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Csillagtitok
Királyi lelkek vannak még a földön.
Királyi lelkek: mert vágyódni tudnak,
És várva várni, hogy a csillag feljön,
És hinni hittel: bús nyomorúságból,
halálból, bűnből lesz szabadulás még.
Sötétlő égen egyszer felvilágol,
fel, új irányt mutatva lábainknak!…
Királyi lelkek vannak még a földön,
de kél-e nékik betlehemi csillag?
Kicsi jászol örök csodát melenget.
Támad-e csillag vonni és vezetni
sok vágyban égő, bús királyi lelket?
Valaha régen, szentséges nagy éjen
az a csillag talán egy sötét szív volt…
Megfürdött boldog, betlehemi fényben,
áttüzesedett… lángkévék sugára
tört ki belőle… s fölívelt az égre
világot vetni keresők útjára!…
Szeretnék én is Betlehembe menni:
találni, venni, égni, felragyogni!
Sötétlő égen olyan csillag lenni!
Érintésére híradó sugárnak
hogy elindulnának! Hányan,
mindenünnen…
Hiszen sokan csak a csillagra várnak.
Túrmezei Erzsébet

Karácsonyi díszeink
Idén gondolkozz el karácsonyfád két díszén: az almán és a gyertyán. Na, jó, ha ilyenek nincsenek a karácsonyfádon, akkor gondolkozz el a gömb alakú díszeken és a világító füzéreken.
A karácsonyfák történelmi eredetén sok vita van. Lehet, hogy
ősi pogány szokásokhoz kötődik a karácsonyfa, de valószínűbb,
hogy keresztény eredete van. Ennek két legjobb magyarázata:
Ádám és Éva névnapja sok országban december 24-e. Az ő
bűnbeesésük történetét mindenki számára érthetően illusztrálja
egy fa, amire almákat akasztanak.
A szokás a 16. századi Németországból terjedt el szép lassan
mindenfelé. Eleinte sok helyen azért nem fogadták el, mert protestáns, Lutherhez kötődő ötletnek tartották.
De igazából mindegy is, hogy eredetileg ki és miért találta ki a
karácsonyfát – az a kérdés, hogy neked idén mit jelképez. Hadd
mutassak rá két elgondolkoztató jelképre a fán!
A karácsonyfád jelképezi a bűnbeesést. A ráakasztott almák,
vagy legalábbis gömbök juttassák idén eszedbe Ádámot és Évát.
Felemás érzéseim vannak a Biblia elejével
kapcsolatban: egyrészt remek, hogy Ádámék
ott éltek egy gyönyörű kertben, másrészt
időzített bomba volt a jó-és-a-rossztudásának-fája, csak idő kérdése volt, hogy
elcsábuljanak. Nem tudjuk, hogy mennyi idő
telt el a bűnbeesésig, de megtörtént, és azóta
nehéz az életünk.
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vállalta, azt mondta, hogy legyen ő maga a bűneinkért a
büntetés. Nem kell megfelelnünk a Tökéletesség elvárásainak. Nem is tudunk megfelelni. Jézus helyettünk is
tökéletes volt, elhordozta a büntetést. A kereszténység
örömüzenete az, hogy elég kérnünk Istent, hogy bocsássa meg a bűneinket Jézus által, adjon örök életet – és ő
örömmel adja, nem vár semmit cserébe.
Kicsit olyan ez a két jelkép, mint a karácsonyi ünneplésünk. Az almák jelképezik a bűnt, a hibáinkat:
akármennyire szeretnénk tökéletes ünneplést, valami
kisebb/nagyobb gond úgyis beárnyékolja majd, ez normális. Viszont a gyertyák jelképezik Jézus érkezését:
olyan ez, mint karácsony napja a naptárban, egyszerűen
csak eljön idővel, nem tudunk érte semmit tenni, nem
tudjuk sürgetni, nem tudjuk kiérdemelni.
Vajon lett volna más választása Ádámnak és Évának? Nem tudom. Talán az lett volna a jó megoldás, ha
Istenhez szaladnak, vele osztják meg a kísértést, és kérik a segítségét. Isten annak örül a legjobban, ha keressük őt. Az egész Biblia arról szól, hogy ne megfelelni
akarjunk Istennek, hanem egyszerűen kérjük az Ő segítségét. Ő már elküldte a karácsonyi ajándékot, nekünk
csak el kell fogadnunk.
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki
engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.” (Jn 8,12)
Ilyen világos karácsonyt kívánok!

Úgy gondolod, hogy te jó ember vagy? A karácsony
nemcsak Jézus születésének a szeretetteli ünnepe, hanem az ajándékvásárlás, a takarítás, a vendégségek és
az elvárások ünnepe is, ami a legjámborabbakból is ki
tudja hozni az idegest, a veszekedőt, a türelmetlent.
Ilyenkor az ember mindig rájön, hogy ő sem tökéletes,
hogy ő is tud bűnöket elkövetni – és hogy ha ő lett volna az Édenben, valószínűleg ugyanúgy elcsábult volna.
Nem egy szép és ünnepi, hanem egy nyomorúságos
gondolat ez: nem tudsz elég jó lenni, nem vagy tökéletes, nincs keresnivalód az Édenkertben. De csak az
ilyen lelki mélységek átélése árán lehet eljutni a második jelkép átéléséig…:
A karácsonyfád jelképezi a Világ Világosságát. Azt hiszem
nincs olyan karácsonyfa, amin
ne lenne valamilyen fény.
Nem tudjuk biztosan, hogy ki
tett először gyertyát a karácsonyfára, de a legvalószínűbb
az, hogy maga Luther Márton:
feljegyzések szerint ezzel szerette volna jelképezni a családja számára, hogy a karácsony a világ világosságáról
szól, Jézus megérkezésének az ünnepe.
Megérkezett Jézus a világba, Isten általa megint
olyan közel jött az emberekhez, mint az Édenkertben…
Vajon elszúrja az emberiség a második esélyt? Igen, elszúrta, Jézus a kereszten végezte. De Jézus ezt önként

Sonkoly Tamás

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Bemerítés

November 11-én a délelőtti istentiszteleten együtt örülhettünk három testvérünkkel – Baranyainé Júlia, Gőczi János és Kotán Jonatán –, akik hitvallásuk alapján Jézus Krisztus nevében bemerítkeztek. Az ünnepi alkalmon Floch
Gábor balatonszemesi lelkipásztor szolgált Isten igéjével.
„Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának; Az Úr pedig azt kívánja
ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod.” (5Móz 26:17-18)
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Mézeskalácssütés ajándékként a Kamaraerdei Idősek
Otthonában élő néniknek és bácsiknak december 2-án

Az igei mondanivaló mellett énekcsoport is szolgált a
Kamaraerdei Idősek Otthonában december 9-én

A Gyerekklub karácsonya
adták a „Karácsony a hegyekben” c. bábdarabot, amely
arról szól, hogy a nagyapját a hegyekben meglátogató
Palkó hogyan kerül a hó fogságába, és ismeri meg jobban az első karácsony történetét. Mire megérti, mennyire fontos Isten szavára alapozni, a hegyimentők is megérkeznek, és leviszik őket a faluba, hogy a család együtt
ünnepelhesse a Szabadító földre születését. A történet
elmélyítése után (ebből Kotán Béla lelkipásztor is kivette részét) kicsik és nagyok együtt énekeltük a „Csendes
éj” kezdetű éneket (mely éppen kétszáz évvel ezelőtt
született, és az egész világon ismertté vált).

Idén is hetekkel korábban elkezdtük a készülődést a Kerületi Gyermekklub karácsonyi ünnepélyére. Ajándékokat vásároltunk, egyeztettünk a Palánta Misszió bábcsoportjával (Uri Erika közvetítésével), elkészítettük és
elpostáztuk a meghívókat, a gyülekezetben meghirdettük a Cipősdoboz-akciót, amelynek nyomán több mint
hatvan ajándék érkezett a különböző nemű és korú
gyermekek részére. A kisteremben a ruhabörze soha
nem látott mennyiségben kínált használt ruhát és cipőt.
Zsigovics Géza munkatársai „Jónak lenni jó!” mottóval
nagy mennyiségű tartós élelmiszert gyűjtöttek, amelyekből egységcsomagokat állítottunk össze a rászoruló
családoknak.
December 16-án (Advent 3. vasárnapja), délután
minden készen állt a meghívott gyermekek és szüleik
fogadására. Nagy Jánosné Zsuzsa örömmel és kedves
szavakkal köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta,
immár 18 éves múltra tekinthet vissza a Kerületi Gyermekklub. Vannak közöttünk olyan fiatal anyukák a kisgyermekükkel, akik korábban maguk is rendszeres látogatói voltak ünnepélyeinknek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Ő kegyelméből végezhetjük ezt a munkát.

A cipősdobozba csomagolt ajándékokat izgatottan
bontották ki a gyermekek, és örömmel mutatták meg
édesanyjuknak, testvéreiknek. A meleg teát kortyolva
és a foszlós kalácsot fogyasztva kedves beszélgetések
alakultak ki. Mások meg inkább körülnéztek a kisteremben, hogy alkalmas ruhát és cipőt válasszanak maguknak és gyermekeiknek.
Hála és öröm van a szívünkben, hogy ezt az ünnepélyt megtarthattuk, mert nagyon sokan önzetlenül hozzájárultak áldozatukkal és idejükkel. Azért imádkozunk,
hogy a karácsonykor megszületett Jézust tartsa mindenki a legnagyobb ajándéknak!

A következőkben a Palánta Misszió bábcsapatának tagjai egy éneket tanítottak meg a gyerekeknek, majd elő-

Kolozs Nagy János
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BIBLIAI VACSORAVENDÉG
Ha tehetnéd, KI LENNE AZ A BIBLIAI SZEMÉLY, akit meghívnál egy szép szombati napon vacsorára?
Mivel kínálnád meg? Mit kérdeznél tőle? Mit mondanál neki? Esetleg kit hívnál hozzá meglepetés vendégnek? – szólt a kérés a rendhagyó bizonyságtételre. Öröm olvasni a válaszokat!

A kőszikla
Isten számomra adott ajándékából, mennyivel többet
adhattam volna azoknak, akikhez nem mentem el, akik
csendben hordozták nyomorúságukat.
Falatozás közben Péter megkérdezte, miért vagyok
szomorú. Elmeséltem történetünket, hogyan lettünk a
jobb sorban élő emberekből nincstelenek. Meséltem a
csodákról, amiket azóta átéltünk, Isten megtartó
szeretetéről, amit a mindennapokban megtapasztalunk,
hogyan állított talpra bennünket, hogy most már az Ő
kegyelméből a munkánk gyümölcséből szerényen, de
meg tudunk élni. Elmeséltem „hogyan léptünk ki a
csónakból, mint ő, és hogyan jártunk a vízen” Jézussal a
csodákon keresztül. Mégis leginkább az érdekelte, hogy
miért is van minden csoda és megtapasztalás ellenére
szomorúság bennem.
Visszakérdeztem: – Te mit éreztél, amikor a kakas
harmadszor szólalt meg?
Lehajtott fejjel válaszolta: – Megtagadtam az Urat.
Azt az Urat, akivel rengeteg halat fogtam, akivel vízen
jártam, aki megmosta lábamat, aki tudta, hogy meg
fogom tagadni, és mégis annyira bízott bennem, hogy
kijelentette, erre a kősziklára építi az egyházát. De
leginkább azt az Urat, aki meghalt értem, hogy nekem
ne keljen a bűneim miatt. Te sosem tagadtad meg az
Urat? – kérdezte.
– Én nem háromszor
tettem, nekem a kakas
hetvenszer hétszer szólalt
meg – feleltem. – Isten
olyan közel jött hozzánk az
Ő csodáin és megtapasztalásainkon keresztül, hogy
nem értem saját magam,
hogy lehet, hogy mégis
képes vagyok megtagadni
Őt. Megtagadtam, amikor
másokról alkotott véleményemmel megszomorítottam,
megtagadtam, amikor kaparós sorsjegyeket vettem
abban a hitben, hogy majd az segít, megtagadtam,
amikor kétkedő kérdéseket tettem fel, megtagadtam a
miértjeimmel, megtagadtam, amikor a munkahelyemen
nevetgéltem a többiek másokat gúnyoló viccein, és
sorolhatnám még. Harmincöt évig azt hittem, hogy
Isten szerint élem az életem, és igaz hívő vagyok. De az
életben átélt nagy bukás és az erre való reakcióm
világosságra hozta a valóságot. Ezért vagyok szomorú.
– Jézus azt mondja: „az Isten szerint való
szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést

