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Mondd el! 

Mielőtt eloltod a gyertyát, 
S elnémul a karácsonyi láz, 
tégy számadást újra magadnak: 
épült-e benned a lelki ház? 

Mondd el! Mondd el, ha nem is kérdik, 
hogy találkozásod volt vele…  
s ebben az áldott karácsonyban 
számodra is van helye. 

Mondd el, hogy gazdagabb lettél, 
s Benne hited szárnyakat kapott, 
és cserébe a rossz szívedért 
Önönmagából egy részt adott. 

Mielőtt eloltod a gyertyát, 
és becsukod csendben a Bibliád, 
köszönd meg mindnyájunk nevében 
az első karácsony éjszakát! 

Tamaska Gyula 

 

„Testet alkottál nékem” 
(Zsid 10,5–9) 

Ezekben a napokban a csodálatos karácsonyi 
történetre emlékeztet bennünket minden. Otthonaink-
ban és imaházunkban Isten hozzánk érkező, „kimond-
hatatlan ajándékának” figyelemfelkeltő jelei sorakoz-
nak. Ezen túlmenően e kegyelem- és örömteljes törté-
net üdvösségünket eredményező gyümölcsei is figyel-
met kapnak a hálás családokban és gyülekezetekben. 
Ahhoz pedig egy egész hónap állt rendelkezésünkre, 
hogy a Bibliánkat széles körben átszövő, és annak üze-
netét jórészt meghatározó, Karácsonyt előkészítő ád-
venti gondolatok jegyében készüljünk minderre. Sem-
miképpen sem feledkezhetünk azonban meg arról a ti-
tokzatos, de sorsdöntő üdvtörténeti mozzanatról, amely 
– noha kevés szó esik róla Bibliánkban – az Úr Jézus 
földre jövetelét megelőző, azt meghatározó és eldöntő 
eseményekbe enged bepillantást. 

Sokatmondó az a tény, hogy a fenti cím erede-
tileg a Zsoltárok könyvében (40,7) jelenik meg, még-
hozzá a zsoltáríró ajkán, önmagára nézve. Igaz, hogy 
ezen a helyen (a héber szövegben) a „test” szó helyett a 
„fül” található. Vagyis a zsoltár írója az engedelmes fül 
Isten általi megteremtéséről beszél magára vonatkozó-
an. Persze az is igaz, hogy testet (életet) is kapott – bár 
Isten Fiától eltérő módon. Nála a – mindnyájunkra néz-

ve lehetséges és kívánatos – sorrend a következő: a test 
(az élet) létrehívása, majd az engedelmesség (erre utal a 
fül említése) kimunkálása. Amikor azonban a Zsidók-
hoz írt levél írója az Úr Jézus Krisztus földre jövetelére 
alkalmazza ezt a megfogalmazást, akkor a „fül” helyett 
„testet” említ. Megváltónknál azonban a zsoltáríróéhoz 
képest megfordul a sorrend: először történik az Atya 
földre küldő akaratának engedelmes felvállalása, és ezt 
követi a testet öltés. 

A Sátán bennünket kárhozatba taszítani képes, 
ellenállhatatlan hatalmának kegyelmes golgotai megtö-
résében csúcsosodott ki az Úr Jézus második engedel-
mességi gesztusa: „Ímé, itt vagyok…, hogy cseleked-
jem, ó, Isten, a te akaratodat” (9. vers). 

Karácsonykor az értünk földre jövő, drága 
Megváltó példa nélküli testet öltését és követhetetlen 
golgotai áldozatát értékeljük mérhetetlen nagyra, test-
véreim! És legyünk készek az Ő követhető és követen-
dő példájának vállalására: földi létünk hálás elfogadása 
mellett jelentkezzünk mindnyájan Istenünknél, reánk 
vonatkozó akaratának hűséges cselekvésére is! 

Dr. Almási Tibor lelkipásztor
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
December 4-én, a gyülekezeti tanácskozási órán választottuk meg újra gyülekezetünk vezetőinek Ádány Mihály és 
Gulyás Jenő presbiter testvéreket. Ehhez kapcsolódva kértem beszélgetést Gulyás Jenő testvéremtől. Ez lesz az első 
„interjú” abban a sorban, amit folytatni szeretnénk a továbbiakban is, „Ismerjük egymást?” címmel. 
 
 
Kérlek, mesélj a szüleidről, a gyerekkorodról! 

Édesapám id. Gulyás Jenő, 
édesanyám Bocska Borbála volt. 
Mindketten a régi árvaházi gyüleke-
zetbe jártak, ott ismerkedtek meg, 
majd házasodtak össze. Én 1945. ok-
tóber 16-án születtem, egy szem 
gyerekükként. A régi árvaház mö-
gött lévő egyik ház földszinti laká-
sában laktunk. 

Általános iskolába először a Villányi útra jár-
tam, második osztálytól pedig a Köbölkút utcai iskolá-
ba. Nem voltam kitűnő tanuló, inkább erős közepes, de 
úgy hetedik osztálytól valami oknál fogva javultak az 
eredményeim. A József Attila Gimnáziumban már job-
ban tanultam, ezért érettségi után főiskolára mentem, 
ahol közlekedési üzemmérnökként végeztem. 

Milyen emlékeid vannak a gyerekkori gyülekezetbe já-
rásról, kapcsolataidról a többiekkel? 

Rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, sőt édes-
anyámmal mindig mentem énekórára is. Élénken em-
lékszem arra, hogy az énekkar hátsó sorában sokszor 
játszottam „prédikálósat”. A pad volt a szószék, arra 
tettem a Bibliát és így játszottam. Aztán volt olyan is, 
már nagyobb koromban, hogy a matek leckét is ott ké-
szítettem el a hátsó sorok közt. 

Természetesen nekem is kellett bizonyos al-
kalmakkor verset mondanom a gyülekezet előtt, ami 
igen nagy stresszhelyzetet okozott nekem, nem szeret-
tem szerepelni. Ez az érzés azóta is elkísér. 

Emellett persze jártam vasárnapi iskolába is, 
ami kicsit rendszertelen volt. Akkortól vált rendszeres-
sé, mikor Szakács testvér már itt szolgált a gyülekezet-
ben. Sajnos az én korosztályomból nem voltunk túl so-
kan: Novák Gáborral, Novák Lacival és Békefi Mihály 
fiával alkottunk egy kis csapatot. A nálunk idősebb fia-
talokkal akkor kerültem közelebbi kapcsolatba, amikor 
betagolódtam a pengetős zenekarba, amit Tokaji István 
vezetett. Ezek a kapcsolatok máig élnek, persze főleg 
azokkal, akik most is ebbe a gyülekezetbe járnak. 

