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„Eljövök 
hamar: 

tartsd meg, 
amid van, 
hogy senki 
el ne vegye 

koronádat.” 
(Jel 3,11) 

 

A d v e n t  
 

Az ősz elmúltával az idő egyre hidegebbé vált, és visz-
szavonhatatlanul beköszöntött a tél. Sokan nem gondol-
nak rá, de a tél kezdete az adventi időszak megérkezését 
is jelzi. 

Az advent a latin „Úr eljövetele” (Adventus Domini) 
kifejezésből származik. A várakozás időszaka ez, amely 
a keresztény hívő emberek részére Krisztus születésére, 
a karácsony ünneplésére, és Jézus második eljövetelére 
való felkészülést jelenti. Advent a Szent András ünne-
péhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal, illetve 
annak előestéjével kezdődik és négy hétből áll. Az utol-
só hét már a karácsony beköszöntének a hete. 

A hagyomány szerint az advent mint ünnepi készü-
lődés valószínűleg a IV. századra vezethető vissza, ami-
kor vízkeresztkor a megkeresztelésre váró hívők három 
héten keresztül készülődtek erre az eseményre. Az V. 
században ez a szokás karácsony elé került és a kezdet-
ben hat hétig tartó készülődés idővel négy hétre csök-
kent. 

Külsőségek is jellemzik az adventet. Ilyenek az ad-
venti koszorú és az adventi naptár. 

Az adventi koszorú története nem tekinthető réginek. 
Az ötlet a XIX. századból származik. Johann Heinrich 

Wichern protestáns lelkész 1838-ban egy általa alapított 
gyermekotthonban fából hatalmas csillárt készíttetett, 
amelyen gyertyák jelezték az árvaházi gyermekek szá-
mára az ünnepig hátralévő időt. Ez az ötlet gyorsan kö-
vetőkre talált nemcsak Németországban, hanem Auszt-
riában és hamarosan az egész világon. A fakarikát fel-
váltotta a fenyőkoszorú és a 24 gyertya helyett a négy 
adventi vasárnapra emlékeztető gyertyák. A violaszínű 
szalagok és gyertyák a bűnbánatra, a rózsaszín szalag és 
gyertya az örvendezésre emlékeztet.  

Az advent másik fontos kelléke az adventi naptár, 
amely különösen a gyermekek számára jelent örömet. 
Ezt a szokást egy édesanya a kisfia vigasztalására találta 
ki, aki minden este megkérdezte, mennyit kell még 
aludnia karácsonyig. Anyukája emlékeztetőül egy kar-
ton lapból huszonnégy ablakot vágott ki, és ezekbe egy-
egy bonbont akasztott. Ahogy növekedett a kinyitott ab-
lakok száma, úgy csökkent a hátralévő idő. Később ez a 
fiú felnőtt korában elterjesztette ezt a kedves ajándékot, 
amelynek ablakai igeverseket, kicsi édességet rejt kinyi-
tói számára. 

Az adventi készülődés időszakában különösen fon-
tos hangsúlyt kap Jézus testet öltésének három formája: 
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Jézus már megvalósult eljövetele, amelyre karácsony-
kor emlékezünk. Jézus második eljövetele a menyasz-
szonyi gyülekezet elragadtatásakor. 

Jézus „testet öltése”, „kiábrázolódása” a Szent Lé-
lek által a mindenkori hívő emberek életében. 

A karácsonyi készülődés lényege Isten magasztalá-
sa, dicsőítése a közel 2000 évvel ezelőtt megvalósult 
„testet öltés”, „földön járás” kegyelmi eseményeiért. Az 
ünnepi készülődés egyéb megnyilvánulásai (ajándék, 
takarítás, főzés, stb.) csak másodlagos jelentőségű kell 
hogy legyen a hívő emberek életében. 

A második eljövetelre való készülés legfontosabb 
célja az, hogy készen legyünk a mi Urunkkal való talál-
kozásra. Ez folyamatos feladata a hívő embereknek, 
amelynek megvalósulása, kiemelt hangsúlyt kap az ad-
venti időszakban. A készülődés egyfajta mércéje lehet a 
Jézussal való találkozás feletti öröm és vágyódás. Jelzi 
azt, hogy hol van a szívünk? Mi a kincsünk? Egy biz-
tos: a találkozás feletti öröm és a vágyódás hiányzik, ha 
értékeink földiek, múlandóak, legyen az akár a legne-
mesebbnek tartott dolog is. 

A testet öltés harmadik érzékelhető formája az, ami-
kor a hívő ember újjászületett életéből, magatartása, in-
dulatai, Isten iránti engedelmessége nyomán kiábrázo-
lódik, látható válik környezete számára Jézus képmása. 
Nagy kérdés, hogy így van-e? Pál apostol szavaival: la-
kozik-e Krisztus hit által a szívünkben? (Ef 3,17) Talán 

advent idején is ennek vagyunk legjobban szűkében. 
Krisztus képmása helyett sajnos sok esetben az ideges-
ség, türelmetlenség, harag, neheztelés, sértődés, büsz-
keség, szenvedélyek, szeretetlenség, törtetés, hamisság, 
hűtlenség, stb. – a Sátán képmása látható rajtunk. És ha 
ez így van, nem lehet más programunk advent idején, 
mint az, hogy kinyitjuk a „szívünk ajtaját” Jézus előtt és 
engedjük, hogy a szelíd szóval helyet kérő Úr korlátlan 
hatalmat, uralmat kapjon életünkben. Nem szabad arról 
sem elfeledkezni, hogy Ő nem elégszik meg korlátozott, 
feltételesen biztosított, vagy időleges uralommal. Ennek 
ellenkezőjéről a Sátán akar meggyőzni, megnyugtatni 
bennünket. 

Adventkor az idő múlása sürget, nem szabad sokáig 
várni, halogatni – még karácsonyig sem! – életünk tel-
jes átadását, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el a má-
sodik eljövetel ideje, vagy nekünk mikor fejeződik be a 
földi életünk.  