Fáradtan ültem le a kanapéra és
vettem elő a Bibliát, mondván
csendességet tartok, amíg Ari haza
nem ér. Annál a résznél nyitottam
ki az írást, ahol Péter háromszor
tagadja meg Jézust, és amikor
rádöbbent, mit tett, könnyekre
fakadt. Éreztem, hogy a 24 órás
műszak
fáradsága
hogyan
akarja
pihenésre
kényszeríteni szemem, ezért gondoltam, behunyt
szemmel is elmélkedhetek az olvasottakról.
A következő kép, amire emlékszem, hogy
csengetnek és megyek ajtót nyitni. Legnagyobb
megdöbbenésemre Péter állt az ajtóban, és mérgesen,
mint akinek sokáig kellett a bejáratnál várni,
megkérdezte: – Bemehetek? Hisz te hívtál vacsorára.
Körülnéztem, és valóban: a szobában a megterített
asztalon egy tányér, a tányéron egy hal és egy szelet
kenyér. Meglepődésemből felocsúdva örömmel
ismertem fel, hogy a hozzám olyan közelálló Péterrel
(akire az Úr Jézus azt mondta „Péter vagy, és ezen a
kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat”)
találkozhatok.
Álltunk és néztük egymást, miközben eszembe
jutottak a róla olvasottak: a csodák, a csalódások, az
emberi
természet
szélsőséges
megnyilvánulásai.
Talán
azért is állt olyan közel
hozzám, mert olyan sok
mindent
fedeztem
fel
belőle
magamban
is
ezekből
a
tulajdonságokból,
reakciókból.
Ő szólalt meg először: –
Üljünk asztalhoz.– Szomorú voltam, hogy csak egy
halra futotta a pénzemből, és csak remélni tudtam, hogy
elég lesz neki, de mintha csak kitalálta volna
gondolataimat, benyúlt a szütyőjébe és elővett egy
csomó halat és kenyeret. Az asztalra tette, és imádkozni
kezdett: – Hálát adok, Uram, mert amikor a
reménytelenség ellenére engedtem szavadnak, és
kivetettük hálóinkat, oly sok halat fogtunk a Te
szavadra, hogy adhattunk másoknak is, mint ennek az
embernek is, akivel együtt vacsorázom.
Könnyek szöktek a szemembe, mert visszatekintve
láttam, hogy hány és hány alkalmat szalasztottam el
4
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az Úrnak szolgálsz-e és Őt akarod követni-bemutatni,
vagy az embereknek akarsz megfelelni, vagy sajnálni és
sajnáltatni akarod magad az átélt nehézségek miatt.
Ézsaiás azt mondja: „Imé, áldásul volt nékem a nagy
keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a
pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted
minden bűnömet”. Néha az a baj, hogy Isten
megbocsát, de mi nem vagyunk hajlandóak
megbocsátani magunknak, pedig ezzel is csak eláruljuk
Őt. A ránk szabott várakozást nem bírjuk elviselni,
pedig Isten nem véletlenül int csendre és türelemre
bennünket. A szabadítás kész, de Isten az, aki tudja,
hogy mikor adja meg számunkra!
– Péter, advent van, jön a karácsony, tudnál valami
biztatót mondani számomra?
– Jézus Krisztus meghalt a kereszten érted is és
értem is, és ha felismered, hogy kudarc az életed, mert
elbuktál, még mindig van lehetőség felállni és tovább
menni. Csakis Jézus véréért. Hát ne add fel a reményt,
mert Ő elhozta a szabadítást! Legyen a várakozás
tényleg
várakozás.
Jézus
születésére
való
emlékezésedben legyen ott az érted történt halálára való
emlékezés is. Akkor talán nem az ajándék, az étel
milyensége-mennyisége, hanem a szeretet és az alázat
fogja betölteni szívedet és „otthonodat”. Akkor tényleg
karácsony lesz a karácsony.
– Péter, még azt sze………
Ekkor ajtónyitásra riadtam fel gondolataimból.
Aranka jött meg, és látva gyűrődött arcomat,
mosolyogva megpuszilt. – Aludtál? – kérdezte.
– Nem, csak csendességet tartottam…

szerez”, van remény, ha Ő a kezébe vett, akkor azt azért
teszi, hogy elkészítsen a maga számára, még ha
fájdalommal jár is, de hidd el, Ő be is kötöz – mondta
csendesen.
Hogy áthidaljam az ezután következő csendet,
megkérdeztem, milyen volt a közössége, akikkel együtt
hallgatták Jézus tanításait.
– Ugyanolyan, mint a te idődben. Sokféle ember
közössége, akik ugyanazt a célt akarták elérni, mert
vágy volt a szívükben: Istennel közösségben lenni. Volt
köztünk áruló, Júdás. Kérdés, mi hányszor árultuk el
Őt. Istené az ítélet, mint ahogy az meg is történt. De
cselekedhetek másképp, mint Júdás! Voltak köztünk
versengők, akik azt hitték nagyobbak másoknál: Jakab
és János. Kérdés, van-e jogom elítélni őket? Mi nem
kapjuk magunkat azon, hogy többnek akarunk látszani a
másiknál? De cselekedhetek másképp! Volt köztünk
súsárló. Kérdés, van-e jogom elítélni? Nem kapjuk
magunkat azon, hogy hívő köntösbe öltöztetett
„hátmögötti” beszéddel bántunk másokat? Voltak
elégedetlenek, kritikusok. Van jogom elítélni a másikat?
Jézus azt mondja a parázna nő történetében: „aki
közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ”, majd
a parázna nőnek ezt mondja: „eredj el, és többé ne
vétkezzél”. A hívő ember számára óriási lehetőség,
hogyha a Szent Szellem rávilágít bennünk ezekre a
bűnökre, van lehetőségünk a vér alá vinni.
Természetesen voltak szolgálók, szeretettel teljesek,
odaadók, akik tudták, Istennek akarnak szolgálni azzal,
hogy embereknek szolgálnak.
Tehát emberek különböző lelki, szellemi és testi
adományokkal. Ami a lényeg, hogy mindenkit egy cél
vezérel, és még mielőtt tiltakoznál, hogy nálatok csak jó
hívők vannak, nézz magadra és gondolkodj el rajta. Te

Áldott Karácsonyi Ünnepet kívánunk mindenkinek!
Berényi Csaba

A szolgáló
„Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Mártha
pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az
én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig,
monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a
jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.” (Lk 10:38-42)
ja a cselekvés és a Lélek általi élet közti különbséget.
Mária Jézusból és az ő lelkéből akart többet és többet,
míg Márta cselekedetek által akart az Úrnak tetszeni. A
legnagyobb gondot abban látom, hogy Mártának büszkesége volt a szolgáló élet, ami valószínűleg ebben az
esetben némi magamutogatással és kitűnni akarással párosult. (Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy szerintem Márta ki sem bírta volna, ha nem ő sürög-forog.)
Ha a szíve tele lett volna szeretettel és alázattal, akkor
örült volna, hogy Mária beszélget az Úrral, és ő pedig
örömét lelhette volna abban, hogy kiszolgálhatja őket.

Kit szeretnék meghívni? Mártát,
aki szolgált Jézusnak. Szívesen
beszélgetnék vele. Ami engem
különösen izgat, hogy mi zajlódhatott a lelkében. Értette-e, vagy
nem, amit Jézus mondott neki?
Vajon neheztelt-e a megaláztatásért, ami emberileg érte, vagy elszégyellte magát? Különösen sokat jelent nekem Mártánál az a tükör, amit elém állított
az Ige. Úgy értem a történetből, hogy Jézus szembeállít-
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én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem
szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26)
Hűha! Nem is olyan könnyű dolog ez. Csendben, a
háttérben szolgálni. Nem embereknek, nem azért, hogy
húúú ezért nagy áldás jár már! Nem vállat veregetni, ha
megdicsérnek, és nem zúgolódni, ha
kritizálnak, hanem azzal a tudattal, hogy
kiváltság,
hogy
szolgálhatok,
kiszolgálhatok, akár a gyülekezetben,
akár családi körben.
Apropó kritizálás... Na, ez kényes
téma. Ha nem csinálja, az a baj, ha
csinálja, miért így meg úgy, és miért
nem amúgy? Miért ezt és miért nem
azt? ÓÓÓÓ, tükör! Nem is olyan
könnyű belenézni.....
Olyan jó, hogy az Ige mindent
elmond nekünk, ahogy volt. Mártát és
Máriát. Ahogyan történt. Mindezt a mi
épülésünkre. Erre a bizonyos tükörre a
kezünkben. Mindezt azért, hogy változtatni tudjunk a
gondolkodásunkon. Formálódni, épülni tudjunk. Főleg
azért, hogy belássuk: kegyelemre szorulunk és Jézus
vérére. Jézussal élni a szívünkben, és nem
cselekedetekkel pótolni azt, amit csak a Jézussal való
közösségünk által kapunk meg.

Érdekesnek találom, hogy az Ige tanúsága szerint
valószínűleg Márta szerette és örömét lelte az asztal
körüli szolgálatokban, hiszen máshol is olvassuk, hogy
Márta szolgált az étkezéseknél: „Ott vacsorát
készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között
volt, akik vele ültek az asztalnál.” (Jn
12,2) Személy szerint úgy érzem, hogy
nem az volt a baj, hogy Márta
kiszolgálta az Urat, hiszen a vendéget
minden időben kiszolgálják, tehát hogy
ételt készített, az rendben volt. A
lelkület, az viszont nem volt rendben.
Talán beszélgetnék Máriával is. Ő
vajon mit gondolt? Mit érezhetett?
Fentebb említettem, hogy tükröt tart
elém ez a történet. Gyakran eszembe
jut, hiszen a női élethez hozzátartozik a
család, a vendégek kiszolgálása. A
gyülekezeti életünkhöz is hozzátartozik
a szolgálatok különböző formája. El
kell gondolkodnom azon, hogy nem úgy vagyunk-e mi
is, én is, hogy a szolgáló, ez esetben a kiszolgáló életet
többre tartjuk, mint amit ér. Lehetőségnek veszem-e,
hogy szolgálhatok, vagy a szolgálat cselekedetéből
akarok kicsikarni Jézustól valamiféle áldást, dicséretet?
Sőt, esetleg emberek dicséretére, elismerésére vágyom?
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol

Sonkoly Ági

A honfoglalók
birtokba vehető Kánaán földje. Mostanra a nép
letelepedett, a családok kialakították az új
életritmusukat, Isten ígérete beteljesedett rajtuk.
A kérdésem a 40 évi vándorlás idejének arra a
részére vonatkozik, amikor Józsuét és Kálebet a tíz
kémtársuk lehurrogja a biztatásért, miszerint vágjanak
bele bátran az ígéret földjének elfoglalásába, és Izráel
egész népe is fellázad ellenük, amiért ők ketten mást
javasolnak. A két férfi teljes meggyőződéssel hiszi,
hogy az Úr velük van! Azonban nekik is meg kell élni
azt az isteni fenyítéket, mely a többi kém és az egész
nép hitetlensége miatt rájuk szabatott. Ők ketten hittel
megértették, hogy övék lesz Kánanán, de Isten mégsem
adja meg számukra azt az igazságszolgáltatást, hogy
hitetlenség ide vagy oda, menjen csak a nép, és vegye
birtokba, amit nekik ígért. Akkor rögtön csakis ezzel
lehetett volna igazolni, hogy Józsué és Káleb Isten
vezetésében bízva beszéltek a látottakról. Nem,
mindenkinek maradnia kell, és kezdik róni a 40 évnyi
köreiket. A két hívő kém is a tíz gyávával együtt.
A kérdéseim ezek lennének:
– Vajon ekkora ellenvéleményt megélve, ők elhittéke a férjeiknek, amit mondtak, vagy ők is kételkedtek a
helyes látásmódjukban? (Csak remélem, hogy voltak
annyira jó kapcsolatban, hogy igen  )