Hívő életünk igazi kezdete a megtérés. Kérlek, mondd 
el, Veled hogyan történt ez? 

Nagy pillanat volt ez, gondolom mindenkinek 
az. Nyolcadik osztályos voltam, és az iskolában, az 
egyik szünetben kint ültem a sportpálya mellett. Ponto-

san nem tudom, hogy mi váltotta ki bennem ezt az él-
ményt, de akkor döbbentem rá Isten valós és kézzel-
fogható létezésére, akkor találkoztam az én mennyei 
Atyámmal. Annyira megérintett Isten, hogy percekig 
sírtam ott örömömben, alig tudtam visszamenni az osz-
tályterembe. Akkortól megváltozott a gondolkodásom, 
tudtam, hogy Vele akarok élni, szükségem van rá. 

1961-ben merítkeztem be a Wesselényi utcai 
gyülekezetben, mert nálunk nem volt bemerítő meden-
ce. 

Hogyan lettél 
„gyülekezeti mun-
kás”? 

Amint 
mondtam, a pen-
getős zenekarban 
már tevékenyked-
tem, sőt egy idő 
után vezettem is 
azt. Közben, a 
megtérésem után 
kibővültek a gyü-
lekezeti elfoglalt-
ságaim. Imaórát 
vezettem, igehir-
detést bízott rám 
Isten és a gyüle-
kezet. Rendszere-
sen jártam ún. 
szórványmisszió-
ba, Érdre, Soly-
márra, 
Pilisvörösvárra és 
Pestlőrincre. Ehhez kapcsolódik még, hogy később el-
végeztem a gyülekezetimunkás-képző tanfolyamot is, 
ami három évig tartott és szombatonként kellett járni az 
előadásokra. 

1978-ban választott meg a gyülekezet elöljáró-
nak, 1980-ban avattak fel diakónussá, majd 1984-ben 
lettem presbiter. 

Van-e olyan igéd, ami meghatározta az életedet? 

Igen, mégpedig a Jeremiás siralmai 3. részéből: 
„Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz. Üljön hát 
magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajt-
sa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, 



M A N N A   2005. december 

 3 

ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre 
az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon 
szeret.” Ez az ige nagyon beigazolódott az én életem-
ben. 

Térjünk vissza még egy kicsit 
a „világi” életedhez is. A fő-
iskola után hogyan alakult a 
pályafutásod? 

A főiskola után elvit-
tek katonának, ez két évet je-
lentett az életemből. Az első 
munkahelyem a Volán Tefu 
lett, itt 10 évig dolgoztam, 
utána a Volán Tröszt-nél foly-
tattam, itt is 10 évig voltam, 
majd a Volánbusz követke-
zett, ahol azóta is, 17 éve dol-
gozom. Húsz évig tanítottam 
egy közlekedési szakközépis-
kolában, először nappali tago-
zaton, majd nagyrészt esti ta-
gozaton. Ez másodállás volt. 

A munkához kapcso-
lódott még, hogy elvégeztem 
egy 3 éves felsőfokú árszakér-
tői, majd egy felsőfokú adó-
szakértői képzést is. Most is 
ezek határozzák meg a tevé-
kenységemet a munkahelye-
men. 

Következő kérdésem a csalá-
dodról szól. Hogy találtad meg párodat, hogyan ala-
kult közös életetek eddig? 

Feleségemet, Estillát a „szórvány missziónak” 
köszönhetem, hiszen Érden ismerkedtünk meg, ahová 
eljártam igét hirdetni. 1975-ben házasodtunk össze, a 
közös életünket egy érdi albérletben kezdtük, majd egy 
régi ismerősöm, ált. iskolai, napközis tanító nénimhez 
kerültünk, szintén albérletbe. Ez itt az imaházhoz közel 
volt, a Bakator utcában. Ide született 1976-ban Boglár-
ka lányom. Közben lehetőségünk adódott egy társashá-
zi építkezésben részt venni, majd be is költöztünk a 
XII. kerületben, a Nárcisz utcában lévő otthonunkba. 
1978-ban született Csaba fiam, 1983-ban Kinga lá-
nyom, végül 1988-ban Zsombor fiam. 

Ha jól tudom, amíg Zsombit vártátok, akadt ”némi” 
nehézség az életetekben. 

Igen. Estilla veszélyeztetett terhes volt, és saj-
nos hónapokig kellett kórházban feküdnie. De Isten se-
gítségével megoldódtak a hétköznapi próbatételek, a 
másik három gyerek ellátása, a kórházi látogatások, az 
aggodalom, hogy egészséges gyermekünk szülessen. 
Zsombi születése a csoda kategóriájába tartozik. A ter-

hesség ideje alatt többször is „meg kellett volna hal-
nia”. 

Milyen próbára emlékszel vissza még, amikor nagyobb 
szükségét érezted Isten jelenlétének? 

Ötször volt vesekő miatt görcsrohamom, ami 
olyan igazi „falkaparós” fájdalommal járt. Nem volt 
könnyű ezeket átélni, de ebből is meg tudott szabadíta-
ni a jó Atya. Egész egyszerű dologgal, sokkal több fo-
lyadékot kell fogyasztanom. 

Sok mindenről kérdeztelek már, de mivel aktuális, be-
széljünk még a gyülekezetvezetői tiszteddel kapcsolat-
ban arról, hogy mit jelent ez Neked? 

A gyülekezet fontos része az életemnek, itt 
nőttem fel, ide épültem be. A közösséget mint Krisztus 
testét bízta ránk az Úr. Az én Atyámmal való kapcsola-
tom határozza meg teljesen a gyülekezethez való vi-
szonyomat. Szeretni, gondozni, felelősséggel kiállni az 
érdekei mellett. 

1992-ben, amikor Kőszegi testvér lemondott a 
gyülekezetvezetői tisztségről, az elöljáróság és a gyü-
lekezet - hiszem és tudom, hogy Istentől jövően - 
Ádány Mihály testvéremet és engem bízott meg ezzel a 
feladattal. Nem azért vállaltam (vállaltuk), mert vezetői 
babérokra törekedtem, hanem azért, mert Isten bízott 
meg ezzel, mert felelősséget érzek testvéreim iránt. 
Nem volt könnyű az elmúlt 13 év (ezt családjaink is 
elmondhatják), de elmondhatom, hogy minden tekin-
tetben gondoskodott rólunk az Úr. Az is a pozitív mér-
leget bizonyítja, hogy a nehézségek ellenére a gyereke-
im szeretik a gyülekezetet, szeretnek ide járni. 