A készülődés a mi felelősségünk, ennek módja és 
tartalma alapvetően befolyásolja azt, hogy személy sze-
rint mit jelent majd számunkra az ünnep, akár a kará-
csonyra, akár Jézus második eljövetelére (a Bárány me-
nyegzőjére) gondolunk. Sürgős és halaszthatatlan kér-
dés ez mindannyiunk életében, cselekedjünk hát bölcs 
ember módjára. 

Gulyás Jenő 

 
VELÜNK TÖRTÉNT 

 
 

 
Néhányan a csapatból 

Néhányan részt vettünk a gyülekezet ifjúságából októ-
ber 24-26-ig, az évente megrendezésre kerülő Kiskőrösi 
Ifjúsági Konferencián. Baj nélkül leértünk, már a vonat 
is tömve volt baptista – vagy legalábbis keresztyén fia-
talokkal. 

Regisztráció után rögtön dicsőítéssel kezdődött az al-
kalom, nekem meglepő módon, „csak” egy előadó volt 
a „konfin”, Barkóczi Sándor testvér. Ha azt mondom, 

hogy szerintem senki sem nézett az órájára a tanítások 
alatt, akkor is még túl finoman írom körül az istentiszte-
leteket. 

Nagyon-nagyon sok saját élménybeszámolót hallot-
tunk a testvér életéből, sok-sok bizonyságtételt, sokszor 
úgy „elment” az idő a csodákkal, hogy egy óra után tér-
tünk rá a konkrét alapigére. Nagyon áldott alkalmak 
voltak ezek. 

Volt még pantomim, énekszolgálat, különböző sze-
mináriumok szombat délután. Szállásadóink Bali István 
testvérék voltak. A gyülekezetből biztosan sokan isme-
rik őket, netalán rokonságban állnak velük. Csengődön 
reggeliztünk, vacsoráztunk, és aludtunk. 

A közös étkezések alatt is volt alkalmunk beszélget-
ni, sokszor az aznapi tanításról. Békességben telt el ez a 
hosszú hétvége – „Istenesen” – ahogy mi, fiatalok szok-
tuk mondani. Isten töltötte be (és hiszem, hogy most is 
betölti) az életünket, perceinket. 

Remélem, jövőre is el tudunk menni, és minden test-
vért buzdítok (nemcsak azokat, akik fiatalnak érzik ma-
gukat ☺), hogy jöjjenek, és gazdagodjanak így is Isten 
áldásaiból! 

Gulyás Zsombor 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Ebben a hónapban ünnepli a születésnapját, de itt az újság lapjain még sohasem lett megköszöntve. Furcsa is lett 
volna, ha saját magának írna jókívánságokat, amikor testvéreinek továbbítja Isten szeretetét hónapról-hónapra, 
nagy szeretettel és odafigyeléssel. Most pótoljuk az eddigieket, és megelőlegezzük a továbbiakat, és ezzel az interjú-
val köszöntünk téged, Edit. Isten áldását kívánva életedre és gyülekezeti szolgálatodra! (és persze számítunk a to-
vábbi köszöntésekre is! ☺) 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
születtél, kik voltak a szüleid, 
testvéreid, hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

1942. december 9-én 
születtem Budapesten. Édes-
apám Lukács István. Polgárit 
végzett, ez valamiféle kö-
zépiskola volt, már nem létezik 

ez az iskolaforma. Pontosan nem tudom, hogy milyen 
speciális vasúttal kapcsolatos iskolát, tanfolyamot vég-
zett, a MÁV Igazgatóságon dolgozott hosszú ideig, 
majd átment a Pályafenntartási Főnökségre, mert itt va-
lamivel magasabb volt a jövedelme, erre nagy szükség 
volt, mert nagy volt a család. 

Édesanyám Nagy Mária, elvégezte az általános isko-
lai nyolc osztályt, de nem tanult tovább. Háztartásbeli 
volt, amikor kicsik voltunk. Több szakaszban vállalt 
egyszerűbb munkákat. Nagy korkülönbséggel születtek 
testvéreim, természetesen akkor újra otthon maradt, 
amíg nem kerültek óvodába, iskolába. 

Hatan vagyunk testvérek, először voltunk hárman, 
majd elég hosszú idő után született még 3 testvérem. Én 
vagyok az elsőszülött. Nagyon sok olyan nagycsaládot 
ismerek, ahol a legidősebb gyerek nem szerzett diplo-
mát. Nálam is így van, minden testvéremnek van dip-
lomája, csak én maradtam ki ebből. Három testvérem a 
Zeneakadémián végzett, majdnem még egy diploma 
származott onnan, de aztán máshol szerzett felsőfokú 
végzettséget. 

Sok jó emlékem van gyermekkoromból. Jó volt ott-
hon és az újpesti imaházban. Nagyon elevenen él ben-
nem sok élmény. 

– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttél, milyen volt 
az ifjúsági élet? 

Hét éves koromig az Újpesti Gyülekezetbe jártam, 
ezután az Angyalföldi Gyülekezethez tartozott a család. 
Először a Jász utcai Gyülekezet volt az otthon (ez még 
a gyerekkor), majd a Váci úti Gyülekezet, a két gyüle-
kezet egyesülése után, 1958-ban. Innen kezdődött az if-
júsághoz tartozásom. Sokan voltunk fiatalok. Voltak 
nagy családok a gyülekezetben, és sokan jöttek vidékről 
családok, és egy-egy fiatal. Az ifjúság vezetői a lelki-
pásztor és teológusok voltak, sok alkalmas és rátermett 
ember volt köztük. A 60-as években 5-6 évig egy na-
gyon értékes házaspár volt az ifjúság vezetője. Azután 
már nem volt olyan meghatározó személyiség ebben a 
munkában. 

– Megtérésed története éppen egy éve, a tavaly de-
cemberi Mannában jelent meg részletesen. Mégis kér-
lek, hogy néhány szóban emlékezzél vissza arra, hogy 
milyen út vezetett a Megváltóval való találkozásodhoz? 
Hol és ki által történt a bemerítésed? 