Tiszteletben tartva a zsidó szokásokat, inkább egy vasárnapi ebédre
hívnám el a kiválasztott személyt,
pontosabban kettőt: Józsué és
Káleb feleségeit. Az ebédet illetően
nem valószínű, hogy a szokásos
húslevesemet főzném nekik, inkább
próbálkoznék a mannát és a fürjeket valamilyen magyaros fűszerezéssel elkészíteni, hogy aztán ez alap legyen ahhoz a
kérdésemhez, ők vajon milyen praktikákat vetettek be
40 éven keresztül, hogy elviselhető legyen a monoton
étrend akár nekik, akár a gyerekeik számára. A mi modern konyhánkban biztos nem készíthető el ugyanúgy
ez az étel, ahogyan ők fogyasztották, de szívesen megkóstolnám azt a változatát is. Receptet mindenesetre
kérnék tőlük, még ha nem is juthatnék hozzá ahhoz az
egyenesen égből érkező alapanyaghoz…
A választásom azért esett rájuk, mert a férjeikről
szeretnék kérdezni olyat, amiről a bibliai tudósítás
hallgat. Az alaptörténetről a 4Mózes 13-14. részében
olvashatunk.
Tegyük fel, hogy az időutazás révén, amikor is a két
feleség ellátogat hozzám, időben már túl vannak a
honfoglaláson, tehát beigazolódott a férjeik kb. 40 évvel
azelőtti kémjelentése, miszerint az Úr segítségével
6

M A N N A

2018. december
– Hogyan tudtak istenfélők maradni egy akkora
tömegben a hitetlenség közepette? Mi volt a
módszerük, hogy családjaik megmaradhassanak abban
a hitben, hogy Isten igazat mond, az ígéretei be fognak
teljesülni, bár a nehézségek ugyan már több mint egy
generációnyi idő óta tartanak, de az Úr nem feledkezett
meg róluk?
– Mivel létrejöhetett ez az
időutazás, biztosan tudják, hogy
nekünk van már egy Bibliánk is.
Szerintük
melyikünk
nemzedékének
könnyebb,
egyértelműbb
Isten
szavát
meghallani,
és
annak
engedelmeskedni?
Ha már ez a csoda megtörténhetett, hogy két tanú
eljött Krisztus után 2018-ba az ószövetségi időkből,
megpróbálnám rábeszélni őket, hogy jöjjenek el az
imaházunkba, de legalább a házicsoportunkba, és
tegyenek bizonyságot arról, miként érik meg a türelem
és a hit az Úrban bízó emberek életében, akik a saját
gyülekezetükben – akarom mondani: népük közt –
ellenséges, hitetlen légkört kénytelenek elviselni. Biztos
vagyok benne, hogy akinek van füle a hallásra, annak
tanulságul szolgálna a beszámolójuk!

– Amikor később Isten ítélete nyilvánvalóvá vált, és
a honfoglalás helyett maradt a pusztai létforma, egyik
év a másik után, mi tartotta a férjeikben a
bizonyosságot, hogy helyesen értelmezték az egykori
látottakat?
– Közel 40 év alatt akár el is halványodhatott az
egykori emlék. Volt-e bárki a környezetükben, aki
időközben melléjük állt, és
hinni kezdett abban, amiről
Józsué és Káleb beszámolt?
–
Milyen
hétköznapi
szokásai
voltak
a
családjaiknak ezekben az
években, míg várták azt, hogy
az Úr engedélyt adjon Kánaán
elfoglalására? Józsué és Káleb mint édesapa hogyan
növelte a hitet a gyermekeikben, hogyan tanította őket
arra, miként figyeljenek Isten hangjára (ami az ő
esetükben azért elég ellentmondásos eredményt okozott
a kémfelderítés után, hiszen az egész közösség el akarta
őket pusztítani)?
– A férjeik napi viselkedése mennyire volt erős és
meggyőző, vagy volt-e szükségük arra, hogy feleségeik
mint segítőtársaik támogassák őket az elveikben?
– Ők mint Józsué és Káleb feleségei kirekesztetté
váltak-e a többi feleség között, miután a férjeik
közellenségekké lettek a nép szemében?

Kovács Éva

A pogányok apostola
Pál apostolt hívnám meg – azért őt,
mert ő egyrészt nagyon jól ismerte
saját korát, az apostolokat és Istent,
másrészt úgy érzem, hogy elképesztően különböző a személyiségünk,
és nagyon kíváncsi lennék arra,
hogy bizonyos helyzetekben hogyan
reagálna. A beszélgetés úgy zajlana
le, hogy nem lenne nyelvi akadály,
azaz anyanyelvi szinten tudna magyarul (XXI. századi
magyarul), és értené a szlenget is. 100%-ig biztos, hogy
véres hurkával kínálnám meg először (ezzel senkit nem
akarok megbotránkoztatni, csak egyszerűen kíváncsi
vagyok, hogy mit mondana, vagy hogyan reagálna), aztán mondjuk kakaóval, paprikás krumplival, kávéval
(ezek közül – a történészek többségének mai álláspontja
szerint – egyikkel sem találkozhatott életében); megkérdezném tőle, hogy:

4. 2000 év elteltével milyen az egyház az ókorihoz
képest? Miben változott?
5. Milyen volt egy átlagos napja az ókorban –
minden részletre kitérve (pl. felkelt, imádkozott,
bibliázott [na, jó, neki még olyan nem volt], elment az
illemhelyre, aztán arcot mosott, megreggelizett stb.)?
6. Milyenek voltak az apostolok – minden részletre
kitérve (pl. távolságtartóak/közvetlenek, meghagyták-e
a szakállukat, gyakran nevettek-e, mondtak-e
egymásnak szóvicceket [és ha mondtak, akkor a többiek
hogyan reagáltak], amikor valamelyikük véletlenül
társaságban „elböffentette magát”, akkor mit csináltak a
többiek stb.)?
7. Milyenek voltak a farizeusok – minden részletre
kitérve (az előzőhöz hasonlóan)?
8. Mit mondtak az emberek – persze magyarra
lefordítva –, amikor nyelveken szólnak?
9. Miután elvittem egy utcai evangélizációra
Budapesten, megkérdezném tőle, hogy szerinte miben
különbözik egy „átlagos” mai budapesti egy „átlagos”
ókori kis-ázsiaihoz, rómaihoz vagy jeruzsálemihez képest.
Az előbbiek után elvinném túrázni – mondjuk a
Nagy-Szénásra –, és semmit nem kérdeznék tőle, hanem
figyelném, hogyan viselkedik a csendben. Miután ezek
már megvoltak, hívnám, hogy kosárlabdázzunk egy

1. A kutyákat vagy a macskákat szereti jobban?
2.
Az
őskeresztény
(vagy
őskeresztyén)
gyülekezetekben mik voltak a legnagyobb gondok,
hogyan vívtak meg velük, kb. hányadában sikerült
elintézni a problémákat szakadás nélkül?
3. Mit gondol – hogyan lehetne egyesíteni a mai
evangéliumi felekezeteket?
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Forrest Gumpot és A remény rabjait – mindegyik után
megkérdezném a véleményét: szerinte milyen volt a
film? Tetszett-e neki?
Képzeletbeli találkozónkon valószínűleg már lassan
hajnalodna, így elbúcsúznék tőle, és megköszönném a
látogatását.

kicsit (azért pont kosárlabdázni, mert azt nagyon
szeretem, ő pedig valószínűleg egyáltalán nem tud, és
kíváncsi lennék, hogy hogy viselkedik egy ilyen
helyzetben) – ismertetném a szabályokat, aztán egy
palánkra játszanánk ketten (egymás ellen). Ha még ezek
után is elviselhetőek lennénk egymásnak, akkor
elhívnám moziba – megnézni a Fegyvertelen katonát, a
Passiót, a Narniát (az 1. részt), a Gyűrűk Ura-trilógiát, a

Uri Benjámin

A bölcs templomépítő
hasonlóan kiemelkedő alaknak számít, a lelke
helyreállását illetően mégis sokkal több bizonytalanság
övezi: Salamont.
Hiszen az egy dolog, hogy Isten kegyelméből
páratlan dicsőséget és bölcsességet tudhatott magáénak
(így Izráelnek), illetve hogy Isten Dávidnak tett
ígéretének megfelelően Salamon megépíthette az első
templomot is, de legalább ilyen közismert, hogyan ért
véget az élete. Ahogy az 1Kir. 11. írja, Salamon idegen
népekből vett magának asszonyokat, százával, „szívét
feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve
nem maradt teljesen Istenéé, az Úré”. Ráadásul hiába
jelent meg neki Isten kétszer is, figyelmeztetve a
bűneire, „ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt”.
Halála után a királyság szinte azonnal ketté is szakadt, a
dávidi és salamoni dicsőség pedig azóta sem tért vissza
Jeruzsálembe.

A Bibliában rengeteg fontos és
érdekes ember szerepel, százával
olvashatunk olyan személyekről,
akiktől túlzott fejtörés nélkül is
könnyen tudnánk kérdezni. Jézust
inkább nem is említem, hiszen Isten Fiaként annyival több dologra
lehetnénk tőle kíváncsiak, hogy
azzal úgysem versenyezhet senki.
Nem egyszerű választani, így inkább egy jelenséggel
kezdem a felvezetést. Már nem emlékszem, hol
olvastam, hogy a Biblia hősei jelentősen eltérnek attól a
logikától, amit általában a klasszikus hősgyártás során
követni szokás. A népmeséktől más vallások történetein
át a személyi kultuszt építő diktátorokig teljesen
általános, hogy a felépített kép teljesen szeplőtelen,
ellenben abszolút heroikus – nincsenek tévedések,
nincsenek gyengeségek, nincsenek kudarcok. A Biblia
hősei mások: hétköznapiak, esendők, bűnösek, és csak
Isten erejéből tudnak maradandót alkotni. Mózes öl,
Ábrahám a felesége szolgálójától akar fiút, Jákob csal,
Sámson beleszeret Delilába, Dávid elveszi Úriás
feleségét, Péter háromszor tagadja meg Jézust. Pedig
mind kiemelkedő emberek, olyanok, akiket más tetteik
miatt a Biblia különösen fontos személyiségeiként
tartunk számon. Még Jézus is, noha a fentiekkel
ellentétben abszolút bűntelen, emberként nemhogy nem
volt mentes a kétségektől, de az evangéliumok még
külön ki is emelik az Olajfák hegyén átélt lelki vívódását.
Ugyanakkor e szereplők nagy részéről tudjuk, hogy
utóbb mindig helyreállt a kapcsolatuk Istennel, újra az ő
dicsőségére éltek – már amennyire az a Bibliából
tudható. Elég jó, hogy ezek a botlások, bűnök és
gyengeségek fel vannak jegyezve, mert egyfelől
megmutatják, hogy Isten kegyelmes, másfelől mintát
tudnak adni arra, hogyan állhatunk fel mi is, amikor
elbukunk.
Azt pedig mindannyian jól tudjuk, mindennapi
tapasztalatunk, hogy a saját erőnk nem elég az Isten
akarata szerinti élethez, és csakis az Ő kegyelméből
tudunk bármire is jutni. Így aztán ha a tökéletlenség, a
bűnbeesés és Isten megbocsátása témájában akarnék
kérdezni egy bibliai szereplőtől, nem a fentiek közül
választanék. Azt egészen kevés fantáziával is el tudom
képzelni, hogy mit mondanának a bűneikről. Inkább
egy olyan személyiséget kérdeznék, aki ugyan