Köszönöm a beszélgetést, élmény volt számomra. Hálás 
vagyok Istennek, hogy vannak jó és hűséges munkatár-
sai a mi gyülekezetünk javára is. Ezzel az igével kívá-
nok további áldásokat az életedre, az egészségedre, a 
szolgálatodra és családodra is: 

 „Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a 
libanoni cédrus. Az Úr házában van elültetve, ott 
virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat 
hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hir-
detik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnok-
ság!” (92. Zsoltár 13-16.) 

Ádány Judit 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

„Hálával jöjjetek az Alkotó elé!” 
Énekkarunk monori szolgálatáról 

Az elmúlt években ismét rendszeressé vált az a 
jó gyakorlat, melynek során énekkarunk látogatást tesz 
egy-egy baptista gyülekezet otthonában, megelőlegez-
ve vagy visszaadva annak a gyülekezetnek a látogatá-
sát. Így jártunk – csak az utóbbiakat említve – 
Orgoványon, Nagykőrösön, Budafokon, és legutóbb 
november 13-án Monoron. Ekkor tavasszal keletkezett 
„adósságunkat” róttuk le nagy örömmel. Az imaháznál 
közösen elfogyasztott finom ebéd és egy kis énekgya-
korlás után személygépkocsikkal indultunk a Pest me-
gyei városba. A baptista imaháznál nagy szeretettel fo-
gadott minket Molnár József lelkipásztor testvér a csa-
ládjával és többen a gyülekezetből. Egy kis frissítő és 
az imaház „beéneklése” után kezdődött az istentiszte-
let, amelyre csaknem minden pad megtelt. 

Szolgálati 
blokkunk fő vezér-
lőelve – igazodva az 
őszi ünnepekhez – 
az Isten iránti hála-
adás volt. A szolgá-
latok szervezője és 
az alkalom liturgusa, 
Kolozs Nagy János 
testvér igei mottó-
ként az Efézus 5,20-
at választotta: „...és 
adjatok hálát az Is-
tennek, az Atyának 
mindenkor minde-

nért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” Az Isten ke-
gyelmes gondviselését és nevelő fenyítését engedelme-
sen elfogadó hálás lelkület fontosságát hangsúlyozták a 
költemények (Ádány Béla, Fejős Gábor, Vadas Márta) 
és a bizonyságtételek (Ádány Ferenc, Tóth Péter és 
Sztasák Mihályné). A sokrétű üzenetet – reménységünk 
szerint – elmélyítette a szívekben a budai énekkar és a 
nyolctagú férfikar sok szép éneke – Almási Kornél 
karmester vezetésével. Szolgálatunk második felében 
került sor az igehirdetésre, amelynek során Dr. Almási 
Tibor lelkipásztor testvér a 46. zsoltár üzenetét fejtette 
ki. Nyomban ezt követően adta elő énekkarunk (ősbe-
mutatón) a 46. zsoltár alapján készült művet („Hálával 
jöjjetek az Alkotó elé!”), amelynek szövegét Almásiné 
Nemeshegyi Gyopár írta, dallamát Almási Kornél sze-
rezte. Az istentisztelet végén pedig énekkarunk a gyü-
lekezettel együtt orgonakísérettel (orgonista: Gulyás 
Csaba) énekelte el az „Úton vagyok én testvérim Ká-
naán országba fel.” kezdetű énekfeldolgozást. 

Igen, úton vagyunk, menny felé tartunk – erre 
gondoltunk a szeretetvendégséget követően, hazafelé 
tartva otthonainkba –, s míg célba nem érkezünk, az Úr 
iránti hálás, engedelmes szív illik hozzánk! 

Kolozs Nagy János 
 

Idősek és egyedülállók karácsonya 

A hagyományokhoz híven, az idén is megtar-
tottuk az idősek és egyedülállók karácsonyát, melyre 
december 18-án, a vasárnap délelőtti istentiszteletet 
követően került sor. Az együttlét közös étkezéssel kez-
dődött, a finom falatokat Sztasák Mihályné testvérnő és 
segítői készítették. Az ebéd után lelkipásztorunk, Dr. 
Almási Tibor testvér igei gondolatai, a közös éneklés 
és idős testvéreink egy-egy kedves szolgálata tette ben-
sőséges légkörű istentiszteletté az alkalmat. 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
November 14-én a Mamakör vendége volt Novák Péterné Irén testvérünk. Bizonyságtételében sok érdekes dologra 
hívta fel a figyelmünket gyermekeinkkel, illetve az őket körülvevő környezettel kapcsolatban. Ezért kértük meg, 
hogy írja le az ott elhangzottak lényegét. 
 
 

Hálaadásunk okai 
 

A közelmúltban lehetősé-
gem volt részt venni egy gyer-
mek-pszichiátriai tanfolyamon. 
Hallgatva az előadásokat, hála 
töltötte el a szívemet. Szeretném 
elmondani, amit a Bibliából ta-
nultam, és amit az előadásokon 
hallottam. 

A Bibliából tanultam: 
Isten szerez az embernek hozzáillő társat. Isten törvé-
nyeit betartva egymást tisztelve, szeretve kell ezen az 
úton menni. 

Hallottam: a gyereknek a legfontosabb a sta-
bil, biztonságot jelentő családi környezet. A helyes ön-
értékeléshez a helyes énkép kialakulásához tudnia kell, 
hogy ő ajándék számunkra és nagyon fontos. Ma min-
denütt azt hallani, hogy légy tökéletes és fogyasszál. 
Ezért sok embernél nem megfelelő az önértékelés és 
elégedetlen az életével. 

Különösen fontos az első három évben az 
anya-gyermek kapcsolat. Ha szükséges és lehetséges 
ebben az időben az anyát csak családtag helyettesítse. 

A Bibliából tanultam: az ember nem tökéletes, 
vétkezik Istennel és embertársaival szemben is. Tudjuk 
azonban az elrendezés módjait Istennel és társainkkal. 

Hallottam: a családban lévő problémákat nem 
lehet a szőnyeg alá seperni. Fontos a nyílt kommuni-
káció, a problémák megbeszélése és rendezése. 12 
éves korig a gyermek számára a legfontosabb példakép 
a szülő. Ez óriási felelősség. Ezalatt kell Isten törvé-
nyeire megtanítani a gyermeket, hogy amikor belép a 
kamaszkorba, már kialakult legyen az alapvető erköl-
csi normája és tudjon nemet mondani a különböző vi-
lági csábításokra. 

A Bibliából tudom: a hivő emberek nem izolál-
tan élnek, hanem közösségben, gyülekezetben. 

