, ha van 
nap vagy ünnep, amikor leginkább keresi Isten az 
embert, az a karácsony, amikor is az Isten valaha volt 
legnagyobb közeledését ünnepeljük. Talán csak 
engedned kell, hogy rád találjon. 

A karácsony úgy elzúghat mellettem, mint egy 
sebesvonat. Megcsaphat a szele, de nem változik 
semmi, és döntő hatással sem lesz rám. Kellene? 
Szükséges lenne? Rám férne? Hozhatna örömet, 
melegséget, reménységet, és nem csupán a szelét, ami 
épp csak meglegyinti az embert, éppen csak annyira 

felébresztve bennünk a jó utáni vágyat, hogy vissza is 
tudjon aludni a semmibe két nap után? Ami ugyan 
nem elég arra, hogy telítődjön az életünk örömmel, de 
arra elég, hogy egy pillanatra fellebbentse a fátylat a 
valóságról, hogy mennyire örömszomjas az egész 
életünk. Kérlek, ne engedd, hogy a karácsony elzúgjon 
melletted, hanem szállj fel, szállj be valósággal a 
karácsonyba, legyél szereplője, átélője annak, amit az 
Isten készített neked, hogy ne csak a szele csapjon 
meg, hanem élvezd és éld az utazók örömét, életét! 

Az életünk és ez a világ megváltás után kiált. 
Valaki után, aki Úrrá tudna lenni a bűn felett, a káosz 
felett, a gonosz felett, a szívünk felett. De hát itt van. 
Végre itt van az Isten megoldása, ami kétezer éve nem 
változott. És nincs más megoldás, minthogy 
megkérjük azt, aki segíteni jött: Jézust, hogy segítsen. 
Akik Istent keresték, miközben keresték, rájöttek arra, 
hogy Isten már eleve kereste őket egész életükben. 
Lehet, hogy az a vágyad, hogy Jézus (csupán) a 
Megváltód legyen, de az üdvösséghez azt a döntést is 
meg kell hozni, hogy őt Úrnak is el tudod fogadni. 

Isten nem akarja senkire ráerőltetni a Fiát. 
Hatalmában áll, tehetné ezt akkora dicsőséggel, hogy 
minden ember térdre essen előtte, de nem tette. Isten 
úgy intézte, hogy Fiának az uralmát és imádatát csak 
választani lehessen. Hiszen abban a választásban 
benne van a felismerés, elrontott életünk döbbenete, 
fájdalma, megbánása, és a Jézusban való hit, egy új 
élet reménysége. 

Menj be egy templomba, hallgasd a prédikációt, és 
az üzenetben találkozhatsz Vele! Higgy nekem, hogy 
ha ezen a karácsonyon mindenekelőtt Őt keresed, 
rátalálsz, és ha megkéred, hogy legyen életed Ura, 
ujjongó öröm érkezik az életedbe: „Ez az, 
megtaláltam, amit mindig is kerestem! Megtalált 
engem az Isten!” 

 
Szeretettel: Kotán Béla lelkipásztor 

 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN  
 

Előkarácsony 
 

 

Isten indítása és Kotán Béla lelkipásztorunk bátorítására 
szerveztünk meg az Előkarácsonyt gyülekezetünkbe decem-

ber 16-án, szombaton: egy kifejezetten „nyitott ajtós”, feszte-
len estét, ahová könnyű hívogatni mindazokat, akik még nem 
járnak gyülekezetbe, de van bennük némi érdeklődés a lelki 
dolgok iránt. Karácsonykor sokan érzik úgy, hogy illene el-
menni templomba, nekik szerettünk volna egy jó lehetőséget 
adni arra, hogy találkozzanak Isten békességével. 

Különleges este volt ez, az imaházat például úgy 
rendeztük át, ahogy még sosem: kis asztalokat tettünk le a 
nagyteremben és a székeket köréjük tettük; így mindenki 
úgy vehetett részt, hogy egyből egy kiscsoport tagja is 
volt. A dicsőítés és a tanítás után egyből kiscsoportokban 
folytattuk a téma feldolgozását, és óriási öröm volt 
számomra, hogy mennyire lelkesen beszélgetett mindenki, 
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senki sem „menekült” haza, sőt a beszélgetésre eredetileg 
szánt időt is mindenki jó szívvel megtoldotta. 

 

Nagyon sokan aktívan segítették ennek az elég bonyolult 
estének a megvalósítását: 

– sok-sok önkéntes segített a fizikai munkálatokban (be-
leértve a karácsonyfa-díszítést, illetve a késő esti rendcsi-
nálást a másnap reggeli istentiszteletre), 

– sokan vettek részt a háttérmunkában (imádság, süte-
mény, ajándék készítése, gyerekvigyázás, grafika, zene, 
technológia és még sok egyéb), 

– és sokan voltak bátrak a hívogatásban, ezért több új lá-
togató jött el hozzánk, ami a célunk volt. 

Remélem, hogy mindenki közelebb jutott a sokaknak 
sajnos idegroncs karácsonyi időszaktól a csak Istentől 
megkapható valódi békességig. Imádkozzunk ezért, és 
beszélgessünk róla, hogy hogyan tudnánk a jövőben 
egyre jobban és jobban elvinni az Örömhírt az 
ismerőseinknek! 

Sonkoly Tamás 

 

 

Karácsonyi Gyerekklub 
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EGY KÉRDÉS – HÁROM VÁLASZ 
 

„akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” 
 
A szerintem legszínvonalasabb női magazin utolsó oldalán jelenik meg hétről-hétre a 10+1 kérdés rovat, amelyben 
nagyon koncentráltan és röviden válaszolnak a hírességek konkrét kérdésekre. Nagyon szeretem ezt, talán az újság 
legjobb írásai ezek. Mert nem lehet mellébeszélni, és őszinteségre készteti a válaszadót. (Nem mellesleg szakmai 
szempontból ezt a legnehezebb megírni, mert jól érzékeltetve kell összesűríteni az alany mondandóját. Kihívás!) 
Mindig is szívesen csináltam volna ilyen interjúkat. Most egy kicsit ezt másolom le, amikor ugyan csak egy kérdést 
tettem fel testvéreimnek, de három választ vártam tőlük. 

A kérdés: melyik az a három pillanat, élethelyzet, érzés vagy állapot, amit szívesen újraélnél és miért? 

Hogy miért ezt a kérdést? Talán azért, mert én is sokszor hajlamos vagyok elfeledni azokat a nagyon is megha-
tározó pillanatokat, érzéseket, amiket tudom, hogy Istentől kaptam jó és tökéletes ajándékként (Jk 1,17). Talán 
azért, mert annyi gonoszság, rosszindulat, métely, betegség, nehézség része az életünknek – a saját természetünkről 
nem is beszélve –, hogy igenis szükségünk van arra, hogy emlékezzünk, erőt nyerjünk a jó pillanatokból. De legin-
kább azért, mert azt az igét, hogy „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak MINDEN javukra szolgál, 
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Rm 8,28) a legtöbbször akkor szoktuk idézni, és szinte mantraként 
mondogatni, amikor valami rossz történik velünk, hogy ez is a javunkra van. Igen, lehet, ha valóban szeretjük Is-
tent. De (ahogy egyszer Nagyné Zsuzsától hallottam) a mindenbe a jó dolgok is beletartoznak, azok is a javunkra 
vannak-szolgálnak, ha valóban szeretjük Istent. Miért is ne koncentrálhatnánk így (is) erre az igére?! 

És ahogy Chambers írja: „Mindannyian átéltünk olyan időket a hegyen, amikor Isten szemszögéből láttuk a dol-
gokat. Szívesen ott fent maradtunk volna, de Isten soha nem engedi meg, hogy ott megálljunk. Szellemi életünket az 
próbálja meg, hogy van-e erőnk a leszállásra. Ha csak a felemelkedésre van erőnk, akkor valami baj van. Nagysze-
rű Istennel együtt lenni a hegyen, de csak azért megyünk fel oda, hogy utána lejöjjünk az ördögtől megszállottak 
közé, és őket is felemeljük. Nem a hegycsúcsok és a napfelkelte, vagy a szép utáni vonzódás számára vagyunk te-
remtve; ezek csak az ihletés pillanatára valók. … Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy mindent, ami törté-
nik, hasznos tanítássá kell változatnunk, pedig ennél jobbnak kell belőle kiformálódnia: a jellemnek. … Pillanata-
ink a látásunk hegyén csak ritka pillanatok, és Isten terveibe kell beleilleniük.” (Mk 9,2 alapján) 

Szívből kívánom, hogy az alábbi bizonyságtételek – miközben bepillantást engednek az ihletés pillanataiba – 
gerjesszék fel szívünket arra, hogy életünk minden pillanata illeszkedjen bele Isten életünkről szőtt terveibe, a 
Krisztus szerinti jellemünk formálására! 

Ádány Judit 
 

 

Kotán Béla 
1. Amikor Isten meggyőzött arról, 
hogy nem tulajdonít nekem bűnt. 
A bemerítésem után pár évvel Isten 
közel jött hozzám egy buli után és 
megláttatta velem bűnös, kettős 
életemet, de tisztaság utáni vágyat is 
adott belém. Sokkal érzékenyebb 
lettem a bűneimet illetően, és 
valóságos örömet jelentett a 

bűnbocsánat és a szabadulás öröme. Abban az 
időszakban a 32. zsoltárban olvastam egy igazságot: 
„Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít 
bűnt.” Hetekig ízlelgettem, tanultam hinni és 
meggyőződéssé vált bennem, hogy én is egy olyan 
ember vagyok, akinek Isten nem tulajdonít bűnt. Ez a 
meggyőződés minden korábbi, bármilyen nagy bűnt is 
lenullázott a számlámról. Ez aztán a békesség! 
2. Első karácsony az első családi házunkban. 
Talán egy hónapja költöztünk be abba a házba, amit 
több mint egy évig építettünk, sok hónapon át a saját 
kezemmel meszet oltva, alapot ásva, betonozva – 

sokszor esőben, mert nagyon esős év volt –, falazva, a 
födémhez betongerendát húzogatva, burkolva, falat, 
ajtót, radiátort festve. Szűkös körülmények között 
felkészültünk a saját szentesténkre, csak mi hárman. 
Ünneplőbe öltöztünk, énekeltünk, elolvastuk a 
karácsonyi történetet, imádkoztunk és ajándékoztunk. 
Átöleltem az enyéimet, és könnyek szöktek a 
szemembe. Arra gondoltam, amire a bibliai Dávid: „Ki 
vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, 
hogy eljuttattál engem idáig?” 

3. Amikor meggyőződtem arról, hogy Pétert, a fiamat és 
Dorottyát, a lányomat Isten megajándékozta új élettel 
és bemeríthettem őket. 
Életem egyik legnagyobb öröme az, hogy azóta is 
valódi új életet látok gyermekeim életében. Minden 
bemerítkező esetében a teljes nevüket szoktam 
mondani, de az ő esetükben szabadságom volt azt 
mondani: Péter fiam és Dorottya lányom. Ez Isten 
feléjük és felénk megnyilvánuló kegyelme. Ezt csak Ő 
tudta megadni. Ezek az ingyen való, legnagyobb 
ajándékok gyakorolnak legnagyobb hatást az életünkre 
és Isten iránti szeretetünkre. 
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Mikes Benjámin – Emlékezzünk! 
A kérdésre válaszolva: nem tudjuk 
újraélni a régmúlt eseményeit, 
történéseit. Az időt nem lehet 
megállítani, de az emlékezetünkbe 
és szívünkbe jól be lehet vésni 
azokat. 

Az első, amikor 1965 novembe-
rében két gyermekünkkel beköltöz-
tünk az imaházhoz közeli lakásunk-

ba. Már korábban eldöntöttük, hogy a Budai Gyülekezet-
hez fogunk csatlakozni. Szeretettel fogadtak bennünket, 
és megtaláltuk a szolgálati helyünket is. Mi, szülők az 
énekkarban, gyermekeink a vasárnapi iskolában. Ez az 
esemény stabilizálta mind a lelki, mind a fizikai életün-
ket. (Korábban rokonoknál laktunk, albérleti státuszban.) 
Saját otthon, népes gyülekezet – ezekre jó emlékezni. 