Azon talán kevésbé szoktunk gondolkozni (és
igazából nem is feltétlenül dolgunk), hogy milyen
szívvel halt meg végül Salamon. Megtért? Megmaradt a
bálványimádásban? Ritka példa a Szentírásból, hogy
valaki, aki Isten kiemelt fontosságú szolgája, pont
öregkorára merül el a bűnben és maradt benne, talán
haláláig is. A magam részéről szívesen kikérdezném
arról, mi volt a fejében és a szívében mindez idő alatt,
szívesen megtudnám, mennyire jelentett számára ez a
tévelygés belső vívódást – és persze azt is, a halálos
ágyán
hányadára
jutott
Istennel.
Egyfelől
kíváncsiságból, persze, de másfelől azért is, hogy
tanulhassak, tanulhassunk belőle. Pont úgy, ahogy
rendszeresen tanulunk a fent említett többi
bibliaszereplő bukásaiból és talpraállásaiból is,
Mózestől Péterig.
Baranyai Zsolt
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A mennydörgés (egyik) fia
előíze lehetett ez? Nyilván az apostolok tudnának
pontos választ adni erre. Az örömbe félelem, talán
mondhatjuk, hogy istenfélelem is vegyült, amikor
meghallották az Atya hangját. Ritkák az ilyen közvetlen
találkozások Istennel ebben a földi életben, és szívesen
hallgatnék akár egy bővebb beszámolót is az apostoltól.
Az előző Isten-élményen kívül a Jelenések könyve
elején is ír János arról, milyen volt megpillantani a már
mennyei dicsőségben sugárzó Megváltót: „Amikor
megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette
jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az
utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkönörökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
(Jel 1:17-18) János évekig élt Jézussal, amikor Ő a
földön tartózkodott. A kapcsolatukat a szeretet
jellemezte, Isten szeretetéről meg volt győződve
(például első levelében is többször hangsúlyozza ennek
fontosságát). Mégis, amikor megpillantja a dicsőségtől
sugárzó Krisztust, ledönti a lábáról, talán abban sem
biztos, hogy túléli Isten dicsőségét, tisztaságának
látványát. Jézus szeretettel felemeli, és elkezd hozzá
beszélni. Elgondolkoztató számomra, hogy ha
Jánosnak, aki éveket töltött Krisztussal, jól ismerte,
biztos volt a szeretetében, engedelmes volt neki, ilyen
félelmetes volt a Megváltót a dicsőségében látni, akkor
mi még ennyire sem lennénk méltók. Ez istenfélelemre
és Isten tiszteletére indít. Csak akkor menekülünk meg,
ha Isten kegyelme és szeretete megtart.
Végül
hadd
álljon itt egy
idézet János első
leveléből: „És mi
láttuk,
és
bizonyságot
teszünk
arról,
hogy az Atya
elküldte a Fiát a
világ üdvözítőjéül.
Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban
megmarad Isten, ő pedig Istenben; és mi ismerjük és
hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.
Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben
marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet
közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja
felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a
világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes
szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel
jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi
azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha
valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét
viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a
testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt
a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent,
szeresse a testvérét is.” (1Jn 4:14-21)

Ha egy szép szombat este meghívhatnék egy bibliai szereplőt vacsorára,
János apostolra esne a választásom.
Ami elsőként felkeltette az érdeklődésemet benne, hogy az általa írt
evangéliumban leginkább úgy nevezi
meg magát, mint „a tanítvány, akit
Jézus szeretett”. Gyakorlatilag végig
így hivatkozik magára, amikor a Jézussal való kapcsolatáról van szó. Biztos vagyok benne,
hogy Jézus mindegyik tanítványát egyformán szerette,
nem hiszem, hogy János „lelkibb” lett volna vagy az isteni mérce szerint „jobban teljesített volna”, mint a többiek, akik mártírhalált is haltak Krisztusért.
Mégis nyilvánvaló, hogy Jánosnak különleges
kapcsolata volt Jézussal. Annyira szeretném tudni, hogy
János hogyan jutott el erre a meggyőződésre, hogy ő „a
szeretett tanítvány”, és milyen volt a kapcsolata a
Mesterrel. Én egyébként úgy tudom ezt elképzelni – bár
a példa nyilván sokkal kisebb léptékű, mint az Istenember kapcsolat –, hogy egy szülő is szeretheti
ugyanannyira a gyermekeit és mégis máshogy.
Ugyanolyan mértékben szereti, de mivel minden
gyereke egy külön egyéniség, így nyilván nem pont
ugyanolyan módon éli meg a szeretetét, egyedi a
kapcsolatuk is. Mondhatjuk, hogy mindegyik
gyerekével különleges a kapcsolata. Tehát Krisztus
kapcsolata is különleges volt Jánossal. És az a mód,
ahogyan ezt ezzel az apostollal éli meg Jézus,
számomra kedves és szívet melengető. Szívesen
hallgatnám még Jánost, ahogy Jézusról, a
kapcsolatukról mesél, arról, hogy neki mit jelent Isten,
hogyan látja Őt.
János elhívása is érdekes számomra. Jézus odament
hozzájuk munka közben, elhívta őket, ők pedig azonnal
otthagyták a hajójukat, és követték őt. Elég tömör és
lényegre törő beszámoló. Nem tudom, rögtön
felugranék-e, ha egy idegen odajönne, hogy
kövessem… Ők pedig mindent (megélhetést, családot)
hátrahagyva követték Jézust. Ezt több tanítvány
elhívásánál is olvashatjuk. Vajon Jánosék már korábban
is hallottak Jézusról és ezért álltak fel rögtön és
követték őt kérdés nélkül? Vagy volt valami Jézus
tekintetében, hangjában, kisugárzásában, amitől tudták,
hogy menniük kell? Vagy „isteni sugallatra” indultak,
Isten valamilyen különleges vezetésére? Erre is az
apostol tudna válaszolni.
Egy másik fontos esemény, amelynek János
szemlélője volt Péterrel és Jakabbal együtt, Jézus
megdicsőülése, melynek leírását a Máté 17:1-13-ban
olvashatjuk. Jézus elváltozott, ragyogni kezdett az arca,
a ruhája, megjelent Mózes és Illés, és beszélgetett
velük. Péter ezt úgy foglalta össze, hogy „Uram, jó
nekünk itt lennünk”, és még maradni is szeretett volna.
Nem tudom, talán a mennyei tisztaság, öröm, béke

Máténé Csikéri Noémi
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Akivel úgy beszélt Isten, mint ember a barátjával
Én Mózest hívnám meg egy vacsorára. Szerintem megkérdezném, mit kér enni, ki tudja, lehet,
hogy kipróbálna valami egzotikus
ételt. 
Leginkább arról beszélgetnék
vele, hogy milyen volt átélni
azokat a hatalmas változásokat,
ahogy egyszer csak számkivetett lett a nagy jólét után,
aztán pedig egy pásztorból egy nép vezére, papja és
bírája egyben. Megkérdezném, milyen volt látni a tíz
csapást, hogy mire gondolt közben, hogy aludt éjszaka,
miután a fáraóval találkozott, és hasonlókat.
Nagyon érdekel az is, hogy hogyan látja most azt,
hogy nem mehetett be az ígéret földjére. Gyakorlatilag

ő is negyven évig vándorolt, ami közben voltak nagyon
éles és feszült időszakok is, de a nagy része talán mégis
kissé szomorú, egyhangú várakozás lehetett.
Megkérdezném, hogy mennyiben változott meg az,
ahogy ezzel kapcsolatban érez. Vagy lehet, hogy rosszul
gondolom, és lekötötték őt a teendők, a rutin?
Sokszor eszembe jut Jézus megdicsőülése kapcsán,
hogy Mózes ekkor a Szentföldön járt, és vajon ez neki
mennyire volt különleges érzés. Általánosságban is
érdekel az, hogy aki megjárta a mennyet, vajon tud-e
lelkesedni ilyen dolgok iránt, vagy számára ez már
egyáltalán nem érdekes. Már csak azt nem tudom,
időközben megtanult-e magyarul is Mózes, mert ha
nem, akkor egy tolmácsra is szükség lenne. 
Horváth Ádám

Az újjáépítő és a király
Különleges vacsoratervem van,
ami remélem, majd a mennyben
összejön: szeretnék valamelyik
szombaton
együtt
pizzázni
Nehémiással és Dáviddal.
Azt hiszem Nehémiás olyan
pizzát választana, aminek a széle
sajttal töltött - hiszen ő vezette
Jeruzsálem falának újjáépítését,
nagyon hisz a megerősített külső részben. Dávid pedig
talán bárányhúsos pizzát választana, ha találunk valahol
ilyet – desszertnek mazsolával és fügével, hiszen ilyen
ételeket kapott Abigéltől is az első találkozásukon.
Mindketten példaképeim abban, hogy először jó
követők, aztán jó vezetők lettek. Én is szeretnék
mindkettőben olyan profi lenni,
mint ők!
Nehémiást gondolom nem a
két szép szeméért szerette a
király, hanem mert nagyon
megbízható pohárnok volt, aki
már olyan sokat tett a királyért,
hogy cserébe simán megkapta a
hosszú szabadságot meg a
rengeteg anyagi támogatást.
Dávid pedig igazán különleges
helyzetben volt követő: nem
volt hajlandó bántani Saul királyt, még akkor sem,
amikor már elvileg átszállt róla a korona magára
Dávidra, és Saul halálra kereste, bántani akarta őt.
Sokan panaszkodnak, hogy nehéz a főnökükkel, de
azért Saulnál nehéz lenne rosszabbat találni.
Miután mindketten hűségesek voltak, nem lázadtak,
nem saját erőből törtek az élre, Isten megadta nekik,
hogy vezethettek. Nehémiás Jeruzsálem falainak

újjáépítését vezethette, Dávid pedig az egész ország
királya lett nagy nehezen. Mindkettő iszonyú nehéz
munka volt, amit saját erőből nem tudtak volna ellátni,
nagyon szükségük volt az emberek támogatására,
maguk mellé állítására.
Kieszeltem egy próbát is számukra: derítsék fel a
pizzafutár napját! Mindketten híresek voltak arról, hogy
tiszta látást kaptak Istenről, és nemcsak a reménytelen
helyzetekben látták meg a lehetőségeket, hanem a
reménytelen emberekben is. Vajon hogy tudta
Nehémiás a kenőcskészítőket motiválni a kőműves
munkára? Vajon hogyan faragott Dávid az eladósodott,
kilátástalan emberekből minden nehézség között is
kitartó csapatot? Úgy szeretnék beszélgetni velük erről!
Sőt, szeretném látni, ahogy ezt a gyakorlatban is
megélik: az lesz a feladatuk,
hogy ne csak kifizessék a
pizzafutárt, hanem hívják be egy
kávéra vagy valamire, és
legyenek vele olyan bátorítóak,
amennyire
csak
tudnak.
Kíváncsi vagyok, hogy a futár
visszamegy-e dolgozni, vagy
inkább
felújítja
majd
a
kerítésünket. 
A vacsora végén persze
megkérném Nehémiást, hogy
szakértő lévén szolgáljon fel királyi minőségű bort,
miközben Dávid zenéljen valami kellemeset. Persze
lehet, hogy csak én képzelem ilyen kényelmesre az este
végét, ők viszont olyan nagy hatással lesznek rám, hogy
szeretetből átveszem a pizzafutártól a műszakját, mert
neki nagyobb szüksége van erre az Isten remek
embereivel együtt töltött estére.
Sonkoly Tamás
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Aki nem tartotta magát méltónak
„Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus.”
Sötét, sivár ez a decemberi
szombat este: kint köd és
jéghideg eső, bent zavartan hasító
csend…
A
mindennapok
megszokott, monoton zúgása
most is csak háttérzaj.
Elképzelem, hogy vendégem
érkezik hamarosan. Meghívtam
őt vacsorára ma estére, egy
embert, akit Máté és Lukács evangéliumából ismerek,
akit oly régóta annyira csodálok és tisztelek – holott
alig tudok róla valamit. Még a nevét sem tudom… Csak
azt tudom, hogy a galileai Kapernaum városában a
megszálló római hadsereg 100 főnyi alakulatának volt a
parancsnoka. A centurio igaz ember volt. Kedvelte
Izrael népét: zsinagógát építtetett számukra, jó
viszonyban volt a város zsidó gyülekezetének véneivel
is, miközben hivatásához méltó, kötelességtudó tisztje
saját népének is.
Rengeteg kérdésem van hozzá. Vacsorával kínálom,
és bármit szívesen elfogad. Nincsenek igényei,
feltételei.
Csodálkozva néz rám. Miért éppen őt hívtam, hiszen
ő csak egy pogány „kívülálló” volt ott és akkor, aki
tudta jól, hogy ő „nem méltó” még arra sem, hogy Jézus
a házába menjen…
„Domine, non sum dignus...” „Uram, nem vagyok
méltó...” Kérdezem tőle, honnan tudta, hogy a názáreti
Jézus, akiről biztosan ő is hallott sokat, akiről tudta,
hogy képes volt gyógyítani, gonosz lelkeket kiűzni
Kapernaumban is – az Úr? Az ő Ura is? Nem a császár,
nem a katonai feljebbvalója, nem Heródes az úr
mindenek felett, hanem Izrael Istenének, az egyetlen élő
Istennek Fia az ő Ura?
Igen, azt sokan tudták a városban, hogy Jézus mit
tesz és mit tanít. Egy ilyen igaz ember, mint a százados,
aki rabszolgáját nem pótolható eszköznek nézte, hanem
szeretett emberének, akinek a betegsége megviselte őt,
tudhatta, hogy Jézus az, aki meggyógyíthatja. De
hogyan jutott ilyen mély hitre? Akkora hitre, amin Jézus
is elcsodálkozott? Nagyobb hitre, mint Izráel népe
közül akkor még bárki is, pedig ők voltak a választott
nép, Jézust közéjük küldte az Atya, hogy közöttük élve
ezen a földön megmutassa értelemmel fel nem fogható
szeretetét a menthetetlenül bűnös és romlott ember iránt