Hallottam: a kamaszkorban, a legnagyobb 
mértékben a barátok hatnak a gyermekre. Milyen nagy 
kincs, hogy gyermekeink hívő közösségben plántálva 
nőhetnek fel és fontos, hogy a szülők igyekezzenek 
megteremteni a megfelelő baráti kört, amíg lehet. 

A Bibliából tanultam: a szülőpárnak egymás-
sal egységben, szeretetben, fegyelmezve kell nevelni a 
gyermeket. 

Hallottam: a szülők egyetértésben neveljék a 
gyermeket. 

Nem lehet csiki-csuki, a mama nem engedi 
meg, a papa igen. A szülő szava legyen igen-igen, 
vagy nem-nem. Korlátokat kell a gyereknek megszab-
ni, azt ellenőrizni is kell, hogy a gyermek betartja-e. 
Büntetni is kell: a büntetés összefüggjön a bűnnel, és 
ne legyen hosszú időtartalmú: pld: fél órával többet ta-
nulsz, mert rossz jegyet hoztál. A dackorszakban lévő 
gyereknél fordul elő, hogy megüti az édesanyját. Le 
kell fogni, meg kell mondani, hogy nincs jogod meg-
ütni a mamát és a büntetésed az, hogy nem megyünk 
sétálni, fél óráig ülj és gondolkodj. Szeretlek, de most 
nagyon haragszom rád (tilos mondani, hogy ezért nem 
szeretlek!). 

Folytathatnám a sort, de az előzőekből is kitű-
nik, hogy miért volt hála a szívemben. 

Egy pár mondat még arról, hogy milyen világ 
veszi körül a gyermekeinket, és mitől menekül meg, ha 
Isten törvényei szerint él. 

 Magyarországon a válások száma: 1960-ban: 
17 000, 2000-ben: 26 000 volt. 

 Nő azoknak a serdülőknek a száma, akik na-
ponta 6-8 órát tévéznek, számítógépeznek. 
(a TV-ről elhangzott vélemény: minden ha-
mis, galád a médiában.) 

 A 15-16 évesek 29%-a napi dohányos. 

 A 15-16 évesek 25 %-a használ tiltott szert 
(drog, gyógyszer) Első használat 14 éves 
korban történhet már (figyelem: iskolai tábo-
rok veszélye nagy!). 

 A 15 évesek 33%-a elkezdi a testi kapcsola-
tot. 

Nem tudtam elhallgatni ezeket a tényeket, 
hogy lássuk azt, hogy milyen nagy lehetőség, kincs, fe-
lelősség, feladat a gyermek, az unoka nevelése Isten 
félelmében. 

Novák Péterné dr.
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Öt éves a Gyermekklub 
 

2000 karácsonyán kezdtük, az elmúlt vasárnap 
pedig már a 17. alkalommal rendeztük meg imahá-
zunkban, a XI. kerületből érkező gyerekek számára ezt 
az evangélizációs jellegű alkalmat. 

A mostani, december 18-i alkalmunkon, 
amelyre 97 kerületi gyermek és 14 vasárnapi iskolás 
jött el a szüleikkel együtt, a Palánta Bábmisszió cso-
portja adta elő Panov apó történetét, melyet kérdések 
követtek, amikre ügyesen válaszoltak a gyerekek. Ez-
után következett a várva várt ajándékosztás és a szere-
tetvendégség. 

Nehezen indult annak idején a családok tobor-
zása, hiszen 5 évvel ezelőtt a kerületi Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai határozottan elutasították a 
meghívásunkat a programunkkal együtt, mondván, 
hogy nekik pártatlannak kell lenniük vallási dolgokban 
is. Azután vezetőink és a Polgármesteri Hivatal közti 

sok-sok telefonálgatás révén mégis engedélyezték a 
meghívók kiközvetítését (ma sem juthatunk hozzá a 
családok címeihez). Egy évvel később az Úr olyan 
munkatársat helyezett az intézményhez, aki maga ér-
deklődik egy-egy alkalom időpontja iránt, hogy időben 
ki tudja postázni a meghívókat a családokhoz. 

Az első ünnep szervezésének apropóját 2000-
ben az adta, hogy a Hajnalcsillag Missziós Alapít-

vánnyal való egyéni kapcsolat révén gyülekezetünk is 
igényelhetett az ún. cipősdobozos ajándékokból, me-
lyek a nemzetközi Operation Christmas Child és a 
Samaritan’s Purse közreműködésével érkeztek Ma-
gyarországra. A segélyszervezet célja az, hogy bárhol a 
világon, ha egy gyermek kézbe veszi ezt a dobozt, mo-
solyt csaljon az arcára, de az ajándékok mellett hallja 
meg az örömüzenetet is, a Jézusról szóló evangéliumot. 
Mi itt, Magyarországon minden évben úgy vehetjük át 
a csomagokat, hogy vállaljuk a karácsonyi ünnep meg-
rendezését és a dobozok átadását olyan családok gyer-
mekeinek, akik valamilyen szempontból hátrányos 
helyzetben élnek. 2000-ben még 150 dobozt oszthat-
tunk szét, két évvel később már 300-at. Több helyszín-
re is elmentünk, így az Aga utcai Gyermekotthonba, a 
Breznó közi és Zólyomi úti Átmeneti Gyermekott-
honba, melyek hetes óvodaként és bölcsődeként üze-
melnek. 

A „nagy” ünnep természetesen az imaházunk-
ban zajlott le, ahova a gyermekeket a kerületi Humán- 
szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata köz-
reműködésével hívtuk meg. 

Ezt a missziós munkát később kiszélesítettük, 
így már nemcsak karácsonykor, hanem 2001-től kezd-
ve év közben is meghívtuk, meghívjuk a gyerekeket 
szüleikkel együtt húsvéti, gyermeknapi és őszi alkal-
mainkra, illetve tartottunk már sportnapot is, egyna-
pos focisulit a Hajnalcsillag Alapítvány felajánlásával, 
illetve ingyenes ruhaakciókat, melyet a rászorulók 
nagy örömmel fogadtak. Természetesen, a karácsonyi 
ünnep a legnagyobb esemény, hiszen a 
cipősdobozokban rejlő titkok nagyon vonzzák a gyere-
keket. Később a gyermekotthonokkal különböző okok 
miatt megszűnt a kapcsolatunk, de addigra az itteni 
meghívott létszám 100-130 főre duzzadt (plusz a mi 
vasárnapi iskolásaink). Minden egyes gyermekklubon 
kettős a célunk: egyrészt a gyerekek számára próbáljuk 
vonzóvá tenni az alkalmat, másrészt az ajándékosztás 
után a szülőkre figyelünk, vagyis aki igényli, azzal be-
szélgetünk. Számunkra a szülőkkel való kapcsolattar-
tás, kapcsolatfelvétel ugyanolyan fontos esemény, mint 
magát a programot megszervezni, hiszen abban a né-
hány percben tudjuk lemérni, hogy mit tettünk jól-
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rosszul, az adott evangéliumi üzenet eljutott-e a szülők 
fülébe, szívébe, ill. hogy van-e további kérdésük. Min-
den alkalommal van néhány olyan felnőtt, akiket meg-
érintett az Ige, a történet, nekik próbálunk segítséget 
nyújtani - amennyire lehetséges ez pár percben. 

