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Valaha és most 
 

Valamikor régen 
nem volt még karácsony. 
Gyertya nem világolt 
kicsi fenyőfákon. 
Földre leszálltáról 
Isten szerelmének 
nem zengett ujjongva 
szép angyali ének. 
Hány kisgyerek élt itt, 
ezen a világon, 
amikor még nem volt 
gyönyörű karácsony. 
 
Szegények! Milyen más 
minekünk most élni, 
karácsonyestéről 
suttogva beszélni. 
Napokat számlálva 
eljöttére várni, 
tenger boldogságát 
a szívünkbe zárni. 
Most már van karácsony! 
Földre szállt az élet. 
Isten fia, Jézus, 
kicsi gyermekké lett. 
Boldogság, üdvösség 
az Ő földrejötte. 
Vágyódó szívünket 
tárjuk ki előtte! 

 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

 

 
 

 

 

„Ne féljetek!” 
 
A 2020. év karácsonya nagyban különbözik minden eddigi karácsony-
tól, de van valami, amiben egy kicsit hasonlít az elsőhöz. 
 

Különbözik – leszámítva az első három évszázadot, amikor a keresztyének 
még nem szenteltek ünnepet Jézus születésének, ugyanis a megváltás 
szempontjából Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását tartották fon-
tosabbnak –, mert soha nem kellett még ennyire bezárkózva, elszigetelten, 
magányosan ünnepelni az Ige testet öltését, mint most.  

Igen, tombol a koronavírus-járvány, arat a halál. Amikor ezeket a soro-
kat írom, már 75 millió embert megfertőzött világszerte ez a piciny vírus, 
és 1,7 millió ember halálát okozta közvetlenül vagy szövődményei által. 
Hazánkban is napról-napra rekordokat dönt a fertőzöttek és halottak szá-
ma. A hivatalos adatok szerint már több mint 300 ezer honfitársunk vált 
fertőzötté (a szakemberek szerint a valóságos szám ennek többszöröse), 
több mint nyolcezren hunytak el, több mint hétezer beteget ápolnak kór-
házban és 570-en vannak lélegeztetőgépen. A biztonsági előírások miatt a 
karácsony közösségi módon való megünneplése lehetetlenné vált. A gyü-
lekezetek tagjainak kerülni kell a kétezer éve gyakorolt szent összegyüle-
kezést, a családok tagjainak a feldíszített fenyőfa alatti találkozást, az ed-
dig természetesnek tartott szeretetmegnyilvánulás szinte minden formáját. 

Érezzük valamennyien, hogy nagyon nehéz így megélni hívőségünket, 
s különösen azt, hogy egy Krisztus-testhez tartozunk! Most kellene megér-
tenünk és megvalósítanunk egy gyakran énekelt közös énekünk egyik so-
rát: „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt”! Ez könnyűnek tűnik, 
amikor hétről-hétre találkozunk. De ha hónapokig nem látjuk egymást, ak-
kor derül ki, mennyire „szilárd ez és örök”?! 
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A megoldás: „Krisztus által, szeretetben” összefog-
ni, összetartani, az egy Test tudatában élni és szolgálni 
– a rendelkezésre álló technológiai eszközök okos fel-
használásával – a Szentlélek Isten segítségével. 

Azt írtam az elején, hogy idei karácsonyozásunk egy 
kicsit hasonlít az első karácsony egyik körülményéhez. 
Nevezetesen egy ritka csillagászati jelenség megismét-
lődéséről van szó. A Johannes Kepler csillagásznak tu-
lajdonított feltételezés szerint a betlehemi csillag tulaj-
donképpen a Jupiter és Szaturnusz bolygók szoros 
együttállása. Hogy ne essék félreértés, a Jupiter és a 
Szaturnusz átlagosan húszévenként elvonul egymás 
mellett, de ez csak egyszeri 
konjunkció. A két bolygó között csak 
minden 258. évben kerül sor három-
szori – egymás után, rövid időközök-
ben bekövetkező – találkozásra, ez a 
találkozás azonban minden alkalom-
mal a zodiákus (állatöv) más-más je-
gyében történik; háromszori 
konjunkció az állatövnek ugyanabban 
a jegyében csak minden 794. évben. 
A számítások szerint Kr. e. 7-ben a három együttállás 
május 29-én, október 3-án és december 5-én követke-
zett be. A két bolygó májusban röviddel napfelkelte 
előtt, októberben éjfél előtt, és decemberben napnyugta 
után vált láthatóvá. 

Az idei év december 21-re bekövetkezik a két boly-
gó szoros együttállása, fényük összeadódva megnöve-
kedik és betlehemi csillagként ragyog az éjszakai ég al-
ján. A napkeleti bölcsek (igazából babilóni csillagjósok) 
ennek a ritka jelenségnek a nyomán indultak el, hogy 
hódoljanak a kisded előtt. Ők a következőképpen gon-
dolkodtak: a csillagok vizsgálata során észre vették, 
hogy a Jupiter (királyi csillag) együttállásban van a Sza-
turnusszal (a zsidók csillagával) a Halak csillagképében 
(Amurra országában vagyis Palesztínát is magába fog-
laló területen), akkor arra a következtetésre jutottak, 
hogy nagy király születik a zsidók országában. Amikor 
megismétlődött a konstelláció, akkor felnyergelték te-
véiket és elindultak, hogy hódoljanak az új királynak. 
És amikor már Betlehemben jártak (mert Jeruzsálemben 
az írástudók felismerték, hogy a Messiásról lehet szó!), 
„a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, 
amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a felett a hely 
felett, ahol a gyermek volt.” (Mt 2,1–12) 

Visszatérve első karácsony történetéhez, ma az em-
beriség olyan lelkiállapotban „ünnepel”, mint amilyen 
állapotban a betlehemi mezőkön juhaikat legeltető pász-
torok voltak. A szívük megtelt félelemmel az angyali 
jelenés nyomán. Napjainkban a világjárvány miatt vált 
uralkodóvá a félelem, az aggódás, a stressz – és ez a 
negatív érzés a hívő embereket is megkísérti. Félelem a 
betegségtől, a munkanélküliségtől, a jövedelem elvesz-
tésétől, a karantén bezártságától, a távolságtartás rideg-
ségétől, az érzelmi elsivárosodástól stb. Ez a félelem 
sokakból depressziót vált ki, másokat agresszívvé tesz 

és törve-zúzva tiltakoznak az egyébként ésszerű korlá-
tozások ellen. 

Ebben a helyzetben hangzott el az angyal biztatása: 
„Ne féljetek!” Szinte már közhely, hogy a Bibliában 
olyan sokszor fordul elő a „Ne félj!” bátorítás, hogy az 
év minden napjára jut egy az igeolvasók számára. A sok 
kedves bíztatás közül hadd álljon itt néhány megerősíté-
sünkre: „Ha félek is, benned bízom!” (Zsolt 56,4). Szó-
val, az első annak beismerése, hogy félünk, de a zsoltá-
rossal együtt hozzátehetjük: „benned bízom”, Uram, a 
járvány tombolása közepette is! – Egy igecsokor Ézsai-
ástól: „Ne félj népem…”, „Ne félj, mert én veled va-

gyok…”, „Ne félj, én megsegítelek!”, 
„Ne félj, mert megváltottalak, neve-
den szólítottalak, enyém vagy!”, „Ne 
félj, én szolgám, … akit kiválasztot-
tam!”, „Ne félj, mert meg nem szé-
gyenülsz!” – Valljuk meg a zsoltá-
rossal együtt: „Világosságom és se-
gítségem az ÚR, kitől félnék? Éle-
temnek ereje az ÚR, kitől retteg-
nék? … Megóv engem sátrában a 

veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kőszik-
lára helyez engem. … Reménykedj az ÚRban, légy erős 
és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!” (Zsolt 27,1, 5, 
14). Ez az ige nem azt jelenti, hogy nem kaphatjuk el a 
koronavírus-fertőzést, de azt igen, hogy az Úr velünk 
lesz mindvégig! Dávid király így tesz bizonyságot: „Ha 
a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi 
bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasz-
tal engem.” (Zsolt 23,4). Amikor Jézus a tengeren járva 
közeledett a tanítványok csónakjához, és kísértetnek 
hitték, így nyugtatta őket: „Bízzatok, én vagyok, ne fél-
jetek!” (Mk 6,50).  

Gondoljuk csak végig! Mi történt valójában kará-
csonykor? János evangélista így sűrítette egy mondatba 
az örömüzenetet: „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (3,16). Isten a Sze-
retet, és ott Betlehemben ez a végtelen szeretet nyilvá-
nult meg irántunk. Aki hit által szívébe fogadja ezt a 
szeretetet, az többé nem fél, nem aggódik. Mert „A sze-
retetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félel-
met; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem 
lett tökéletessé a szeretetben.” (1Jn 4,18). 

A fenti megállapítást megalapozó híradás ekként 
hangzott a csillagfényes éjszakában: – „Ne féljetek, mert 
íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” (Lk 2,10–11). – Ma sincs, ezen a kará-
csonyon sincs nagyobb (a vakcina megérkezésénél is fon-
tosabb) örömüzenet, mint hogy „Isten Fia a földre jött, és 
megtalált a bűn között.”! Egyedül Ő tud megváltani, üd-
vözíteni, örök életet adni. Mondjuk mi is az angyalok kó-
rusával együtt: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14). 
 

Kolozs Nagy János 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Hálaadónap – 2020. november 1. 
 

 

 

100. zsoltár 
 

Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az 
ÚR előtt az egész földön! Szol-
gáljatok az ÚRnak örömmel, vi-
gadozva járuljatok színe elé! 
Tudjátok meg, hogy az ÚR az Is-
ten! Ő alkotott minket, az övéi 
vagyunk: az ő népe és legelőjé-
nek nyája. Menjetek be kapuin 
hálaénekkel, udvaraiba dicséret-
tel! Adjatok hálát neki, áldjátok 
nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart 
szeretete, és hűsége nemzedék-
ről nemzedékre. 

 

Hála barátért, testvérszívért, 
hála, hogy bennük bízhatom. 
Hála, hogy minden ellenségnek 
békéd hozhatom. 

Hála a munka áldásáért, 
hála a boldog percekért. 
hála, hogy adtál dalt is, fényt is, 
adtál szép zenét. 

Hála, hogy a Te Igéd jár át, 
hála, hogy a Te Lelked hív. 
Hála, szeretet áldó árját 
érzi minden szív. 
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„Mindenkor hálát adjatok” 
 
A hálaadónapot megelőző vasárnap lelkipásztorunk azt 
mondta, hogy gondolkodjunk el azon, miért vagyunk 
igazán hálásak, és hogy készek legyünk mondani róla 
valamit. Végül az istentiszteleten nem került rá sor, 
ezért gondoltam, hogy leírom a Mannába. 

Nem nagy dolgok ezek, de akárhányszor eszembe 
jutnak, mindig betölti a szívem a hála. Az első Orbán 
Marika nénivel kapcsolatos. Talán tudják a testvérek, 
hogy minden hónapban meglátogattam őt. Ahogy le-
esett a lábáról, minden nap el kellett menni hozzá, amíg 
a családnak nem sikerült ápolót hívni mellé. Nappal a 
fia volt vele, estétől reggelig pedig én, mert napközben 
az unokáimra kellett vigyázni. Aztán ez a probléma 
megoldódott, utána meg jött ez a vírus is. Ezért úgy 
alakult, hogy két hónap kimaradt a látogatásból. Aztán 
csak olyan érzésem támadt, hogy vírus ide, vagy vírus 
oda, meg kellene látogatni őt, még Vétekné Erzsikének 
is szóltam van-e kedve eljönni velem. Így Pali vitt el 
bennünket. 

Mivel Marika néni már legalább tíz éve nem volt a 
gyülekezetben, mindenki úgy maradt meg emlékezeté-
ben, ahogy utoljára látta őt. Amikor meglátott bennün-
ket, az első mondata az volt: Erzsike, te így megöreged-
tél? Az, hogy én is megöregedtem, az nem tűnt fel neki, 
mert engem havonta látott. Mindenesetre nagyon nagy 
örömet szereztünk neki ezzel a látogatással. Ragyogott 
az arca a boldogságtól. Vittünk neki málnát, meg földi-
epret. Azt mondta ilyen jó dolga sohasem volt. Hisz so-
hasem engedhette meg magának, hogy ilyen korán ilyen 
finom gyümölcsöt ehessen. 

Jót beszélgettünk, együtt imádkoztunk, számomra 
emlékezetes alkalom volt. Különösen azért, mert a kö-
vetkező vasárnapot már nem érte meg. Nekem jó érzés, 
hogy a bennem lévő késztetésnek engedelmeskedtem. 
Palikám azt kérdezte: Úgy érzed, menni kell? Mond-
tam: Igen. Hát akkor menjünk. Ő nem jött fel, türelme-
sen megvárt bennünket a kocsiban. Azóta is hála van a 
szívemben, hogy a jó Isten késztetett bennünket erre a 
látogatásra, mert ha akkor ezt elmulasztjuk, már itt e 
földön soha nem tudtuk volna pótolni. 