– akik közül az
egyik én vagyok.
„Az
első
én
vagyok...”
Még nem volt
golgotai kereszt. A
százados nem is
találkozott Jézussal.
Honnan volt a hite?
Teljes
bizonyossággal
tudta, hogy Jézus az,
aki meggyógyíthatja
a szolgáját… Pogány
létére nem tartotta
méltónak magát arra,
hogy a Domine a házába menjen, de tudta, hogy Jézus
szavának hatalma van. Hatalma van a betegség felett is.
„Sed tantum dic verbo...” „Csak egy szót szólj...” Jézus
szavában hatalom van, nem evilági hatalom. Mindenek
felett álló hatalom.
És mi lett a századossal később?
Egyik kérdésem jön a másik után. Annyi mindent
tudni szeretnék, annyi mindent szeretnék tanulni ettől
az embertől – kérdéseimet türelmesen hallgatja. Még
válaszolni sem tud, máris érkezik a meglepetésvendég.
Simon, Jóna fia. A halászból lett Emberhalász. Az
Elhívott. Jézus választotta őt; ismerte is őt nagyon jól.
Vajon a százados is ismerte, vagy most fognak
először személyesen találkozni…? Látszólag nem túl
sok közös vonás van bennük. De Simon, Jóna fia Péter
lett, Kőszikla – nagy volt az ő hite is.
Péter leült a százados mellé. A két ember egymás
szemébe nézett. Nem szóltak egymáshoz még, amikor
is fellángolt mindkettőjük tekintetében ugyanaz a Tűz:
Isten Szent Lelkének tüze.
Képzeletemben folytatódott volna a vendégség, sőt
arra számítottam, hogy most fogunk igazán beszélgetni.
Nem így történt, mert a képzeletem szertefoszlott. Itt
volt velem Valaki, valóságosan itt volt, szelíden átölelt a
jelenléte, és elmondta nekem: „A szél arra fúj, amerre
akar; hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova
megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”
Minden kérdésemre a választ Ő adta meg...
Olajos Gabriella
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ISMERJÜK ŐT?
Vannak az ember életében meghatározó személyek, nekem ezek egyike Bánó László. Ismeretségünk,
amely szakmai kapcsolatként indult, több mint húsz éves. Aztán lett belőle üzleti kapcsolat is, de legfőképpen emberi, úgyhogy már régóta atyai jóbarátomnak tekintem őt. – De hát miért érdekes ez bárki
számára rajtam kívül? – kérdezhetné valaki, és az „Ismerjük őt?” rovatcím meg végképp nem érthető,
hiszen rajtam kívül honnan is ismerhetné őt bárki is a gyülekezetben? Belátom, jogos a felvetés, de ha
valaki őt eddig nem is ismerte, aki karácsonykor eljön a gyülekezetbe, a karácsonyfát biztosan észre
szokta venni. Nos, ezek a karácsonyfák évről-évre az ő ajándékai… Évek óta szerettem volna ezért nyilvánosan is köszönetet mondani neki – stílszerűen karácsonykor –, csak a családi meg a templomi programok miatt ez csak nem akart összejönni… Így hát – jobb híján – leültem vele beszélgetni.
– Kérlek, mondj magadról néhány szót!
– Bánó László, 75 éves erdőmérnök vagyok. Visegrádon
élek feleségemmel, Pannival.
Három lányom van és két unokám. Korábban a Pilisi Parkerdőnél dolgoztam, majd a privatizációs változások következtében önállósodtam, és 1993-ban
megalakítottuk az UTILIS
Kft.-t, amelynek azóta is ügyvezetője vagyok.
– Ez még nem indokolja, hogy karácsonyfát adományozz egy baptista gyülekezetnek…
– Olyan ember vagyok, akit Isten olyan génekkel ajándékozott meg, amik kedvesek, jónak mondhatók. Miről
is beszélek? Egyik barátom fia, Bálint, hatodikos elemista lehetett. Nehezen ment neki a matematika. Közös
barátunk, Nagy Pista korrepetálta. A kölyök feldúltan
azt mondta az apjának, hogy a feladatokat a Nagy Pista
bácsinak nem fogja megcsinálni! Mire az apja: azt hiszed, hogy a Nagy Pista bácsinak csinálod? Magadnak
csinálod! – Óriási előnyöm, hogy én nem úgy élem
meg, hogy ezt valakinek csinálom, ez az adottság olyan
előny, amivel az életet egyszerűbben lehet élni.
– A gének mellett van-e ebben esetleg családi örökség is?
A szüleid is ilyen formátumú emberek voltak? Vagy az is
közrejátszik ebben – már bocsánat, hogy ilyen nyíltan
kérdezem –, hogy anyagilag meg is engedheted ezt?
– Igen, szüleim is adakozók voltak. De sokszor eszembe jut, amit egy lelkigyakorlaton hallottam, amit vállalkozóknak tartott egy jezsuita szerzetes: az a pénz, amitek van, nem a tiétek, hanem rátok bízták. Nyilvánvaló
persze, hogy ezt az elvet jól is kell alkalmazni, mindenesetre én fogékony vagyok rá.
– Feleséged mennyire azonosul ezzel a személeteddel?
Azért kérdezem ezt, mert az anyagiakhoz való eltérő
hozzáállás gondot szokott okozni a házasságokban…
– Teljesen hasonlóképpen gondolkodunk erről.
– Mára elterjedt szokássá vált, hogy karácsony előtt az
üzleti partnerek megajándékozzák egymást egy üveg
borral vagy egy naptárral. Te miért pont karácsonyfát
adsz másoknak?

– A Pilisi Parkerdőnél szolgáltam 25 évet, ez idő alatt
evidens volt, hogy az erdész sokakat megajándékozott
egy fával. Amikor kényszerből elhagytuk a Parkerdőt,
és létrejött ez a mostani gazdasági társaságunk, akkor
sokan személyesen jelezték, hogy „ugye továbbra is kapunk karácsonyfát?”, hiszen az „jár”… Jogilag nem volt
közünk hozzájuk, mehettek volna a Parkerdőhöz, de ez
eszükbe sem jutott, hiszen eddig is „Bánó Laciék intézték”. Ez tartott vagy 15 évig, utána jött a válság, és a
kétszázas nagyságrendű kört le kellett csökkenteni úgy
harmincra. Szörnyű volt hallgatni, hogy „pont én nem
férek bele a keretbe?”
(Hadd jegyezzem meg, hogy valamikor 1997 tájékán én
is az ajándékozottak közé kerültem. Aztán teltek az
évek, és úgy éreztem, vagyunk olyan bizalmas viszonyban, hogy azt kérjem, hogy inkább a gyülekezet
kapjon karácsonyfát. [Ha jól sikerült az idő kerekét viszszapörgetnünk, akkor ez 2001-ben volt.] Ennek a kérésnek az lett a következménye, hogy én is maradtam,
meg a gyülekezet is kapott… Aztán valahogy az is kiderült, hogy a gyülekezetnek két karácsonyfája szokott
lenni, a nagytermi mellett az idősek karácsonyán is egy
másik. Így a gyülekezet évekig kettőt is kapott…)