A másik esemény(ek), hogy gyermekeink több év 
múlva itt merítkeztek be. (Némi időeltolódással a kor-
különbség miatt.) Akkor elmondhattuk, hogy én és az 
én házam népe (családom) az Úrnak szolgálunk. Sok 
évvel később két unokánk is itt merítkezett be. Jóleső 
érzéssel emlékezünk, és hálásak vagyunk, hogy a 70-es, 
80-as években megmaradtak a hitéletben, és a gyüleke-
zetben. Jelenleg is hívők, különböző gyülekezetekbe 
járnak. 

A következő élethelyzet elég közeli, de talán azért 
van nagy hálaadás a szívünkben. Egy nyári nap, amely-
re gyermekeink és unokáink és a kiterjedt rokonság 
nagy igyekezettel készítették elő a gyémánt (60 éves) 
menyegzői alkalmunkat. Az eseményt feleségem szüle-
inek házában tartottuk meg. Sok köszöntést, jókívánsá-
got kaptunk. A szokolyai gyülekezetben is megemlé-
keztek rólunk, és köszöntöttek minket évfordulónk al-
kalmából – ugyanis 1957-ben itt volt a menyegzőnk. 

A leírtakon kívül még sok-sok élethelyzet, esemény 
volt, és hálásak vagyunk Istennek, hogy közös családi 
életünket vezette és vezeti most is. 
 

Gulyásné Estilla – Szívesen újraélném? Igen! 
A 40-45 évvel ezelőtti események 
meghatározóak voltak életemben. 

45 évvel ezelőtt történt egy 
evangélizációs istentiszteleten, hogy 
megszólított az Úr. Az Úr adta örö-
mömet sok sírással éltem meg. A bű-
neim megbocsátattak, Jézus szeret. 
Előtte is – azóta is. 

43 évvel ezelőtt az Úr megmutat-
ta, ki lesz a férjem, akinek segítőtársa leszek egész éle-
temben. Egy augusztusi vasárnap délután Jenő megkér-
te a kezemet. Örömmel igent mondtam. Szívesen em-
lékszem arra az órára, szívesen újraélném! 

42 éve, amikor megtudtam, hogy babát várok, életem 
várvavárt pillanata volt! Nagy örömömre később még há-
romszor éltem ezt át. Kaptunk ajándékba először három 

egészséges gyermeket. 30 évvel ezelőtt viszont hét hónap 
kórházban töltött idő után sok félelem ellenére a negye-
dik gyermekünk is – egy kisfiú – szépnek és e-
gészségesnek születhetett meg! Dicsőség az Úrnak érte! 
 

Sonkoly-Domby Annina 
Életem három fontos pillanatát 
szeretném megosztani. Mindegyikre 
nagyon szívesen emlékszem vissza, és 
különleges helyet foglalnak el a 
szívemben. 

Az első úgy 9 éves koromból való. 
Simán, egy gyerektáborban mélyen 
megindított Isten, és ott, felállva és 

hangosan imádkozva fogadalmat tettem mellette. Ez 
volt a(z első) megtérésem. Az egyik kedvenc énekem is 
ebből az időszakból való, a „Tüzed, Uram Jézus…”. 
Olyannyira komoly fogadalom volt ez, hogy ekkor még 
misszionáriusnak készültem, és minden vágyam az volt, 
hogy akár egy esőerdő mélyén is szolgálhassam Istent. 

A második: miután sok hullámvölgy és hullámhegy 
következett a hitéletemben, sok-sok kérdőjel, és ször-
nyen labilis és depressziós tinikor, elrontott kapcsolatok 
és újabb Isten-keresések. A sokadik elrontott és nem túl 
hosszú életű kapcsolatot követően kétségbe estem, és 
ismét Istenhez fordultam. Feladtam. Feladtam a saját 
okoskodásom és szerencsétlenkedésem, és úgy döntöt-
tem, hogy itt is, ezen a téren is átadom a terepet Isten-
nek, mert nekem ez nem megy. És ekkor ismertem meg 
Tamást. A Főiskolai imakörbe azért mentem el, hogy 
megerősödjön a kapcsolatom Istennel. Erre Isten ennél 
sokkal többet adott: kegyelmet és egy életre szóló Tár-
sat! Ez el is vezet a következő nagy pillanathoz: az es-
küvőmhöz! Egyszerűen csodálatos volt az a pillanat, 
amikor Tamás a szemembe nézve mondta el a fogadal-
mát! Hirtelen megszűnt körülöttem tér és idő, minden 
és mindenki más, s a túlcsorduló érzelmektől szétfeszít-
ve valóban kicsordultak a könnyeim.., ezért aztán na-
gyon nehéz volt a következő pillanatban összeszedni 
magam, és elmondani a saját részem. 

A harmadik pillanat pedig egy látszólag hétköznapi 
jelenet: a kis csecsemő Patrikkal a mellkasomon a ka-
napén pihegek. S mégis számomra ez egy megvalósult, 
beteljesült álom. 

Patrikkal való terhességem ugyanis nem volt izgal-
maktól mentes. Az elején feküdnöm kellett, mert félő 
volt, hogy elveszíthetem. Hetente-kéthetente voltak erre 
utaló jelek, és minden egyes alkalommal nagy érzelmi 
hullámvasúton mentem keresztül. Aztán túljutottunk az 
első időszakon, és jöhetett a várandósság élvezetes sza-
kasza…. azaz, hogy jöhetett volna, de akkor meg cisz-
tákat találtak a kis fejecskéjében, ami komolyabb gene-
tikai elváltozásnak is jele lehetett. 

Sokat sírtam ekkoriban, s Isten megvigasztalt egy 
képpel: az adott erőt és reményt, hogy láttam magunkat 
ott pihegni a kanapén. A csodás, egészséges és nagyha-
jú kisbabámmal. „Nincs ennek a gyermeknek semmi 
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baja, minden rendben lesz!” Ekkoriban még nem tud-
tam, hogy aztán valóban nagy hajú lesz. 

Az amniocentézist (hasbaszúrós magzatvíz mintavé-
telt, amivel a genetikai elváltozás megállapítható) végül 
nem csináltattuk meg, hanem Isten békességével hálát 
adtunk Patrikért. A következő vizsgálara egyébként már 
szinte teljesen felszívódtak a ciszták. Azóta pedig okos 
és mélyérzésű nagyfiú lett belőle, aki nemsokára iskolás 
lesz! Hála érte Istennek! 
 

Nagy Viola 
Mindenkinek az életében vannak 
olyan pillanatok, amiket szívesen 
átélne még egyszer. Sajnos, ez nem 
lehetséges, de szívesen emlékezünk 
ezekre. Most három ilyen pillanatot 
szeretnék felidézni. 

Az első, amikor tizenkét éves ko-
romban, Dombóváron, anyukámnál 

egy prédikátor volt a vendégünk. Este elbeszélgetett ve-
lem is, és akkor adtam át a szívemet az Úr Jézusnak. 
Emlékszem, nagyon boldog voltam. Megkérdeztem 
anyukámat, hogyha most meghalnék, a mennybe kerül-
nék-e. Anyukám igennel válaszolt, én pedig boldogan 
aludtam el. 

A második az több pillanatból állt, de mégis egybe 
veszem őket. Mind a négy gyermekem születése csodás 
pillanat volt. Csodálatos érzés volt, amikor hazamen-
tünk, és éreztem, hogy Isten rám bízta őket, további 
sorsuk rajtam is múlik. Ugyanakkor rám nehezedett a 
nagy felelősség is.  

A harmadik pillanat Németországban történt. Ami-
kor eljöttem, mondtam a néninek, hogy elmegyek, de 
majd jön a lánya, fia, unokája. Láttam a könnyet meg-
csillanni a néni szemében, és azt mondta: „De a Viola 
nem jön”. Többször mondta ezt más formában is. Ne-
kem pedig nagyon jólesett. Ez ad erőt ahhoz, hogy to-
vább csináljam ezt a munkát, és ne a kudarcaimra néz-
zek. Soli Deo Gloria! 
 

Magyar Bernadett 
1. Bemerítkezésem 

Gyermekként megértettem, hogy az 
ÚR Jézus kereszten kifolyt véréért 
kaphatok bocsánatot a bűneimre, de 
még volt hová növekednem. 16 évesen 
egy tóalmási ifjúsági héten olyan kü-
lönlegesen és nagy erővel érintette 
meg Isten a szívemet és értelmemet, 

hogy válaszul odaszántam az életemet az Ő szolgálatá-
ra. Talán már augusztusban bekapcsolódtam az akkori-
ban plántált diósdi Paulus Evangélimi Gyülekezetbe, 
ahol következő nyáron bátyámmal együtt 
bemerítkeztem. Minden fehér ruhás választhatott egy 
igeverset és egy éneket az ünnepre. Én a Róma 12,1-2-t 
választottam és az Akkor majd táncolva örül Isten népe 
című éneket. Bár a szüleim nem voltak jelen ezen az 

ünnepségen, de a Mennyei Édesapám igen. Ida néni is 
eljött a családjával és Dóri, egy osztálytársam az általá-
nos iskolából, akitől sokat tanultam hitről és Istenről. 
Emlékszem, hogy az ablakon besütött a nap, és azt érez-
tem, hogy Isten mosolyog, elfogadott engem, velem 
örül és gyönyörködik bennem. Dóri nagyon megható-
dott a bizonyságtételemen, talán azelőtt még sosem 
mondtam el neki, hogy milyen hatással volt rám. 

Minden alkalommal, amikor mást látok fehér ruhá-
ban engedelmességgel válaszolni Isten hívásának, meg-
erősödik bennem, hogy jól döntöttem, és hálát adok Is-
tennek a hűségéért, amivel megtartott. Idén nyáron a 30. 
születésnapomon megpróbáltam felidézni egy picit a 
bemerítkezésem hangulatából. Aki a bemerítésemen 
zenével szolgált elfogadta a meghívást és elénekeltük az 
énekemet. Erre az alkalomra eljöttek a szüleim is, és bi-
zonyságát láthatták-hallhatták, hogy csodákat tesz az 
ÚR az életemben. 
2. Papám 

Nagyon szerettem nagypapámmal időt tölteni. Én 
mentem vele barkácsolni, kertészkedni, cseresznyét, 
máskor diót szedni, bevásárolni, együtt sütöttünk-
főztünk, ő pedig jött velem gyerektáborokba és 
csendesnapokra vagy éppen a kertből csinált játékpar-
kot a hittanos vendégeinknek. Tisztelettel és csodálattal 
néztem rá, mert tizenéves korától egyedül megállta a 
helyét a világban, sőt ami neki nem adatott meg, azt 
igyekezett másoknak megteremteni. Bántalmazó és na-
gyon szegény családban nőtt fel, ennek ellenére, vagy 
éppen ezért nagyon szerette ő is, ha vendégeket fogad-
hattunk, és büszke volt rá, hogy nem álltak fel éhesen 
az asztalától. De nemcsak enni kapott, aki eljött hoz-
zánk, hanem vidámságot, befogadást, közvetlenséget és 
szeretetet is. Mindenki nagypapája volt. 