A másik hálaokom egy nemrégiben hallott hírhez 
kapcsolódik, amit a rádióban hallottam. Egy pedagógus 
osztálykirándulásra vitte a gyerekeket egy kalandpark-
ba. Ott kidőlt egy fa és emiatt egy 16 éves kislány életét 
vesztette. Belém hasított ez a hír. Hiszen én is életem 
során iskolai és bibliaköri gyermekcsoportokat vittem 
kirándulásokra és különféle táborokba. A gyerekek 
számát sem tudom, hogy hányan voltak rám bízva. Vol-
tunk víz mellett, másztunk sziklát, végigmentünk a Rám 
szakadékon nem is egyszer, kalandparkban is voltunk 
egy jó néhányszor, erdőben is eltévedtünk, de soha sen-
kinek nem lett semmi baja. Mindig kértem a jó Istent, 
hogy vigyázzon ránk, meg is köszöntem, hogy oltalmá-
ba vett bennünket. Most mégis elemi erővel tört fel 
bennem a hála. Isten különös gondviselését kiárasztotta 
ránk, ami egyáltalán nem a mi érdemünk volt, hanem az 
Ő végtelen kegyelme és szeretete. 

Ez a két hálaok kívánkozott ki belőlem. 

Kissné Kati 
 
 

Felújítási munkák imaházunkban 
 

Zsigovics Géza testvérünk időről-időre tudósít bennünket a gyülekezet facebook-csoportjában az emeleti munkák 
állapotáról. Örömmel jelentette, hogy felkerültek az ablakokra az új redőnyök, felszerelték az új radiátorokat, és 
megkezdődtek a burkolási munkák is. Eddig minden jó rendben történt, amiért hálásak vagyunk az Úrnak és a 
munkákat felügyelő testvéreknek is. 
 

 
 



M A N N A   2020. karácsony 

 5

Rendhagyó Gyermekklub-karácsony 
 
Talán már kezdjük unni azokat a cikkeket és tudósításo-
kat, amelyek azzal kezdődnek, hogy az idei karácsonyt 
nem a megszokott módon ünnepelhetjük / ünnepelhettük. 
Mégis most kénytelen vagyok ezzel a felütéssel kezdeni 
a Kerületi Gyermekklub karácsonyáról szóló beszámo-
lómat. Igen, mert a COVID-19 járvány teljesen keresz-
tülhúzta a 2020. évre kigondolt terveinket. 

Sem a húsvéti, sem a gyermeknapi, sem az őszi ün-
nepélyünket nem tarthattuk meg a szigorú egészségügyi 
előírások miatt. A pandémia második hullámának tető-
zését látva világossá vált előttünk, hogy a karácsonyi 
ünnepélyt sem rendezhetjük meg a „szokott módon”, és 
a „Cipősdoboz-akció” meghirdetésével sem sodorhatjuk 
veszélybe a gyülekezet tagjait. Ezért az Úr azt a gondo-
latot erősítette meg bennünk, hogy a „törzstag” csalá-
dok számára készítünk egy gondosan összeállított cso-
magot, amely főleg tartós élelmiszereket tartalmaz, és a 
gyermekek számára meg névre szólóan készítünk aján-
dékot – nemüknek és életkoruknak megfelelően. Elhatá-
rozásunkat tett követte. Az Alsóhegy38 Facebook-
csoporton meghirdettük az akciót, telefonon egyeztet-
tünk a lehetséges „szponzorokkal”, és így – hála az Úr-
nak! – nagy mennyiségű kristálycukor, liszt, rizs, étolaj, 

tea, tisztító- és tisztálkodószer gyűlt össze. Néhány test-
vérnő meleg sálat kötött, mások meg maszkot varrtak. 
A gyermekek csomagjába pályázati pénzen vásárolt 
tanszer, játék és édesség került. 

Hogy melyek a „törzstag-családok”, előzetes felmé-
réssel derítettük ki. Akik visszajeleztek, hogy készek el-
jönni az imaházba egy meghatározott időpontban, azok 
számára készítettünk családi csomagot. Végül is tizenöt 
család (43 gyerek) képviselőit fogadtuk – a nyitott ima-
házajtóban, maszkban és kellő távolságtartással – de-
cember 13-án, Advent III. vasárnapjának délutánján. 
Láthatólag nagyon örültek a gyakorlatias ajándéknak, 
amelynek tartalma segíthet átvészelni a nehéz időszakot. 
Közülük többen szóban is kifejezték köszönetüket, és azt 
a reménységüket, hogy jövő tavasszal már tényleg talál-
kozhatunk „hagyományosan” ünnepélyes keretek között. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetősé-
günk nyílt a kerületi rászoruló családok megajándéko-
zására. És köszönjük testvéreink ötletes segítőkészségét 
és áldozatos szeretetét. 

Kolozs Nagy János 

 
 

Örökségem	maradandó	
 

Csillag vagyok éber éjen, 
a mennyboltot is elérem. 
Az a kis pont, ott, én vagyok! 
Az, amelyik mindig ragyog! 
 

Király vagyok: napkeleti, 
ki a csillagot követi. 
Két zsebemben tömjént viszek, 
s a csodában hiszek, hiszek! 
 

Istállóban jászol vagyok… 
Bekopognak jó pásztorok. 
Szalma-ölem reményt ringat, 
tömjén lengi álmainkat. 
 

Csengő vagyok fenyőágon. 
Csilingelő fenyőfákon 
gyertyafényes örömtüzek 
dicsérik a drága Szüzet… 
 

Ember vagyok! És halandó! 
Örökségem – maradandó! 
S hagyatékom: többek között, 
a mulandó és az örök. 

 
Tóthárpád	Ferenc 
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VELÜNK TÖRTÉNT
 

Nehémiás-családok hétvégéje – 
családi csendesnap a Sukorói Arborétumban 

 
Még nyáron pattant ki Tamás és Peti fejéből az ötlet, 
amikor a kisvasúton zötykölődtünk Hűvösvölgy felé, 
hogy milyen remek is lenne egy hosszú hétvége Vajtá-
hoz hasonlóan a kisgyermekes családoknak is. Kifeje-
zetten az ő igényeikhez szabva, megteremtve a lehető-
séget arra, hogy ők is el tudjanak csendesedni, Istenre 
fókuszálni, nem pedig a gyerekek után szaladgálni, 
amikor az ő szükségleteik megkívánják. Neki is kezd-
tünk a szervezésnek, de a körülmények meglehetősen 
áldatlanok voltak a járványügyi intézkedések miatt. Vé-
gül egy szabadtéri helyszín mellett döntöttünk, akkor 
még nem volt tiltva a gyülekezés. Így is sokszor falakba 
ütköztünk a szervezés alatt. Küzdelmes volt az utunk, 
míg eljutottunk Sukoróig. 

 
Nehémiás-családok nevet kapta a kis körünk, okkal. 

Amikor Tamás említette, hogy Nehémiásról kellene el-
neveznünk ezt a kis közösséget, abszolút egyetértettem, 
és ahogy újraolvastam a könyvet, egyre több párhuza-
mot találtam köztünk és az akkori családok között. 
Nehémiás és az őt követő izraeli családok több komoly 
feladattal találták magukat szembe: Jeruzsálem falának 
visszaépítése volt minden vágyuk, miközben támadáso-
kat kellett visszaverniük, a meg nem épült várfalat ost-
romolták – vajon milyen fal lehet ez, ha nem a legerő-
sebb, ha ostrom alatt épül? 

Mi is Isten országának építésén fáradozunk. Talán 
nem az életünk forog kockán közben, hogy kardot kell-
jen viselnünk, de a sátán támadásai valósak. Ha a „leg-
népszerűbb” témát vesszük manapság, a járványhelyzet 
maga is megosztja a keresztény közösségeket… Óriási 
fegyver ellenünk, és csak Isten bölcsességével lehet és 
szabad állást foglalni. Nehémiást háromszor próbálták 
meg elcsalni a feladatától, hogy merényletet hajtsanak 
végre ellene… Kísérteties volt a hasonlóság ezzel a tör-
ténettel a csendeshétvégénk szervezésével: 1. Figyel-
meztetést kaptunk, hogy a járványhelyzet súlyosbodik. 
Már kis betegséggel sem szabad közösségbe menni. Mi 
lesz így a hétvégével..? Elkezdődött az óvoda, iskola, 
mindenkinél gyermekek vannak, kizárt, hogy teljesen 
egészséges legyen mindenki, aki részt szeretne venni… 

2. Sokan a leendő résztvevők közül jelezték, nem mer-
nek közösségben hosszabb időt eltölteni, így nem való-
sulna meg a közösségi távolságtartás, ami a járvány 
megfékezésének kulcsa… 3. Tamás írt egy nap, hogy 
Dávid náluk is „beadta a kulcsot”, átestek egy komoly, 
küzdelmes éjszakán betegség miatt, amit én sem kívá-
nok senkinek… Majdnem elment a kedvem a szerve-
zéstől… Három ok, mellyel elcsalhatók lehettünk volna 
az eredeti célunktól… az építkezéstől! Mert hiszem, ha 
mi vállaljuk magunkról, hogy Nehémiás-családok va-
gyunk, akkor ez az alkalom is egy tégla kellett, hogy 
legyen, az imádságaink pedig a malter. 

És ott volt végig Nehémiás képe előttem. Nem hagy-
ta magát! Tudta, mi a terve a merénylőknek, de azt is 
tudta, ha eltávozik, a munka megáll. Így viszont „re-
kordidő” alatt végeztek még úgy is, hogy az egyik ke-
zükben kard volt, a másikban tégla (persze valójában 
biztos kő). Tehát lehet! Nem állhat meg az építkezés, 
csak azért, mert valakik másképp gondolják. És Isten 
meg fogja áldani az elvégzett munkát. Ahogy meg is 
tette! 

Egész héten esőt jósoltak arra a szombati napra. Ki-
tartottunk amellett, hogy emiatt nem fújjuk le az alkal-
mat. Istennek minden lehetséges, ha száraz idő kell, 
hogy legyen, azt Ő meg is adja. Szombat reggel eső-
mentes időt írt az előrejelzés. Ez az egyik pillanatról a 
másikra változott meg, még odafele úton elkaptunk egy 
záport, de ennyi. Óriási létszámban voltunk jelen, a kis 
eső senkit sem rettentett el. 

 
Három csoportban tudtunk beszélgetni, míg a gyer-

mekeinket lelkes segítők szórakoztatták, ezúton is kö-
szönjük nekik! Észre sem vettük az idő múlását, én azt 
hiszem, Jézus dolgozott közöttünk! Olyannyira, hogy 
szívünkben most is él a vágy, hogy legyen folytatás. A 
szervezés az ismert helyzet miatt átmenetileg elakadt..., 
de a történetnek nincs ezzel vége! Bízom benne, hogy 
hamarosan a második Nehémiás-családok találkozójáról 
számolhatunk be a Mannában! 

Kusztor-Jurenka Krisztina 
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Iránytű a pénzkezelésben – Compass: Isteni pénzügyek 
 

A korlátozások feloldása után, amikor szélesedett előttünk a kiadási lehetőségek tárháza, akkor már azt 
éreztük, hogy a Compass hatására van egy iránytű a kezünkben, amivel közeledhetünk az Isten útmuta-
tásai szerinti pénzkezeléshez, és egyre jobban felismerjük, hogy mi a kísértés, és hogy milyen fontos a 
megelégedettség. 

 

Bea: Egyre többször előfor-
dul, hogy hasonló időben 
helyez Isten a szívünkre egy 
témát, majd készít egy lehe-
tőséget ennek a kibontakoz-
tatására. Tavasszal, Lilivel 
arra a döntésre jutottunk, 
hogy szeretnénk tudatosab-
ban kezelni a pénzügyein-
ket. 

Elsősorban azért, mert 
szívünkben az első helyen 

az Úr foglal helyet. Másrészt szeretnénk, ha a hitünk és 
a cselekedeteink összhangban lennének, ezáltal ne mu-
tassunk rossz példát a környezetünknek. Nem utolsó 
sorban szeretnénk a jövőben feleségként, anyaként böl-
csen kezelni a ránk bízott javakat és már egyetemista 
kollégistákként kicsiben elkezdeni.  