A Jász utcai Gyülekezetben töltött éveimre esik a 
megtérésem, vagy az átváltozás kezdete. Imaórákon 
vettem részt bizonyos rendszerességgel, több gyüleke-
zetből gyűltek össze testvérek, és megmozdult valami 
bennem, de csak később merítkeztem be, amikor már a 
Váci úti Gyülekezetbe kerültünk. Több ifjú társammal 
együtt 16 évesen Újpesten történt ez, Kovács Géza bá-
csi volt a bemerítő lelkipásztor. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a 
gyülekezet tagja lettél? 

Gyülekezeti tagságomtól független, hogy 12 évesen 
rájöttem, hogy 4 hangot hogyan kell leolvasni, ha füg-
gőleges irányban vannak. Attól kezdve le tudtam ját-
szani a gyülekezeti énekeket. Ez a munka folytatódott, 
miután gyülekezeti tag lettem, közös énekek és énekka-
ri énekek kísérete is hozzájött. Abban az időben még 
próbálkoztam szavalással, de be kellett látnom, hogy ez 
nem megy, egyre kisebb lett a vonzódásom a vers mű-
faja iránt. 

Maradt a zene. 1969-ben testvéremet, Marikát elhív-
ták Kispestre, karvezető nélkül maradt az énekkar, azt 
mondták, hogy csináljam én. Nehezen tudtam magamat 
ebben a munkában elképzelni, aztán 23 év lett belőle 
Angyalföldön és Budán együttvéve. Tulajdonképpen 
soha nem tartottam szolgálatnak ezt a munkát, csak csi-
náltam. Beteglátogatás, segítséget adni a rászorulóknak, 
örömöt szerezni másoknak – ebben a munkában láttam 
és éreztem magam hasznosnak. 

A zenei szolgálat átértékelése folyamatos előttem, 
fontos tudni, hogy kinek szól, és akik bármilyen formá-
ban is vesznek részt benne, feledkezzünk el magunkról, 
és az első hely Azé legyen, akinek énekelünk, hangsze-
ren játszunk. Mondani sok szépet lehet, de ha őszintén 
megvizsgálom a szívemet, akkor látom, hogy még nem 
értem a folyamat végére. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem. 
Mivel sokan voltunk testvérek, úgy gondoltam, hogy 
nem várhatom el szüleimtől, hogy felsőfokú tanulmá-
nyaimban segítsenek, így elmentem dolgozni. Nem volt 
különösebb elképzelésem, hogy mit szeretnék csinálni. 
Zenetanár szerettem volna lenni, de ahhoz tovább kel-
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lett volna tanulnom. A céltudatosság is hiányzott belő-
lem. 

Hiszem, hogy az Úr vezetése volt, hogy laboratóri-
umi munkát találtam, szerettem a kémiát, soha nem volt 
vele bajom. Adócsőgyárnak hívták, ahova felvettek, de 
a Távközlési Kutató Intézetbe helyeztek ki, itt kutatás 
és a termékek továbbfejlesztése történt. Itt laboránskép-
ző tanfolyamot végeztem. Majd átmentem az egészség-
ügybe, kutató laboratóriumba kerültem. Izgalmas, szép 
munka volt. Szükséges volt elvégezni egy 3 éves labo-
ratóriumi asszisztensképzőt. Egy speciális szakasszisz-
tensi iskolát is elvégeztem, mert sugárveszélyes anya-
gokkal foglalkoztam.  

Mivel egyetemen dolgoztam, hármas funkciót kellett 
ellátni: a klinikán fekvő betegek laboratóriumi vizsgála-
tainak elvégzése, kutatás, oktatás. Így kiélhettem tanári 
ambíciómat. Mivel orvos továbbképzés folyt, a tanfo-
lyamok előadásait meghallgatták, majd gyakorlatra jöt-
tek. Itt bemutattuk a vizsgálati módszereket, természe-
tesen el kellett mondanunk, hogy milyen elven műkö-
dik. 

A sugárveszély miatt korkedvezmény járt, ezért már 
régen nyugdíjas vagyok. 

– Hogyan kerültél ide a budai gyülekezetbe? Hogy 
érzed itt magad? Milyen emlékeid vannak a gyülekeze-
tünkben eddig eltöltött időről, az itt történt események-
ről? 

1982. januárban jöttem a Budai Gyülekezetbe, elvál-
laltam a karvezetést, és egyéb zenei szolgálatok irányí-
tását: pl. leánykar, hangszeres együttesek. Ezt a munkát 
10 évig végeztem. Jó volt együtt dolgozni a munkatár-
sakkal, sok jó hangú énekes volt, főleg a fiatal lányok-
ban volt sok örömöm. Azután sok minden változott, és 
eljött az idő, hogy befejezzem ezt a tevékenységet. Ne-
kem teljesen egyértelmű volt, hogy abba kell hagynom. 

Nem éreztem, hogy el kellett volna mennem a gyü-
lekezetből. Voltak és vannak közelálló testvéreim, akik-
től nehezen válnék meg. Szeretem látni a gyerekek fel-
cseperedését, férjhez mennek, megnősülnek, majd ne-
kik is gyerekeik születnek. Ők a gyülekezet reménysé-
gei. Olyan jó lenne, ha nem húznánk mesterséges hatá-
rokat, nem lenne közöttünk kor szerinti megkülönbözte-
tés. Nagy baj, hogy nem vagyunk képesek elszakadni a 
szokásoktól. A szokások megölik a szeretetet, az egy-
más iránti megbecsülést, megértést, elveszítjük rugal-
masságunkat, megcsontosodunk. Sokszor lényegtelen 
dolgok megrontják a kapcsolatokat, mások bírálóivá vá-
lunk. Kiakadunk, ha valaki máshogy gondolkodik. Jó 
lenne keresni mások javát is, nem csak a sajátunkat. 

– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? 