Úgy két évvel a halála előtt részt vett a fiával, Laci-
val Dömösön az Iszákosmentő Misszió két hetes alkal-
mán, amiről így számolt be: „Addig beszéltek nekünk, 
amíg meg nem tértünk.” ☺ Bizodalmam van benne, 
hogy a Bárány Menyegzőjének vacsoráján újra asztal-
közösségben lehetek vele és sok vendégünkkel együtt 
fogunk örülni a színről színre való Nagy Találkozásnak. 
3. Győrszentiván 

A 2016-os gyerektábor valahogy mindegyiktől jobb 
volt! Azt éltem át, hogy mindent–mindent, amit addig 
az életemben tanultam, felhasználta Isten, és ami az 
öröm forrása volt számomra, azzal mind megajándéko-
zott azokban a napokban. Amikor még csak szolgálók 
voltunk, én készítettem az ebédet néhány lánnyal. A tá-
bor alatt sokat játszottam a gyerekekkel, segítettem 
megtanulni Csengének, hogy hogyan tanítson Arany-
mondást, Sára énektanításába is belekotnyeleskedtem, 
origami díszeket készítettem egy születésnapi köszön-
tésre, Petrával kicsoportos beszélgetést vezettünk a 
nagylányoknak, imádkozhattunk Julival, láthattam a 
gyerekek között szolgálni és tanítani Viktort, akit még 
óvodás korában tanítottam egy táborban, Izsákkal 
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együtt mondtuk el Naámán történetében az evangéliu-
mot. Még a rossznak látszó dolgokból is csodát munkált 
Isten – még bennem is. Haragudtam valakire és tiszte-
letlen voltam, de Isten megfeddett, és az Igeversekből, 
amikkel helyreigazított egyik reggelre egy értékes reg-
geli áhítat állhatott össze. Egy pici fiút, akivel elég ide-
genek voltunk, megcsípett egy darázs, és ahogy ellát-
tuk, olyan bizalmat kaptam tőle, amilyet magamtól nem 
tudtam volna kimunkálni. Még a Sün Bogis bábelőadás 
is sokat tanított nekem, és felbátorított egy őszinte be-
szélgetésre valakivel, akit kizártam volna egy baráti 
körből. Sokat imádkoztunk, beszélgettünk mi szervezők 
is, és áldás volt az is, hogy jól együtt tudtam működni a 
tábor vezetőjével. 

Igaziból minden bibliakörön, gyerekklubon és tá-
borban újra élhetem ezeket részben vagy egészben. 
 

Lippai Gábor 
A múlton, a múltamon nem nagyon 
szoktam gondolkozni. „Ne a régi 
dolgokat emlegessétek, ne a múlton 
tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, 
most kezd kibontakozni – talán nem 
tudjátok? Már készítem az utat a 
pusztában, a sivatagban folyókat fa-
kasztok.” (Ézs: 43,18-19) A régi em-

lékek persze elővillannak egy-egy röpke pillanatra. De 
hívő létem ellenére, én is érző ember vagyok és a mö-
göttem hagyott évek nyomot hagynak bennem. 

Többnyire a mára összpontosítok és Isten ígérete na-
ponta reménnyel tölt be. „Mert csak én tudom, mi a ter-
vem veletek – így szól az ÚR – békességet és nem rom-
lást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer: 
29,11) 

Az általános iskolás éveim legtöbb pillanatára szíve-
sen emlékszem vissza. Ebben az időszakban még gyer-
mek az ember annyira, hogy nem kell felelősségteljesen 
gondolkoznia és védve van a világ káros hatásaitól. 
Ugyanakkor már elég érett ahhoz, hogy felismerje a kö-
rülötte levő szépségeket. Persze nem minden kiskorú-
nak van ilyen lehetősége, szerintem ez elsősorban a szü-
lői (Atyai) gondoskodástól függ. De a hálás, engedel-
mes szív minden esetben jóra vezet. 

Meghatározó élmény volt számomra, mikor édes-
apámmal Londonban, egy baptista családnál tölthettem 
négy hetet. Hasonlóképpen képzelem el Isten országát, 
mint az ottani letisztult, nyugodt környezet és életmód. 

Egyik Svájci utazásom során sétáltam a havas he-
gyekkel körülvett szépen rendben tartott, füves mezőn. 
Kellemes melegen sütött a nap, nyíltak a tavaszi virá-
gok, az előttem elterülő réten békésen legeltek a lovak. 
Az egyik útelágazásnál állt egy nagy hársfa. Ott ültem a 
padon, és Istennel beszélgettem. 

Igaz, ez már a negyedik válasz, de inkább mondják, 
hogy nem tudok számolni! Az evangelizációs alkalma-
kat szívesen megélném újra és ennek valamilyen for-

mában meg is kellene történnie, hiszen az emberek jö-
vője függ tőle. 
 

Baranyai Zsolt 
Korábban nem gondolkoztam soha 
azon, hogy konkrét pillanatokat, 
érzéseket gyűjtsek ki az életemből, így 
amikor most felkérést kaptam, rá 
kellett jönnöm, hogy elég szűk 
spektrumban tudok csak válogatni: 
abból az időszakból, amióta saját 
családom van – és ami, hogy, hogy 

nem, pont egybeesik azzal az életszakasszal, amikor 
már saját elhatározásból, és nyilván kisebb-nagyobb 
hiányosságokkal, de nagyjából folyamatosan igyekszem 
élő kapcsolatban lenni Istennel; szemben az életem 
korábbi éveivel. 

1. Olyan kérdésre próbálok válaszolni, aminél renge-
teget számít, ki és hol teszi fel – ha itt, a gyülekezetben 
találkozom vele, akkor például biztosan 2013. decem-
ber 28. jut eszembe, a menyegzőnk napja, azon belül is 
az ifi üdvözlése. Mi a pianínó mellett ültünk, két szé-
ken, és vártuk a köszöntéseket, amikor Nagy Peti kijött 
egy gitárral, hogy tolmácsolja az ifjúság üdvözletét, egy 
dallal. Ez elég furcsán hangzott, kicsit aggódtam is, mit 
fognak gondolni a vendégeink, ha egy férfi egyedül 
énekelni kezd nekünk; de aztán ahogy Peti elkezdett gi-
tározni, egyszer csak Virág is odaszaladt a pianínóhoz, 
mintha csak elfelejtette volna, hol kell ülnie, aztán szép 
sorban kiálltak még egypáran az ifiből, és közösen el-
énekelték az Ez a szeretet c. éneket. Mindketten nagyon 
igyekeztünk pókerarccal mosolyogni, de Juli talán el is 
kezdett könnyezni; és nekem sem hiányzott sok hozzá. 

2. Nem tudom, baj-e, de nem tartozom a kifejezetten 
érzelmes emberek közé, főként ha érzelmek megélésé-
ről van szó: lényegében bármilyen esemény során pilla-
natokon belül azon kapom magam, hogy egy kicsit kí-
vülről, egy kicsit szkeptikusan figyelem, mi történik. 
Épp ezért volt nagyon szokatlan élmény, amikor kide-
rült, hogy a feleségem, Juli, először várandós. Igazság 
szerint nem kellett, hogy változzon bármi is az életünk-
ben (főként az enyémben), mégis úgy éltünk mindket-
ten hetekig, mintha egy kicsit a föld felett járnánk, 
mintha egy puha védőburok ölelne minket körül. Sokat 
gondolkoztam azon, vajon mindenki így érez-e; hogy 
azok, akik nem fogadták el Krisztust, ugyanígy élik-e 
meg a családjuk első várandósságát. Nem tudom, de ta-
lán mindegy is – számomra a Szentlélek jelenlétét, Isten 
szeretetét és kegyelmét tolmácsolta ez az időszak; kü-
lönlegesen erős biztonságot abban a tudatban, hogy van, 
Aki vigyáz a lépéseinkre. 

3. Miután megszületett a lányunk, Lea, türelmetlenül 
vártam, mikor lesz már elég nagy ahhoz, hogy kétolda-
lúan lehessen vele kommunikálni, a sírás – nem sírás 
dimenzióinál árnyaltabban tudjon reagálni arra, ami tör-
ténik vele. Persze annak is örültem, amikor félévesen 
nevetett, ha dobáltam; amikor egyévesen fintorgott, ha 
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megevett egy szelet citro-
mot; de talán akkor éreztem 
először, hogy a lányunk egy 
saját lélekkel, érzésekkel, ér-
zelmekkel élő ember, amikor 
már tudott ölelni. Ami persze 
nem igazán köthető konkrét 
első alkalomhoz, igazából 
fogalmam sincs, mikor és kit 
ölelt meg először, de egy 
eset ettől még élénken él az 

emlékeimben – igaz, valószínűleg csak azért, mert Juli 
lefotózta. Ekkor épp édesapámnál voltunk látogatóban 
Alsóörsön, és a strand melletti sétányon sétáltunk. Leát 
én vittem, ekkoriban még nem sokat sétált egyhuzam-
ban, ő pedig azzal szórakoztatta magát, hogy időnként 
hozzám bújt és szorosan átölelte a nyakamat, az én ér-
telmezésemben egyszerre fejezve ki ragaszkodást és 
szeretetet, magától, a saját szíve nyomán. 
 

Sonkolyné Ági 
Pár dolog az életemből, amire 
szívesen emlékszem vissza? Esetleg 
átélném újra? Van ilyen bőven, a 
megtérésem, a bemerítkezésem, a 
gyerekeim születése, és sok-sok 
meghatározó emlék, amire szívesen 
gondolok vissza, ami olyan lelki és 
valós élmény, ami csakis Istenre 

mutat, és teljesen érdemtelenül kaptam, kegyelme és 
szeretete kiáradásának bizonyítéka. 

1. Amikor Tamás fiam 3 éves lett, Eszter pedig 16 
hónapos volt, az élet úgy hozta, hogy nagyon nehéz 
anyagi körülmények közé kerültünk. Gyesen voltam, de 
vissza kellett mennem dolgozni. A jövedelmünk annyi-
ra volt elég, hogy rezsire, pelenkára, bérletre és enniva-
lóra alig-alig futotta. A bölcsődei felvétellel nem is volt 
gond, Esztert könnyen felvették. A bölcsi mellett volt 
az óvoda, tőlünk öt perc sétára. Itt viszont elutasítottak, 
mondván, hogy csak januártól megyek vissza, ezért 
nem jár. Mondtunk mi bármit, a tőlünk három villa-
mosmegállóra levő oviba irányítottak minket. Anyu-
kámnak kellett volna őket hozni-vinni, olyan volt a 
munkaidőm. Nem tudta vállalni, kétfelé menni, villa-
mosra szállni, nagy teher lett volna neki. Sírva fakad-
tam, anyukám mondta, itt csak az ima segít. Nem tér-
tem még meg akkor, dühös voltam, és nagy mellénnyel 
kiabáltam, hogy ima ide vagy oda, amíg ő imádkozik, 
majd én megoldom. Kitaláltam, hogy taxival kell vinni 
őket, ami elvitte volna a fele fizetésem, de még így is 
megérte volna. Elhatároztam, hogy még egyszer visz-
szamegyek az oviba, és próbálkozom. Nem voltam ún. 
úrinő. Veszekedtem, könyörögtem, sírtam, szóval emelt 
hangon kiabáltam, de nem mentem semmire. Annyira 
feldühödtem, hogy sírva léptem ki az ovi kapuján. 
Ahogy pár métert mentem összefutottam a szemben la-
kó asszonnyal, akivel még köszönőviszonyban sem vol-
tam. Odajött, megkérdezte mi a baj. Elmondtam neki, 

mire ezt válaszolta: Semmi baj, én vagyok az önkor-
mányzat óvodáinak vezetője, éppen ide jöttem. A gye-
rek fel van véve. Ma is emlékszem arra a döbbenetre, 
amit akkor éreztem, és édesanyámra, aki sírva adott há-
lát a gondviselésért. 