Mindegyik rendezvényen adunk a meghívott 
gyerekeknek ajándékcsomagot. Játék, írószer, édes-
ség, tisztálkodószer van benne, és valamilyen evangé-
liumi olvasnivaló. Mivel a Hajnalcsillag Alapítványtól 
csak év végén kapjuk az ajándékdobozokat, ezért már 
ekkor gondolunk a húsvéti alkalomra, és a maradék 
ajándékokat félretesszük, de ez még kevés lenne egy 
újabb alkalomra. Többen is tehetnénk bizonyságot ar-
ról, hogy Isten hogyan gondoskodott rólunk, vagyis 
ezekről a gyerekekről azáltal is, hogy újabb és újabb 
szponzorokat hozott elénk, akik szívesen és rendszere-
sen adják a termékeiket erre a célra. Az egyik ilyen jó-
kedvű adakozó egy volt szomszéd fiatalember, aki a 
Henkel Kft-nél dolgozik, és minden év végén küld 
sok-sok doboz tisztálkodó szert. Nagyon nagy segítség 
az a pénzösszeg is, amit évek óta kapunk a helyi ön-
kormányzat Kulturális Osztályától, melyet pályázat 
útján lehet elnyerni. A legintenzívebb megtapasztalá-
sunk a REGIO Játék-nagykereskedéssel kapcsolatos, 
itt rendszeresen olyan nem várt és nagy összegű játé-
kokat kapunk, amitől újra és újra megszégyenülünk, 

amiért előtte még kicsinyhitűnek bizonyultunk, hogy 
egyáltalán lesz-e bármi is, amit ajándékozni tudunk 
majd a gyerekeknek. Itt említjük meg, hogy rendszere-
sen a gyülekezet viseli a meghívók postázási és a sze-
retetvendégség költségét. Ezúton is köszönjük! 

Alkalmanként együtténeklést és énektanítást 
szervezünk, általában Gulyásné Timi vezetésével, de 
szolgáltak már a fiataljaink és a gyerekeink is a nagy-
számú vendégsereg előtt, melyet nagyon ügyesen, vi-
dáman, a közönséget is bevonva végeznek. 

A „főprogram” a gyerekek érdeklődési köréhez 
igazodik. Váltakozó rendszerességgel bábelőadást 

(Palánta Bábmisszió, Gabonamag Alapítvány, 
rákoshegyi fiatalok), festés közben elmondott bibliai 
történetet (Kiss László missziómunkás), nagyméretű 
flanellograf szemléltetésével közreadott anyagot (helyi 
tanító), csoportjelenetet (gyülekezeti gyerekek, fiata-

lok) hallhatnak, láthatnak. Mindezt a szülők is együtt 
nézik a gyerekekkel. Korábban aranymondást is taní-
tottunk, de mivel ezzel már túlléptük az 50-60 perces 
időkeretünket, ezért már ez rákerült arra a kis lapra, 
melyen az énekek szövegét is olvashatják a vendégek, 
illetve az érdeklődők haza is viszik magukkal. 

Ezután jön az ajándékozás, majd a szeretet-
vendégség, mely a jól megszokott tea és kalács, de 
mellette kellemesen el lehet beszélgetni azokkal, akik 
nem sietnek el, sőt várnak is erre a programrészre. 

A gyermekklubok szervezését ketten végezzük 
Nagy Jánosné Zsuzsa testvérnővel, de nem jöhetné- 
nek létre ezek az alkalmak a hűséges és rendszeres se-
gítők nélkül, akik előtte, közben és utána időt és fárad-
ságot nem nézve vesznek részt ebben a szolgálatban. 
Az előkészületek, a szeretetvendégség és a beszélgetés 
miatt szükség lenne még több kézre és nyitott szívre, 
hogy ne csak karitatív jellegű szolgáltatást nyújtsunk itt 
Budán, a Gellérthegy lábánál, hanem egyre inkább vál-
hassunk az Isten fiaira sóvárgók számára só, fény és 
menedék… Ahogyan Jézus hagyta ránk. 

Zsigovics Gézáné 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Igaz történet 
 
„Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nem-
zeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglát-
szik rajtad.” (Ézsaiás 60,2) 

1945-ben történt. Vidéki 
otthonunkban kerti és mezei mun-
kát végeztünk, állatokat neveltünk. 
A II. világháborút túlélve minden-
nel foglalkoztunk, hogy a megélhe-
tésünket biztosítani tudjuk. Sógor-
nőmnek kilenc gyermeke született, 
így családjuk létszáma tizenegy fő-

re nőtt. Mindent összeszedve sikerült egy nyári hízót 
felnevelnünk. Levágásához azonban hatósági enge-
délyre volt szükség. Apósom, ezermester lévén, a ser-
tésfeldolgozáshoz is értett. Engem, mint legfiatalabbat 
küldtek el az engedély beszerzésére. 

El is mentem a hivatalba, de éppen szünetelt a 
levágási engedélyek kiadása. Kérdeztem az ügyintézőt: 
most mit lehet csinálni, tönkre megy a hízó, és ott van 
kilenc éhes gyermekszáj?! Ő azt válaszolta, hogy le 
kell vágni! Őszintén elmondtam az érdeklődőknek, 
hogy nincs engedélyünk. Ezek után apósom nyugodt 
lelkiismerettel levágta és feldolgozta a hízót. Örö-
münknek hamar vége szakadt, mert valaki feljelentett 
minket, és jött a bírósági idézés. A tárgyaláson apósom 
volt a vádlott, én meg a tanú. Előadtuk a helyzetet leg-
jobb tudásunk szerint. Egymásra néztek a hatóság em-
berei és megállapították, hogy ez szociális ügy, hisz a 
disznóvágás 16 személy (sógornőmék 11-en, apósomék 
ketten, és én két gyermekemmel) ellátása érdekében 
történt. 