Ahogy már írtam, nagy volt a családunk. Már közép-
iskolás voltam, amikor 3 testvérem született. Nagyon 
nehezen éltem meg. Csak 2 szobánk volt, később bőví-
tettük a házat, ami nagy könnyebbség volt. Nem oko-
zott állandó rossz közérzetet a család, de sokszor visz-

szatérő probléma volt. Főleg világi helyeken tették fel a 
kérdést, hogy miért vagyunk ilyen sokan, lealacsonyító 
megjegyzéseket is kaptam, kisebbségi érzésem lett 
ezektől. A problémák között mindig éreztem a helyreál-
lítást. Ezekkel a nehézségekkel tarkított fiatal koromból 
semmiféle keserűség nem maradt bennem, a kisebbségi 
érzésem is elmúlt. Ezt azért jegyzem meg, mert ismerek 
olyan embereket, akiknek elutasítottságot, kisebbségi 
érzést okozott a nehéz gyerekkor, és sok kínlódással járt 
minden élethelyzetben a múlt sebe. A családból hozott 
elmebeli, érzelmi, szellemi örökségek károsan befolyá-
solhatják életünk további menetét, szellemi fejlődésün-
ket akadályozhatják. Ezektől a kötelékektől meg akar 
minket szabadítani az Úr. 

Most volt egy 3 évig tartó nehéz időszakom. Egy 
tisztázatlan lakáshelyzet most oldódott meg. Erről nem 
akarok beszélni, már rendeződött a dolog, mindenkinek 
megbocsátottam, akik gáncsoskodtak. Ebben a helyzet-
ben azoknak az édestestvéreimnek köszönhetek sokat, 
akik születésének igazán nem örültem. Ebből is látható, 
hogy az Úr mit tud kihozni egy nehéz helyzetből. 

– Van-e kedves igéd, éneked? 
Erre a kérdésre nem igen tudok választ adni, mert 

semmiből nincs kedvencem, nincs kedvenc színem, 
kedvenc virágom vagy kedvenc ételem, de hogy ne 
hagyjam teljesen válaszolatlanul ezt a kérdést, a Róma 
12,2-tőt mondom: „…változzatok el a ti elmétek meg-
újulása által…”. Amikor emberekkel beszélgetek, 
imádkozom értük, látom ennek a változásnak elmaradá-
sát. 

Ezen kívül aktuálisan előkerül egy-egy igevers, ige-
szakasz, ami akkor sokat jelent, de nem válik örök ked-
venccé. 

– Ha nem esik nehezedre és nem érzed túl kényes-
nek, akkor mondj néhány szót arról, hogy miért alakult 
az életed úgy, hogy nem mentél férjhez? Hogyan veze-
tett Isten az életnek ebben a nagyon fontos kérdésében? 

Nem mondtam ki soha, hogy férjhez akarok menni, 
vagy nem akarok férjhez menni. Fiatal koromban majd-
nem mindig tetszett valaki, néha úgy jött ki a lépés, 
hogy kölcsönös volt. Néha olyan fiúnak tetszettem, aki-
vel nem akartam szóba állni. Belegondoltam abba, hogy 
milyen felelősség egy családról gondoskodni, márpedig 
ha valaki férjhez megy, ez egy állandó feladat. Ezzel 
szembenézni nekem elég ijesztő volt. Nem volt hozzá 
sok kedvem, ez nagyban befolyásolta hozzáállásomat. 
Sokféle gondolat megfordult a fejemben. A lányok férj-
hez szoktak menni, de nekem nem biztos, hogy így kell 
tennem. Sok faramuci gondolatom volt, voltak zűrös 
dolgaim, de ezeket nem akarom részletezni. Az Úrnál 
már elrendezett dolog volt, hogy nekem az a legjobb, ha 
egyedül maradok, de sok dolgon kellett átmennem, csa-
lódásokon is. 

Két dolog volt életemben, ami egy pillanat műve 
volt. Egyik, amikor az Úr nagyobb helyet kért a szí-
vemben, mert sok minden kiszorította Őt az első hely-
ről, egyik percről a másikra kár és szemét lett egy cso-
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mó dolog. Másik, amikor kijelentette az Úr, hogy meg-
szabadít minden bűnös gondolattól, a másik nem iránti 
vágytól. Valóban szabaddá tett, már több, mint 20 év 
telt el azóta. De azelőtt sem szenvedtem amiatt, hogy 
nem volt férjem. 

Isten kegyelme az is, hogy miután eldőlt, hogy nem 
az én utam a házasság, ezután találkoztam egy olyan 
férfival, akinek külleme, magatartása, jelleme vonzó lett 
volna számomra pár évvel azelőtt, és talán férjhez men-
tem volna hozzá, de akkor már nem volt kérdés szá-
momra, hogy mit válaszolok. 

Nem baj, ha egy nő szeretne férjhez menni, de ha 
nem sikerül, nem hiszem, hogy élethosszig tartó betöl-
tetlen vágynak kellene maradni. 

– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, 
mi foglalkoztat? 

Amikor nyugdíjba mentem, nem akartam tovább az 
egészségügyben maradni, mert már akkor látszott a ha-
nyatlás, rossz lett a légkör. Az egyik öcsém akkor nő-
sült, nekik volt szükségük segítségre, azóta náluk dol-
gozom. Amikor kicsik voltak a gyerekek, főleg mellet-
tük volt sok munka és a háztartás, most a háztartásban 

van több munkám. Nagyon jó, hogy vannak kis gyere-
kek a családban, ezt is a későn született öcséimnek kö-
szönhetem, hogy örömöm van a családban a gyereke-
ken keresztül. 

Azelőtt több időm volt a szeretetszolgálatra, most a 
családra esett a súlypont. Később ez még változhat. Ar-
ra mindig ügyelek, hogy az Úrral való kapcsolatom ne 
szenvedjen csorbát, legyen időm Bibliát olvasni, imád-
kozni egyedül és másokkal együtt. 

Azt szoktam mondani, hogy tetszik a sorsom, és ez 
így van. Nincs hiányérzetem. Teljes életet élek. Dicső-
ség az Úrnak! 
– Köszönöm az őszinte válaszaidat. Hadd kívánjam az 
adventi igével, hogy életedet továbbra is győztesként 
tudd élni! „Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy 
senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá te-
szem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül 
ki többé, felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Is-
tenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a 
mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új neve-
met.” (Jel 3: 11,12) 

Ádány Judit 
 

MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

Í gy  dön tö t tem Jézus  Kr isz tus  me l l e t t  
Mt 25:31-46 

 

Ez volt az az igerészlet, amely 
által felismertem a bűneimet és 
tudatosodott bennem, hogy ezek 
megvallása nélkül nem 
részesülhetek Jézus Krisztus 
bűnöket megbocsátó és eltörlő 
kegyelmében. 