2. A következő történet is a mai napig hihetetlen há-
lával tölt el, és ha visszaemlékszem, még a mai napig is 
Isten csodálatos, minden értelmet felülhaladó kegyel-
mén álmélkodom. Egészen friss megtért voltam akkor. 
A velünk élő anyai nagymamám, hosszú ápolás után 
halt meg. A lakás, amiben laktunk, fele már anyukámé 
volt, a másik felét örököltem én. Akkoriban olyan ma-
gas volt a halál utáni illeték ingatlanokra, hogy remény-
telen volt kifizetni. Annyi lett volna erre a lakásra, mint 
most kb 6-8 millió forint. Nagyon sajnáltam, mert el 
kellett volna adnunk, és mindannyian szerettünk itt lak-
ni. Az eladás biztosnak látszott, mivel a nagybátyámat 
is ki kellett volna fizetni, és innentől mindegy is volt, 
úgy tűnt költözünk. Mivel abban az időben már minde-
nem Isten volt, nem kértem semmit imában, csak azt, 
hogy az Úr mutasson nekem egy új otthont, hova fogok 
kerülni. Eltelt közel egy év, nem történt semmi Anyu-
kámmal az Úr elé vittük ezt a dolgot, és elhatároztuk, 
hogy nem várunk, valahol jelezni kell, hogy haladjunk. 
Bementünk az önkormányzathoz, ahol értetlenül néztek 
ránk. Nem érkezett meg hozzájuk a Tétényi kórházból a 
haláleseti értesítő. Mondták, ilyen még nem történt. A 
kórház elküldte, itt meg nincs sehol. Ekkor november 
volt, mondták egy-két hónapot várni kell, amíg átfut az 
ügy, és elindíthatják a hagyatéki eljárást. Januárban 
meg is jelent a becsüs. Mit ne mondjak, a mai napig is 
emlékszem az arcára. Közölte, hogy ez évtől a lakott 
ingatlan illetéke minimálisra csökkent, de ha a kiskorú-
akra hagyjuk a lakást, még annak is csak a tizedét kell 
kifizetni akkor, amikor nagykorúak lesznek. A nagybá-
tyám lemondott a gyerekeim javára. MARADTUNK!! 
Akkor elhatároztam, hogy a lakást Isten szolgálatába ál-
lítom, ha visszaadta, akkor már csakis az Övé. Minden 
alkalommal, ha bármilyen összejövetel van nálunk, az a 
különös érzés tölt el, hogy Isten milyen érdemtelenül 
adott ilyen nagy lakást, és használja a maga céljaira. 
Hálás vagyok, hogy használja, amit adott, és hogy itt 
lakhatom. Nekem ez még mindig egy felfoghatatlan 
csoda. 

3. Talán a végére hagytam a legkülönösebb felfog-
hatatlan eseményét az életemnek. Kamaszkoromban 
már teljes mértékben tudtam, hogy amit a hitről tudok, 
az igaz. Hogy a hívőknek igazuk van. Nem adtam át az 
életemet akkor mégsem. Tudatosan és sajnos nagyon-
nagyon rosszul tettem. Férjhez mentem, és a párom na-
gyon akart gyereket. Én szerettem volna még élni kicsit, 
22 éves voltam. Utazni, szórakozni stb., nem gyereket 
nevelni, de végül is, gondoltam, nem vitázom, majd 
csak lesz valahogy. Hogy őszinte legyek, elfogott a fé-
lelem. 

Emlékszem élesen, hogy aznap, amikor kiderült, ter-
hes vagyok, könyörögtem szinte egész éjjel az Úrnak. 
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Mondom, nem voltam hívő, de tudtam biztosan, hogy 
Isten van, és Krisztus, aki vezeti anyukámat az Ő Lelke 
által. Szóval fiúért könyörögtem, és azt mondtam Isten-
nek, ha fiút ad, ígéretet teszek, hogy Neki adom, mert 
azt akartam, hogy a fiam hitben, az Úrnak éljen. Térít-
sen, prédikáljon, és csak Istennek éljen. Szakács bácsit 
nagyon szerettem, tiszteltem, és kamasz koromban 
gyakran jártam a gyülekezetbe is. Szerettem volna, ha a 
fiam is ilyen szilárd harcosa lesz Istennek. Anna törté-
netét már tudtam akkor is – és ne vessem rám senki kö-
vet –, de gondoltam, talán Isten engem is meghallgat. 
Ma már felettébb nagy önhittségnek tűnik, de akkor 
még fiatal és nem átadott életű voltam. Fiam született. 
Annyira örültem. 

Teltek az évek. Tamás nagyon félénk, visszahúzódó, 
nagyon hadaró kisgyerek volt. Utált szerepelni, nehezen 
nyílt meg emberek előtt, én pedig valahogy elfelejtet-
tem ezt a dolgot. Isten azonban komolyan gondolta. 
Fiatal felnőtt korában megtért, kinyílt, rá sem ismertem 
arra a félénk, szégyenlős kisfiúra. Hihetetlen, hogy Is-
ten engem ilyen komolyan vett. Egy kis tingli-tangli fia-
talasszonyt. Tamást azonban a mai napig is az izgatja a 
legjobban, hogy az emberek ne menjenek a kárhozatba. 
Téríteni még, és megmenteni, akit csak lehet. 

Aztán eljött az a nap is, amikor először prédikált. 
Leültem az imaházban. És akkor minden újra eszembe 
jutott. Ez a hadaró, félénk kisfiú felnőtt, és Isten hasz-
nálja... Olyan hihetetlen volt, mintha azt éltem volna át, 
hogy megmászom a Mont Blanc-t. Sírtam. Persze nem 
gondolom, hogy ő egy Billy Graham lesz, vagy egy 
Cseri Kálmán. Számomra nem is ez a lényeg, hanem Is-
ten hatalmának különleges munkája. Ami nem függ 
sem az én tökéletes életemtől, sem a tökéletes imáktól, 
sem semmitől. Azt a napot ott az imaházban soha nem 
felejtem el. A végén csak annyit jegyeznék meg: Ta-
másnak csak 3-4 hete meséltem el ezt a történetet, nem 
akartam befolyásolni, sem megzavarni. Most viszont 
úgy éreztem megerősítenem viszont kell, és ennek csak 
most jött el az ideje. 
 

Kristóf Róbert – A csoda három pillanata 
Nagy öröm visszagondolni ezekre a 
pillanatokra, alkalmakra, 
gyakrabban tehetném magam is! 
Időrendben írom le ezeket az 
eseményeket.  

Az első: egyetemi éveim jelen-
tették a folyamatos örömet. Bár 
nem volt egyszerű, a nappali órák 
után dolgoznom kellett, de minde-

nért kárpótoltak a tanulmányok, az eredmények. Nagy-
szerű oktatókkal találkoztam, akik tudásukkal és ember-
ségükkel vívták ki szeretetemet. Jó eredményeim a 
Népköztársasági ösztöndíjban is megmutatkoztak, hi-
szen ezt minimum jeles átlaggal lehetett elérni, s amíg 
lehetett, megkaptam ezt az elismerést. 

A második – látszólag – egy alkalom volt. Ez az es-
küvőm napja volt. Soha nem éreztem ennyire boldog-
nak magam, s az egész napot mindenestül átélném me-
gint. Nem csalódtam! Társam, feleségem azóta is sok 
boldogságot szerez, jó például a sok közös élményről 
elbeszélgetni, közösen tervezgetni, együtt csinálni va-
lamit, vagy csak egymásra nézni. Már unokáink van-
nak, de mindketten megfiatalodunk, ha a 20-30 évvel 
ezelőtti dolgokról van szó. Nem volt mindig egyszerű 
vagy könnyű, de a nehezén is együtt jutottunk túl, mert 
az egyikünk, mikor ki, mindig észnél volt. Vagy együtt 
tudtunk megállni a zivataros években. Mai napig sokat 
nevetünk együtt, a mai napig hiányzunk egymásnak, ha 
2-3 napra távol vagyunk egymástól. Így jó! 

A harmadik a legnagyobb horderejű: megtérésem 
alkalma. Egy nagyon nehéz élethelyzetben őszintén be-
szélgettem valakivel. A szomszédban lakott, gyakran 
találkoztunk. Mikor elmondtam, mi minden nyomja a 
szívemet, becsukta az addig nyitott szobaajtót, s halkan, 
de határozottan elkezdett beszélni. Beszélt ez emberi 
élet nehézségeiről, vívódásairól, csalatkozásairól. Be-
szélt a dolgok hiábavalóságáról. Majd elmondta, hogy 
mi az egyedül fontos: a Hit. A Hit, hogy mindig érde-
mes folytatni, a Hit, hogy nem vagyok egyedül, hogy 
bűneim eltöröltetnek, hogy új élet vár rám. S akkor, 
azon a decemberi sötétedő délutánon, abban a kicsit túl-
fűtött szobában meghallottam, hogy hív az Isten. Mit 
tehettem? Igent mondtam. S ma is igent mondok, s nem 
tudom elképzelni, hogy valaha is mást mondjak. Igen, 
Uram, igen! 
 

Máténé Csikéri Noémi 
Az egyik olyan pillanat, amit szíve-
sen újraélnék, egészen korai, 8 éves 
koromra tehető. Ez az első konkrét 
emlékem, hogy éreztem Isten hívását, 
vezetését. Egy gyerektáborban vol-
tam Tóalmáson, ahol az egyik esti al-
kalom során lehetőség nyílt bizony-
ságtételre. Soha nem vágytam külö-

nösebben a szereplésre, sem kicsiként, sem most, de 
akkor ellenállhatatlan indíttatást éreztem arra, hogy – 
minden lámpalázam ellenére – kimenjek a mikrofon-
hoz, és elmondjam, Jézust a szívembe fogadtam. Gyer-
meki, egyszerű, de őszinte szavak voltak ezek, és em-
lékszem az utána eltöltő örömre és felszabadultságra, 
amit Isten engedett megtapasztalni. 

A másik élethelyzet, amit szívesen újra élnék, a 
2010-ben történt menyegzőnk. Nem tudom egy konkrét 
jelhez kötni Isten vezetését a párválasztás során, ennél 
hosszabb és összetettebb volt az út, ami ide vezetett. De 
emlékszem arra a belső, örömteli bizonyosságra és bé-
kére, ami a menyegzőn már eltöltött. Egyszerűen tud-
tam, hogy jó helyen állok, a megfelelő ember mellett és 
már nincs több kérdésem ezzel kapcsolatban ☺ Nekem 
ez egy földi ízelítő volt abból a hatalmas békességből és 
bizonyosságból, amiben akkor lesz részünk, amikor 
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meglátjuk Jézust: „… ismét meglátlak majd titeket, és 
örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el 
tőletek: és azon a napon nem kérdeztek éntőlem sem-
mit.” (Jn 16: 22-23) 

A harmadik élmény, ami nagyon meghatározó volt az 
életemben, kisfiunk, Dani születése. Azt hiszem, nem 
igényel sok magyarázatot, hogy miért. Egy új élet szüle-
tése Isten csodája, minden nehézségével együtt. Nekem 
nagyon jó volt megtapasztalni, hogy bár sem a pontos 
idejét, sem a körülményeit nem tudjuk előre, így tervezni 
is csak hozzávetőlegesen lehet az ehhez kapcsolódó dol-
gokat, Isten mindent gondosan előkészített. Ő tudta, pon-
tosan mikor fog beindulni a szülés, mikor fogunk indulni 
a kórházba és mikor kell beérnünk oda, hogyan lesz he-
lyem a szülőszobán, stb. (Például amikor én megérkez-
tem a kórházba, még üres volt az összes szülőszoba, bő-
ven volt hely, pár órával később már zsúfolásig megtelt a 
szülészet, annyian jöttek.) Tehát már akkor is, és később 
a gyermeknevelés során is sokszor azt tapasztaltam meg, 
hogy számtalan élethelyzet adódhat, amire nem tudok 
előre felkészülni, de Istent egyik sem éri váratlanul. Re-
mélem, hogy ezt tudom majd hinni nemcsak a könnyebb, 
de a nehezebb élethelyzetekben is. 
 