– Ezek fényében még nagyobbra értékeljük, hogy gyülekezetünk (meg én is…) benne maradtunk a keretben…
Miért?
– Az ok ökumenikus. Kap a visegrádi refomátus közösség is, meg a katolikus is. Az ökomenikus gondolkodásra szép példa előttem Hibbey Berci bácsi, aki „megszállott protestáns” volt. Ő, amikor Kárpátalját visszacsatolták Magyarországhoz, abban a körzetben volt erdőgondnok, és ő volt kinevezve a kegyúri jogok gyakorló12
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jának. E tisztségéből adódóan természetesnek vette,
hogy evangélikusként minden vasárnap ott legyen a tízórás katolikus misén… Nagyon szép történetnek tartom… Később rendszeresen összejártam vele egy baráti
társaságba, ahol hárman voltunk római katolikusok,
plusz ő mint evangélikus. Állandóan vitatkoztunk mindenről, és egy vita hevében, ha már nem volt több érve,
az utolsó aduként mindig mondta nekünk: „ostyafalók”
– de ez egyáltalán nem volt bántó! Vagy ott van Hock
Gyula ügyvéd, aki teológus is lehetne (rendszeres műsora van a Mária rádióban), ő így fogalmaz: „az Istennek nincs vallása”. Életem során rájöttem valamire, ami
nekem nagyon súlyosan esik latba: az emberi természet
faj-, rendszer- és pártsemleges. Minden szervezetben
vannak jó emberek és rosszak. Elvem az, hogy inkább a
jó emberek fogjanak össze, mint egy szervezetbe beskatulyázott ilyen és olyan emberek. Én is inkább azt kerestem, hol van a velem egyívású ember, és nagyon
szép élményeket szereztem.
– Szoktál-e köszönetet kapni?
– Igen.
– Ezek szerint nincsenek rossz tapasztalataid.
– Olyan is van, de nem ezeket jegyeztem meg.
– Voltak, akik visszaéltek a jóságoddal?
– Nem mondhatnám, de azért mondok valamit. Egyszer
egy sajátos szituációban azt mondta nekem valaki:
„Ugye Bánó úr, milyen nehéz jónak lenni?” Nagyon
igaza van.
– A baptistákról mikor hallottál először? Esetleg gyermekkorodban, Kecskeméten találkoztál-e velük?
– Nem, akkor nem. Először itt, a Dunakanyarban, a
tahitótfalusiakról hallottam. Mégpedig azt, hogy irigylésre méltó szertartásuk van, mert istentisztelet alatt fagyit is esznek…. (Nevet… Gyerekek, fiatalok! Nem
kellene megfelelni ennek a hírnek? – ÁM) De rajtad
kívül senki más baptistát nem ismerek.
– Mit jelent számodra a karácsony? Hitbelileg fontos,
vagy pihenés szempontjából, vagy családi ünnep inkább? Hogyan ünnepeltetek gyerekkorodban, és hogyan
manapság?
– A katolikusoknak a legnagyobb ünnepük a megváltás
ünnepe, Húsvét. De a legbensőségesebb, örömteljes az
a Karácsony. A szeretet ünnepének mondják, és valóban így van. De a kisjézusra való várakozás ideje alatt
édesanyám hihetetlen miket tett. Advent első napján
minden gyerek kapott egy papírból készült ingecskét,
amelyen háromszög alakú felhajtható zsebek voltak.
Egy-egy jócselekedet után lehetett egyet-egyet felhajtani. Sokszor szinte kerestük, hogy mit tudunk csinálni,
hogy szentestéig, mindet felhajthassuk, mert nem vette
volna jól ki magát, ha nem. Külön örömömre szolgál,
hogy miközben minden erodálódik ebben a világban,
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két unokám, akik pedig már 14 és 17 évesek, minden
adventkor az ingecskét kérik anyjuktól, Zsófi lányomtól. Gyerekkoromban minden adventi hétvégén esténként karácsonyi énekeket énekeltünk. Édesanyám olyan
szép karácsonyi énekeket tanított meg, amiket se előtte,
se azóta nem hallottam. Aztán nagyon nagy szertartása
volt a jézuska jövetelének. Édesapám díszítette a karácsonyfát; néha nagyon szegények voltunk, de a karácsonyfánk mindig plafonig ért. Emlékszem – lehettem
vagy 10 éves –, hogy karácsony első napján hajnalban
felébredtem, feküdtem az ágyban, a karácsonyfa illata
betöltötte a szobát, ahol kellemesen meleg volt, tudtam,
hogy nem kell iskolába menni; ez az egész olyan boldogsággal töltött el... Tehát a karácsony abszolút vallási
és szeretetprogram. Tartunk közös karácsonyokat is a
családdal. Hét testvérem közül hatan éppen a múlt vasárnap voltunk együtt. De a szűkebb családban is együtt
ünneplünk. Szenteste mindenki, akinek a térde engedi,
odatérdel a karácsonyfa elé, sok szép szent éneket eléneklünk, utána imádkozunk, és a legkisebb osztja szét
az ajándékokat kinek-kinek.
– Befejezésül kérdezem, milyen vezérlő elveid vannak az
életben?
– Tulajdonképpen nincs, de mégis van. Rendkívül
büszke vagyok keresztapámra, aki vértanú. 1945-ben a
Vakok Intézetében szolgált, amikor egy szovjet katona
meg akarta gyalázni az egyik növendéket. Kornél atya
ezt nem engedte, erre a katona két lövéssel megölte…
Aztán büszke vagyok védőszentemre, a lovagkirály
Szent Lászlóra. Meg a piarista rend alapítójára,
Kalazanci Szent Józsefre. És nagy tisztelője vagyok
Szűz Máriának. Nem úgy… – tudom, a protestánsok kifogásolják, hogy a katolikusok Krisztus elé helyezik. Ez
egy bonyolult ügy…, de a református Gyökössy Endre
gyönyörűen fogalmazta ezt meg: „Én ellensége lennék
Krisztus édesanyjának? Á, dehogyis!” Nagyon érdekes
kérdés ez, nem is tudom jól kifejteni... De bárki hatással
tud rám lenni a körülöttem élő emberek közül, nem
egyszer mondtam – még gyereknek is –, hogy ezt a magatartást követni fogom!
– Kedves Laci! Köszönöm a beszélgetést! Isten áldását
kívánom életedre, családod életére! Kívánok sok örömöt, jó egészséget, és még sok lehetőséget a jócselekedetekre! És megköszönve ebben az évben is a karácsonyfát, gyülekezetünk nevében is áldott ünnepeket kívánok!
„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg
titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi
Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, a ki elhívott
titeket és ő meg is cselekszi azt.” (1Thesz 5:23-24)
Ádány Mihály
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Karácsonyi történet
Gazdasági társaságunk a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Főépítés-vezetőségéből alakult. Az új körülmények
sok mindent megváltoztattak a munkahelyi életünkben,
de a karácsonyfával kapcsolatosan semmit sem. Aki erdész, akinek karácsony előtt karácsonyfa-szolgáltatási
feladata van, pontosan tudja, miről beszélek. Karácsonyfát kapni az erdésztől az erdőből más, mint azt a
flaszteren megvásárolni! Amíg gazdálkodási eredményünk engedi, mindig juttatunk karácsonyfát munkavállalóinknak és számos üzleti partnerünknek egyaránt. A
munkánk nagyon nehéz – kinek nem az, – örökös küzdelem, harc, védekezés és támadás. Vannak nagy eredményeink és nagy kudarcaink. Egy karácsonyfa, a Karácsony egyik jelképe azonban megállítja ezt a nyomorult folyamatot. Ekkor, mi üzletfelek, tudunk egymáshoz jó szót szólni. Ekkor tudunk egymással kedvesek
lenni. Sok kitüntetést kaptam az életben. Oklevelet, jelvényt. Ezeket mindig jó szavakkal adták át valamilyen
magasabb szintű teljesítményem elismeréseként, de sohasem kaptam annyi
szép szót, mondatot, igaz szeretetet
semmiért másért, mint a karácsonyfáért. Ezért ez a feladat nemcsak nem
zavar, hanem kedves élményt is jelent
annak ellenére, hogy mindig becsúszik
valamilyen malőr. Ez a legriasztóbb,
mert ha tudnánk, hogy hol van baj,
rögtön közbelépnénk. De nem tudjuk!
Amikor pedig kiderül, már talán szenteste van, és vert helyzetbe kerültünk.
Az ezévi évzárást cégünknél kedves külsőségekkel és még kedvesebb lelki tartalommal
december 19-én tartottuk. Úgy alakult, hogy nekem
még a december 23-a is kőkemény munkát jelentett.
Ennek befejeztével délután tudtam elmenni Rákospalotára 86 éves özvegy édesanyámhoz, és átadni azon
csomagokat, amelyeket a „Jézuska” hoz neki. (Évek óta
egyedül karácsonyozik. Ő döntött így. Ilyenkor holt és
élő szeretteivel gondolatban egyedül kíván lenni.) Meghatottan vette át az ajándékaim. Nem kellett volna, nem
kellett volna, mondogatta, majd félénken megkérdezte:
ez évben is kapok tőled karácsonyfát?
A víz elkezdett folyni a hátamon. Legalább 150 fát
küldtünk különböző címekre: munkavállalóinkhoz, üzleti partnereinkhez, szeretteinkhez. Édesanyámhoz is
már több napja meg kellett volna érkeznie, de nem érkezett meg, és már nem is fog! Huszonharmadika este
van, holnap szenteste. A kocsimon még csomagtartó
sincs!
Pontosan és világosan mértem be a helyzetet: az elkallódott fát elfelejthetem, viszont helyette azonnal szereznem kell egy másikat. Édesanyám az egyik húgommal szomszédos lakásban lakik. Szerencsére otthon volt
a húsz éves unokaöcsém, Marci, akivel közöltem: azon-

nal elmegyünk az Öv utcai piacra, veszünk egy fát, és
hazahozzuk. Igent mondott.
Gyalog mentünk, másként nem is mehettünk. A gyaloglás közben rájöttem, hogy ez a piac messzebb van,
mint gondoltam. Gyalog sohasem mentem édesanyámtól erre a piacra. Utólag néztem meg térképen: a távolság majdnem 2,5 kilométer.
Megvettünk egy szép, kb. 3,5 méteres fát, majd elindultunk vissza. Feleségemtől néhány hete kaptam egy
kabátot. Nagyon megszerettem. Távol is tartottam tőle a
fát, nehogy összegyantázzam. Vittük a fát, küszködve,
izzadva. Sokkal súlyosabb volt, mint azt gondoltam.
Vittük a fát legalább 400 méteren keresztül, de akkorra
már mindketten úgy kimerültünk, hogy megálltunk, és
megpihentünk.
A következő pihenőig már nem tettünk meg 400 métert. Az azt követő pihenőknél folyamatosan csökkent a két pihenő közötti
távolság. A mobiltelefonom édesanyámnál maradt, telefonfülke, tehertaxi sehol.
Még az út felénél sem tartottunk,
de a pihenők már kb. 100 méterenként
következtek. Rövid idő eltelte után
már tudtam, hogy ezt a fát nem tudom
édesanyám házáig elvinni. E megállapításban az sem vigasztalt, hogy ugyanezt mértem be az öcskös ábrázatáról
is. Influenzás voltam, talán ágyban lett
volna a helyem, a kimerültségtől elkezdett rázni a hideg. Fokozta ezt a
rossz érzést az a rengeteg tennivalóm, amelyet erre az
időre méreteztem, és amelyet most nem intézek.
Mintegy másfél kilométert gyalogoltunk már, amikor a Rákos úton haladva megpillantottam egy Opel
Campo-t, amely egy ház előtt állt. (A Campo 5 személyes terepjáró gépkocsi, mögötte raktérrel.) Istenem!
Ennek megkeresem a gazdáját, és megkérem, hogy a
hátralevő egy kilométeren vigye el a fát.
A feladat könnyebb volt, mint gondoltam, ugyanis a
házon, amely előtt az autó állt, egy „KIFŐZDE” feliratú
tábla függött. Betértem a kifőzdébe. Mindössze egy asztalnál étkeztek: egy nő és egy férfi.
Odamentem az asztalukhoz, és köszöntöttem őket.
Természetesen a férfit szólítottam meg:
– Jó napot és jó étvágyat kívánok! A nevem Bánó
László, de ez lényegtelen. Tisztelettel kérdezem, Öné a
ház előtt parkírozó Opel?
– Igen. Talán rossz helyen állok?
– Jaj, dehogyis! Egy nagy kérésem lenne Önhöz.
Vidéki ember vagyok. Édesanyám a közelben lakik. Én
biztosítom sok év óta számára karácsonyra a karácsonyfát, de valamilyen tévedés révén ezt most nem kapta
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meg, ezért az unokaöcsémmel elmentünk az Öv utcai
piacra, és vettünk egy fát. Eddig elhoztuk. Még kb. egy
kilométer van hátra. Minden fizikai erőnket felemésztettük, egyszerűen nem bírjuk tovább vinni kézben.
Szépen kérem Önt, vigye haza a fánkat a kocsijával!
– Megengedi, hogy befejezzem az étkezésem?
– Ne vicceljen! Megengedi, hogy meghívjam Önöket erre az étkezésre?
– Azt nem, de üljön le, és egyen velünk!
– Én most nem tudnék enni, csak inni, azt meg nem
tehetem, mert kocsival vagyok. Amelyen nincs csomagtartó. A vendéglő előtt fogok várakozni.
Néhány perc múlva kijöttek, és néhány perc múlva a
fa édesanyám háza előtt volt. Amikor leszedtük az autóról, ő is segített.
– Hát ez tényleg nehéz fa. Miért vett ekkorát? – kérdezte.
– Nagyon szegény családból származom. Ünnepnapi
dőzsölésnek számított nálunk, ha csapvíz helyett szódavíz volt az asztalon, de mindig mennyezetig ért a karácsonyfa.
– Nálunk is mindig így volt – jegyezte meg kedves
mosollyal a hölgy.
– Mivel tartozom? – kérdeztem.
A férfi ezek után bemutatkozott – nevét nem értettem –, majd mondta: Semmivel. Asztalos vállalkozó vagyok. A Rákos út 42-ben van a műhelyem. Ha bármikor
gondja lesz, és úgy látja, tudok segíteni, keressen nyugodtan. Kellemes Karácsonyt kívánok! – Beszállt a kocsijába, és elment.