Én hívő baptista családban 
nőttem föl, így természetes volt 

az, hogy hetente kétszer imaházba járok. Nem éreztem 
nyűgnek. Nagyon szerettem a vasárnapi gyermek-
bibliakör alkalmait, valamint énekelni és verset monda-
ni. 

Egyik (evangelizációs) istentiszteleten a fent említett 
igerész került felolvasásra, és én nagyon nyugtalanul 
kezdtem érezni magam. Amikor elhangzott az, hogy: 
„Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Tá-
vozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az 
ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.” (Károli) 
– kitört belőlem a sírás. Aztán a lelkipásztor elkezdte 
megmagyarázni ezt az igét. Ott ültem a padban, önkén-
telenül lehajtottam a fejem, és úgy éreztem, hogy az 
egész teremben én vagyok csupán, és hozzám beszél az 
igehírdető. Az a gondolat, hogy a rossz cselekedet, a 
csúnya viselkedés = BŰN, ami megakadályoz engem 
abban, hogy a földi életem után a mennyben lehessek az 
Úr Jézus mellett, végtelenül megriasztott. Olyan lelki-
ismeret-furdalásom volt és úgy gyötört a félelem, hogy 

csak úgy potyogtak a könnyeim. Olyan fájdalmat én 
még sosem éreztem addig. 

A nagy, kétszintes házunknak a felső része volt a 
gyülekezeti terem. Istentisztelet végén lerohantam a la-
kásunkba és csak sírni tudtam. Édesanyám megijedt, 
nem tudta elképzelni, hogy mi történhetett velem, mert 
egy szót sem tudott kiszedni belőlem. Nem tudtam be-
szélni, olyan volt, mintha valami fojtogatná a torkomat. 
Nemsokára megérkezett édesapám is, és lassan, még 
mindig sírva, elmondtam nekik, hogy „ha én meghalok 
ma éjszaka, nem mehetek az Úr Jézushoz a mennybe” – 
és zokogtam tovább. Édesapám átölelt és beszélt nekem 
arról, hogy ha elmondom az Úr Jézusnak a bűneimet, és 
bocsánatot kérek tőle, akkor Ő megszabadít a félelem-
től. Letérdeltem és elkezdtem imádkozni. Nagyon meg-
könnyebbültem és békét, örömöt éreztem. 

Igaz, hogy keresztyén családban nevelkedtem és tud-
tam Jézus Krisztus szeretetéről, kereszthaláláról, feltá-
madásáról, naponta olvastam a Bibliát, imádkoztam és 
hittem az örök életben, de mégsem volt elegendő bűne-
im bocsánatára, hiszen addig nem éreztem magamé-
nak, hogy ennek ekkora súlya van. Nekem is szüksé-
gem volt arra, hogy odaálljak Isten elé és döntést kellett 
hoznom, hogy akarom-e követni Jézus Krisztust. 

A „Ja, persze, mert ő az a kis szent” című gúnyos 
megjegyzés lehet, hogy többeknek ismerősen hangzik. 
Elég gyakran mondták nekem az iskolában, de megtéré-
sem után már nem bántott annyira, mert tudtam, hogy 
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ők még nem ismerik Krisztus szeretetét. Ugyanakkor 
gyakran megtörtént az, hogy ha valamelyikük bajba ke-
rült, hát nekem sírta el a panaszát, mert elmondása sze-
rint bennem megbízott, tudta, hogy nem fecsegem el 
senkinek, és nem fogom őt kinevetni sem. 

Isten törődött velem és sokféleképpen vezetett: hol 
bezárt egy-egy ajtót előttem, megelőzve a kellemetlen-
ségeket, hol pedig engedte, hogy tanuljak a saját téves 
döntésemből, de mindig szólt a lelkiismeretemhez. És 
tudom, hogy mindig szemmel tartott! 

Bemerítésemre csak évekkel később került sor, mert 
ott Erdélyben még nagyon fiatalkorúnak számítottam, 
amikor döntöttem Jézus Krisztus mellett. 

„...hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Is-
ten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemze-
dékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világ-
ban...” (Fil 2,15) 

Vadas Márta 

 

El jegyezve  
 

Hívő nagyszüleim 24 évi kitartó 
imádságát hallgatta meg a mi 
Istenünk, amikor 1999 húsvétján 
átadtam az életemet Jézus 
Krisztusnak. 

1998 őszén szakadt meg a jegyes-
ségem a vőlegényemmel. Amikor el-
jegyeztük egymást, édesanyám a 

következő igékkel köszöntött minket: „Eljegyezlek ma-
gamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a 
törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyez-
lek magamnak a hit ajándékával, és megismered az 
Urat.” (Hóseás 2:21-22) Ezekből a mondatokból akkor 
még nem sok mindent értettem. 

Mivel voltak hívő családtagjaink, és gyerekkorom-
ban én is jártam imaházba, nem volt számomra ismeret-
len, miként él egy hívő ember, de én nem érdeklődtem 
az iránt az élet iránt, amit Isten kínált. 1998 őszén hal-
lottam meg az Úr hívó szavát. Valószínűleg addig telje-
sen süketté tettek a világi gondolataim. Egyszerre ha-
talmas éhséget éreztem az Ige iránt. Elkezdtem gyüle-
kezetbe is járni. De még mindig bennem voltak a világi 
dolgok iránti vágyak is. 1999 húsvétján egy hatalmas 
fordulóponthoz ért az életem. Miután ellopták az éksze-

reimet – az eljegyzésre kapott kísérőgyűrűmet is -, va-
lami megfoghatatlan, megfogalmazhatatlan érzés kerí-
tett a hatalmába. Egyedül voltam, ültem a szobában, 
csend volt, és tudtam, hogy az Úr szól hozzám: szakíta-
nom kell a régi életemmel, és egy teljesen újat kell kez-
denem. Feledhetetlen élmény volt ez számomra. Attól 
kezdve nem volt kétségem afelől, hogy az Úrral szeret-
nék járni. Két héttel ezután megvilágosodott bennem, 
hogy Istennek ez az egész egy előre elkészített terve 
volt az életemre nézve. 1999. április 21-én este ugyan-
azoknak az Igeverseknek a magyarázataként, amelyek-
kel édesanyám az eljegyzésünkkor köszöntött, ezt kap-
tam az Úrtól: „Isten megigazító, igazzá nyilvánító ke-
gyelme minden jegygyűrűnél, vagy kísérő gyűrűnél ér-
tékesebb jegyajándék.” Ekkor értettem meg igazán, mit 
is jelentenek a hóseási igék, és mit is jelent Isten szere-
tetében élni. 