Megnyugodva hazamentünk és vígan fogyasz-
tottuk a sok finom falatot. Ámde csakhamar keserűvé 
vált a szánkban. Megérkezett a bírósági végzés, mely 
szerint apósomat, az alkalmi böllért, hat heti elzárásra 
ítélték. Mi csak néztünk szomorúan egymásra, hogy 
most mi lesz?! A végrehajtás időpontja azonban egyre 
csúszott, már decemberben jártunk. Nagy hidegek vol-
tak, hó is bőven esett. A Mama sopánkodott, hogy mi 
lesz ezzel az öregemberrel, a fogdában meg fog fázni. 
Kérvényeztük, hogy halasszák el a büntetést tavaszra, 
de elutasították. Nincs irgalom, azonnal letöltendő a 
szabadságvesztés! Az Úr jól látta előre, amit mi nem 
láttunk, hogy mi fog történni. 

Bevonult a Papa Miskolcra, a Fazekas utcai 
nagy épület pincéjébe. A Mama erősen nyugtalanko-
dott. 

– Vajon éhezik-e, szomjazik-e az a vénember? 
Ugyan mi van vele? 

Szólt nekem: 

– Fiam, vinnél neki egy kis elemózsiát? 

– Hát persze, hogy viszek, csak tessék vigyázni 
a gyerekekre! 

Így is történt. Elindultam a nagy hóban Mis-
kolcra. Elég könnyen megtaláltam a Fazekas utcát. Fé-
lelemmel a szívemben léptem be a pincébe, de ahogy 
körülnéztem, kellemesen csalódtam. Öt-hat ember – 
köztük apósom – ült körben és dolgoztak a jó meleg-
ben. Az egyik kosarat font, a másik seprűt kötött, a 
harmadik üveget font be. Jó volt látni ezeket a rabokat, 
mert nem voltak elkeseredve; gyors mozdulatokkal, 
ügyesen dolgoztak. 

Hazaérve megnyugtattam anyósomat, hogy jól 
van a Papa, nincs miért aggódni. Minden nap imáinkba 
foglaltuk személyét. Ennek ellenére a Mama gyakran 
nagyokat sóhajtott.  

Két hét telt el a büntetésből. Egy este családi 
áhítatot tartottunk, szokásunk szerint könyörögve a Pa-
páért, hogy őrizze meg őt az Úr. Azután szomorú szív-
vel, könnyes szemmel megcsókoltuk egymást. Ekkor 
kopogtatást hallottunk az ajtón. Legnagyobb meglepe-
tésünkre apósom lépett be. Levette havas kucsmáját és 
mielőtt köszönt volna, hálát adott az Úrnak, hogy ismét 
itthon lehet. Egy ideig szóhoz sem jutottunk az öröm-
től. Aztán megkér-
deztük, mi történt, 
hogy került haza 
négy héttel koráb-
ban? Erre megtudtuk, 
hogy bár szorgalma-
san végezte munká-
ját, nem ezért kapott 
amnesztiát, hanem 
Sztálin születésnapja 
alkalmából engedték 
szabadon. 

A mi gondvi-
selő jó Atyánk előre 
látta, hogy apósom-
nak nem kell mind a 
hat hetet fogságban 
töltenie. Dicsőség és 
hála néki! 

„Tudjátok meg, hogy Úr csodákat tesz hívével! Meg-
hallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.” (Zsolt 4,4) 

Kovács Józsefné 
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GYERMEKOLDAL 

 
 
Kedves Gyerekek! 

Örülünk, hogy ti is kezetekbe vettétek az újsá-
got, hiszen a múltkori rejtvényeket összesen 8-an fej-
tettétek meg. A helyes megfejtések a következők: 

óvodások: színezés 
kisiskolások: 1. kakas 

2. Mózes botja 
3. Izsák 

nagy iskolások: „De valóban, nagy nyereség 
az istenfélelem, megelégedés-
sel.” (1 Timóteus 6:6) 

 

Köszönjük a szorgalmát Ádány Szilvinek és 
Balázsnak, Boda Gábrielnek és Péternek, Kiss Máté-
nak, ifj. Uri Imrének, Zsigovics Benjáminnak és Vi-
rágnak. 

Most nézzétek meg az új rejtvényeket, és to-
vábbra is, Isten előtti jó lelkiismerettel oldjátok meg 
azokat (tehát, ahol kell, ott is csak kevés szülői segéd-
lettel). A megfejtéseket január 8-ig dobjátok be a lép-
csőházban lévő piros dobozba. Reméljük, hogy most 
már többen fognak neki a „munkának”. 
 

Óvodások: 

Színezzétek ki a rajzot, és rajzoljatok oda egyet a szenteste kapott ajándékok közül. Kérjétek meg anyut 
vagy aput, hogy írja rá a papírra, hogy nekünk, ki a legnagyobb ajándék karácsonykor. (Szülők! A névvel ellátott 
rajzot dobjátok be a dobozba.) 

 

Kisiskolások (7-10 év) 

Rajzoljátok le egy papírra, hogy nálatok milyen volt a szenteste. Próbáljátok meg egyedül kikeresni a Bibliából, 
Lukács evangéliumából a 2. rész 10. és 11. versét, és írjátok a rajzotok alá. A neveteket se felejtsétek el ráírni, mie-
lőtt bedobjátok a dobozba! 
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Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Töltsétek ki ügyesen a sorokat! A középső rész betűit összeolvasva megkapjátok egy igevers első felét, amit keres-
setek ki a Bibliából. Az egész igevers lesz a jó megfejtés, amit be kell dobni a dobozba. 
 

  M Á R I A        Jézus édesanyja 
    J Ó Z S E F     Mária férje 
     M I R H A     A hagyomány szerint a bölcsek egyik ajándéka volt 
     E G Y I P T O M  Ebbe az országba menekült Jézus családja 
 H E R Ó D E S       Ez a király akarta megöletni Jézust    
  P Á S Z T O R O K    Mezőn tanyázva hallottak Jézus születéséről 
   A D V E N T      A karácsonyt megelőző időszak     
     C S I L L A G   Ez mutatta az utat a napkeleti bölcseknek  
    B E T L E H E M   Ebben a városban született Jézus    
    I S T Á L L Ó    Nem volt hely a fogadóban, ezért itt született 
  T Ö M J É N       A hagyomány szerint ez is a bölcsek ajándéka volt 
 A N G Y A L O K      Ők hozták a hírt a pásztoroknak     
 B Ö L C S E K       Napkeletről jöttek Jézushoz      
 K R I S Z T U S      "Felkent"           

M E G V Á L T Ó       Megszületett a …         

 
Boldog születésnapot! 