Amikor Pafkó Tamás szolgált a gyülekezetünkben 
vendég lelkipásztorként, tanításában a tized és a hívő 
ember pénzkezelése is hangsúlyos szerepet kapott. El-
szántnak éreztem magam, hogy elmélyüljek a biblikus 
pénzkezelés tanulmányozásában. Sze-
rettem volna Istennek engedelmes tanít-
ványai lenni. A tized mellett az adako-
zás témaköre jutott eszembe, mint a 
pénzügyeimben való engedelmességem 
következő lépcsőfoka. Azt vettem észre, 
hogy erre a területre is érdemes figyel-
met szentelnünk, mivel nem könnyű hí-
vő emberként megtalálni az egyensúlyt. 
A „túlzott adakozás” és a spórolás, be-
osztás „túlzásba vitele” azok a szélsősé-
gek, amelyeket a leggyakrabban teszünk 
és kérdéses, hogy hosszútávon jó gyü-
mölcsöt hoznak-e. 

Lili: Láttunk egy felhívást, miszerint 
indul egy Compass: Isteni pénzügyek bibliatanulmá-
nyozós 12 fős csoport Czotter Eszter koordinálásával, a 
TÉR Gyülekezet keretein belül. Online találkoztunk, 
mivel a csoport indulásakor kezdődött a karanténos idő-
szak. Howard Dayton: Számít a pénzed könyvet és 
munkafüzetet tanulmányoztunk, melyet a KEVE (Ke-
resztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága) fordított 
le magyarra. Elfogadó légkör, őszinte beszélgetések, 
közös fejlődés jellemezte a csoportot. 

Bea: Lenyűgöző, hogy közel 2500 igevers szól a 
pénzkezelésről és egy élmény volt, hogy mennyire át-
láthatóan, gyakorlatiasan íródott a könyv és munkafüzet.  

Szeretnék jó sáfár lenni, amióta megtudtam, hogy a 
szegénység és a jólét evangéliuma két szélsőség. Úgy 
érzem, hogy a munkához és tisztességhez való hozzáál-
lásban is formálódtam, igyekszem az Ő mércéje szerint 
gondolkozni erről, nem pedig relatív tisztességben élni, 
ami emberenként változhat.  

Lili: Eszter bátorításának hatására is, amikor véget 
értek az alkalmak, elhívást éreztünk arra, hogy mi is je-
lentkezzünk csoportkoordinátornak. Egy nyári, online 
csoport indult, amely elsősorban az egyetemista korosz-
tályt szólította meg, mivel vizsgaidőszak után, iskola-
kezdés előtt voltak. 

Bea: Nagyon fontos számomra lelkipásztorom és 
gyülekezetvezetőm több nézőpontú szemléletmódja, 
bölcs véleménye és nagy öröm volt számomra, hogy ezt 
ők is értéknek látják. Az első „próbacsoportot” elsősor-
ban az ifiben hirdettük, majd missziós és csoportmaxi-
malizálási szempontból a gyülekezet tagjai mellett lehe-
tőséget biztosítottunk a fővároson kívüli embereknek ar-
ra, hogy csatlakozhassanak. 

Közösen: Nem volt feltétele a kurzusra való jelent-
kezésnek a saját bevétel, a motiváció viszont annál in-

kább. Saját fizetés, munkahely előtt is 
hasznos információkkal gazdagodhattunk, 
de saját vállalkozás esetén is kiváló iránytű 
kapható kézbe. Célja: Szabadság a pénz-
ügyekben. Egy könnyebb iga, biblikus ala-
pokon. Néhány témakör: Isten és a mi sze-
repünk, adósság, becsületesség, tanácské-
rés, Örökkévalóság. 

Köszönjük Nagy Péter, gyülekezetveze-
tőnek, hogy minden alkalom előtt és után 
segítő kérdéseket tett fel, válaszolt az ag-
godalmainkra, Czotter Eszternek és a 
KEVÉ-nek, hogy tanácsoltak, bátorítottak 
minket, mellettünk álltak és imádkoztak a 
csoportért. 

Hálás a szívünk, hogy az utazás itt nem ér véget, a 
jövőben több csoport is indul(hat) a gyülekezetben. 

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyi-
ket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az 
egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. 
Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Mt 
6:24) 
 

Brindza Beatrix és Havasi Lili 
 

(Elhangzott október 25-én vasárnap délelőtt az imaházban) 
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KARANTÉKA
 
Jól tudjuk, hogy a járványügyi korlátozások miatt sok testvérünk nem tud eljönni az imaházi alkalmakra. Ők több-
nyire idős testvéreink. Néhányukat felkértük most bizonyságtételre, hogy halljunk felőlük, hogyan élik meg a mos-
tani helyzetet, és hogy megismerjünk életükből olyan korábbi eseményeket is, amelyek hasonlóan a mai, elkeserítő 
állapotokhoz még jobban odakényszerítette őket a kegyelem trónusához. Most és régen hogyan jelent meg Isten 
gondoskodó kegyelme – erre kerestük a választ. Köszönjük minden kedves testvérünknek, hogy ilyen módon is bete-
kinthetünk az életükbe. 
 

 

Isten a mi erősségünk 
 

Úgy vélem, hogy minden ember 
életéről egy regényt lehetne írni, 
de ezt nem teszem. Ez a fiókban 
marad. 
A minap felhívott prédikáto-
runk, hogy érdeklődjön életem 
felől. Egyik kérdése az volt, 
hogy félek-e a mai körülmények 
között. Határozott válaszom az 
volt, hogy NEM. Mitől félnék? 

Ha Isten velem, ki lehet ellenem? A végső szót Ő fogja 
kimondani, amikor annak itt lesz az ideje. 

Igen, van élelmem és ruházatom, van otthonom és 
megelégedett vagyok Isten kegyelméből. Ami még fontos, 
hogy a kritikus időben van emberem, aki segít a megol-
dandó problémákban. Mit kívánhatnék ennél többet? 

Kérdés érkezett az életem válsághelyzeteiről. Az 
egész élet egy válsághelyzet. Elejétől a végéig mindig 

döntések sorozatát kell meghozni. Engem Isten különö-
sen a tenyerén hordozott. Mire eljutottam volna a dön-
téshozatalig, az Ő terve már kész volt, és mindig tökéle-
tesen megfelelt minden várakozásomnak. Így volt ez a 
pályaválasztástól kezdve, a munkahelyem át, a család-
alapításon át egészen napjainkig. Hiszen Ő megígérte, 
hogy velem lesz. A hármas kötél egyike ugyan elsza-
kadt, de a másik kettő annál erősebb és biztosan meg-
tart. 

Imádkozom a gyülekezetért, főleg a fiatalokért. Túl 
sok a próba, de hiszem, hogy Isten a javunkra fordítja. 
Végezetül: aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, mert az 
idők gonoszak. Isten legyen a mi erősségünk minden 
időben. Így gondolok rátok sok szeretettel, imádságos 
szívvel. 

Tokajiné Marika 

 

 

„Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád!” 
 
Aggódva figyelem a vírushely-
zettel kapcsolatos híreket, mert 
én is a veszélyeztetett korosz-
tályhoz tartozom. Remélem, 
hogy a szörnyű betegség elleni 
hatásos szérumot, illetve 
gyógyszert hamarosan fogják 
tudni alkalmazni. A legegysze-
rűbb védekezés, hogy minél 
kevesebbet megyek a lakáson 

kívülre. Csak amennyit a nagyon szükséges orvosi 
vizsgálatokra. De nem is nagyon tudnék kimozdulni, 
önerőből már csak a lakáson belül mozgok. Nagyon so-
kat segítenek a családtagjaim. Elsősorban a fiaim, Laci 
és Árpi, valamint a testvérem. 

A mostani próbák közül az egyik baj a szívemmel 
volt. Több alkalommal a legváratlanabb pillanatban 
összeestem, elvesztettem az eszméletemet. Majd rövi-
debb, vagy hosszabb idő múlva magamhoz tértem. En-
nek oka csak hosszú idő múlva és véletlenül derült ki. A 
problémát az okozta, hogy leállt a szívem, majd rövi-
debb-hosszabb idő múlva újra elkezdett dobogni. Úgy 
derült rá fény, hogy pont a kardiológiai vizsgálat köz-
ben lépett fel a jelenség. Addig mindig a vércukorszint 

változásával magyarázták az eszméletvesztést. Ezek 
után a kardiológus szakorvos, és persze leginkább (!) az 
Úr közreműködésével, nagyon felgyorsultak az esemé-
nyek. Sürgősségi műtéti előjegyzésbe vettek. Másnap 
reggel már a pacemaker-műtétre készítettek fel, és a 
műtét még aznap délelőtt meg is történt sikeresen. A 
műtét után a szívleállás probléma már nem jelentkezett. 
Dicsőség Istennek, hogy e különös „véletlen” folytán 
megmentett! Azóta rendszeresen kell kontrollvizsgálat-
ra mennem. 

Egy évvel ezelőtt elestem a lakásban, rosszul léptem, 
és elbotlottam. Ez sajnos könnyen megy a fájós lába-
immal, ami így még rosszabb állapotba került. A térde-
im zúzódtak, de szerencsére nem törött el semmim sem. 
Elég sokáig csak alig tudtam mozogni még a lakáson 
belül is. A javulás nagyon hosszú folyamat, és nem tel-
jes értékű. Azóta sem tudok úgy járni mint azelőtt. Csak 
nagyon nehezen. Azóta mozgásom a lakás területére 
korlátozódik. 

A közelmúltban (2020. szeptember 26-án hajnali fél 
ötkor) baj történt itthon a lakásban, illetve a fürdőszo-
bánkban. Éjszaka szélvihar volt. A cirkófűtés éppen 
működött, és a szélvihar hatására a kéményben vissza-
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áramlott az égéstermék a lakásba. A szénmonoxid érzé-
kelő hangos szirénázással riasztott. Ilyenkor a Kataszt-
rófavédelmet kell értesíteni, amit meg is tettünk. Amíg 
kiértek, addig a lakást átszellőztettük. Közben megér-
kezett a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság, és a Gáz-
művek. Ők mérőműszerrel ellenőrizték a lakás légterét, 
hogy nincs-e még szénmonoxid a levegőben. Megnéz-
ték a gázkészülékeket (cirkófűtés és gázbojler). Elzárták 
a gázcsapokat, és leplombálták! Ezután se fűtés, se 
melegvíz nem volt a lakásunkban. Többféle szakértő 
bizottság jött helyszíni szemlére, akiktől tájékozódtunk, 
hogy hogyan tovább, milyen megoldást javasolnak. A 
beszélgetés során egyértelműen kiderült, hogy a régi 
gázkészülékek felújítása és a kémény bélelése közel 
annyiba kerül, mint az új kondenzációs kazán, ami a fű-
tést és a melegvíz-ellátást egymagában megoldja. A 
kéményt ekkor is kell béleltetni. A felújított régi készü-
lékek alkalmazása esetén a kémény bélelése más, mint a 
kondenzációs kazán beépítésekor. Végül is a választás a 
kondenzációs kazánra esett. 

A munka elvégzésére több vállalkozó is adott áraján-
latot. Eltérések voltak az ajánlatok végösszegében, csak 
az volt bennük a közös, hogy jelentősen meghaladta 
anyagi lehetőségeinket. A legkedvezőbb ajánlat kivá-
lasztásánál is gond volt, hogy a kifizetendő összeget 
hogyan és honnan kérjük kölcsön. Azonban voltak (és 
vannak) olyan jószándékú emberek, akik nem érdekek-
től vezéreltek, hanem önzetlen tiszta segítőszándékkal 
álltak a problémánkhoz, és segítségükkel sikerült a kifi-
zetendő összeget előteremteni. Részben kamatmentes 

kölcsönből és részben adományból, vagyis célzott tá-
mogatásból! Ez egy isteni csoda, a Jó Atya segítsége, 
gondviselése volt. Azóta is hálával és szeretettel gondo-
lunk a segítőinkre, és imádkozunk értük. 2020. október 
27-én az új kazán beépítése és üzembe helyezése meg-
történt, így egy hónapnyi nehéz időszak után újra van 
fűtés és melegvíz a lakásunkban. 

Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen sok kilátás-
talan helyzet volt az életemben. A több mint 23 évnyi 
házasság utáni válás, édesanyám halála, vagy a nyugdíj 
előtti tartós munkanélküli időszak. Az embernek a leg-
nehezebb és legkilátástalanabb helyzetben sem szabad 
elveszteni a hitét és a reményét. Ilyenkor gyakran 
eszembe jutnak az alábbi igék: „Semmiért se aggódja-
tok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor há-
laadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6); 
„Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád! Nem 
engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.” (Zsolt 
55,23); „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő 
munkálkodik.” (Zsolt 37,5) 

Sok egészségi problémám van, de reménykedek ab-
ban, hogy ezek javulni fognak, vagy kevésbé fognak 
romlani. De az Úr mindeddig megsegített, megtartott, 
megáldott. Azért imádkozom sokat, hogy a gyerekeim 
és unokáim − három gyönyörű unokám van, jelenleg 
hét, öt és három évesek −, hitben éljenek, boldogok és 
egészségesek legyenek. 