Uri Melinda – Megélt csodák 
A legnagyszerűbb pillanatok az 
életemben, amelyeket szívesen újra 
átélnék, azok voltak, amikor egé-
szen közel jött hozzám az Isten: 
amikor Szelleme által bármilyen 
formában megfeddett, tanított, bá-
torított, vezetett. Egészen más ez, 
mint az emberekkel való találko-
zás, kapcsolat! Egy olyan érzés és 

tapasztalat, amit nem lehet emberi szavakkal körülírni, 
csak annyit érzékelek az egészből, hogy egy erő, egy 
gyöngéd kéz megérint és sodor magával. Egy olyan 
légkör vesz körül, ahol meg tud nyílni a szívem, ahol 
nincs takargatnivalóm. Jelenlétében választ kapok gyöt-
rő kérdéseimre, megoldást a problémáimra, bocsánatot 
a bűneimre. Ha keményen szól is, akkor sem tudok Rá 
haragudni, mert tudom, hogy igaza van, és szükségem 
van az Ő dorgálására ahhoz, hogy megkeseredjen a szí-
vem a bűneim miatt, és rendezni tudjam Vele az elron-
tott kapcsolatot:„Mert az Isten szerinti szomorúság 
megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre.” 
(2Kor 7,10a). 

A következő sorok arról fognak szólni, hogy Isten 
hogyan szólt bele Szelleme által az életem különböző 
dolgaiba különböző helyzetekben. 

1. Isten a törvénytudó történetén keresztül szólított 
meg 26 évvel ezelőtt. Azt mondta akkor nekem: „Nem 
messze vagy az Isten országától!”(Mk 12,34b). Ez a 
mondat kezdte gyötörni a szívemet, és nem hagyott 
nyugodni. Isten Lelke megértette velem, hogy lehetek 
bármilyen közel, akkor is kívül vagyok, ha nem léptem 
még át a küszöbét. És csak akkor tudom „átlépni ezt a 

küszöböt”, ha Jézust behívom a szívembe, hogy Ő le-
gyen az Úr az életemben. De mielőtt még Jézus elfo-
gadta volna a meghívásomat, rendeznem kellett Vele a 
bűneimet, bocsánatáért esedeztem, mert nagyon fájtak! 
És Ő, miután elmondtam Neki mindent, ami a szívemet 
nyomta, olyan békességet és örömöt adott, hogy ezt 
mások is pillanatok alatt észrevették, és a Szentlélek 
őket sem hagyta nyugodni addig, míg nem rendezték ők 
is a maguk elrontott kapcsolatait az Úrral azon az estén. 
Szeretnék ma is ennyire „ragyogni és világítani”!!! 

2. Körülbelül másfél hónapja történt. Egyedül utaz-
tam el Erdélybe egy temetésre. Visszafele jövet – mivel 
nem volt jobb megoldás – átszállással kellett utaznom 
Nagybányától Budapestig az éjszaka kellős közepén. 
Amúgy sem vagyok egy túl bátor ember, bizonyos 
helyzetekben igencsak inamba száll a bátorság! Hosszú 
útra elmenni amúgy sem szeretek, hát még éjszaka és 
egyedül! Mielőtt még pánikba estem volna, eszembe ju-
tott, hogy Isten akkor is jelen van, ha emberi szemmel 
nem látom, és imádkoztam, hogy szabadítson meg a fé-
lelmemtől. De nem történt semmi. Aztán Ő kért tőlem 
valamit: „ott van egy Mai Ige a táskádban, vedd elő!”. 
Elővettem és olvasni kezdtem. Körülbelül a nyolcadik 
napi elmélkedés nagybetűs címe ez volt: NE FÉLJ! ÉS 
NE HAGYD MAGAD MEGFÉLEMLÍTENI! Olvas-
tam, olvastam és közben éreztem, hogy Isten Lelkének 
az ekéje mélyen átszántotta a szívemet, potyogtak a 
könnyeim, megéreztem az Úr jelenlétét, és egy szempil-
lantás alatt elmúlt minden félelmem. Attól a pillanattól 
kezdve nem csak azt éreztem, hogy ott van mellettem, 
hanem azt is, hogy fogja a kezem. Egy ének jutott en-
nek kapcsán az eszembe: „Minden nap veled leszek, fo-
gom a kezed,/ Csak őrizd meg mindig tisztán a szíved!/ 
El nem hagylak téged, el nem távozom,/ Kiáltasz hoz-
zám, és én meghallgatom! //:Hát ne félj én népem, hisz 
tiéd az örökségem,/ Ne félj és ne lankadj el, hisz neked 
győznöd kell!://”. 

Ennek az éneknek a szövege mindent elmond: 
Győzni a szellemi csatákban csak úgy tudunk, ha vi-
gyázunk a szívünk tisztaságára, és segítségül hívjuk az 
Urat! 

3. A következő bizonyságtétel még nagyon friss 
megtapasztalás. Az elmúlt vasárnap „született”. A déle-
lőtti istentisztelet után az imaházban felejtettem a tele-
fonom, hazafele menet vettem észre, hogy nincs a tás-
kámban. Kamaraerdős vasárnap lévén, kértem Imrét, 
hogy forduljunk vissza érte, de ő azt mondta, hogy majd 
hazahozom este, ha megyünk a gyerekeinkért a B|Z-s 
alkalom után. Nem örültem a válaszának, de elfogadtam 
a véleményét. 

A csoda az egészben, amit sokszor talán nem vagyok 
hajlandó észrevenni, az Isten időzítése volt. Amikor es-
te visszamentem érte, hamarosan kiderült, hogy jókor 
vagyok jó helyen, ugyanis egy nagyon fontos kulcs-
csomó miatt már kerestek néhányszor telefonon, de ak-
kor pontosan ott voltam azon a helyen, ahol elveszhe-
tett. Elszántan kerestem, de sehol sem találtam. Már a 
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BZ-sek is keresték velem együtt: ők fent, én meg lent. 
Már majdnem hazaindultunk, amikor a kazetták mellett, 
egy kis zugban észrevettem. Nem hittem a szememnek. 
Tudom, hogy Isten segített és vezetett a keresésben. Há-
lás vagyok érte Neki! 

Nagyon boldog voltam, mert újra átélhettem azt, 
hogy Isten útjai nem a mi útjaink, és jó Istenre figyelni 
például abban is, hogy mi, feleségek legyünk engedel-
mesek férjeinknek még akkor is, ha ez önmegtagadással 
jár együtt, és az énünknek nem esik jól! Miért? Mert ez 
Isten parancsa! Sokszor tapasztaltam egyébként, hogy a 
kierőszakolt dolgokban nincs áldás, és Istennél nincse-
nek véletlenek. Merjünk hát belesimulni nap mint nap 
Isten tervébe, és bízzunk Benne, mert Ő a rossz dolgo-
kat is a javunkra tudja fordítani!  

Karácsony közeledtével áldott, békés Ünnepet kívá-
nok minden kedves olvasónak, és B.Ú.É.K., amit úgy is 
fordíthatunk: Bízzuk Újra Életünk Krisztusra! Ámen. 
 

Kalla Szilvi 
1. pillanat: Mivel most úgyis kará-
csony jön, ez ehhez kötődik. Tíz 
éves voltam, amikor megkaptam 
életem első mobilját. Bontogattuk 
az ajándékokat, nagyon örültünk 
mindennek, de egyszercsak csör-
gött egy telefon. Nem volt ismerős 
a hang, de nem különösebben fi-
gyeltem rá, gondoltam majd Apa 

vagy Anya felveszi. Apa szólt, hogy nem keresném 
meg? Hát elkezdtem figyelni, hogy honnan jön a hang – 
az egyik ablakpárkányon volt egy számomra ismeretlen 
telefon. Amikor megnéztem, hogy ki hív (kit is? ☺ ), 
akkor láttam, hogy Apa hívott. Rájuk néztem: EZ AZ 

ENYÉM??? És mosolyogva visszanéztek, hogy igen. 
Elsírtam magam örömömben, hogy végre én is kaphat-
tam egyet... 

2. pillanat: Az esküvőre készülés közben bár izgatott 
voltam, de nem tudtam úgy igazán átérezni, hogy mire 
is készülődünk. Végig ott volt bennem, meg az eskü-
vőm napján is, hogy miért nincs az az amerikai filmek-
ben látható pillanatom nekem is. Amikor elkezdődött a 
bevonulás, és a szép koszorúslányaim már mind elin-
dultak, és rajtam volt a sor, hogy Apával mi is indul-
junk, belémhasított az érzés, hogy ez az én esküvőm!!! 
Hűha...! Sokkoló és fantasztikus volt egyszerre. ☺ 

3. pillanat: Híresen nagy nyuszirajongó vagyok, 
egyszerűen nem tudok betelni ezeknek a kis tökéletes 
lényeknek a cukiságával. Amíg a szülői házban laktam, 
ott három évig osztoztunk egy nyuszival, Bogyesszal a 
házon. Ő a valaha volt első háziállatunk, és nyilván mi-
atta a nyuszikért rajongok a leginkább. Amikor férjhez 
mentem, egy ideig csak viccelődésből, aztán egyre ko-
molyabban kezdtem mondogatni Balázsnak, hogy sze-
retném, ha lenne nyuszink. Van egy egyesület, aki ki-
tett/megunt/stb. nyuszikat gondoz, tőlük lehet 
örökbefogadni. Nézegettem a gondozásukban levő nyu-
szikat régóta, de egy januári napon megláttam A Nyu-
szit. Rögtön mutattam Balázsnak is, hogy lehetne-e...? 
Elmentünk meglátogatni a nyuszit, nagyon édes volt, 
szerelem volt első látásra mindkettőnknek. Három nap 
múlva már örökbe is fogadtuk, mentünk érte nagy izga-
tottan. Hazafelé a kis nyuszihordozóban az én ölemben 
ült, és nagyon be volt tojva (képletesen...). Nem tudom 
elmondani, milyen érzés volt vinni őt haza, tudva, hogy 
azután mi felelünk érte, minket fog szeretni, mi meg őt 
fogjuk nagyon szeretni... Pille azóta már 2 éve él velünk 
a legnagyobb „szerelemben”. 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, 
csak kicsiket, nagy szeretettel.” (Teréz anya) 

 
Úgy két-három hónapja a vasárnap 
délelőtti istentisztelet kezdőéneke a 
BGYÉ könyv 25. számú éneke 
volt. Évtizedek óta ismerem ezt az 
éneket, de ekkor különösképpen 
megragadott, és azóta reggeli csen-
dességemben meg napközben is 
ismételgetem. 

„Magasztalásodhoz erőt Te adj! ... 
Szentlelked által bennem lakozz, 

Igazgasd elmém s indulatimat.” 

Amit bizonyságtételként leírok, az ezekhez az aláhú-
zott szavakhoz kapcsolódik. 

Sógornőm, Rózsika (Szlepák Lajos ny. lp. testvér fe-
lesége) súlyos beteg volt, kórházba került. Két sógor-

nőm, Vilma és Juliska rendszeresen látogatták. Próbál-
tak vinni neki egy kis erőlevest, és néhány kanállal 
etetni őt belőle, több-kevesebb sikerrel. Kezdetben két-
hetente hozták be kezelésre őt Kartalról hétfőn, s szer-
dán hazavihették. Így a keddi nap volt sógornőim láto-
gatási napja, addig, amíg végleg bent nem tartották. 

Az egyik hétfői napon este az a gondolatom támadt, 
hogy három tojásból sütök egy kis piskótát, s Vilmával 
beküldöm Rózsikának. Kedd reggel mondtam Vilmá-
nak a piskótámat, de még nem töltöttem meg, mert ta-
nácstalan voltam, hogy mivel kéne. Félig-meddig arra 
gondoltam, hogy egy kis baracklekvárral töltöm meg, 
mert az könnyebb, mint valami krém. Erre Vilma 
mondta, hogy éppen tegnapi látogatásakor beszéltek az 
ápolónővel, hogy meg lehetne próbálni egy kis édessé-
get adni Rózsikának, pl. piskótát. Valamivel megtöltve? 
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– kérdezte tőle Vilma. Esetleg egy kis lekvárral vagy 
üresen – volt a válasz. 

„Szívemnek mélyén hálaének csendült. Szívemnek mé-
lyén Téged áldalak.” – tört fel a szívemből az ének. 
(BGYÉ 141) 

A jó Atya igazgatta a gondolataimat piskóta-ügyben! 