Szeretnénk nektek még azzal is kedveskedni, hogy minden hónapban itt a ti oldalatokon 
köszöntjük a születésnapjukat ünneplőket. 

Nagy Ábel nov.1, Ádány Szilvia nov. 8, Fábián Ineszke nov.21 

Az oldal szerkesztői: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
 

A karácsonyfa eredete 

A karácsonyfa keresztyén értelme nem a téli nap-
forduló keresztyénné tételéből következik. Saját gyökere 
van, mely a hagyományból és annak vallásos jelentéséből 
adódik. A középkori misztérium-játékokról van szó. Eze-
ket mint a karácsonyi ünnep nyitányát mutatták be a 
templom kapuja előtt a szent éjjel, s tárgyuk a paradicso-
mi bűneset története. Ezek a tulajdonképpeni bölcsői a mi 
díszekkel ékesített karácsonyfánknak. A pásztor- és já-
szoljátékok mellett – jászollal Assisi Ferencnél találko-
zunk – voltak paradicsomi játékok, december 24-én adták 
elő. A naptárakban december 24-én régtől fogva Ádám és 
Éva neve áll. Ilyen játékokat valószínűleg sok helyen elő-
adtak, különösen bizonyítható ez a Rajna vidékén. A já-
tékban színre lépett Ádám és Éva, az ördög, a kerúb, aki a 
paradicsomi utat elzárta, s mint díszlet ott volt a fa is, 
melynek gyümölcse alkalmat adott a vétekre. A Biblia 
nem nevezi meg a fa fajtáját, ezért mindenütt a vidék ho-
nos fájával azonosították. Németországban ez volt az al-
mafa, s az alma mint „tiltott gyümölcs” így ment a köztu-
datba. Mivel azonban december 24-én bajos lett volna vi-
rágzó almafát keresni, hát más fát találtak, így került ter-
mészetesen előtérbe az örökzöld jegenyefenyő, melynek 

ágai már előzőleg karácsonyi díszként szolgáltak. A jege-
nyefenyőre függesztették az almát (vagy almákat). 

Így adta meg ez a játék a karácsonyfa keresztyén 
értelmét: a szent éjszakán Krisztus emberré létele által az 
ember bűne bocsánatot nyert. A kísértés fája és gyümöl-
cse így nyerték vissza azt a paradicsomi méltóságot, mely 
övék volt a bűneset előtt; a „jó és gonosz tudásának fája” 
ebben a vonatkozásban nemigen különbözik az „élet fájá-
tól”, mellyel aztán gyakran azonos is volt a hívő nép kép-
zeletében. Ma emlékeztetni kell arra, hogy a paradicsomi 
gondolatokkal való belső kapcsolat meghatározó eleme a 
mi karácsonyfánknak. Régi karácsonyi énekeket, amiket 
félig-meddig odafigyelve éneklünk, gyakran az az öröm 
ihlette, hogy Krisztus világra jöttével – és majd bekövet-
kező kereszthalálával – helyre áll a paradicsomi állapot. 
Mindezt úgy fejezték ki eleink, hogy a kezdetben temp-
lomtéren, majd a lakóházakban felállított karácsonyfa ága-
ira az alma mellett ostyát is aggattak. Érdekes, hogy gyer-
tyákkal csak a XVIII. században kezdték díszíteni a kará-
csonyfát, utalva arra, hogy a Betlehemben megszületett 
Jézus Krisztus a világ világossága. (K.N.J.) 
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IFIOLDAL 
 

Bizonyságtétel 
„Ha nincs otthon a macska, 

cincognak az egerek” – tartja a 
közmondás. Mikor a főnökünk el-
utazik valamilyen üzleti útra vagy 
szabadságra, akkor bizony mi is 
visszafogunk a munka tempójából 
és megengedünk magunknak egy 
kis lazítást. Ez történt a napokban 
is, és már vártam, hogy akkor majd 
egy kicsit tovább alhatok reggel, 
nem fogom lefárasztani magam a 
munkahelyen és még korábban is 
mehetek haza. Egyik reggel azon-
ban ezt az igét olvastam: „Ne lát-
szatra szolgáljatok, mintha embe-
reknek akarnátok tetszeni, hanem 
Krisztus szolgáiként cselekedjétek 
Isten akaratát.” Azonnal megértet-
tem, hogy amit tenni szeretnék, az, 
bizony nem helyes, nem ez az Isten 
akarata. Én azonban nem adtam fel, 
elkezdtem kifogásokat keresni, 
hogy a múlt héten milyen sokat 
dolgoztam, hogy én is megérdem-
lek egy kis pihenést, hogy ajándé-
kokat kell még vásárolnom, meg 
ilyeneket. De eszembe jutott egy 
másik ige is, amelyben az áll, hogy 
az Isten igazi gyermekei „lélekben 
és igazságban imádják az Istent.” 
Az igazság pedig az, hogy én ren-
desen dolgozzam még akkor is, ha 
nem felügyelik a munkám. Nehéz 
volt megharcolni, jó pár napba tel-
lett. 

Nem vagyunk mi is sokszor 
úgy, hogy annyira egyértelmű, mit 
is kell tennünk? Hisz az Igét jól 
boncolgatjuk, helyes meglátásokra 
jutunk, még sem azt tesszük, hanem 
elkezdünk alkudozni Istennel. De jó 
volna, ha nem csak megérteném, de 
meg is tenném, amit Isten kér tő-
lem. Ő pedig a Lélek erejét is ígéri. 

És hogy teljes legyen a kép, 
a főnököm elutazás előtt bejelentet-
te, hogy akár már szerdán haza me-
hetünk, nem kell dolgozni. Jó volt 
átélni és átérezni azt, hogy a meny-
nyei jó Atya is tudja, mire van 
szükségünk, és Ő meg is adja, még 

ha nem is érdemeljük meg. De ha 
igazságban járunk, és ezáltal dicső-
ítjük Őt, akkor gyönyörködik ben-
nünk. Nemcsak karácsonykor, ha-
nem mindig. 

Jenei Péter 

Filmajánló 
Narnia krónikái 

December 22-től, a ma-
gyarországi mozikban is játsszák 
már a keresztény író, C. S. Lewis 
remekműve alapján készült filmet, 
a Narnia krónikáinak első részét, 
Az oroszlán, a boszorkány és ru-
hásszekrény címmel. Én még a hi-
vatalos bemutató előtt vehettem 
részt egy díszbemutatón, amelyre 
nagy kíváncsisággal mentem el. A 
terem zsúfolásig megtelt, és léleg-
zetvisszafojtva vártuk a kezdést… 
És a film megfelelt a várakozásaim-
nak. Sőt, sokszorosan többet adott, 
mint azt gondoltam volna. Nemcsak 
egyszerűen egy remek filmet láttam, 
de lelkileg is sokat jelentett. 