Simonné Marika 

 

 

Együtt szeretetben 
 
A történeti hűség kedvéért leírom, hogy – mint minden 
évben – nyaranta Szokolyán vagyunk, és ilyenkor a bu-
dai gyülekezetben üres a helyünk. Ilyenkor az ottani 
gyülekezetbe járunk rendszeresen. A járványos helyzet-
ben ott is voltak alkalmak, természetesen az előírásokat 
betartva. Október elején jöttünk vissza Budára, de most 
már itt is csak online követjük 
az istentiszteleteket. 

Így mostanában csak ketten 
vagyunk feleségemmel, Már-
tával, nem megyünk senkihez, 
hozzánk se jön senki. A számí-
tógép nagy áldás ilyenkor, 
ezen keresztül látjuk és halljuk 
egymást a családdal, de ez nem 
az igazi. Gyermekeink, unoká-
ink gondoskodnak rólunk, fő-
leg a bevásárlásoknál. A dédunokáink lentről integetnek 
felénk a második emeletre. A családunk egy-két tagja 
átesett enyhe fertőzésen, de már jól vannak. 

A kapcsolattartást több gyülekezeti taggal tartjuk a 
baptifonon keresztül. Az interneten több gyülekezet al-
kalmait is hallgatjuk. 

Nagy hálával tartozunk jó Atyánknak a gondoskodó 
szeretetéért. Azért imádkozunk, hogy növelje a mi hi-
tünket és mindnyájunk hitét a jövőre nézve. 

Az eddig megélt sok évtizedért nagyon hálásak va-
gyunk a mi Urunknak. Gyermekkoromban szüleimmel 
együtt átéltük a II. világháborút, ahogy feleségem csa-

ládja is. 1956-ban a forradalmat 
már felnőttként éltük át. Hálás 
vagyok a munkahelyemért, ahol 
több évtizeden át egy helyen 
dolgozhattam. Hálás vagyok az 
esti iskoláért is, az erőért, hogy 
a munka után négy-öt órán át 
tudtam figyelni még. Ez az idő-
szak sajátos válsághelyzetet is 
hozott, mert a második osztály 
után két év katonaság szakította 

félbe a tanulást. Nagy lelki erő kellett, hogy folytassam 
a még két éves tanulást. 

Hálaadással emlékezem az akkori péceli gyülekezet 
ifjúságára, akik közül többen hasonló helyzetben vol-
tak, mint én. Egymást bátorítva, imádkozva – szülői se-
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gítséggel – kaptunk erőt, késztetést, hogy tanuljunk to-
vább. 

Most visszatekintve az életemre, életünkre nagyon 
sok dolgot lehetne leírni. Honnan jött a kimenekedés? 
Nem lehetünk, senki sem lehet tökéletes ember. Hívő 

emberként, Jézus Krisztus által, elfogadva az Ő áldoza-
tát, kimenekedtünk a megpróbáltatásokból. 

Hálásak vagyunk a megért évekért, családunkért, és 
azért, hogy együtt szeretetben élhetünk. 
 

Mikes Benjámin és Márta 
 

 

„… életemben bármi terhet vittem, 
sohsem mondhattam, elhagyott az Isten.” 

(Dömötör Ilona: Öreges esti imádság) 
 

Az énekek szeretete már gyer-
mekkorom óta bennem van. 
Csecsemőkoromban, amikor 
nagyon sírós formában voltam, 
édesapám elővette a hegedűjét, 
és elkezdett egy éneket játszani, 
s én rögtön elhallgattam. 

Manapság reggelenként a 
hála tölti be a szívem, hogy 
még felkelhettem az ágyból, 
bár sokszor nehéz volt az éj-

szaka, aztán rendbe teszem magam, csendességet tartok. 
Az Áhítatban kijelölt ige és ének körül forognak gondo-
lataim, illetve további ige, ének jut eszembe. Legutóbb, 
december 4-én, amikor az ének refrénjéhez értem: „Ó, 
de remeg a szívem…”, abbahagytam, és egy másik ének 
(BGYÉ 560) harmadik versével folytattam: 

„Íme a Bárány – ő van ott, 
feltámadt és üdvöt hozott, 
Ő mondta: „Megváltód vagyok” 
nem vonja vissza, mit adott. 
A Bárány vére volt az ár, 
Őnála többé nincs halál, 
Krisztusban üdvöm készen vár, 
ott fenn az Isten trónjánál, 
Ott fenn az Isten trónjánál.” 

Naponta többször fordul elő, hogy eszembe jut egy-
egy ének, és azt énekelem csendesen. Például: „Ó, hogy 
szeresselek hűn s igazán…”, de a harmadik versnél 
„Kerestem másfelé az üdvömet…”, abbahagytam, és 
imádságban hálát adtam Mennyei Atyámnak, hogy 
megóvott a másfelé kereséstől, és rögtön egy másik 
ének jutott eszembe: 
 

„Ó, menyi áldás szállt reám, 
azt el sem mondhatom, 
még gyermek voltam, 
védtelen, már óvtál utamon..” 

Ezután elolvastam a 31. zsoltárt imádságos szívvel, 
hálaadással szívemben. Vénségemig számíthatok Őreá. 

Mozgásterületem a lakásomra korlátozódik, erőm 
fogytán, lankadok, de semmiben sincs hiányom, mert 
gyermekeim gondoskodó szeretete vesz körül. Hála és 

köszönet értük! Mind a négy gyermekem abban és ak-
kor segít, amiben tud, és abban, amire szükségem van. 
A közvetlen találkozás velük meg a testvérekkel, a gyü-
lekezettel nagyon hiányzik, de telefonon-kapcsolat cse-
kély mértékben, de pótolja azt. Ezért a lehetőségért is 
hála Istennek. 

Régebbi nehéz élethelyzeteim, próbáim közül csak 
egyet említek. Az 1972-es tanév végén osztálykirándu-
lásra indultam 18 ötödik osztályos gyermekkel, és két 
régebbi tanítványommal, akik ifivezetők voltak, tehát 
21-en voltunk összesen. A Normafánál pihenőt tartot-
tunk, s innen indultunk a János-hegyi kilátó felé. Ezt 
mondtam akkor: „nem engedünk a huszonegyből”. Ezt 
az útvonalat jártuk végig a korábbi osztályommal is, 
akik közül a fent említett ifivezetők jöttek velünk. En-
gem a magabiztosság vezethetett, amikor azt a szólás-
mondást kimondtam, és Isten azt az önteltséget látta 
bennem. Csak 20-an tértünk haza a kirándulásból. 

Az egyik kislány, aki mindig mellettem jött (mivel 
az osztályközösség perifériáján volt), megbotlott, el-
esett, rosszul lett. Ezután kórházba került, megműtötték, 
de négy nap múlva meghalt. Vele mentem a kórházba, a 
többi gyerek az ifivezetőkkel eljutott a kilátóig, ott vár-
tak meg engem, és a tervezett libegőzést még megtet-
tük, mielőtt hazaindultunk volna Érdre. 

Ebben a nagyon nagy próbában a gyülekezet imád-
ságos szeretete, jó Atyám kegyelme tartott meg. Na-
gyon komoly figyelmeztetés volt számomra: Isten min-
den szómért kérdőre von engem. 
Imádságos szívvel éneklem, kérem: 

„Uram, add, hogy megfontoljam 
Minden szavam, beszédem, 
Tudom, minden szóért majdan 
Kérdőre vonsz Te engem.” (HH 247) 

És még egy kedves igém, imádságom: „Legyenek 
kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gon-
dolatai előtted legyenek, oh, Uram, kősziklám és meg-
váltóm.” (Zsolt 19,15). 

A megtartó kegyelemért, az igéért – „Veletek le-
szek…” – legyen áldott az Úr neve! 

 

Ádány Mihályné Annuska 
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BÚCSÚZUNK
 

 

 
 

Kiss Pál 
(1950 – 2020) 

 

Palikám 1950. március 13-án született Kiskőrösön. Szü-
lei egyszerű és szorgalmas szőlőművesek voltak. Egy 
tanyán nőtt fel húgával, Ilonkával és olyan tanyasi isko-
lába jártak, ahol egy pedagógus házaspár tanította őket 
az egyik félnap az alsótagozozosokat, a másik félnap a 
felsősöket, és hetente cseréltek. Ilyen szerény, de mégis 
izgalmas helyről származott, ahol a gyerekek a tarlón és 
réten fogócskáztak, fociztak, vagy télen csúszkáltak. 
Igyekeztek meghódítani a számukra hatalmas, végtelen 
rónaságot. Tizennégy éves korában elkerült a családi 
háztól, s innentől kezdve ő már csak látogatóba ment 
haza.  

Szeretett nagybátyja, Bandi bácsi keltette fel az ér-
deklődését a villanyszerelői szakma iránt, amit a szege-
di szakmunkás képzőben meg is tanult. Országos verse-
nyen is részt vett, ahol előkelő helyezést ért el. Ennek 
eredményeképpen hamarabb kapta meg a szakmunkás 
bizonyítványát. És valóban, szakmájának kiváló meste-
re volt! 

Szeged több szempontból is fontos szerepet töltött 
be az életében. Itt találkozott először velem is. Másik 
négy albérlővel együtt laktunk egy idős hívő házaspár 
otthonában. Ők mind a hatunkat családtagnak is fogad-
tak, mert vasárnaponként, amikor nem volt iskolai men-
za, úgy főztek, hogy nekünk is bőségesen jusson. 
Mindketten a szegedi iskolaéveink első évében laktunk 
itt. A következő tanévtől ő is, én is kollégiumi elhelye-
zést kaptunk. Ezután évekig nem is találkoztunk, öt év 
után ültette Isten a szívébe azt a kíváncsiságot, hogy va-
jon mi van azzal a lánnyal, akivel tíz hónapot Szegeden 
együtt lakott. Ebből a látogatásból alakult úgy, hogy 
végül is 1971. április 24-én házasságot kötöttünk Csen-
gődön. Jövőre lett volna az 50. házassági évfordulónk. 
Egy olyan ötven év volt, aminek minden percében tá-

mogattuk és szerettük egymást. Három gyermekünk 
született 1972-ben Zoli, 74-ben Attila és 84-ben Ági, 
akit mindig Gyöngyömnek szólított. 

Budaörsön vettünk egy telket és a nagyobb család 
segítségével elkezdte a saját kezével tégláról-téglára 
felépíteni azt a házat, amit a családjának szánt. Mindezt 
úgy, hogy mellette napi nyolc órát dolgozott és masze-
kolt munka után, mert nem kaptunk az építkezéshez 
bankkölcsönt. 

Hiába volt végeláthatatlan a munka, ami várta. Va-
sárnap mindig itt volt az Isten házában. Itt a Budai Al-
sóhegy utcai Gyülekezetben. Ez a gyülekezet volt a má-
sodik otthona. Szívében tudta, hogy hová és kihez tar-
tozik. Egy bemerítés alkalmával a mellette ülő dr. Tóth 
Józsi bácsi az alkalom végén odafordult hozzá és azt 
kérdezte tőle, hogy mégis mire vár még. Miért nem volt 
ott a bemerítkezők között? Ezen elgondolkozott, hogy 
tényleg miért is halogatja a döntését? Így 1981 júniusá-
ban ott, azaz itt állt a fehér ruhások között.  

Isten nem csak a munkában vezette és terelgette, de 
a gyülekezet életében is tudta, hogy hol szeretné látni. 
Isten iránti hűségből, alázatosan elfogadta azt az utat, 
amit a jó Atya kijelölt neki. 1983-ban elöljárónak vá-
lasztották, majd 1986-ban diakónussá is avatták. S ezzel 
együtt felvállalta az imaház épületének karbantartását és 
annak folyamatos felügyeletét. Az évtizedek alatt nem 
volt olyan nagytakarítás, amire ne ment volna el. S nem 
csak azért, mert egyedül csak neki nem remegett a lába, 
ha fel kellett menni a magas létrára, hogy letörölje a 
lámpabúrákat. Egyszerűen szolgálatának tekintette s 
úgy érezte, hogy akkor van a helyén, ha itt van. Közel 
30 évig végezte példaértékűen ezt a munkát. 

Sokat dolgozott. Sokszor azt éreztem, hogy többet is 
mint kellene. Volt, aki halála után azt kérdezte, hát ér-
demes volt neki annyit dolgozni? Hisz nem vitt magá-
val semmit. Ez így igaz, de ő sohasem magáért dolgo-
zott, hanem mindig másokért. Elsősorban a családjáért, 
a rokonokért, aztán a barátaiért, az ismerősökért, és is-
meretlenekért. Soha sem az volt a célja, hogy magának 
ezt, vagy azt megszerezzen, vagy ide, vagy oda elutaz-
zon. Mindig olyan célkitűzései voltak, hogy ennek vagy 
annak segítsen, amiért nem is várt még köszönetet sem. 