Ennek kapcsán jutott eszembe egy 45 évvel ezelőtti 
esemény, amikor Istenünk ugyanilyen módon irányítot-
ta Varga Nóra (Nagy Rezső tv. felesége) gondolatait. 
1971-72 telén Sanyi fiúnk már három hónapja kórház-
ban volt. Egyik vasárnap este Nóra odalépett hozzám az 
imaházban – kezében három banánnal…, Sanyikának 
hoztam, mert ez nagyon tápláló – mondta. (Azt tudni 
kell, hogy akkor még nem lehetett úton-útfélen banánt 
kapni. Az külön esemény volt, és nagy sorokban álltak 
érte az emberek a boltokban.) 

Alig tudtam megszólalni a csodálkozástól, mert ép-
pen aznap délután a látogatásunkkor mondta a nővér, 
hogy jó lenne egy kis banánt „szerezni” Sanyinak. Csak 
ámultam és csodáltam Istenünk gondoskodó szeretetét, 
és hogy milyen jól tudja időzíteni a dolgokat. Gondja 
van az övéire, a kicsinyekre is, és felveszi az övéi 
ügyét. 

Még egy másik ének zsong a szívemben, ezt is a 
közelmúltban énekeltük: 

„Tenálad van oltalom, Az igaz segély, szánalom, A 
léleknek vigasztalás, Bocsánat és hű pártfogás…” 
(BGYÉ 439) 

Erre az oltalomra, segélyre, szánalomra, vigasztalás-
ra, bocsánatra, pártfogásra naponként szükségem van. 
Hozzá futok, s megtalálom! „Dicsőség Néki, s hála-
adás!” 

Ádány Mihályné 
 
 

„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, 
míg el nem jönnek a rossz napok…” (Préd 12,1) 

 
 

 
Tudom, hogy most karácsonyra ké-
szül a világ, de azt a nagy ajándékot, 
Akit a mi jó Atyánk küldött nekünk, 
kevesen imádják és értékelik. 

Idős koromra olyan helyre helye-
zett jó Atyám, ahol sok testi nyomo-
rúságot, betegséget látok, és ahol a 
gonosz fogságában szenvednek az 
emberek. Kinek az egyik keze vagy 
lába, vagy mindkettő hiányzik, bé-

nák, agysérültek, dohányosok, drogosok, italozók. Ez a po-
kol tornáca. Őrizzen minden fiatalt a jó Isten, hogy ilyen 
mélyre kerüljön! 

Az ellátás jó, a nővérek nagyon sokat dolgoznak. Cso-
dálom őket, hogy bírják ezt a folyamatosan nehéz munkát – 
vasárnap, ünnepnap is jönnek dolgozni. Isten áldja meg 
őket! 
 

Kovács Józsefné Anna néni 
 

 

Karácsony 
 

A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson 
láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 
Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség, 
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 
 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony.  

Szilágyi Domokos 
 

 

 

 
 

Forrás: www.krisztus.eu 
 

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és 
megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”  (Zsid 11,6) 
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BÚCSÚZÁS 
 

Szeretnénk elköszönni a Budai Gyülekezettől. Nem könnyű szív-
vel, de meghoztuk ezt a döntést. 

Mindketten ebben a gyülekezetben születtünk, itt nevelkedtünk, 
itt kötöttünk házasságot, itt születtek a gyerekeink, ebben a gyüle-
kezetben merítkeztünk be. Az életünk 78, illetve 80 évét itt töltöt-
tük próbákban, örömökben, békességben, szeretetben. 

Mégis Lajos betegsége miatt úgy döntöttünk, hogy a solymári 
Agapé Gyülekezethez csatlakozunk. A gyülekezet lakásunktól tíz 
percre van, és ott vannak gyermekeink, unokáink, Lajos testvére is. 

Szeretnénk ezúton is kérni, hogy ha valakit megbántottuk, akkor 
bocsásson meg nekünk! Sok szeretettel gondolunk a testvérekre, és Istenünk nagyon gazdag áldását kívánjuk!  
 
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17) 
 

Szeretettel: Nagy Lajos és Irén
 

BÚCSÚZUNK 
 

 

 
 

Magyar Sándor 
(1932-2017) 

 
1932-ben született Pesterzsébeten, hívő családban. Gyü-
lekezetben nőtt fel, lelki fejlődése folyamatos volt, majd 
1954 áprilisában döntött véglegesen az Úr mellett. Be-

merítésére a Wesselényi utcai gyülekezetben került sor. 
Ettől az időponttól kezdve egészen a haláláig, életében 
első helyen Isten állt, és szolgálta a képességei szerint. 
Rendszeresen tanulmányozta a Bibliát, összevetve az 
emberiség történelmével. Kötődött egyházunk zenei 
életéhez is. 

A Budai Gyülekezethez a 80-as években csatlako-
zott, itt is örömmel és készséggel végezte a rábízott il-
letve önként vállalt feladatokat. Különös figyelemmel 
és segítőkészséggel fordult az idősebb testvérek felé. 

A Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán végzett, 
egész életében egy munkahelye volt. Házasságunkból 
két gyermekünk és öt unokánk származik. Családunkat 
is ő vezette az Isten követésére. 

Fájdalmas volt számára, de Isten iránti hálával a szí-
vében elfogadta, amikor meggyengülő egészségi állapo-
ta miatt a szolgálatait sorba le kellett adnia. Amikor 
utolsó éveiben az istentiszteleteken személyesen megje-
lenni már nem tudott, akkor sem szakadt el gyülekeze-
tünk életétől. 
 

Magyar Sándorné Magdi 

 

ÜNNEP UTÁN 
 

Örökkévalóság vasárnapja – Halottak napja 
 
„A gyász nem múlik el. Nem múlik el, csak körbenövi 
az élet. Először még nincs más, csak a veszteség. Min-
den pillanatban. Élesen, kímélet nélkül szakít szét testet 
és lelket. Meg kell bolondulni, bele kell pusztulni a fáj-
dalomba. Úgy érezzük nincs tovább. Ekkora hiánnyal, 
ekkora űrrel nem lehet tovább élni. Aztán az élet mé-
giscsak megy tovább. Makacsan halad, pereg az idő. 
Egyszer csak eljön a pillanat – ez csak később, vissza-

tekintve válik világossá –, amikor már nem fáj megállás 
nélkül. Kezdenek lélegzetvételnyi szünetek lenni a kín 
addig megállíthatatlannak hitt hömpölygésében. Percek, 
amikor lehet másra is figyelni. Szusszanásnyi kis szige-
tek. Aztán ezekből egyre több lesz. Egyszer csak azon 
kapjuk magunkat, hogy reggelente, álom és ébrenlét ha-
tárát már nem a jeges felismerés töri át, hogy nincs töb-
bé. Aztán néha már mosolyogni is tudunk, amikor 
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eszünkbe jut: „Hm, emlékszem milyen vicces volt, 
amikor....!” Az emlékek már nem fájdalmat hoznak, 
hanem hálát, hogy ő volt. Idővel lesz új öröm, lesz új 
lendület. Lesznek tervek, és új vágyak is. Lesz béke és 
elengedés, de a gyász marad, nem csökken. Az élet nő 
meg körülötte.” 

Orvos-Tóth Noémi 
 

„Rózsaszín az ég alja, a lemenő nap befestette a felhők 
alatt. Nézem ezt a csodaszép képződményt, miközben 
begurulunk az ismerős kis utcába, ahol csak ritkán já-
rok. Kiszállok az autóból, és megcsapja az őszi hideg az 
arcomat. Figyelem a leheletem, ami ütemesen jelenik 
meg a levegőben. A csomagtartót kinyitva fájóan meg-
állapítom: megint több a koszorú, mint tavaly, egy kör-
ben be sem tudjuk vinni. A temető kapuján áthaladva 
érezhetően lassulnak a lépteim, elhallgatok. Megérkez-
tünk valami más helyre. Körbenézek. Szeretem ilyenkor 

a temetőt, mert gyönyörű: millió egy kis mécses világít 
mindenfelé, amerre csak nézek. Az emlékezés lángjai 
lobognak, dacolva a csípős hideggel, némi meleget 
árasztva. Elöntenek az emlékek: rengeteg közösen átélt, 
vidám pillanat azokkal, akiknek már csak a gondolata-
imban láthatom az arcát, hallhatom a hangját. De itt és 
most, a szürke köveket bámulva látom és hallom őket. 
Csupa vidám, mosolyt fakasztó emlék jut eszembe. 
Mindenhol megállunk, a sercenő gyufa hangja töri meg 
a csendet, miközben elhelyezzük a koszorúkat, melye-
ket anya napokig gondosan készített. Most már lehet 
beszélni. És mi beszélgetünk is: ki volt ő, milyen volt, 
mi jut eszünkbe. Nem tudok csak úgy csendben állni: 
túl fájó lenne csak úgy meredten nézni magam elé. In-
kább beszélünk, mosolygunk, néha még nevetünk is. Il-
lik vagy sem, nem számít. Mert mi így emlékezünk, 
együtt, közösen, négyen. A család ... Észre sem veszem, 
de besötétedett, és egyre fényesebb a temető. A fény 
erejével az emlékek is élénkebbek. Egy ember addig él, 
amíg valaki emlékszik rá, amíg gondol rá. Legalább egy 
évben egyszer megállunk és gondolunk rájuk. Persze, 
máskor is. De most valahogy más. Sokkal élőbb, sokkal 
valóbb: az élet is, a halál is. Kilépek a kapun és valami 
olyat érzek, amit a sírokat nézve nem: fázom. Újra ér-
zem a hideget, az emlékek melege a kapun kilépve már 
kevésbé fűt. Vissza a valóságba, vissza a világba. A ko-
csiba beülve mosolygok, mert hálás vagyok az emléke-
kért, és azért, hogy élek. Hálás, úgy igazán...” 

Balatoni József (Jocó bácsi) 
Az írások forrása: facebook

 

TALLÓZÓ 
 

10 dolog, amit nem tettem 
és fejlesztette a gyülekezeti éneklést 

 
A gyülekeze-
tünk ma jobban 
énekel, mint tet-
te azt egy évvel 
ezelőtt. Zenei 
vezetőjük vol-
tam több mint 
egy évig, fejlő-
dést láttam az 
éneklésben való 
részvételükben. 
Hangosabban, 

sokkal szívből 
jövőbben és többen énekelnek, mint egy évvel ezelőtt. 
Ez a felismerés a gyülekezeti éneklés visszafejlődésével 
kapcsolatos cikkek olvasásakor ért engem, és csodál-
koztam azon, hogy mi miért nem vagyunk a trend ré-
szesei. Az alábbiakban tíz dolgot szeretnék megosztani, 
amit az elmúlt év során nem tettem, és szerintem segí-
tette a gyülekezeti éneklést. 

1. Nem kapcsoltam le a világítást 
Az istentiszteleti dicséretek túl gyakran hasonlítanak a 
koncertekre. A probléma abban áll, hogy a koncertek a 
meghallgatást szolgálják, de az istentiszteleti szolgála-
tok a közös éneklést. A fókusz legyen a gyülekezeten és 
ne a színpadon zenélőkön és éneklőkön. 

2. Nem emeltem meg a hangerőt 
Ha nem hallhatják magukat énekelni a gyülekezeti ta-
gok, akkor nem fognak énekelni. Ha nem hallhatják 
énekelni a szomszédjukat, akkor nem fognak énekelni. 
Ha mindkettőt hallják, sokkal szívesebben énekelnek 
majd. 

3. Nem próbáltam meg úgy visszaadni az adott ének 
hangzását, ahogy az a YouTube-n hallható 
Ezek a videók segítséget nyújthatnak a betanulás során. 
Azért kell megnézni azokat, hogy betanuljuk a dallamot 
és a stílust, de utána kapcsoljuk ki, és ne térjünk vissza 
hozzájuk! Ezeket a videókat koncertkörülmények kö-
zött veszik fel, és a rajtuk lévő zenészek és énekesek 
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nem a ti gyülekezetetek zenészei és énekesei. Legyenek 
a zenészeitek azok, akik, és adjunk részt a gyülekezet-
nek. 