A Narnia krónikái Lewis 
hétkötetes meseregénye, amelynek 
első részét 1950-ben írta meg. Az 
Oxfordi Egyetemen angol irodal-
mat oktató Lewist, elsősorban ke-
resztény szerzőként tartják számon 
az egész világon. Lewis, hithű kato-
likus barátja – a szintén világhírű 
író –, J. R. R. Tolkien hatására is-
merkedett meg a keresztény hittel, 
és tért meg Krisztushoz. Végső so-
ron, fordulatos kalandokon keresz-
tül a Narnia krónikái is a hit, a sze-
retet és a helyettesítő áldozat témá-
járól szól, úgy is mondható, ez a 
film az evangélium allegóriája. A 
gyönyörű mese főszereplője egy 
bátor kislány, és három testvére, 
akik egy vidéki házban egy ruhás-
szekrényt találnak, amelybe bújva 
átjáróra lelnek Narnia csodálatos 
világába. Ahogy a mese története 
halad előre, a szép és izgalmas je-
leneteken keresztül megragadó mó-
don rajzolódik ki az evangélium 
csodálatos üzenete. Ültem a mozi-
vászon előtt, és ahogy „összeállt a 

kép”, megfogalmazódott a szívem-
ben: bárcsak minél több ember lát-
ná ezt a tényleg értékes filmet! Mi-
lyen jó lenne, ha nem ócska, rom-
boló, okkult filmeket néznének az 
emberek az ünnepek alatt, hanem 
ezt látnák. Milyen jó lenne, ha a ke-
resztények elvinnék – ha mi elvin-
nénk! – Jézust nem ismerő barátai-
kat, és ez jó kiindulópont lehetne, 
hogy a hitünkről beszéljünk. 

Azóta is sokszor eszembe 
jut egy-egy részlet, és újabb lelki 
üzenetek világosodnak meg előt-
tem. Bátorítok mindenkit, erre a 

filmre érdemes beülni a moziba az 
ünnepeken! Azért azt is meg kell 
jegyeznem, bár a film korhatár nél-
küli, kisgyerekeknek, lehet ijesztő 
egy-két jelenet. 

Végül, hadd írjak egy sze-
mélyes üzenetet a filmből. A bátor 
kislány, gyermeki hitén keresztül 
lelt utat a csodálatos világba. Két-
kedő, „felnőttesen okoskodó” nagy-
testvérei, erre az útra csak sok idő 
után leltek rá. Talán jó lenne, néha 
félretenni az okoskodást, és újra 
meg újra nekünk is ilyen csodálko-
zó, gyermeki hittel „bebújni a ru-
hásszekrénybe”… 

Nagy Gergely 
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Programok: 

- A két ünnep közötti ifi (decem-
ber 30.) elmarad! 

- 2005. december 31-én, az óévi 
istentisztelet után Tóth 
Péteréknél leszünk együtt. Bib-
lia, beszélgetés, vidámság. En-
ni-innivalót hozzatok! Érdek-
lődni az ifivezetőknél lehet. 

- 2006. január 6-tól ismét rendsze-
resen ifióra 

Ezekre mindenkit várunk (érdeklő-
dőket is)! 

Ajánló: 

Tudod már, mi az az AHA? Napra-
kész akarsz lenni az ifivel kapcsola-
tos dolgokban? Iratkozz fel levele-
zőlistánkra Sonkoly Tamásnál! 
 
Bolt: 

Good News Keresztyén Könyves-
boltok 
(Könyvek, cd-k, ajándéktárgyak) 
1114 Bp., Vásárhelyi Pál u. 8. 
1074 Bp., Dob u. 74. 
www.goodnews.hu 

 

Honlapok: 

www.veszbejarat.com – a Vészbe-
járat együttes honlapja 
www.sonkolytamas.hu – Tamás 
személyes honlapja 
 
Várunk minden, az ifioldallal kapcsola-
tos javaslatot, észrevételt. Az oldal fe-
lelőse: Gulyás Zsombor. A programo-
kat és az ajánlókat Nagy Péter és Son-
koly Tamás állítja össze. 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

Régi, szép hagyományt folytatunk 
most itt a lap hasábjain Az adott hónapban 
született testvéreinket köszöntjük egy ige-
verssel, és pár jó szóval. 

Most a decemberi születésnaposo-
kat köszöntjük szeretettel, az alábbi ige-
verssel: 

 „…szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Isten, mind-
örökké!” (Zsoltárok 73:26) 

Szívetekben egy Úr éljen, hogy az ellenségnek ne legyen szava, 
ne tudjon elbizonytalanítani titeket örökségetek felől. Kívánjuk, hogy 
tudjátok megvallásként kimondani ezt a verset, hogy erőt nyerjetek ál-
tala. 

Lukács Edit 

Kisztli Erzsébet dec. 7. 
Búzás Lászlóné dec. 9. 
Id. Boda Mihály dec. 10. 
Ádány Béláné dec. 12. 
Gulyás Erika dec. 13.  
Kissné Karácsony Andrea dec. 14. 
Szász Ilona dec. 20. 
Uri Zsigmondné dec. 20. 
Simon Árpád dec. 21. 
Almásiné Nemeshegyi Gyopár dec. 22. 
Pintér Tibor dec. 22. 
Almási Kornél dec. 23. 
Dr. Almási Tiborné dec. 26. 
Zákány Gábor dec. 29. 
Ökrös Sándor dec. 31. 

 
Betegeink 

özv. Bocska Istvánné, Esztike néni 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar és felesége, Erzsi néni 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné, Etelka néni 

Imádkozzunk testvéreinkért, és azokért is névtelenül, 
akik most különböző okokból nincsenek felsorolva, de 
rossz testi vagy lelki állapotban vannak, nehéz elhor-
dozni valókkal terheltek. 

„…Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” 
(Józsué 1:5/b) 

 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 9:15 óra: imaóra 

gyerekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 3. vasárnap 

− Csütörtök: 18:30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: ifjúsági alkalom 

Ünnepi program: 
− December 25-én imaóra 9:15 óra, karácsonyi isten-

tiszteletek 10 óra és 17 óra 
− December 26-án gyermekkarácsony 10 óra 
− December 31-én óévi Istentisztelet 18 óra 
− Január 1-én újévi imaóra 10 óra, újévi istentisztelet 

17 óra, utána szeretetvendégség

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Pető László és Molnár József (Monor) Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 

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

 