Úgy szolgált az Úrnak, ahogy tudott. Munkával. Az 
évtizedek alatt több gyülekezeti ház felújításában, vagy 
építésében kivette a szolgálat rá eső részét. 

Még ifjú házasok voltunk, amikor egy idősebb néni 
hívta, hogy ha tudja, javítsa meg neki a bojlert. Már hí-
vott hozzá villanyszerelőt, de azok mind azt mondták, 
hogy nem érdemes megjavítani. Vegyen újat. Neki vi-
szont nem volt pénze. Pali szétszedte, megnézte, hogy 
mi a baja. Majd megvette hozzá a meghibásodott alkat-
részt, ami körülbelül 4000 Ft-ba került. Majd beszerelte 
és kért tőle 350 Ft-ot. Amikor elmesélte, akkor azt kér-
deztem, hogy ha segíteni akart rajta akkor inkább ne 
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kért volna semmit. Azt válaszolta, hogy azért kért tőle 
valamennyit, hogy a néni ne érezze úgy, hogy tartozik 
neki és az adósa. Amit kért kifizette, nem tartoznak 
egymásnak. 

Egyszer valaki odajött hozzá, hogy a lányáék vidé-
ken építkeznek és beszerelné-e nekik a villanyt. Az első 
reakciója az volt: olyan messze ő nem megy. Hát nincs 
ott villanyszerelő, aki a munkát el tudná végezni? – De 
van, csak nekik nincs rá pénzük. Pali válasza ekkor az 
volt, hogy jó akkor megyek. 

Budaörsön a közelünkben lakott egy vak házaspár 
két gyermekkel. Pontosabban csak a feleség volt telje-
sen vak, a férj erősen gyengén látó. Különösebben nem 
ismertük egymást csak látásból, legfeljebb a buszmegál-
lóban köszöntünk egymásnak. Mikor Pali meglátta, 
hogy a szomszéd utcában építkeznek, odament hozzá-
juk és felajánlotta, hogy ha megveszik az anyagot, ő be-
szereli nekik a villanyt ingyen, csupán segítőkészség-
ből. Ez meg is történt. Hónapokkal később csönget a 
kapunál a férfi, hogy baj van, levelet kapott az adóható-
ságtól. Azt kérdezik tőle, hogy kapott-e számlát a vil-
lanyszerelőtől. Hát én nem fizettem semmit. Mit írjak 
nekik? Hisz nem akarok neked rosszat. – Azt ne írd, 
hogy nem kértem a munkáért pénzt, mert az apámnak 
sem dolgozhatok ingyen. Írd azt, hogy az építkezés el-
húzódása miatt a munka még nincs befejezve. Tehát fi-
zetni sem fizettem és számlát sem kaptam. A munka 
várható befejezése jövő év májusa. A következő év má-
jusában megírta a számlát és befizette az utána esedékes 
adót. Tette ezt egy olyan munka után, amiért egy fillért 
sem kapott. És nem ez volt az egyetlen ilyen eset a sok-
sok év alatt. 

Mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon méltányos 
áron, pontosan és megbízhatóan dolgozott. Egyetlen 
egy esetben volt csak, hogy valaki úgy érezte túl sokat 
kért az elvégzett munkáért. Mikor szóvá tettem neki azt 
mondta: Nem haragszom rá, hogy ilyet feltételez rólam. 
Nem jár ő naponta a villanyszerelő boltba vezetéket vá-
sárolni. Honnan tudná, hogy minek mennyivel ment fel 
az ára? 

Az ilyen és ehhez hasonló történeteket még sokáig 
sorolhatnám, és azt hiszem nemcsak én, hanem sokan 
mások is. Ezekre a munkákra sosem úgy gondolt, hogy 
kötelező jótétemények. Hanem az Úr iráni szeretet, alá-
zat és hűség az, ami a szívét indította erre. 

Bár sokat dolgozott, de emellett odafigyelt a körülöt-
te lévő emberekre. Soha nem ment el senki mellett kö-
szönés vagy pár jó szó nélkül. Hányszor előfordult, 
hogy egy-egy munka végeztével leültették egy kis sü-
temény mellé, hogy csak úgy beszélgessenek. És ő 
szánt rájuk időt. Nem véletlen, hogy közel ötven éves 
barátságai voltak, amik munkakapcsolattal kezdődtek. 
Érezték rajta, hogy őszinte szeretettel fordul feléjük. 
Családja felé is ezzel az őszinte szeretettel fordult. 
Mindhárom gyermekére büszke volt. Kicsinek Ágit 
még el is vitte magával dolgozni. Ahogyan az utóbbi 
években az unokáit is. 

2020. november 25-én eltávozott közülünk. Még ezt 
a napot is végig dolgozta. Este hazaérve megmelegítette 
a vacsoráját, és annak a felét meg is ette. Tudom, hogy 
sokan szeretettel emlékeznek rá, mert mindenki mellé 
odaállt, ha úgy látta, hogy szüksége van a segítségére. 
 

Kissné Kati 
 

 

Ági köszönő levele a részvétet nyilvánítóknak 
 
Köszönöm, hogy gondoltok rám/ránk. 

Igazság szerint nem tudok mit mondani. Talán még 
fel sem fogtam egészen, mint oly sokan. Ezért hadd ve-
gyem kölcsön Áron szavait. „Papa meghalt. Elment a 
mennybe, arra a helyre, amit az Úr Jézus csinált neki. S 
ott találkozik az anyukájával és az apukájával, örülnek 
egymásnak és felújítják a tanyát." 

Hosszasan sorolhatnám, hogy milyen ember volt. S 
aki ismerte az mind ki tudná bővíteni még egy-két jel-
zővel a listát. Én talán most egyet emelnék ki, a hűsé-
get. Hűséges volt édesanyámhoz (50 gyönyörű évet él-
hettek le egymás mellett), a családhoz (legyen az a szű-
kebb, vagy tágabb), a barátokhoz, a hazájához, de főleg 
Istenhez. Az Istenhez való hűsége formálta Őt olyan 
emberré, akit ismertünk. Mindig alázatosan, tisztesség-
gel, becsületesen a legjobb tudása szerint végezte el a 
munkáját. Sosem hátrált ki a munka elől. Mindig kész 
volt rá. Bármiről is volt szó. Fizetett munkáról, szolgá-
latról (az évtizedek alatt több imaház építésénél, felújí-
tásánál ott volt), vagy az otthoni munkákról. Mindegy 

volt neki mennyire volt fáradt, ha látta hol tud segíteni, 
akkor ott volt és szó nélkül beállt a munkások sorába. 
Mindemellett a fáradhatatlan munkabírás mellett hihe-
tetlen békesség és nyugalom áradt belőle. Jó volt mel-
lette lenni, és jó volt vele beszélgetni. Mindenkihez sze-
retettel fordult. Adott mindent, amit csak tudott, de ha 
kellett befogadott, támogatott. Senkitől sem fordult el, 
aki épp szükségben volt. 

Egész életében magát nem kímélve szolgált nekünk 
és Istennek. Mérhetetlenül hálás vagyok, hogy meg-
ajándékozott vele. Mert úgy érzem, hogy ő Ajándék 
volt. 

Pár hete megkértem, hogy még mielőtt elmegy 
munkába, köszönjön be a gyerekeknek, mert ha anélkül 
megy el, akkor Áron és Rebi elég határozottan kinyil-
vánították nemtetszésüket. Így tett akkor reggel is. Be-
jött egy kicsit beszélgetni és puszit adni nekik. Rebi 
mindig úgy köszönt el, hogy „Holnap találkozunk pa-
pa!” 
Erre a „holnapra” most egy kicsit várnunk kell, de Is-
tenbe vetett hitünk és reménységünk szerint tudhatjuk, 
hogy lesz olyan, hogy „Holnap találkozunk!”. 

Kiss Ági 
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Lehet-e maszkban sírni? 
 

 

Az öreg hajós balladája 
 
Só-marta, hínár-lepte, vásott bárka. 
Csoda, hogy még a felszínen marad. 
Moszatok, csigák martak oldalába. 
Rozoga, múzeális, vén darab. 
 

A vén hajós az árboccal bajolgat. 
Vitorlát rángat… Túl gyors az iram. 
Egybemosódik már a múlt s a holnap. 
Közelg a part. – Ó, irgalmazz, Uram! 
 

Ezer vihar közt érkezett e szirthez, 
Mely forgácsot csinál belőle tán. 
Jó lenne látni, a vén harcos mint lesz 
Nyertes bajnok a hosszú harc után. 
 

Szép kikötőből indult, ifjú hévvel. 
Csattogtatta vitorláját a szél. 
Nem értette, a mentőöv miért kell, 
S feje fölé az oltalmas fedél. 
 

Őseitől egy kopott Könyv maradt rá, 
Az szolgált biztos iránytű gyanánt; 
Az kötözte meg, az tette szabaddá, 
Az oldotta, ha rátört: a magányt. 
 

A mélység torka gyakran tágra tárult, 
Hogy elnyelje e csöpp kis csónakot, 
De Isten karja szelíden alányúlt, 
Szabadulást és új reményt adott. 
 
Beszélik hajlott, őszfejű halászok, 
Hogy jön még egy nagy próbatétel itt, 
A végső part előtt. – Egy ősi átok 
Szerint itt minden sajka széttörik. 
 

Véget ér minden. Hádész nem ereszt el… 
Ő maga talán mégis partot ér; 
ha ráégett szívére a kereszt-jel, 
Megmenekül – a Jézus Krisztusér’. 
 

Rémek jönnek, hogy hitét elemésszék. 
Körötte örvény, vad hullámhegyek. 
De vén szívében éled a reménység: 
A túlpartról Valaki integet. 
 

Gerzsenyi Sándor

Pali emlékére közreadta: Balázs Enikő 

Elárulom a testvéreknek, hogy nem. Kiss Pali imaházi bú-
csúztatóján „kipróbáltam”, de nem ment. 

És nehogy azt higgyék a testvérek, hogy most valamilyen 
kötelező méltatás-féle írás következik Paliról. Nem-nem. Ez 
nem az én stílusom, és neki sincs rá szüksége. Ez amolyan 
szívből jövő búcsúztató, de tekinthetjük adósságrendezésnek 
is. Kár, hogy ő ezt már nem olvashatja. 

Valamikor november közepe felé jutott eszembe Pali és 
Kati (mert ők úgy egyek voltak ebben a történetben) egy leve-
lezésem közben, amiben az adakozásról esett szó. Misi és én 
házasságunkat az én nagyszülői házunkban kezdtük, egy kü-
lön szobában, de egy lakrészben a nagymamámmal, aki akkor 
már évek óta (fűtéstakarékosság miatt) a konyhában lakott, ott 
élt. Így a közös életünk hajnalán beruháztunk egy edényszárí-
tó alkalmatosságra, és azt egy hokedlin beállítottuk a fürdő-
szobába, a mosdókagyló mellé, és én ott mosogattam, kü-
lön.(A hűtőnk és mikrónk az előszobában volt.) Persze főzni, 
azt a Mamánál kellett, és hallgattuk is sokszor, hogy miért 
klopfoljuk olyan vékonyra a rántani való húst, de azért meg-
voltunk egymás mellett.  Szóval így éldegéltünk, és ideszü-
letett Szilvi lányunk is. 

Közben Paliék szert tettek egy panellakásra az Őrmezei la-
kótelepen, de mivel a gyerekeik akkor még otthon laktak, nem 
volt szükségük külön lakásra, úgy gondolták, hogy jót tesznek 
valakikkel, akik rászorultabb helyzetben vannak, mint ők, és 
odaadják ezt a lakást ingyen, azaz lakbér kérése nélkül ne-
künk. Hogy külön és kényelmesebben élhessünk. Hogy miért 
éppen ránk esett a választásuk, és hogy s mint beszélték ezt 
meg, azt nem tudjuk, de mi teljesen odavoltunk ettől az aján-
déktól, mert azért nagyrészt annak vettük. 