4. Nem próbálkoztam hosszú és gyakori hangszeres 
szólókkal 
Szeretem a jól elhelyezett hangszeres szólókat, különö-
sen, ha azok tudatosan vannak elhelyezve annak érde-
kében, hogy a gyülekezet elgondolkozhasson a kivetí-
tett igeszakaszon, vagy egyszerűen „belélegezhessék” 
az általuk addig énekelt szöveget. A „szela” pillanat se-
gítségül lehet, de ebből túl sok és/vagy a hosszú szólók 
a gyülekezetnek azt üzenik, hogy „kiléphettek, ez nem 
rólatok szól”. 

5. Nem próbáltam ki a legújabb dicsőítő énekeket 
Az új énekeknek időt kell hagyni, hogy kiforrják magu-
kat. Szeretek kipróbálni új énekeket, de csak azután, 
amikor meglátom benne a maradandó értéket. Van az 
egy istentiszteleten belül énekelt új énekeknek is egy 
küszöbértéke: istentiszteletenként egynél több új ének 
kockázatos. Hetente egy új ének, túl sok. Meg kell őriz-
ni az istentisztelet meghittségét! Talán ez a gyülekezeti 
éneklés számára a legnagyobb segítség. 

6. Nem akartam megszabadulni a gyülekezet által 
kedvelt régebbi énekektől 
A versengő szemlélet beszüremkedésének az egyik 
eleme, hogy a legújabb énekeket szerezzük meg, és ez-
zel párhuzamosan a régieket pedig felejtsük el. A gyü-
lekezetünk szeret néhány olyan éneket, amit én viszont 
nem túlzottan kedvelek, vagy kifejezetten fárasztanak. 
Ha az elhangzó teológia viszont mély és alapos, a zenei 
körülmények pedig megfelelőek, akkor énekeljük azo-
kat; nem rólunk szól az istentisztelet! 

7. Nem akartam nagyon kiterjeszteni az istentiszteleten 
használt énekek készletét 
A CCLI jelenleg mintegy 300.000 éneket listáz és min-
den héten új énekek jelennek meg. Valójában hány 
énekre van szükségünk évente, hogy énekelhessünk? 
Valószínűleg 40-50 darabra. Több éneket kezelünk 

most, mint az istentiszteleti zenélés és éneklés történe-
tében bármikor. Ez azt jelenti, hogy a legtöbbre nemet 
kell mondanunk. 

8. Nem akartam ritmikailag nehéz énekeket énekeltet-
ni a gyülekezettel 
Miközben a kortárs dicséret akkordváltozatossága lé-
nyegesen egyszerűbb, mint a hagyományos himnusz-
éneklésé, a dallamok ritmikája kifejezetten komplikált 
lehet. Simítsuk ki, vegyük ki a szólisztikus fordulatokat 
és variációkat, tanítsuk meg jól, és tegyük gyülekezet-
baráttá az énekeket! Kit érdekel, hogy milyen „szupe-
rül” szól, amikor csak a dicsőítő csoport énekel egye-
dül! 

9. Nem akartam túl sok éneket az istentiszteletre be-
osztani 
Vitatkozhatunk arról, hogy mennyire szeretnének az 
emberek többet énekelni, de minden gyülekezetnek 
megvan a saját telítődési pontja. Mivel a legtöbb ember 
nem énekel a hét többi részében, ezért a vasárnap voká-
lis tréningnek számít. Ha a gyülekezet jól elénekel 3-4 
éneket, de az ötödiknél elkezd kimaradozni, akkor to-
vábbi énekek beiktatása nem szolgálja a gyülekezet ja-
vát. Ne kritizáld őket! Szolgáld őket, ott állj, ahol ők 
állnak, és segítsd őket a növekedésben! 

10. Nem játszattam a zenekart minden versszakban és 
refrénben 
A zenei kíséretnek egyetlen nagy célja van: a gyüleke-
zeti éneklés támogatása. A legfontosabb hang vasárnap 
reggel a gyülekezet hangja. Időnként iktassunk be a ze-
nekarnak egy-egy kiállást, hogy az emberek hallhassák 
egymást. Garantálom, hogy ennek fejében hangosabban 
és szívből jövőbben fognak énekelni. 
 

Scott Connel, fordítás: Halász Zsolt 
Forrás: 

https://szolgalogyulekezet.wordpress.com/2017/11/06/10-
dolog-amit-nem-tettem-es-fejlesztette-a-gyulekezeti-eneklest/ 

 
 

Vesztébe rohan-e az evangéliumi közösségi dicsőítés? 
 
Nemrégiben részt vettem egy néhány napos dicsőítés 
vezetők számára rendezett konferencián, a szervezők 
sok ismert zenészt és szónokot hívtak meg az alkalom-
ra. A helyszín csupán 15 percnyire volt tőlem, szóval 
nem hagyhattam ki a lehetőséget. Örülök, hogy részt 
vettem. 

Megismerkedtem néhány új emberrel, hallgattam 
néhány gondolatébresztő tanítást, együtt ettünk és be-
szélgettünk néhány dicsőítésvezető barátommal és sze-
mélyesen is megtapasztaltam néhány modern dicsőítési 
irányzatot, amelyek afelé haladnak, hogy mérvadók le-
gyenek az evangéliumi kereszténységen belül. 

Ez felnyitotta a szemem, sok mindenre rávilágított 
mindenképp. Az elmúlt pár napban azt tettem, amiről 
eddig csak hallottam és láttam. A szervezők nagyszerű 
munkát végeztek, megszerveztek egy olyan dicsőítésről 
szóló konferenciát, amelyen a forrásanyagok, techni-
kák, énekek, műhelyek, új művészek, tanítások és né-
zőpontok széles (változatos) skáláját sorakoztatták fel. 

Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) híres 
mondatára gondoltam: „Ha nem tetszik az idő New 
Englandban, csak várj öt percet”. Ugyanez erről a kon-
ferenciáról is elmondható volt. Szándékosan összeválo-
gatott keveréke volt a különböző szónokoknak, tanítók-
nak, dicsőítésvezetőknek és különböző előadóknak, teo-
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lógiai nézeteknek és dicsőítésvezetői felfogásoknak. 
Egyszer csupa olyat látsz és hallasz, amivel azonosulni 
tudsz, egyetértesz, aztán meg csupa olyat, amivel egyál-
talán nem tudsz azonosulni, egyetérteni. 

Jó a dicsőítésvezetőknek megtapasztalni, beletekin-
teni időről időre ebbe a széles körű felhozatalba, ame-
lyet ez az országos konferencia nyújtott. Ugyanakkor 
ennek a konferenciának a különböző előadásain, külön-
böző körökhöz tartozó dicsőítésvezetőkön, és a külön-
böző szemléletet gyakorló dicsőítést vezető csapatokon 
túl egy közös téma ragadta meg a figyelmem. Ez az el-
múlt évtizedekben nőtte ki magát. Hogy őszinte legyek, 
ez a téma aggodalomra ad okot. Ha a dicsőítésvezetők 
jelen nemzedéke nem változtat ezen, az evangéliumi 
közösségi dicsőítés a vesztébe rohan. 
Ez a téma pedig az ELŐADÁS témakörében mozog. 

• A dicsőítésvezető, mint előadó van jelen 
• A gyülekezet, mint hallgatóság 
• A szentély pedig koncertteremmé minősül át 

Ez egy valódi, létező probléma. Ez valójában egyre 
többször fordul elő. És mi 
tényleg nem engedhetjük 
meg, hogy ez legyen a 
MÉRCE /MÉRVADÓ. 

Dicsőítésvezetők, ne-
künk észre kell venni, be-
azonosítani, ha csupán 
előadásszerű, amit te-
szünk és ki kell irtani ezt 
a féle irányzatot, amíg le-
het! 
Ez nem lehetetlen, nem olyan bonyolult: 

• Olyan énekeket énekeljetek, amelyeket az em-
berek tudnak vagy könnyen meg tudnak tanul-
ni. És énekeljétek a közösség együtt. 

• Énekelj és ünnepeld Isten dicsőségét, erejét és 
megváltását. (Őt ünnepeld!) 

• Szolgálj a gyülekezeted felé. Elégítsd meg őket 
Isten Igéjével. 

• Ne Te legyél látható a nagy képernyőn. 
• Az új énekek használatában légy rendkívül 

mértéktartó. 
• Húzódj félre, és vonj be annyi embert, ameny-

nyit csak tudsz a dicsőítésbe. 
• Hagyd felkapcsolva a világítást. 
• Ne beszélj sokat. 
• Ne hagyd, hogy a fényhatások, látható dolgok, 

a te kreativitásod és önkifejezésed táraként az 
evangélium középpontba helyezésének a rová-
sára legyenek, és az evangélium központi helyét 
bitorolják. 

• Mutass Jézusra, ne vond magadra a figyelmet. 
• Ne énekelj olyan énekeket, amelyeknek nem 

megfelelő a szövege, vagy nem megfelelő teo-
lógiát képvisel. 

• A dicsőítésvezetést, a megválasztott énekeket 
szabd a gyülekezetedhez, hogy minél több sze-
mélyt bevonhass, azonosulni tudjon vele. 

• Pásztorlóan vezess. 
Én a dicsőítő zene „strébere” vagyok. Sokat hallga-

tom. Figyelemmel kísérem a fejlődését, előrehaladását. 
Tudom, miről beszélek, és nem könnyű tartani magam. 

Nem ismertem javarészét az énekeknek, amelyeket 
énekelnünk kellett a konferencián. Lehangolódtam. Le-
ültem. Twittereztem, a feleségemnek írtam. Feladtam. 
Nem egy zsörtölődő vénember kósza panaszait olvassá-
tok az új divatú dolgok miatt, amiket a gyerekek ma-
napság tesznek a dobjaikkal, meg a tam-tam-jaikkal, 
meg az elektromos gitárjaikkal. Ti egy átlagos, normális 
ember szívbéli fájdalmát olvassátok most, aki valójában 
aggódik azért, amit a dicsőítésvezetők manapság tesz-
nek önmagukkal és gyülekezeteikkel. Az emberek le-

hangolódnak (nem tudnak 
ráhangolódni a dicsőítés-
re), feladják, és csupán 
nézők lesznek. 

Ez nem a konferencia, 
vagy valamely csoport 
vagy személy iránti sze-
mélyes kritika. Úgy gon-
dolom változtatásokat kel-
lene behozniuk, eszközöl-
niük, hogy még inkább, 

tudatosan kidolgozzanak egy eljárást a dicsőítésvezetés-
re, amely nem az előadásra fekteti a hangsúlyt. Aho-
gyan azt már elmondtam, ez a konferencia rávilágított 
arra, hogy mi is van a dicsőítések világában. Az irány 
égbekiáltóan nyilvánvaló (glaringly – arra használják, 
hogy elmondják: valami nagyon rossz és könnyen be-
azonosítható) volt a számomra. 

És mindaz, amit ez magában foglal, egy növekvő 
probléma. Dicsőítésvezetők, vegyetek vissza, vegyetek 
egy mély levegőt, és gondolkodjatok ezen. Tényleg vé-
gig kell mennünk ezen az úton? A vesztünkbe roha-
nunk. Lépj vissza. Állítsd magad az eredeti Mércéhez. 
Szolgáljatok a gyülekezetetek felé, mutassatok Jézusra, 
segítsétek őket, hogy együtt énekeljenek és magabizto-
san tudjanak együtt énekelni. 

Álljatok félre az útból, hogy megláthassák Istent Is-
ten ügyéért. 

Jamie Brown 
Forrás: 

http://krisztusbanmaradnikorralhaladni.blog.hu/2017/11/10/v 
esztebe_rohan-e_az_evangeliumi_kozossegi_dicsoites 

 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áld-
játok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő szabadítását.” (Zsolt 96:1-2) 
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Bibliai napfogyatkozás írhatja át az ókori időszámítást 
 
A valaha feljegyzett legrégebbi napfogyatkozás pontos 
idejét sikerült meghatározni brit kutatóknak. Az idő-
számításunk előtt 1207. október 30-án történt napfo-
gyatkozás ismerete megváltoztathatja az ókori világ 
kronológiáját.  