2000. február 27-én álltam fehér ruhában az Úr és a 
gyülekezet színe előtt. Ez volt életem legcsodálatosabb 
napja. Eszembe jutottak édesanyám szavai, akinek az 
volt az álma, hogy először az Úr menyasszonyaként áll-
jak fehér ruhában, és csak ezt kövesse a „földi” fehér 
menyasszonyi ruha. Dicsőség érte Istennek! 

Kissné Karácsony Andrea 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 

Isten rendelőjében 
 

Egy egyszerű, hétköznap esti 
istentiszteleten ülök az imaházban, és 
hallgatom az igehirdetést. Aki 
hirdeti, nagyon becsületesen 
felkészült, hiszen többoldalas 
jegyzetet írt, amelyet a Biblia lapjai 
közé helyezett el.  

Amiket hallok, nem új számomra, 
hiszen évek óta tagja vagyok a 

gyülekezetnek, és erről az igeszakaszról is már többször 
hallgattam magyarázatot. De azért nagyon figyelek, mert 
mindig vágyakozom arra, hogy az emberi szó mögött 
megértsem Isten hangját, reám vonatkozó akaratát. 

Az igehirdető lapoz egyet a füzetében. Elég közel ülök 
hozzá, ezért észreveszem, hogy gondolatait nem jegyzet-
tömbbe, hanem régi, lejárt kitöltetlen receptek hátuljára 
jegyezte le. A következő lapozáskor a papírlap véletlenül 
leesik az asztalra, majd ez megismétlődik többször is az 
újabb lapozások alkalmával. Csak úgy véletlenül, ügyet-
lenségből estek ki ezek a lapok? Nem! Az emberi hangon 
túl, most már magával Istennel vagyok kapcsolatban, aki 
még egy ilyen apró eseményt is fel tud használni arra, 
hogy ennek kapcsán elkezdjen velem beszélgetni. 

Most már úgy érzem magamat, mintha egy orvosi ren-
delőben ülnék. A fárasztó nap ellenére örülök, hogy mégis 
eljöttem az áldott orvos „rendelésére”. Nekem is arra van 
szükségem, hogy megvizsgáljanak, átvilágítsanak, még 
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akkor is, ha egyébként egészségesnek érzem magamat. Er-
re nemcsak én, de mindannyian rászorultunk, akik ezen a 
csütörtök estén megjelentünk Isten színe előtt. 

Az is jól tette, hogy eljött, aki tudja, hogy beteg és 
gyógyulásra vágyik, de az is, aki egészségesnek érzi ma-
gát, és most azért jött, hogy a „kontrollvizsgálaton” meg-
tudja, hogy van-e benne valamilyen fogyatkozás, olyan 
hiba, amit csak egy külső szemlélő fedezhet fel. 

Igen, itt vannak a kitöltetlen receptek, és Isten hétről-
hétre felkínálja nekünk az Ő természetes gyógyszereit az 
életünkre. Az ő patikájában vannak testi-lelki fájdalom-
csillapítók, fertőtlenítők, testi- és lelki tisztító szerek, bűn 
elleni immunrendszert erősítő védőoltások, öröm- és sze-
retet kapszulák, lélek-nyugtató balzsamok, sebkötözők és 
ezekhez hasonlók. Minden problémára ki van találva az 
aktuális orvosság, terápia. 

Hadd álljon most itt reklám gyanánt egy ilyen orvosság 
betegtájékoztatója. 

 
„Kegyelem-kapszula” 

E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. Ennek ellenére a készítményt másoknak is bátran ajánlhatja, ha kór-
tünetei az Önéhez hasonlóak. Jótékony hatását bennük is kifejti. 
A „betegtájékoztató” tartalma: 

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Kegyelem-kapszula. 
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt. 
3. Hogyan kell alkalmazni a Kegyelem-kapszulát. 
4. Egyéb gyógyszerek szedése. 
5. Lehetséges mellékhatások. 

Bűn okozta fertőző megbetegedések kezelésére szolgáló készítmény. 
Jézus Krisztus utasítására, az orvos által rendelt adagban, és ideig alkalmazható. 
A tablettát étkezés előtt, alatt, után, vagy étkezés helyett kell bevenni. 
A gyógyszer szedése során a szeretet, öröm, békességérzés fokozódhat, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékle-
tesség tulajdonságok jelentősen felerősödnek. Ilyen, vagy egyéb szokatlan tünet jelentkezéséről a kezelőorvost, és a 
többi gyógyszerszedőt is tájékoztatni kell. 
A gyógyszer a terhesség és szoptatás idején is igen jótékony hatású. 
A meglévő és már tudott betegségekről a kezelőorvost tájékoztatni kell a kezelés megkezdése előtt. 
Ellenőrző vizsgálatokon az orvos által kijelölt időközönként érdemes megjelenni. 
A Kegyelem-kapszula szedése alatt bűnre serkentő szerek tudatos fogyasztása tilos! 
A gyógyszer minden ember élete végéig felhasználható. 
A gyógyszert gyermekek elől nem kell elzárni, mert az ő fejlődésükre is kimondottan jótékony hatású. 
Csak a Mennyei Gyógyszergyár más gyógyszereinek egyidejű alkalmazása lehetséges. 
További kérdéseivel forduljon orvosához és lelkigondozójához. 
 

A lelki egészségügyre nem lehet panaszunk. Nincs sor-
ban állás, vizitdíj, különböző szakorvosokhoz való kül-
dözgetés, gyógyszerhiány. Itt mindenki egy helyen, egy 
időben megtudhatja aktuális egészségi állapotát, és meg-
gyógyulhat. Gyakran operációra is sor kerül, ami nem fáj-
dalommentes, de nagyon eredményes. 