Már önmagában ez egy nagyon önzetlen, jószívű tett volt, 
ezt nem is akarom lekicsinyelni. De – és ez valahogy most 
erősödött fel bennem, éltem meg az igazi mélységét – még-
sem csak emiatt vagyok annyira hálás nekik. Hanem azért, 
mert ezt az egész kölcsönzést olyan természetességgel tették, 
kezelték, hogy soha nem éreztük azt, hogy bármivel is tartoz-
nánk nekik, hogy nekünk hálásaknak kellene lennünk feléjük. 
Tudom, hogy ezt Isten Lelke formálta ki bennük, mert Ő az, 
aki úgy tud cselekedtetni az emberrel, hogy azt a másik, a 
megajándékozott ne érezze megalázónak, ne legyen mögötte 
felfuvalkodottság, olyan gondolat, hogy mennyire nagyszerű 
is vagyok, hogy én adhatok, ráadásul kérés nélkül. Nem, ezt 
ők teljesen természetes módon tették, mert tetteikben is meg-
élték ezt a két igét: 

„Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az 
ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen 
marad meg abban az Isten szeretete?” (1Jn 3,17); 
„Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, 
kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.” (Gal 6,10) 

És annyira hálás vagyok azért is, mert ezzel nagyon jó pél-
dát hagytak ránk, ahogy mindenki másra is, akikkel ugyanígy 
jót tettek, vagy csak most olvasnak erről. Szintúgy példák vol-
tak előttünk abban is, hogy ha lehetőségünk lesz rá, akkor mi 
is gondoskodjunk a gyerekeink jövőjéről, hogy legalább az  
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életkezdésükben kevesebb nehézséggel kelljen meg-
küzdeniük, hiszen ma már tapasztalatból tudjuk, hogy 
küzdésből, próbából lesz majd elég. 

Ezt akartam elmondani Palinak is, csak a járvány 
miatt, a találkozás hiánya miatt ez elmaradt. Remélem, 
azért érezte, hogy örömet szerzett nekünk, és ezért hálá-
sak voltunk. (Persze megköszöntük ezt annak idején, de 
hát… És biztos vagyok benne, ha ő lenne a szerkesztő, 
nem engedné megjelentetni ezt a cikket. Amúgy, de 
nem mellékesen Pali ingyen szerelte a villanyt az újon-
nan épült érdi házunkban , ahová Őrmezőről költöz-
tünk ki.) 

Ezért most áldásul ezt kívánom-kívánjuk Katinak: 
„Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor érte-
tek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott ti-
teket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek meg-

szentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre 
hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így ré-
szesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 
Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkod-
jatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár be-
szédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a 
mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki sze-
retett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó 
reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti 
szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cseleke-
detben és beszédben.” (2Thesz 2:13-17) 

Hozzáteszem: erősítsen és áldjon meg téged, Kati 
gyászodban is! 

Nekünk pedig legyenek ők követendő példaképek a 
jó cselekvésében! 

Ádány Judit 
 

TALLÓZÓ
 

Adventi csoda 
 

Az adventi csoda sose látszik elsőre, sőt, beleszagolsz és 
büdös bosszúságnak álcázza magát, hiba-arca van, ránézel 
és undorodsz, és hiába emlékszel, hogy tegnap, tavaly, az 
ezredfordulón is volt egy advent, amikor a nehézségből 
lett a pici csoda, nem győzöd meg magad. 

Én tegnap este egy degeszre tömött nap után, ahogy 
hazaértünk a nyirkos játszótérről, és megvacsoráztunk, 
már a fürdéshez készültünk, és én végre otthon voltam, a 
pokolba kívántam a hajtipajtis futárt, hogy most ér ide, 
hogy a tegnapi hiba ilyen későn veri föl hullámait. 

A Magvető Cafés dedikáláson ugyanis az egyik 
Woltos-csomagban meztelen könyvek utaztak el, hiába 
minden jószándék, elcserélték őket, és semmilyen firka 
nem volt tőlem a belső címlapon. Visszatértek hát hozzám 
a könyvek, megérkezett késő este a futár, aki feltűnően ci-
vil volt és kicsit ügyetlen, de kedves, annyira, hogy mikor 
kiderült, most meg azt nem tudjuk, milyen névre kell írni a 
könyveket, felhívta a megrendelőt. Aztán hirtelen azt 
mondta, kihangosítja, hogy halljam őt. 

A csengő-hangú lány megörült nekem, és elkezdett 
magáról meg a nehéz napjáról mesélni, hogy meghalt a 
férje apukája, ma temették, és ő egész nap csak sírt, és a 
temetés miatt mentek ilyen későn a könyvek, melyeket 
úgy várt, aztán mesélt a sorsáról, ami közös volt egy sú-
lyos ponton az enyémmel, és a gyógyulásáról, meg a hit-
ről, amit attól kapott, hogy én felvállaltam. Egyre párásabb 
volt a maszk fölött a szemüvegem, mélyeket szuszogtam, 
álltunk a futárral a kijárási tilalom illegalitásában, az üres 
utcán a berregő autó motorháztetőjén feküdtek a könyvek, 
meg a mesélő telefon, a telefonban egy lány, akiből ömlött 
a szeretet. 

Körbenéztem, és benne voltunk az advent csodájában 
egy idegennel, a futárnak is folytak a könnyei, alig bírt 
megszólalni, amikor letettük a telefont, rám nézett, hogy ő 
különben olasz-tanár egy középiskolában, és csak a férjé-
nek segít, mert olyan sok a munka, és soha sem gondolta 
volna, hogy ilyesmik történnek majd vele a karanténos 
pesti éjszakában. 

Forrás: Grecsó Krisztián  író facebook oldala dec. 12. 
 
 

A tiszta gyermeki szív – ötödikes diák írt zseniális imát a járvány idejére 
 
Megható gyermeki imádságot hozott nyilvánosságra a 
Répcelaki Szent István Király Plébánia a közösségi ol-
dalán: egy ötödikes diák saját kézzel írt kis imát a jár-
vány idejére, amely a gyermeki szív tisztaságával kéri 
Isten segítségét. 

A Vas megyei Répcelakon azt a feladatot kapták hit-
tanórán az ötödikes gyermekek, hogy saját szavaikkal 
megfogalmazva írjanak egy rövid imát – derül ki a 
Szent István Király Plébánia Facebook-oldalának va-
sárnapi bejegyzéséből. 

Az ötödikes Julcsi egészen megható módon teljesí-
tette a feladatot, az alábbi kis fohászt fogalmazta meg, 
kézzel írva: 

Én Istenem, jó Istenem 
Nagyon nem jó ez már nekem. 
Állandóan itthon vagyok, 
Ülök és csak unatkozok. 
Vigyázz kedves szüleimre,  
Rokonokra, testvérekre. 
Hozz szeretetet a földre,  
Tűnjön el a vírus örökre. 
Áldd meg azt a sok-sok kezet, 
Ki-e járvány ellen sokat tett.  
Ámen. 

 
Forrás: https://777blog.hu/2020/11/30/a-tiszta-gyermeki-

sziv-otodikes-diak-irt-zsenialis-imat-a-jarvany-idejere/ 
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Meghallgatott az Úr – csak másként… 
 
Dombtetőn álló házunk teraszáról csodálatos a kilátás. 
Mikor kiültünk oda, olyan érzésünk volt, mintha a lá-
bunk alatt terülne el a hegyektől körbeölelt kis nógrádi 
falu. Nyaranta a viharban még különlegesebb élményt 
nyújtott ez a természet adta helyzetünk. Szinte szem-
magasságból szemléltük a villámok cikázását, amint 
azok a szembelévő hegyen átbukdácsoló viharfelhők 
kiadták mérgüket. Hol jobbra, hol balra vagy éppen 
előttünk csaptak le a villámok. Néha megállapítottuk a 
nagy fényességet azonnal követő mély és igen hangos 
robajból: „Bizony, ez közel volt! Még jó, hogy nem be-
lénk vágott!” 

Idén ősszel szinte ugyanezekkel a szavakkal festet-
tem le helyzetünket egyik kedves barátomnak, akivel 
személyesen ritkán találkozunk. Úgy éltem meg a koro-
navírus második hullámát, hogy ez is nagyon közel 
volt, az is nagyon közel talált be, de minket eddig elke-
rült. Csak nehogy belénk csapjon! Vagyis környeze-
temben egyre többekről hallottam, hogy Covid-
pozitívak, akikkel előtte személyesen is találkoztam. 
Otthoni áhítatunkban a gyerekekkel is azért imádkoz-
tunk rendszeresen, hogy bennünket kerüljön el – ugor-
jon át –, mint a halált hozó angyal a tízedik csapásnál 
Egyiptomban. 

Nem hallgatott meg Úr, jobban mondva meghallgat-
ta az imádságunkat, de másképp döntött, mint ahogy 
kértük. Erről szeretnék most 
bizonyságot tenni. 

Feleségem panaszkodott 
már egy ideje fejfájásra, rossz 
közérzete volt, fáradékonyság 
jellemezte, és folyamatosan 
szemnyomása volt. Végül a 
láza is felment. Látható is 
volt, hogy nincs jól. Erős asz-
szony, nem szokott panasz-
kodni, – hogyan is tehetné az, 
aki öt gyermeket nevel –, és 
még viccelődtem is vele, 
hogy egy anya sohasem be-
teg. Egyik reggel aztán ránk zuhant a felismerés: nem 
érzi a szagokat. Akkor rádöbbentünk, minket sem került 
el a vírus. 

Ekkorra gyermekeim közül ketten is – az egyik va-
sárnap délután – belázasodtak, a hideg is rázta őket. A 
legkisebb fiúnk, aki akkor kilenc hónapos volt, már egy 
ideje csak a beteg anyján lógott. Szerettem volna elvon-
ni édesanyjától, de képtelenség volt. Egy idő után már 
elég volt, ha meglátott, máris éktelen sírásba kezdett. 
Csak az anya! Hívtuk az orvosainkat, gyerekorvost, há-
zi orvost. Gyermekeinknél nem tétováztak, egyből el-
rendelték a tesztelést. Mind az ötnél. Feleségemnél sem 
sokat variáltak: „Majd ha erősödnek a tünetek, jelent-
kezzen újra! Nincs tesztelés.” Minek? – ezt nem mond-
ták ki –, úgyis nyilvánvaló: ő is vírusos. Igyekeztem 

helytállni, és segíteni a családtagjaimon én, aki semmi 
tünetet nem mutattam. Illetve mégis, de az néhány nap-
pal vagy egy héttel korábban volt. De az akkor fel sem 
tűnt! Egyik délutánra felment a lázam. Le is mondtam 
az aznapi szolgálatot. Inkább otthon maradtam, és ki-
aludtam magam. Számtalanszor segített az, ha én meg-
betegszem, akkor szinte csak alszom. Rossz, kaotikus 
álmaim vannak, de kialszom magam. Most is így volt, 
másnapra kutyabajom sem volt. Csak néha éreztem fáj-
dalmat a hátamban, mintha megfáztam volna. De erre is 
van már egy „gyógymódom”: elmegyek futni és „kiiz-
zadom” magamból. (Ezt a „gyógymódot” senkinek sem 
tanácsolom, csak saját felelősségére gyakorolja bárki 
is!) 

Gyerekeimet letesztelték: hárman voltak vírus fertő-
zöttek, ketten negatívok. Nóráról teszt nélkül is tudtuk, 
hogy beteg. Én bizonytalan, mert nincsenek tüneteim, 
leszámítva a már említett délutánt. Így az egész család 
karanténba került. 

Ami először megfogalmazódott bennünk a kontakt-
kutatás során az, hogy szégyelljük magunkat. Két osz-
tály került karantén alá miattunk. A vasárnapi iskolások 
és oktatók szintén karantén alá lettek helyezve. Pillana-
tok alatt 30-40 család került nehéz helyzetbe miattunk. 
Feleségem szinte nem győzte a kialakult helyzetben a 
sajnálatát kifejezni. Én ugyanezt tettem a vasárnapi is-

kolás szülők felé. Bizony, jó 
volt megtapasztalni, hogy 
mindenkitől csak a bátorítást 
kaptuk, az együttérzést. (Le-
het, hogy akik másképp gon-
dolták, inkább nem szólaltak 
meg, de a többségben mégis 
csak az volt: „ma ti, holnap 
lehet, hogy mi.”) Emellett so-
kan biztosítottak bennünket 
arról, hogy imádkoznak is ér-
tünk. 

Ez utóbbira szükségünk is 
volt. Gyermekeim könnyedén 

vették az akadályokat. Leszámítva a fáradékonyságot és 
az étvágytalanságot, különösképpen nem mutattak más 
tüneteket. Ezen felbátorodva ki is küldtük őket egyik 
nap a kertbe. Nem telt el sok idő, mikor középső fiam 
sírva jön be a kertből, kezét fájlalva. Ráesett, és a csuk-
lója visszabicsaklott. Feleségem, aki egészségügyes, 
nem tétovázott, hívta a gyerekorvost, mert a tünetek 
alapján könnyen lehet, hogy eltört a koronavírusos fiam 
keze. Ezzel újabb viszontagság vette kezdetét. 