A szakemberek bibliai szövegek és ókori egyiptomi 
szövegek használatával finomítani tudták az egyiptomi 
fáraókra, köztük II. Nagy Ramszesz uralkodására vo-
natkozó adatokat. A kérdéses bibliai szöveg az Ószö-
vetségben, Józsué könyvében szerepel, és évszázadok 
óta foglalkoztatja a kutatókat. 

Miután Józsué Izrael népét elvezette Kánaánba – a 
mai izraeli és palesztin területekre –, így imádkozott: 
„Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, a melyen 
odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mon-
dotta vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, 
Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében! És megálla a 
nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő 
ellenségein.” (Józs 10:12-13) 

Colin Humphreys, a Cambridge-i Egyetem kutatója 
szerint, ha ezek a szavak egy va-
lódi megfigyelést írnak le, akkor 
egy fontos csillagászati jelenség 
zajlott le. A kérdés csak az, hogy 
mit jelent pontosan a szöveg. 

A modern angol bibliafordí-
tás, ami az 1611-ben megjelent 
fordítást követi, általában úgy ér-
telmezi a szöveget, hogy a Nap 
és a Hold megállt. Az eredeti hé-
ber szövegben viszont alternatív 
jelentés lehet, hogy a Nap és a Hold csak abbahagyta 
szokásos tevékenységét: abbahagyták a ragyogást. 

Ebben az összefüggésben a héber szavak egy napfo-
gyatkozásra utalhatnak: arra, hogy a Hold elhalad a 
Föld és a Nap között, és a Nap nem ragyog tovább. 
Humphreys szerint ezt alátámasztja az a tény is, hogy a 
megállni igeként fordított héber szónak ugyanaz a gyö-
kere, mint az ókori csillagászati szövegekben a napfo-
gyatkozásokra használt babiloni szónak. 

Arra, hogy az izraeliták Kánaánban voltak időszámí-
tásunk előtt 1500 és 1050 között, a Merneptah-sztélé 
szövegében is vannak utalások. A Merneptah-sztélé az 
időszámításunk előtt 1213-1203 között uralkodott 
Merneptah ókori egyiptomi fáraónak, II. Ramszesz fiá-
nak egy felirata, amely fekete gránitból készült sztélé 
hátoldalán található. A gránittömb ma a kairói Egyip-
tomi Múzeumban található. 

A történészek korábban ezeket a szövegeket vették 
alapul, hogy a lehetséges napfogyatkozásokat kutassák, 
de csak a teljes napfogyatkozásokat keresték, amikor a 
napkorong teljesen eltűnik a Hold mögött, amely köz-
vetlenül a Nap és a Föld között halad el. Azt azonban 
nem vették figyelembe, hogy előfordulhatott gyűrűs 
napfogyatkozás, amikor a Hold a nagy távolság miatt 
nem tudja teljesen kitakarni a napkorongot, ezért tűz-
gyűrű látszik körülötte. Az ókorban ugyanazt a szót 
használták a teljes és a gyűrűs napfogyatkozásra is. 

A kutatók új módszerével meg tudták állapítani, 
hogy a Kánaánból időszámításunk előtt 1500 és 1050 

között látható egyetlen gyűrűs 
napfogyatkozás 1207. október 
30-án délután következhetett be. 

Ha ez helytálló, akkor nem-
csak sikerült meghatározniuk a 
valaha feljegyzett legrégebbi nap-
fogyatkozás pontos idejét, de 
évekre lebontható pontossággal 
határozhatják meg általa II. Ram-
szesz és fia, Merneptah uralkodá-
sának dátumait is. 

Az új számítások szerint Merneptah uralkodása idő-
számításunk előtt 1210 és 1209 között kezdődött. Is-
merve az ő és apja uralkodási idejének hosszát, megál-
lapítható, hogy a Nagy Ramszeszek időszámításunk 
előtt 1276-tól 1210-ig uralkodtak. (MTI) 
 

Hegyeshalmi Richárd  
Forrás: 

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2017/11/02/bibliai_nap
fogyatkozas_irhatja_at_az_okori_idoszamitast/ 

 
 

Jézus megszületése bennem 
 

„Akiket ismét fájdalommal szülök, amíg ki nem ábrázolódik bennetek Krisztus.” (Gal 4,19) 
 

Mint ahogyan a történelembe kívülről lépett be Jézus, az én életembe is kívülről kell bejönnie. Megengedtem-e, 
hogy személyes emberi életem Isten Fia számára „Betlehemmé” legyen? Nem léphetek be Isten királyságába, amíg 
felülről meg nem születtem – a természetes szüléshez nem hasonlítható módon. „Szükséges néktek újonnan szület-
netek!” (Jn 3,7) Nem parancs ez, hanem alapvető tény. Az újjászületésre az jellemző, hogy olyan tökéletesen áten-
gedem magam Istennek, hogy Krisztus kiformálódik bennem. Mihelyt pedig Ő kiábrázolódik bennem, az Ő lénye 
kezd munkálkodni általam. 

Isten megjelent testben – a megváltás ezt a mélységes csodát lehetővé tette neked és nekem. 
Oswald Chambers 
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Akarom  
 
Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
 
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcs ő, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 
S az emberek, mikor a mez őn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kend ő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen, 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szívéb ől 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszer ű, durván összerótt ladik, 
Mit tengerbe visznek mély folyók. 
 
Legyek a heged ű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a m űvész a vonót. 
 

Reményik Sándor 
 

 
 

Készül a helyed! 
 

Dán 12: 1-4 
 

Nagyon szerettem Marsal János bácsit. Egyszer Fóton arról beszélt, hogy megújulása ahhoz köthető, amikor fiatal-
emberként egyik éjjel azt álmodta, hogy látja a nevét az élet könyvében, amint egyre halványul. Abban az időben el 
volt távolodva Istentől, de a kapott álom következtében újra odaszánta életét. Ezzel párhuzamosan (így szokott len-
ni) a lélekmentés is szívügye lett. Ő olyan számomra, mint akikről a 3. versben olvasunk: „Az okosok fényleni fog-
nak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok örökké.„ (Dán 12,3) 

Akkora ma a sötétség, hogy a pislákoló gyertya fénye is fényt ad. Jézus mondta, hogy ha Ő világít meg minket, 
akkor mi is a világ világossága vagyunk (Mt 5,14). Nem úgy kell csinálnunk, mintha a világ világossága lennénk, 
hanem azok vagyunk, ha Krisztusban vagyunk. Ha nem világítunk, akkor menjünk közelebb őhozzá. Nekünk ön-
magunknak nincs fényünk, nekünk – mint a holdnak a napét – az Ő fényét kell továbbítanunk. 

Mint Bemerítő János. Valaki Krisztusra mutató ujjnak nevezte őt. Nekünk is ennyi a feladatunk, Rá mutatni és 
Őt bemutatni. Ennyi, de ennyi igen. Se több, se kevesebb. 

János bácsi egyik utolsó prédikációját sosem fogom elfelejteni, pontosabban záró imádságát. Felemelte az ég fe-
lé világtalan szemeit, és el-elcsukló hangon ezt mondta: „Köszönöm Istenem, hogy nem tudod elképzelni nélkülünk 
a mennyországot.” Ennyire szeretné, hogy Vele legyünk. 

Floch Gábor Barnabás (Áhítat nov. 8.) 
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Ha az örökéletre tervezel, olvasd a Bibliát! 
 

„A nagy nép olyan, mint a nagy ember: 
Ha hibát követ el, felismeri, 
Ha felismerte, beismeri, 
Ha beismeri, orvosolja, 
És aki rámutat hibáira,  
legjóságosabb tanárának tekinti.” (Lao Ce) 
 

 
 

„Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedve-
sebb lesz annál, aki csak hízeleg.” (Péld 28,23) 
 

„Az ítélkező, mindent és mindenkit szeretetlenül 
megszóló hozzáállás bűnös dolog. De dolgokat, 
jelenségeket megítélni szükséges, a Szentírás 
szerint is.” 

Steiner József 

 
 

 

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliu-
mot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fo-
gadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa 
üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én 
hirdettem is nektek, hacsak nem hiába lettetek 
hívőkké. … 
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisz-
tusban, minden embernél nyomorultabbak va-
gyunk.” (1Kor 15:1,2,19)  

 

Képek forrása: facebook 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 
 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben  
született 

testvéreinket! 

„Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz 
körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással 
fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére 
és bevégzőjére, Jézusra, aki …elszenvedte a halált, és az Isten kirá-
lyi székének jobbjára ült.” (Zsid 12, 1-2) 

Keresztyén életünk része a kitartó futás. Teljesítményünk attól függ, 
hogy a verseny szabályait mennyire tartjuk be. Futásunknak célja 
van, ezért jól kell viszonyulnunk a célhoz. Pál apostol tudta, hogy 
mi a cél: „Nem mintha már elértem volna, vagy hogy már tökéletes 
volnék, de futok tovább, hogy megragadjam azt, amiért engem is 
megragadott a Krisztus Jézus.” (Fil 3,12). Ha titeket is megragadott 
az Úr valami határozott cél felé, akkor nektek is kapcsolatba kell ke-
rülnötök azzal a céllal, és abban nagyon eltökéltnek kell lennetek. 
Fussatok tovább, mert van célotok, és azt be kell tölteni. Aki sikere-
sen teljesíti a versenyt, az jutalmat kap, ez a kitartó futóknak az osz-
tályrésze. A versenyzőknek le kell tenni mindent, ami az előre ha-
ladást akadályozza. Ha nehézségek jönnek, éppen akkor vizsgáztok 
állhatatosságból. Szemeteket vessétek Jézusra, bizalmatokat Belé 
helyezzétek! Ő a győztes Úr, és titeket is győzelemre akar vinni. 

Lukács Edit 

 
Máténé Csikéri Noémi (dec. 6.) 
Simola Ilona (dec. 6.) 
Kotánné Bodnár Jolán (dec. 9.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Nagy-Lukács Doroti (dec. 22.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Kusztor Péter (dec. 27.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Bodáné Gajdács Rebeka (dec. 30.) 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 
10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak 
17 óra: Istentisztelet 
18,30 óra: BUBBA Z 

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra, 19,30: énekóra 

− Péntek: 18,30 óra: 
Ifjúsági alkalom: BUBBA Y, 
havonta egyszer Lelki Lift 

Ünnepi és év végi programjaink 
December 25-én, vasárnap 10 óra-
kor ünnepi istentisztelet, 17 órakor 
gyermekkarácsony 

December 26-án nincs istentiszte-
leti alkalom 

December 28-án, csütörtökön 
18,30 órakor Bibliaóra 

December 31-én, vasárnap 9,15 
órakor imaóra, 10 órakor istentisz-
telet, este 18,30 órakor óévi isten-
tisztelet 

Január 1-jén, hétfőn 10 órakor új-
évi imaóra 
 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 

Bányai Jozefa 

Egyed Ferencné 

Kovács Józsefné 

Pomázi Lászlóné 

Simon Lászlóné 

„Igazságodat nem rejtegetem 
szívem mélyén, hanem beszé-
lek hűségedről és szabadítá-
sodról. Nem titkolom el szerete-
tedet és hűségedet a nagy gyü-
lekezet előtt. Uram, ne vond 
meg tőlem irgalmadat, szerete-
ted és hűséged őrizzen szünte-
len!” (Zsolt 40:11-12) 

 

Vers 
 

Ha… 
 

Messzebbről, mint 
a napkeleti bölcsek, 
s fáradtabban, 
mint a pásztorok 
érkezünk el 
karácsonyainkhoz, 
titok marad 
titoknak a titok? 
 

… ott vagyunk már 
lépéstelen közelben, 
valahonnan 
szűrődik az ének: 
 

„Békesség az 
embernek a földön, 
és dicsőség 
dicsőség 
dicsőség 
a menny Istenének” 

 
Lukátsi Vilma 
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