Már szürkült. Valószínűleg már vége volt a nagy karácsonyi ajándékozási bevásárlási hajrának, amelyet a
betlehemi kisded, a Megváltó megszületése és a Szeretet Ünnepe címén őrjöng végig a keresztény emberiség.
Az ajándékozás görcsös és idétlen burjánzásaként a rádióból megtudhattam, hogy ha van kb. 180 millió forintom, akkor az arra vágyó szerettemnek Londonban vehetek karácsonyra egy két személyes tengeralattjárót.
Emberek százmilliói vásárolnak nagy lázban. Sokuk ordenáré módon tegezi le, anyázza a másikat, mert eléállt,
mert elvitte azt, amit a másik akart megvenni, vagy csak
azért, mert ideges. A reklám természetesen időben és
heteken át üvölti: Vásárolj, fogyassz, ajándékozz, mert
ez a szeretet, ez a Karácsony! A százmilliók pedig vevők erre!
Öregszem. Rövidesen 60 éves leszek. Ma már több
dolgot máshogy látok, mint sok évvel ezelőtt. Ha valaki
választás elé állítana, és megkérdezné: mit szeretnél
jobban? Ha kapnál tőlem karácsonyra egy tengeralattjárót, vagy egy ismeretlen ember nagy bajodban nemcsak
szó nélkül és kedvesen segít rajtad, hanem kilétét felfedve máskorra is felajánlja segítségét? – Én ma már az
utóbbit választanám.
E döntésem értékéből mit sem von le az a tény, hogy
enyhe víziszonyom van.
Kelt: Visegrádon, a 2003. év Szentestéjén, a kis Jézus születésnapján, a Szeretet Ünnepén, a bevásárlásmentes Csendes Éj eljövetelekor.
Bánó László

TALLÓZÓ

A sorsdöntő DE
„...de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5)
Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára
a mélyebb vízbe húzódnak, mert ott nem hűl le olyan
gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben
szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a
mélyben halásztak. Péter és társai ezt jól tudták, egyik
éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak
semmit.
Hajnali derengés. Ahogy ilyen kudarcos éjszaka után
a hálóikat tisztogatták, Jézus jött oda, s azt kérte Pétertől,
vigye egy kissé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a
sokaságot. Péternek nem nagy kedve volt ehhez, de megtette, s így ő is kénytelen volt hallgatni Jézus szavait.
Nappali világosság. Befejezve a tanítást arra kérte Pétert, evezzen a mélyre, és vesse ki a hálókat. Péter válaszából kitűnik, mennyire bosszantotta ez a kérés, amiben
a teljes hozzá nem értés is megszólalt: ilyenkor a mély
vízben nincsenek halak. Jézus szavai azonban dolgoztak
Péter szívében, s elhangzott egy sorsdöntő „de”: nem lá-

tom értelmét, de mivel te mondod, megteszem. És annyi
halat fogtak, hogy két hajót megtöltöttek.
„Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt:
Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Nem
a nagy zsákmánnyal foglalkozott, mert teljes világosságban meglátta, ki ő valójában, és ki Jézus. Már nem
Mesternek szólította, hanem Uramnak.
Néha engedi megtapasztalnunk Jézus, milyen tehetetlenek vagyunk nélküle. Átéljük a kudarcok éjszakáját, amikor hiábavalónak bizonyul minden jó szándék,
erőfeszítés, hozzáértés, nem fogunk semmit. - Jézus
szavai nyomán mindig derengeni kezd valami, de az ő
isteni teljhatalmát és érthetetlen szeretetét csak az tapasztalja meg, aki kész neki önmaga ellenében is engedni. Nem értem, mást gondolok, de a te szavadra mégis megteszem, amit mondtál. Ekkor látjuk helyesen
önmagunkat is és Jézust is.
Mire kellene ezt most kimondanom?
Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai/fb
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Aszteroida pusztíthatta el Szodomát és Gomorát
Szodoma és Gomora Mózes első könyvének két híres városa a Biblia szerint kénköves és tüzes esőben pusztult el.
Régészek egy csoportja állítja, hogy vizsgálataik szerint a történet igaznak bizonyul.
Hazánkban először a National
Geographic számolt be arról, hogy
régészek egy csoportja kiderítette,
miként semmisültek meg az ismert
bibliai városok. Az 1Móz 19,24 a
következőképpen ír az esetről:
„És bocsáta az Úr Sodomára és
Gomorára kénköves és tüzes esőt az
Úrtól az égből.”
A Trinity Délnyugati Egyetem és
a Veritas Nemzetközi Egyetem csapata egy évtizeden át végzett kutatás
után arra jutott, hogy a városokat
egy óriási aszteroidarobbanás pusztította el. A felszín felett bekövetkezett detonáció hatására egy 25 kilométer széles területen
minden település elpusztulhatott.
A szakértők egy nagyobb város, feltehetően Szodoma maradványait tárták fel a térségben. A Holttengertől északkeletre található, Tall el-Hamman nevű

lelőhelyen 2500 éven át éltek emberek, ám a település a bronzkor végén
hirtelen eltűnt. A szénizotópos vizsgálat azt mutatja, hogy mintegy 3700
évvel ezelőtt a város agyagból emelt
fala egyik pillanatról a másikra felszívódott, a helyi kerámiák megolvadtak, az égből pedig nagy erővel
ásványi szemcsék érkeztek, melyek
aztán beleágyazódtak az agyagba.
A nagy energiájú robbanás nemcsak a városokat pusztította el, hanem
a termőtalajt is hosszú időre, nagyjából hat évszázadra használhatatlanná
tette. A becslések alapján a katasztrófa több mint száz települést törölt el a felszínről, és 40–
65 ezer embert ölt meg – írja az ng.hu.
Forrás: https://777blog.hu/2018/11/27/aszteroidapusztithatta-el-szodomat-es-gomorat-a-kutatasok-szerint/

A bátraké a jövő, a bátraké a mennyország!
„Ti legyetek a föld sója!” „Ti legyetek a világ világossága!” – szól Jézus felhívása a ma emberéhez is. Arra hív
téged, hogy merjél kiállni érte és az értékeidért, merjél valódi fény lenni a sötétségben, és lobbantsd lángra a körülötted lévők szívét. Van ennél szebb küldetés a világon? Lámpásnak lenni egy olyan korban, ahol hatalmas szélviharok próbálnak eloltani.
Ma már az a bátor, aki szereti a szüleit és hallgat
rájuk.
Ma már az a bátor, aki hűséges marad a párjához.
Ma már az a bátor, aki megpróbál leszokni a pornóról.
Ma már az a bátor, aki komolyan gondolja az oltárnál kimondott igent, aki rosszban
és bajban is kitart házastársa
mellett.
Ma már az a bátor, aki ajándékként gondol a születendő
gyermekeire.
Ma már az a bátor, akinek
nem az minden hétvégén a programja, hogy iszik
a haverjaival.
Ma már az a bátor, aki, amikor közlekedik öt percig nem a telefonját nyomkodja, hanem egy csendes fohászt mond utastársaiért.
Ma már az a bátor, aki örömmel mondja el társainak, hogy vasárnap templomba jár.

Ma már az a bátor, aki megvédi a nyilvánosság
előtt az erre érdemes papokat és lelkészeket.
Ma már az a bátor, aki adventben mer elcsendesedni az őt körülvevő zajban is.
Ma már az a bátor, aki a bajban is képes azért imádkozni,
hogy legyen meg Isten akarata az életében.
Ma már az a bátor, aki számára Jézus az első.
Ma már az a bátor, aki kiáll a
hitéért a környezetében, akkor is, amikor azzal gúnyolják, hogy képzeletbeli barátja
van.
És ma már az a bátor, aki ha elhasal, nem fordul
el Istentől, hanem feláll, leporolja magát és újra elkezd küzdeni.
Merj bátor lenni!
https://777blog.hu/2018/12/04/
a-batrake-a-jovo-a-batrake-a-mennyorszag/
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Megépítették Noé bárkáját a Biblia alapján
– az eredmény minden képzeletet felülmúló
Pontos mását készítették el Noé bárkájának a Bibliában leírt paramétereknek köszönhetően. A monumentális épület
október 25-én nyílt meg a látogatók előtt az amerikai Williamstownban, Kentucky államban.

A hatalmas, 100 millió dolláros kiállítás, egy keresztény
tematikus park, az Ark Encounter, egy bizonyos Ken
Ham által alapított profit-alapú vállalkozás közepén helyezkedik el. Ham szerint a park egy evangéliumi eszköz, melynek célja a kreacionizmus tanítása, amely
Mózes első könyvét szó szerint értelmezi.
„Azzal szembesültem, hogy néhány agresszív
szekularista el akarja hallgattatni azokat, akik a Bibliáról beszélnek” – mondja Ham. Számunkra tehát az a
kérdés, hogyan tudjuk eljuttatni a Biblia üzenetét az
emberekhez?”
A bárka 510 láb hosszú , 85 láb széles és 51 láb magas, mely méreteket a Szentírásból vettek. A három
emelet összesen 120.000 négyzetláb alapterületű.
A Bibliában a bárka építésére vonatkozó rész így
hangzik: „Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és
kivűl szurokkal. Ekképpen csináld pedig azt: A bárka

hossza háromszáz könyök legyen, a szélessége ötven
könyök, és a magassága harminc könyök. Ablakot csinálj a bárkán, és egy könyöknyire hagyd azt felülről; a
bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.” (1Móz 7,14-16)
Az egy könyököt elnagyolt számítás szerint fél méternek szokták venni, pontosabban 44,4 cm.
„Sokkal több, mint amit valaha is el tudsz képzelni”
– mondja Ham. „Amikor látod a szükséges építészeti
algoritmusokat, a műszaki diagramokat… és az összes
támogatót! Az ezer meg ezer támogatót, akik anyagilag
ezt lehetővé tették… úgy értem ez fantasztikus!”
Az épületet a befektetők és adakozók mellett Kentucky állam, Grant County és Williamstown városa is
támogatta elkészülésében. Ham szerint a bárkát 62 millió dollárral befektetők támogatták és 38 millió dollár
származott adományozóktól.
Többen kritikai megjegyzésekkel illették az államot,
amiért kedvezményes adózási feltételeket biztosítottak a
vállalkozásnak. A Reason Advocates nevezetű csoport
pedig bejelentette, hogy tiltakozni fog a parkban ez ellen az „állami finanszírozású vallási szélsőségesség” ellen.
A bárkán látható kiállítás mellett az Ark Encounter
parkban található állatsimogató, egy 900 férőhelyes
előadóterem és egy 1500 férőhelyes étterem.
Forrás: https://777blog.hu/2018/11/07/
megepitettek-noe-barkajat

Ki az a Jóisten?
„Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az ő irgalma.” (1Krón 16,34)
„Én Istenem, Jóistenem, becsukódik már a szemem….”
Ugye ismerős? Sokunkat tanítottak meg erre az egyszerű imádságra az édesanyák, a nagyszülők. Kisgyermekként nagy megnyugvással mondtam el esténként, közben védettséget éreztem. Van egy Jóisten, aki egész éjszaka őrködik a család felett, semmi baj nem történhet.
Később a Bibliát olvasva rájöttem, hogy a Jóisten kifejezés nem létezik. Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak:
„Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Mt 19,17b ). Nem a
Jóistenről beszélt, hanem Istenről, akinek az egyik tulajdonsága az, hogy jó.
Az Ő jóságát példákkal lehet kiemelni: Az Úr jó a tisztaszívűekhez (Zsolt 73,1; 125,4), és örül, ha jót tehet a
népével (Jer 23, 41). Minden jó adomány és ajándék
Tőle származik (Jak 1,17 ; Mt 7,11), és ahogy elkezdte

munkálni bennünk a jó dolgokat, azt véghezviszi a
Krisztus Jézus napjáig (Fil 1,6). Jósága és irgalma kiterjed a hálátlanokra és a gonoszokra is (Lk 6,35), hosszan
tűr érettünk, hogy megtérésre jussunk (2Pt 3,9; Róma
2,4), és döntése szerint késleltetheti a megérdemelt ítéletet. (2Kir 20,19)
Isten többi tulajdonságáról is bőséges a példa. Meg
kell értenünk, hogy Ő szent, igazságos, bölcs, gyűlöli a
bűnt és a gonoszságot, tud haragvó és ítéletes lenni. A
hívőknek ezt is szem előtt kell tartani, amikor a jóságos
Istentől várnak valamit.
A Jóistent leggyakrabban a hittől távol álló jó emberek emlegetik. Megítélésük szerint nincs különösebb
bűnük, ezért Istentől csak jót várhatnak. A Jóistennek
mindig segítenie kell, természetesen az igényeik szerint.
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Tulajdonképp csak erre az egy szerepkörre szűkülnek a
hozzá intézett röpke fohászok. Elképzelik, mint szerető
apót, aki véletlenül sem dorgálja meg esendő gyermekeit, és a csínytevések fölött elnézően szemet huny.
Reggeltől estig megértő barát, éjszaka pedig kötelezően
védelmezi az alvókat. Hozzá képest a Télapó a krampuszával reálisabb, mert legalább virgácsot hoz a rosszalkodóknak.
Fejtörést okoz a képzéssel bővített Jóistenke megnevezés is. Ő vajon ki lehet? Nehéz meghatározni! Talán
egy aranyos segítő manó az űrből, vagy egy kisméretű
zsebisten? – tippelné a tanácstalan versenyző a népszerű
műveletlenségi vetélkedőn. A fentiekkel rokon kifejezés a Kisjézuska . Ő sajnos sokaknak örökké a jászolban maradt, mert a felnőtt Jézus kereszten elvégzett
váltsághalála túl véres és borzalmas esemény, ami rom-

ba döntheti a róla készült karácsonyi vitrinkép
bethlehemes idilljét. Hozhat a fenyőfa alá rengeteg
ajándékot, a többi napokon el van felejtve.
Aki már átélte, hogy mit jelent az élő Isten elé esni
úgy bűnösen, szennyesen, megtörve, árván és tehetetlenül, az nem tud mit kezdeni a Jóisten nevű bálvánnyal.
Megalázkodva az Atya Istennel fog találkozni, aki Ura
és ítélője a teremtett világnak, és Jézus Krisztussal, aki
megválthatja nyomorult állapotából az örök életre. Istennek minden ajándékai az Ő ki nem érdemelhető jóságát bizonyítják.
A Jóisten nevű népszerű bálvány emlegetése helyett keressük inkább Istent, aki jó.
Forrás: http://www.imadkozzunk.hu/ki-az-a-joisten/