Az orvos mentőt hívott. Mentőre várva közösségi 
oldalon imatámogatást kértem, mert sejtettem, nem lesz 
egyszerű eljárás az, ami ránk vár. Kértem Istent, hogy 
járjon előttünk, és adjon kedvességet azoknál, akiknek 
el kellene látnia bennünket. A mentő két óra múlva 
megérkezett. Fiam fájdalmai addigra enyhültek a be-
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adott fájdalomcsillapító miatt, de ettől még orvosnak is 
meg kell vizsgálnia. A mentőorvos beöltözött a védőru-
hába. Én voltam a kísérő, mert a fiam kiskorú. Beültünk 
a mentőbe. Szokásos kikérdezés megtörtént. Közben 
megy a rádiózás, hogy hova vigyenek, mi az eljárás 
ilyen esetben? Hallottam a háttérben, hogy nagyon törik 
a fejüket, hogy mit csináljanak. 

Megérkeztünk a sürgősségire a bejárathoz. Kint vá-
rakoztunk a bejáratnál (még jó, hogy szép időnk volt), 
tisztes távolságban mindenkitől! Ez természetes. Belát-
ni a pulthoz, ahol a mentőorvos még mindig teljes fel-
szerelésben igyekezett a helyzetet felvázolni. Testbe-
szédéből láttam, hogy vitatkozik. Fiam türelemmel vá-
rakozott. Fájt a keze, de jól tűrte. Végre kijött a mentő-
orvos. Tájékoztatott arról, hogy igazából nem ide kellett 
volna hozniuk, de most keresnek valakit, aki lejön, és 
menjek utána, egy mellékajtón bevisznek. Követtem. 
Mégsem vittek be, visszamen-
tünk a bejárathoz. Kijött a be-
tegirányító hölgy. Megnézte a 
beteget. Megbizonyosodott ő is, 
hogy a fiam igazolt Covid-os. 
Én kontakt voltam, de ezért 
akár én is lehettem fertőzött. 
Tehát mindketten járványügyi-
leg veszélyesek voltunk. Felajánlotta, hogy menjünk be, 
de bent zsúfoltság volt, leülni sem tudtunk volna, és ott 
is voltak már fertőzöttek. Miután még mindig szépen 
sütött a nap, és a hűvös idő is elviselhető volt, ezért kint 
maradtunk a szabadban. Tovább várakoztunk, fiam nem 
panaszkodott, egy igazi hős. Megesett a szíve rajtunk 
egy másik betegirányítónak, de ő sem tudott érdemben 
segíteni. De legalább jót beszélgettünk, tisztes távol-
ságból. Végül megérkezett az orvos, beöltözve. Kedves 
volt. Odafigyelt a fiamra. Megvizsgálta. Az egész nem 
volt több 5 percnél. Meg kell röntgenezni a fiam kezét. 
Újabb tortúra. Ki végzi el, hogyan jut be a röntgenhe-
lyiségbe a fiam? Az orvos intézkedett, közben az elő-
térben levette a védőruhát, hiszen azzal nem mehet to-
vább. Ez is majd 5 perc. 

Újabb várakozás. Jött egy kedves hölgy. Ő volt, aki 
a röntgent elkészíti. De hogy menjen be a fiam? A ké-
szüléket nem lehet kihozni! Ki viszi be? Tanácstalan-
ság: öltözzön be ő is védőfelszerelésbe, vagy csak az, 
aki bekísér bennünket? Újabb várakozás, míg eldőlt, 
hogyan legyen. Bemehettünk. Elvégezték a vizsgálatot. 
Ez is néhány perc volt csupán. De hogyan tovább? 
Menjünk vissza a bejárat elé az utcára, vagy…? Végül 
sikerült az ügyeletes orvossal beszélni, aki megvizsgálta 
a fiamat. Azonnal jött, így megvárhattuk a folyóson, 
ami egyébként üres volt. Jött is az orvos. Most is na-
gyon kedves volt. Be kell gipszelni a kezét a fiamnak! 

Azt hiszem, kitalálja a kedves Olvasó: de hol és ki 
gipszelje be? Jött egy köpcös ember, teljes védőfelsze-
relésben. Látszott rajta, hogy szenved alatta. Épp hogy 
körbeérte a köpeny. Kinyitottak egy helyiséget. Gyor-
san és szakszerűen begipszelte a fiam kezét. Végeztünk. 

Most már csak haza kellett jutnunk valahogy. Miután 
Covid-fertőzött volt a fiam, és én is vírushordozó lehet-
tem, ez sem volt egyszerű eljárás. De legalább a fiam 
kezét ellátták. 

Azt kell mondanom, hogy Isten meghallgatta az 
imádságokat. Minden egészségügyi dolgozón látható 
volt, hogy segíteni akartak, kedvesek voltak, segítőké-
szek és tanácstalanok. Egy rossz szó nem hagyta el a 
szájukat. Hősiesen tűrték, hogy felvegyék a védőruhát 
arra az öt percre, amíg velünk kontaktusba kerültek, 
hogy azután megszabaduljanak azonnal azoktól. Még a 
köpcös ember is tűrte. Izzadt alatta. Nehezen kapott le-
vegőt. De végezte a munkáját, amire felesküdött, hősie-
sen. A kérdés végig ott lebegett körülöttük: hogyan ke-
rüljék el a fertőzést, ami akár végzetes is lehet rájuk 
nézve, miközben eleget tesznek a hivatásuknak. Ked-
vességet találtunk az embereknél. És le a kalappal előt-

tük! De senkinek sem kívánom, 
hogy átéljék ezt a tortúrát! 

Végül az első körben negatív 
tesztet produkáló gyermekeim 
is megfertőződtek, így összesen 
34 napot voltunk karanténban. 
Engem eddig nem teszteltek. De 
járványügyileg úgy tekintettek 

rám, mint aki átment a fertőzésen, és így az utolsó 10 
napos karantén során csak a megfertőződött lányom 
volt karanténban. Az addig meggyógyultak, és én is el-
hagyhattuk a házunkat. Ez könnyebbé tette a bevásárlá-
sokat és egyéb ügyeink intézését. 

Mit tanultunk meg ezalatt az idő alatt? Először is. 
Említettem a szégyenérzetet. Ez alaptalan. Nincs miért 
szégyellni magunkat. Ezt a fajta megbélyegzést a Sátán 
akarja ránk erőltetni. Valóban igaz, amit írtak is nekünk 
többen: „Ma ti, holnap mi!” Ezt jó, ha észben tartjuk, ha 
bennünk lenne a hajlam arra, hogy nehezteljünk bárkire 
is, hogy „miatta” kellemetlen helyzetbe kerülünk. Pél-
dául azért, mert meg kell oldani az otthon maradó kon-
takt gyermekünk felügyeletét. Ma te, holnap én. Ebbe 
még belegondolni is tragikus, hogy ez úgy is megfo-
galmazható: „én szinte tünetmentesen átestem a fertőzé-
sen, te lehet, hogy belehalsz.” 

Azzal kezdtem az elején, hogy imádkoztunk gyer-
mekeimmel védelemért: kerüljön el bennünket a vírus! 
Nem ez történt. Átestünk rajta. Jobbat tartogatott a 
számunkra. Úgy mentünk át a fertőzésen, hogy külö-
nösképpen nem szenvedtünk attól. Nem maradtak visz-
sza szövődmények. Miután pedig átmentünk rajta – ha 
igaz a hír –, akkor egy ideig védettek vagyunk. Ki tudja, 
hogy ezzel nem egy komolyabb fertőzéssel szemben 
tett-e immunissá így Isten? 

Ehhez még annyit, amit egy barátom fogalmazott 
meg velem kapcsolatban. Azon gondolkozott el, hogy 
ha 2017-ben nem váltok drasztikusan életmódot a ki-
alakult cukorbetegségem miatt, akkor vajon most mi 
történt volna velem? Hiszen kétszerese a rizikója annak, 
hogy egy cukorbeteg belehal, vagy súlyosan megbeteg-
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szik a koronavírus fertőzésbe, mint annak, aki nem cu-
korbeteg. Isten, ahogyan a barátom megjegyezte, már 
2017-ben kezdett felkészíteni arra, hogy most szembe-
nézhessek a veszéllyel. Lehet, hogy ez így van! De az 
biztos, hogy ez egy újabb bizonysága annak, hogy Isten 
előre tervez. Nincsenek véletlenek az ember életében, 
és Isten mindenről tud, és ha megenged valami nem 
szeretem dolgot, azt is értünk teszi. A drasztikus élet-
módváltás, amit Isten elért nálam a maga módszerével, 
hatékonynak bizonyult abban, hogy nem volt még szív-
infarktusom vagy agyvérzésem, holott a magas rizikó-
faktorú csoportba tartozom/tartoztam. Ezért pedig hálá-
val tartozom Istennek, mert hiszen én kértem, hogy 
hadd lehessek gyermekeim életében tevőlegesen jelen. 

Jó volt megélni azt is, ahogyan körülvettek szerete-
tükkel a testvérek. Mikor be voltunk zárva a karantén 
miatt, akkor főztek ránk. Készen hozták az ételeket, 
hogy Nórának ne kelljen betegen a konyhában állnia. 
Bevásároltak nekünk. Jó volt látni és megélni a testvéri 
szeretetet, odafigyelést, segítségnyújtást. 

Egyúttal nehéz megélni azt is, hogy valahogy úgy 
vagyunk, mint Jób, amikor kapja a rosszabbnál rosz-

szabb híreket. Még fel sem tudja dolgozni az egyik 
veszteségről kapott hírt, amikor jön a másik szolga, és 
még súlyosabb tragédiáról hoz híreket. Csak úgy kap-
kodjuk a fejünket! Ki tud segíteni ebben a helyzetben? 

Természetes a mi Urunk. Azt mondja a tanítványok-
nak: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Isten-
ben, és higgyetek énbennem.” (Jn 14:1) Amikor szinte 
megolvad a szív a félelemtől a nyugtalanító események 
miatt, akkor bátorítást ad Jézus szava. Csak higgyünk 
Istenben és higgyünk Krisztusban! Istennek hatalma 
van megtartani bennünket minden körülmény között is! 
Ha a Sátán el is veheti földi életünket, nincs hatalmá-
ban, hogy kárhoztasson bennünket. Elrejtett életünk van 
Istenben, ha valóban követjük Krisztust! Ha valódi kö-
vetői vagyunk Jézusnak, akkor már örök életünk van. 
És ezért nincs miért aggódnunk! Az elmúlt időszak 
ezekben erősített meg bennünket, feleségemmel. 

Az Úr adjon védelmet minden kedves Olvasónak 
ebben az utolsó időket idéző világjárvány közepette is! 
 

Horváth Zsolt lelkipásztor 
 

Forrás: MERA facebook/Kincsesláda 49.hét 
 

 

A kizsákmányolás kultúrája 
 

Ferenc pápa hívta össze azt a találkozót november 19-21. között, melynek keretében közel kétezer fiatal közgazdász 
gondolkodott együtt azon, hogyan lehet befogadóbb és fenntarthatóbb gazdaságot építeni. 
 

Talán már néhány olvasónak ismerősen cseng a fülében 
ez a cím és már alapvető érdeklődéssel közelít a témá-
hoz, viszont annak érdekében, hogy azok figyelmét is 
elnyerjem, akik eddig semmit sem hallottak erről a kez-
deményezésről, néhány szóban így foglalnám össze Fe-
renc Gazdaságát: lelkes, igazságot kereső fiatalok és 
bölcs, harcedzett veteránok találkozója egy forradalmi-
an új vallás-gazdaság kontextusra épülő kísérlet megva-
lósításáért. 

Miről is van szó tehát? Egy olyan korban élünk, ahol 
itt Európában és a környező nyugati kultúrákban jólét 
vesz bennünket körül. Sokkal 
inkább küzdünk itt spirituális, 
kulturális és pszichológiai vál-
sággal, mintsem gazdaságival, 
amely a szegénységnek szintén 
egy megjelenési formája. Ta-
lán nem véletlenül van így, ta-
lán nem véletlenül vagyunk 
kiüresedve… 

Hiányzik valami a kultú-
ránkból, ami felpezsdítené a 
lelkünket és az igazság talajára 
állítaná, nem pedig arra a vat-
tacukorra, amelyben jelenleg élünk. 

Igen, egy vattacukorral kibélelt Európában élünk, 
ahol nem vesszük azt észre, hogy milyen áron élvezhet-
jük mi mindazt, ami körbevesz bennünket. Mire is gon-
dolok pontosan? Nézzük meg egy példán keresztül: itt 

vannak a ruhaneműk, amelyeket ma olcsón szerzünk be, 
de vajon milyen áron? Magyarországon miért nem állí-
tanak elő egyetlen farmernadrágot sem? Talán azért, 
mert máshol ki lehet zsákmányolni a munkaerőt és egé-
szen olcsón elő lehet állítani. De hol vagyunk mi ebben 
a folyamatban? 