Egy vers kezdő sora jutott eszembe. „Igen. Ő rég akar-
ja gyógyulásod, akard te is, most már csak rajtad áll.” 

Igen, többet kéne törődnünk az egészségünkkel. A beteg-
ség ugyanis nem magánügy. Könnyen megfertőzheti a má-
sik embert, és ha időben nem találja meg a beteg a gyó-
gyulás helyét, akkor abba bele is halhat. 

Tegyél többet a magad és mások egészsége érdekében!  
Jobbulást! Gyógyulást! 

Zákány Etelka 

 

FELHÍVÁS 

Cipősdoboz-akció még 1 hétig! 
Kedves Testvérem! 

A lehetőség továbbra is adott, hogy egy cipősdoboznyi szeretettel szebbé tedd egy gyermek 
karácsonyát. Akciónk a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakozik, de az 
ajándékokat a karácsonyi Gyermekklub alkalmán osztjuk szét a XI. kerületben élő 
rászoruló családok gyermekei közt. Ezt szem előtt tartva készítsd el a csomagot. Részletes 
leírást a Manna novemberi számában olvashatsz, a  nem- és életkort jelölő címkéket is 
abban találod. (Kérjük, hogy akinél maradt feleslegessé vált jelölőcimke, az juttassa vissza 
az imaházba azok részére, akik több dobozt szeretnének készíteni.) 
Az elkészült ajándékokat december 14-ig juttasd el  az imaházba Nagyné Zsuzsá-nak 
vagy Zsigovicsné Évának.  

A gyerekek nevében köszönjük szolgálatodat és áldozatkészségedet! 
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ELGONDOLKODTATÓ 
 

Melyik gyülekezetben van élet? 
 

Nem emlékszem, hogy a veszprémi gyülekezetünket 
komolyan vádolták volna élettelenséggel. Lehet, hogy 
előfordult, de a kritika soha nem nőtt akkorává, hogy 
foglalkozni kellett volna vele. Hálás vagyok ezért. De az 
is igaz, hogy nem sok „versenytárssal” kellett megküz-
denünk, a környéken nem voltak olyan népszerű gyüle-
kezetek, melyek szívóhatása kiszippantotta volna belő-
lünk az életet, vagy amelyek árnyékában csak vegetáló 
aljnövényzetnek látszottunk volna. A következő gondo-
lataim tehát nem keserű vezetői tapasztalataimból fa-
kadnak. Korábban több gyülekezetnek voltam már aktív 
tagja, volt köztük konzervatív és karizmatikus, amerika-
ias és magyaros, arminiánus és kálvinista. Volt köztük 
öreges, és volt fiatalos, volt szigorú és volt szabados. 
Élő gyülekezetek voltak? Fontos kérdés. De vajon tud-
juk-e, mit kérdezünk? Vajon melyik gyülekezetben van 
élet? Mi az élet definíciója és mi a halál vagy a haldok-
lás jele? Lényeges kérdések ezek, ezért különösen 
aggasztó az a felszínesség, ahogy időnként a jelzőket 
használjuk. Mi az élet kritériuma?  

Vegyünk két ellentétes példát! Bemegyünk egy ha-
gyományos felekezet templomába, és körülnézünk. A 
falakon semmi díszt nem látunk, pontosabban látunk 
egy-két giccses, a két világháború közötti ízlést tükröző 
képet, egy hímzett terítőt, és látunk még egy rozoga 
harmóniumot, amin azért elősejlik a régi faragás egykor 
ünnepélyességet sugárzó motívuma. A gyülekezetnek 
nincs önmagát hirdető prospektusa, csak beszélgeté-
sekből tudjuk meg, hogy a hívők az istentiszteleten kívül 
csütörtök este jönnek még össze beszélgetni, Bibliát ta-
nulmányozni és imádkozni. Evangélizációs programok 
nincsenek. Fiatalok kevesen vannak, a lelkész próbálja 
együtt tartani őket, de nincs könnyű dolga. Halott gyüle-
kezet? Haldokló gyülekezet? Lehet. Valószínűleg. De 
az is lehet, hogy nem. Majd bemegyünk egy ismert, di-
namikus lelkipásztor által vezetett városi gyülekezetbe, 
ahol az ajtóban rögtön egy fiatalember fog velünk kezet, 
a gyülekezet hírlevelét nyújtja át, és a bejárattól jobbra 
található pulthoz irányít, ahol kávéval és teával kínálják 
a látogatókat. A hírlevélből megtudjuk, hogy a gyüleke-
zetben Alfa-kurzus működik, ezen kívül van gördesz-
kás-evangélizáció, kézműves-foglalkozás, baba-mama 
kör, nyugdíjas klub, válságterhesség-tanácsadás, ifjú-
sági istentisztelet és házicsoportok. Van szakszerű 
lelkigondozás és profi zenészekből álló dicsőítő-csoport 
is. A hét minden napjára esik valamilyen gyülekezeti al-
kalom, a gyülekezet aktívan és lelkesen vesz részt a kü-
lönböző elfoglaltságokban. Élő gyülekezet? Lehet. Va-
lószínűleg. De az is lehet, hogy nem. Mi az élet kritéri-
uma? 