Bibliaolvasás nyilvánosan
A moly.hu oldalon könyvbarátok osztják meg egymással az olvasással kapcsolatos élményeiket. Ennek egyik
része, hogy közzéteszik azt, hogy nyilvánosan milyen
könyvet olvasó embereket láttak. És természetesen
rendszeresen találkoznak olyanokkal is, akik a Bibliát
olvassák. Ezekből az észlelésekből válogattam ki néhányat. Azért osztom meg őket, hogy lássuk, egy-egy
alkalommal, amit a Szentírás olvasásával töltünk a buszon, a parkban egy padon vagy a munkahelyi szünetünkben, bizonyság lehetünk mások előtt, akik látnak
minket. Miközben a rövid beszámolókat olvassuk, emlékezzünk Jézus szavaira: „Ti vagytok a föld sója. De
ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire
sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy
aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van” (Mt 5:1316, KNB).
„2018.11.10-én, szombaton olvasta Miskolcon, a Vodafone Makropolisz épületének ötödik emeletén, a pihenő
átjáró részen, az egyik kanapén ülve, egy huszonéves nő. Aranyszínű tablettartót nézett, mellé ültem és megkérdeztem, hogy olvas-e és mikor igent mondott azt is, hogy mit. Egész jó munkahelyi beszélgetés keredett belőle. Aztán
mennie kellett, letelt a szünete.”
„A múlt heti tokaji zenekari tábor egyik próbaszünetében figyeltem fel egy könyvre a koncertmesternél, aki
szintén folyton könyvekkel járkál, és mindig olvas. Félrevonulva olvasott. Kicsit közelebb mentem hozzá, és már
messziről felismertem, mit olvas. Tudja rólam, hogy „vadászok” a könyveket olvasókra, rögtön fel akarta mutatni a
borítót, de szóltam, hogy nem kell, ezt a könyvet messziről is megismerem.”
„Ma munka után egy kedves barátnőmmel találkoztam. A Premier Kultcaféban ültünk le egy kávé és egy jó beszélgetés apropóján. A tőlünk balra lévő asztalnál három csinos, energikus fiatal lány ült, akik elmélyülten beszélgettek. Az asztalon voltak fénymásolt szövegkivonatok és az egyikük mellett egy vaskos, textil védőborítós könyv,
amiről később, a felirat tanúsága szerint kiderült, hogy nem más, mint a Biblia.”
„2013/09/09, Miskolc, Erzsébet-tér: padon ülve olvasta egy külsejét tekintve hajléktalannak kinéző fickó, és
közben magyarázott belőle egy sorstársának. Nekem szívmelengető látvány volt.”
„Ma reggel a Keletiből 7.03-kor induló egri gyorson olvasta egy nő. Egy kosár volt mellette, megtöltve mindenféle jóval: bor, sütemény, torta a kosár tetején. És a Biblia előtt még a Mai ige című műből is olvasott.”
Forrás: https://infaustus.wordpress.com
/2018/11/28/bibliaolvasas-nyilvanosan/
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A kínai rendőrség kvótát bocsátott ki
keresztyének letartóztatására
Kínában jelentések szerint fejvadászat indult a keresztyének letartóztatására – az egyház széleskörű és egyre
fokozódó megleckéztetésének részeként.
A Bitter Winter (A Zord Tél), vallásszabadsági folyóirat hírül adta, hogy az észak-kelet-kínai nagyvárosban, Dalianban (6,6 milliós lakosságú) a rendőrkapitányságokat annak alapján értékelik, hogy hány keresztyént sikerült letartóztatniuk.
Az észak-koreai határ közelében lévő, Liaoning tartományi második legnagyobb városból, Dalianból
származó rendőrtiszt elmondta a folyóiratnak, hogy a
kapitányságuk felhívást kapott a Nemzetbiztonsági Hivataltól, miszerint a teljesítményértékelésük részeként
meghatározták, hogy hány keresztyént kell letartóztatniuk. A tiszt azt is közölte, hogy minden kapitányság a
városban hasonló tervet kapott, mely segítségével egy
százas skálán értékelik az adott rendőrállomást. A főrendőrök az állásukat kockáztatják, amennyiben a kijelölt kvótákat nem teljesítik.
A tiszt azt is elmondta, hogy bár ő maga nem akart
keresztyéneket letartóztatni, de fél a következményektől, ha nem tenné. A kvóták teljesítése közben a kapitányságok egymással kereskednek, amikor a keresztyének neveit egyenként 70 dolláros áron vásárolják meg
azoktól a kapitányságoktól, ahol már teljesítették a célkvótákat.
Széleskörű leckéztetés
Az új szemlélet, valamint a Korai Eső Szövetsége Gyülekezet (az ország egyik legnagyobb földalatti házi gyülekezete) elleni legújabb támadások konkrét példái annak, ahogyan a kínai kormány széleskörben leckézteti
meg
a
kínai
egyházat
és
keresztyéneket.
Mivel a kommunista kormány új vallási szabályokat
vezetett be ez év februárjában, a kormánytisztviselők
kényszerítik az egyházakat megfigyelő kamerák felállítására, a keresztek levételére, valamint letartóztattak
egyházi vezetőket az állami hatalom aláásása miatt, átnevelő táborokba küldik a keresztyén tanok követőit,
valamint legújabban a be nem jegyzett házi közösségek
tagjait tartóztatják le.
Az új szabályok tiltják az evangélium hirdetését és a
szeretetszolgálatot, valamint korlátozzák a fiatalkorúak

hitbeli nevelését,
az adományok
gyűjtését, illetve
egyértelműen
megtiltják a hitalapú tartalmak
online megjelenését.
Az
egyházaknak regisztrálniuk kell magukat a kormánynál, így
nyílik lehetőség az igehirdetések cenzúrájára, a kormánytisztviselők választhatnak vagy vethetnek el pásztorokat, de bármi más módon is beleszólhatnak az istentiszteletekbe is. A kormány az arcfelismerő technológiát
is alkalmazza a bejegyzett egyházakban.
Imádkozzunk Kína keresztyén vezetőivel
Az OpenDoors egyik belmissziós partnere, aki a kínai keresztyén vezetők felkészítését végzi, nemrég
megosztotta a helyzettel kapcsolatos látását: „A helyzet
állandóan változik. Ne vonjuk le hamar azt a következtetést, hogy mire van Kínának szüksége. Imádkozzunk,
hogy legyen a vezetőknek bölcsessége. Imádkozzatok
velünk.” Konkrét imakéréseket is felsorolt a vezetők és
az egyház támogatására.
• Állhatatosság. Imádkozz a kínai keresztyénekkel
és egyházi vezetőkkel, hogy állhatatosan meg tudjanak
állni a növekvő nyomással és az üldözés erőszakos cselekményeivel szemben.
• Megerősödés. Imádkozz, hogy Isten erősítse meg
az egyházát Kínában, hogy a következő nemzedéket is
elérjék.
• Bölcsesség. Imádkozz, hogy a kínai egyházak vezetőinek legyen meg a bölcsességük, hogy tudják, hogyan kezeljék a rájuk nehezedő nyomást.
• Munkások az aratásba. Imádkozz, hogy az aratás
Ura küldjön munkásokat az aratásba, hogy plántálják és
ápolják azokat a magvakat, melyek végül előhozzák
gyümölcseiket az eljövendő Királyságban.
https://777blog.hu/2018/12/20/a-kinai-rendorseg-kvotatbocsatott-ki-keresztyenek-letartoztatasara/

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük az egyetlen
decemberi születésnapost!
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SZÜLETÉSNAPOSOK
„Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg
engem, és ismerd meg gondolataimat! (…) vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139: 23, 24b)

Szeretettel
köszöntjük
decemberben
született
testvéreinket!
Máténé Csikéri Noémi (dec. 6.)
Simola Ilona (dec. 6.)
Kotánné Bodnár Jolán (dec. 9.)
id. Boda Mihály (dec. 10.)
Ádány Béláné (dec. 12.)
Gőczi János (dec. 12.)
Bodóné Nagy-Lukács Doroti (dec. 22.)
Pintér Tibor (dec. 22.)
Kusztor Péter (dec. 27.)
Zákány Gábor (dec. 29.)

Gyülekezeti alkalmak


Vasárnap:
9,15 óra: imaóra – több csoportban, bibliakör az általános
iskolásoknak, törekvők órája
10 óra: Istentisztelet, közben:
bibliakör az óvódásoknak
17 óra: Istentisztelet
(kivéve harmadik vasárnap du.)



Csütörtök:
Bibliaóra



Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági alkalom: BUBBA Y–Z

18,30

óra:

Ünnepi és év végi
programjaink
December 25-én, vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet, 17 órakor
gyermekkarácsony
December 26-án nincs istentiszteleti alkalom
December 27-én, csütörtökön
nincs Bibliaóra

Az Úr vizsgálata pontos képet ad rólunk, ismer minket, ismeri gondolatainkat, ismeri útjainkat, és meggyógyít. Tudja, hogy hol van a
baj gyökere, a Főorvos szeme mindent lát, és tudja, hogy milyen
próbát tud elviselni a megvizsgált személy, mindenki a hitéhez mért
próbát kap. Ha Isten akaratát akarjátok cselekedni, mindig megmutatja a következő lépést. Ha az Áldott Orvos elé mentek, és eljutottatok a keresztig, akkor láthatjátok, hogy számotokra nagyobb valóság
a szeretet, mint az ítélet. Istenünk az örökkévalóságba akar vezetni
titeket. Az örökkévalóság útján járni a legnagyobb öröm, mert az út
vége, hogy „mindenkor az Úrral leszünk” (1Thesz 4,17b). Van Valaki, aki örökké valóság marad. A kereszt győzelme után minden elesés és nehézség győzelemmé lesz, szenvedésből dicsőség lesz. Járjatok bátran a keskeny úton, mert itt erőt, örömöt, áldást és győzelmet kaptok!
Lukács Edit

December 30-án, vasárnap 9,15
órakor imaóra, 10 órakor istentisztelet
December 31-én, hétfőn 18,30
órakor óévi istentisztelet
Január 1-jén, kedden 10 órakor
újévi imaóra

Betegeink
Baranyai Jánosné
Egyed Ferencné
Simon Lászlóné
Vétek Ferencné
„Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem.” (Zsolt 101,6)

Szeretnék
Csak parányi mécses lenni,
Mely bevilágít egy szobát.
Csak egy szál deszkahíd lenni,
Mely szakadékon ível át.
Csak egy kanálka mézzé lenni,
Legyen az élet édesebb!
Csak egy segítő kézzé lenni,
Mely teszi azt, amit lehet!
Szent-Gály Kata

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János
Fotó: Bodáné Ibolya, Zsigovics Géza, internet
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu
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