Ki figyel ma arra, hogy a vásárlásával valójában 
voksol is, voksol a kizsákmányoló és kényelmes kultúra 
mellett, rábólint a szegény keleti munkaerő alacsony 
bérére, s ezzel leadja a szavazatát egy olyan jövő mel-
lett, ahol senkinek sem jelent problémát a vagyoni 

egyenlőtlenség. Mindezzel 
nem azt szeretném mondani, 
hogy ne vásároljunk a jövőben 
keletről érkező ruhaneműt, 
csupán egy nagy felkiáltójelet 
szeretnék tenni a Ferenc Gaz-
daságával együtt amellett, 
hogy tennünk kell valamit 
azért, hogy a gazdasági dönté-
seink egyéni és társadalmi 
szinten is integrálják magukba 
az összes égető sürgősségű 
kérdést, mint az adóparadi-

csomokat, a technológia megosztását a szegényebb tér-
ségekkel, az emberhez méltó munkát, a befektetések 
etikai kérdéseit, stb. 

Az emberiség ugyanis útkereszteződéshez érkezett. 
Pontosabban fogalmazva az emberiség tehetősebb része 
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az, aki választhat aközött, hogy kilép e önmagából a ki-
zsákmányolt anyaföld és az elmaradott emberek, társa-
dalmak irányába, vagy pedig a saját hasznát növeli, mi-
közben a háborúk tovább folytatódnak, a föld átlaghő-
mérséklete tovább nő, a faji diverzitás és vele együtt 
azok immunitása is csökken, amely újabb, a jelenlegi-
hez hasonló vírusokhoz vezet. 

Véleményem szerint Ferenc Gazdasága azt kéri 
mindenkitől, hogy merjen az igazság oldalára állni és 
legyen nyitott a lehetséges megoldásokra, amelyekkel 
olyan kultúrát építhetünk, amelyet egyre inkább az adás 
kultúrája jellemez, és amely valóban fenntartható és 
nemcsak kevés ember hamis boldogságát, hanem min-
den ember valódi boldogságát szolgálja. Assisi Szent 
Ferenc szegény lett és emiatt Isten be tudott lépni az 
életébe, nekünk is hasonló úton kell járnunk, adni a má-
siknak, hogy Isten betölthesse a bennünk, nyugati em-
berekben lévő ürességet. Az eddigieket a Ferenc pápa 

által az „Economy of Francesco” hallgatóihoz intézett 
részlettel foglalnám össze: 

„A közös ház gondozása olyan erőfeszítést igényel, 
mely megváltoztatja az életstílust, a termelési és fo-
gyasztási modelleket és a mai társadalmat irányító, 
megszilárdult hatalmi struktúrákat. Ha ezt nem teszitek, 
nem csináltok semmit – szögezte le a pápa. – Közösségi 
és intézményes vezető csoportokra van szükség, melyek 
magukra vállalják a problémákat.” 

A Ferenc Gazdaságán részt vett magyarországi csa-
pat továbbra is rendszeresen találkozik az online térben, 
hogy átbeszéljék a konferencián kapott tartalmakat és 
végiggondolják, miként lehetne mindezt hazánkban 
megvalósítani. Amennyiben ez a téma felkeltette érdek-
lődésed és tettrekészséged, írj Nagy Szilárdnak az aláb-
bi e-mail-címre: szilard.szili@gmail.com. 

Nagy Szilárd 
Forrás: https://777blog.hu/2020/12/10/a-kizsakmanyolas-

kulturaja/ 
 

 

 
 

Nincs könnyebb a hitnél, heti egyszer 
elmegy az ember a gyülekezetbe, 
hogy leborotválja kicsit elszőrösödött 
lelkét, kiöltözik szépen, befújja magát 
jóillatúra, és elvárja, hogy mindenki más is 
ezt tegye, csak nem fog büdösek vagy 
lepattantak társaságában ücsörögni, 
mert milyen lenne már, szépen énekelget is, 
nézelődik jobbra-balra, köszönget kedvesen, 
társalog illedelmesen, kávézik, pogácsázik, 
és bevackolódik az általános jóérzésbe.  
Nincs nehezebb a hitnél, nemcsak hogy  
legyek jó és tartsam be a kétszáztizenhét 
parancsolatot, jegyezzem meg a főbűnöket 
és a sarkalatos erényeket, de még a közösségi 
életben is vegyek részt, kenegessek 
jótékonysági szendvicset, templomtakarításkor 
sürögjek-forogjak, aki rám önti a lelkét, 
meghallgassam, imába foglaljam, 
ne feledjek el minden pillanatért  
hálát adni, azért, hogy élek, lélegzem, 
azért, hogy kering a vérem, és a családom  
egészséges, könyörögjek betegekért, 
magányosakért, bajba jutottakért, 
dicsőítsem az Urat nagyságáért, 
irgalmáért, felemelő kegyelméért, 
és még maradjak is csöndben, 
hogy meghalljam a hangját, hát huh! 

Nincs nehezebb a hitnél, mikor rájövök, 
hogy hoppá, ez nem kevesebb annál,  
amit a többi ember megél, nem csőlátás,  
nem homokba dugott fej, nem zárt klub, 
hanem egybeolvadás a világgal, 
a természettudománnyal, a művészettel, 
mindenki fájdalmaival és örömeivel, 
az elhagyottakkal és a megszomorítottakkal, 
a jókkal és a bűnösökkel,  
csak magával a bűnnel nem, szóval most 
cipelhetek magammal és babusgathatok 
a világon mindent és mindenkit egyszerre. 
Nincs könnyebb a hitnél, mikor rájövök, 
hogy semmi sem tilos, csak nem minden 
válik javamra, nem ugrom szakadékba, 
nem belezem ki magam egy vadásztőrrel, 
nem megyek kuplerájba, orgiára, 
nem lopom meg a másikat, bár tehetném, 
nem hazudok kicsiben, se nagyban, 
amúgy meg megáldhatom, bejárhatom 
az egész világot, átjárhatom örömmel. 
 

Lackfi János
 

Forrás: facebook/jóéjtpuszi dec. 12. 
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AKI SZERETETET KÖVETEL, AZT SOSEM FOGJÁK SZERETNI 
 

„Az a gyerek, aki azt tapasztalja, hogy csak akkor szeretik, ha megfelel mások elvárásai-
nak, kénytelen valamilyen neurózissal válaszolni, legkésőbb akkor, amikor kudarcot vall 
valamiben. Aki ugyanis nem tanulta meg, hogy bízzon magában, saját erejében és képes-
ségeiben, az embertársaiban sem fog megbízni, és persze arra sem lesz képes, hogy 
egészséges bizalommal legyen Isten iránt. 

Az ekkléziogén (egyházban szerzett) neurózisok legsúlyosabb következménye az, 
hogy egy kiszámíthatatlan, haragos Istent, akinek örökké a bosszún jár az esze, egy 
olyan Istent, akitől félni kell – egy ilyen Istent senki sem lesz képes ’teljes szívéből és 
teljes lelkéből’ szeretni, ahogy a Biblia kívánja. Szeretni nem lehet parancsszóra, csak 
szabadon. Aki szeretetet követel, azt sosem fogják szeretni.” 

(Elke Endraß – Siegfried Kratzer: Megbetegítő hit? Kiutak a válságból, Kálvin Kiadó, 2006) 

Forrás: Háló Gyula lp. facebook 
 
 
 

GYEREKSAROK
 
 

 
 

Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy Simon Dávid és 
Viola testvéreink családja egy fővel bővült. 

2020. szeptember 20-án megérkezett hozzájuk Abigél, 
testvéreink első gyermeke. 

Isten áldását kívánjuk a kis család életére! 
 

 

 

 
 
 

Gyermekbemutatás 

 

Kotán Péter és Melitta testvéreink október 11-én hozták 
el a gyülekezetbe elsőszülött gyermeküket, Zentét, hogy 
együtt örüljünk velük, és imádkozzunk a kicsiny életért. 
 

Isten áldást kívánjuk a kis család életére! 
 
 

 

  

Boldog születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük a novemberi és decemberi születésnaposokat! 
 

Máté Dániel (nov. 4.), Olajos Lázár (nov. 21.), Máté Benjámin (dec. 31.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 
Szeretettel köszönt-
jük novemberben 

született 
testvéreinket! 

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vité-
ze!” (2Tim 2,3) 
 

Mit jelent hordozni és elhordozni? Az a baj, hogy nem tudjuk igazán. 
Fellelkesülünk, akarunk tenni valamit, azután, ha valami, vagy valaki 
nehéz lesz, azt már nem vállaljuk. A Jelenések könyvében olvassuk, 
hogy oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában (3,12). Mit 
csinál az oszlop? Hordoz, elhordoz. Isten számára nem leszel alkal-
mas ember, ha nem tanulsz meg hordozni. Elhordozni olyan embere-
ket, akik nem könnyűek. Istenünk olyan embereket keres, akik osz-
lopként akarnak élni. A munkának láthatatlan terhét viselni, amiért 
nem jár dicséret. Az Úrért hordozd a munkának terhét, amit Ő tett 
rád. Jó lesz hallani, hogy „Jól van jó és hű szolgám”. Ennek az Úrral 
való kapcsolat a titka. Legyen mindig időtök, hogy kifejezzétek az 
Isten iránti szeretetet, és Ő viszonozza. Erre azért van szükségetek, 
hogy megerősödjetek az engedelmességben, és így alkalmasak lesz-
tek mások elhordozására. 

Lukács Edit 

 
Rück Sándorné (nov. 1.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Trethon Gergely (nov. 29.) 

 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
decemberben 

született 
testvéreinket! 

„Ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen 
küzd.” (2Tim 2,5) 
 

Néha olyan dolgokért küzdünk, ami nem éri meg a fáradozást, és 
feladjuk a maradandó dolgokért való harcot. Ez szabálytalanság. 
Testi kívánságainkkal, indulatainkkal szemben sok harcot kell foly-
tatnunk. Tudnunk kell, hogy mikor szabályos a harcunk. Ha az Ige 
vezetését keresitek, akkor megtaláljátok benne a világosságot, és 
meglátjátok, hogy igeszerű-e, amiben éppen jártok. Ha az Igét ol-
vassátok és elmélkedtek rajta, meg fogjátok tudni, hogy hol követ-
tetek el szabálytalanságot. Fontos szabály a szeretet parancsa. Jézus 
tanítványait a szeretetről lehet megismerni. Szeretetben járni, be-
szélni, minden szeretetben történik a tanítványok életében. A har-
cokban vezetésre van szükségetek, a Szent Szellem megmutatja a 
szabályos harcmodort. Ne szokás szerint éljétek át a küzdelmet, ha-
nem vezetés szerint. 
 

Lukács Edit 

 

Máténé Csikéri 
Noémi (dec. 6.) 
Simola Ilona 
(dec. 6.) 
Kotánné Bodnár 
Jolán (dec. 9.) 
Ádány Béláné 
(dec. 12.) 
Göczi János 
(dec. 12.) 
 

 

Bodóné Nagy-
Lukács Doroti 
(dec. 22.) 
Pintér Tibor 
(dec. 22.) 
Brindza Beatrix 
(dec. 27.) 
Kusztor Péter 
(dec. 27.) 
Zákány Gábor 
(dec. 29.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 

A járványhelyzet alatti online is-
tentiszteleti alkalmaink: 

Dec. 25. 10 óra 

Dec. 27. 10 óra és 17 óra 

Dec. 31. 18,30 óra – Óévi IT 

Jan. 1. 18,30 óra – Újévi IT 

Január 3-tól a szokásos vasárnapi 
alkalmak: 10 óra és 17 óra; csütör-
tökönként 18,30 óra bibliaóra. 

A bibliaköri és ifi alkalmak szintén 
online formában lesznek megtart-
va. 

Betegeink 
 

Simon Lászlóné 
Pintér Tibor 
Vétek Ferencné 
 

„Annakokáért vegyétek föl az Is-
tennek minden fegyverét, hogy 
ellentállhassatok ama gonosz 
napon, és mindeneket elvégez-
vén megállhassatok. Álljatok hát 
elő, körül övezvén derekatokat 
igazlelkűséggel, és felöltözvén az 
igazságnak mellvasába, És 
felsarúzván lábaitokat a békes-

ség evangyéliomának készségé-
vel; Mindezekhez fölvevén a hit-
nek paizsát, a mellyel ama go-
nosznak minden tüzes nyilát 
megolthatjátok; Az idvesség si-
sakját is fölvegyétek, és a Lélek-
nek kardját, a mely az Isten be-
széde: Minden imádsággal és 
könyörgéssel imádkozván min-
den időben a Lélek által, és 
ugyanezen dologban vigyázván 
minden állhatatossággal és kö-
nyörgéssel minden szentekért.” 

(Ef 6, 13-18) 
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