Nyilván életszerűnek kell lennie az élet definíciójá-
nak, annak nincs értelme, hogy behunyjuk a szemünket 
és a fehéret feketének, a feketét pedig fehérnek mond-
juk. De amikor az élet definícióját keressük, vegyük fi-
gyelembe, hogy a gyülekezet a keletkezését, természe-
tét és célját tekintve mennyei valóság, nem pusztán 
emberi képződmény. Nem pszichikus, hanem pneuma-
tikus közösség, nem az emberi lélek, hanem a Szentlé-
lek produktuma. Tehát a programok sokfélesége és 

mennyisége, a fiatalosság, a kreativitás, az aktivitás 
önmagukban nem jelei az életnek. Pontosabban nem a 
pneumatikus életnek a jelei. Köztudott, hogy számos 
teológiailag liberális gyülekezetben sok közösségi, szo-
ciális és karitatív esemény zajlik. Rengeteg program, 
alkotásra és szolgálatra ajtót nyitó kezdeményezés szü-
letik olyan közösségekben is, ahol Jézus Krisztus fel-
támadása és az újjászületés szükségessége vagy nem 
része a közösség hitének, vagy nyíltan ellene is mon-
danak ezen ortodox tanoknak. Van élet az ilyen gyüle-
kezetekben? Nyilván valamilyen élet van. De mi ennek 
az életnek a minősége? Az az élet ez, amelyről Jézus 
beszélt? Mennyei élet? Örök élet? Isteni élet? Vagy 
pusztán csak az emberi élet közösségben tapasztalt fel-
pezsdülése, az együvé tartozás és közös munka örö-
me? Határozott meggyőződésem, hogy a programok 
sokaságából és sokféleségéből, az emberi kreativitás 
szabadon engedett kifejeződéséből, a szolgálati lehető-
ségek bőségéből nem következik, hogy a gyülekezet-
ben mennyei élet van. Természetesen az ellenkezőjét 
sem állítom. Az előbbiek hiánya még kevésbé jele az is-
teni életnek. 

Fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. 
Melyek a mennyei élet jelei egy gyülekezetben? A vá-
lasz: azok a dolgok, amelyeket csak a mennyei valóság 
hozhat létre. Az élő gyülekezetben Jézus Krisztus van a 
középpontban. Az élet jele nem a közösség, hanem a 
közösséget életre hívó Krisztus középpontba állítása. 
Az élet az élő gyülekezetben az újjászületett emberek 
élete, „Isten élete az emberi lélekben”, ahogy Henry 
Scougal mondta. Az élet jele a bűnbánat. Ott, ahol élet 
van, az emberek készek belátni, hogyha vétkeztek, ké-
szek összetörni Isten és emberek előtt, tudnak bocsá-
natot kérni egymástól, és tudnak megbocsátani is egy-
másnak. Mert a megbocsátás is az élet feltétlen jele. Az 
élő gyülekezetekben az emberek átélték, és újból és új-
ból átélik, hogy Isten megkönyörült rajtuk. Megtapasz-
talják, hogy Isten érdemeik és szolgálataik ellenére sze-
reti őket, ezért készek ők is szeretni a testvéreiket, hibá-
ikkal és gyengeségeikkel együtt. Az élő gyülekezetek-
ben a bűn mélységéből jövő emberek emelkednek a 
megbocsátás magasságába. Az élő gyülekezetben az 
igehirdetés Isten kinyilatkoztatásán nyugszik, nem em-
beri bölcselkedésen, vagy a legfrissebb mentálhigiéniai, 
szociológiai, szociálpszichológiai vagy az üzleti életből 
vett meglátásokon. Az élő gyülekezetben a Bibliát tanít-
ják, mert hiszik, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb a 
kétélű kardnál, elhatol oda, ahol az emberek motivációi 
szétválnak. Az élő gyülekezetben nem mindig nagyon 
kreatívak az emberek, a szívük kész a giccses képet is 
szeretni, ha az az Úr Jézus kegyelmét ábrázolja. De 
készek levenni is a falról, ha megértik: a kép akadály 
másoknak abban, hogy ugyanezt a kegyelmet felfog-
hassák és megszerethessék. Az élő gyülekezetekben a 
szolgálat és a pezsgés nem cél, hanem gyümölcs és 
eszköz. Hálájuk gyümölcse és szeretetük eszköze. Az 
élő gyülekezetekben nem nézik le a náluk erőtlenebb 
közösségeket. Félelemmel és rettegéssel tölti el őket Is-
tentől való függésük tudata, azt keresik, hogyan tudná-
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nak még több imádót szerezni szívük imádata mellé, 
hogy Megváltó Krisztusukat egyre bőségesebb hála-
adás ölelje körül. Az élő gyülekezeteket feszíti a vágy, 
hogy az evangéliumot minél többeknek elmondhassák, 
új megtérteket üdvözölhessenek, távolról jött bűnösöket 
szerethessenek, megtört embereket ápolhassanak, 
gyógyíthassanak, hordozhassanak. A mennyei élet a 
menny után vágyódik, és másokat is oda akar elvinni. 
Ez az élet növekedni akar, de számára nem a növeke-
dés a legfontosabb, hanem Krisztus. 

Ne ítéljünk felületesen! Az élet az élet Lelkétől van, 
az élet Krisztus, az élet az, hogy megismerjük az egye-
dül igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Az az 
élő gyülekezet, ahol ezzel a valósággal találkozunk. Ne 
keverjük össze a földit és a mennyeit! A mennyei meg-
látszik a földiben, de a földi soha nem hozza létre a 
mennyeit. Törekedjünk a mennyei minőségre, és legyen 
mindig az az élet mércéje! 

Forrás: Internet 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 

Advent – személyesen 
 

Szeretem az adventi időszakot – talán 
jobban is, mint a többi ünnepet. Ha 
próbálom keresni ennek magyaráza-
tát, leginkább talán azért van ez így, 
mert Advent olyan „ráérős” ünnep. 
Nem egy és nem kétnapos, hanem el-
tart majdnem egy hónapig is. Ebből 
adódóan van idő ráhangolódni az ad-

venti gondolatkörre, van idő elmélyülni, elcsendesedni. 
Persze oka lehet ennek a várakozás öröme is. Még 

ha sorrendiségben nem is ezzel illenék kezdeni, nagy 
örömmel tekintek előre arra a két hétre, amikor a család 
együtt lehet, hiszen téli szünet lesz az iskolában, nem 
kell menni a munkahelyre sem, sőt a télies idő meg a 
korai szürkület jótékonyan megakadályozza, hogy min-
den szabad percet kihasználva a ház körül tevékenyked-
jünk. Az együttlét örömét aztán tovább fokozza a kará-
csonyi ajándékozás öröme. 

Aztán szeretem az adventi időszakot azért is, mert 
Advent rákényszerít bennünket, hogy amikor előre né-
zünk, fölfelé nézzünk. „Mert a mi országunk mennyek-
ben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is vár-
juk” (Fil 3,20). Mindig is öröm töltött el, amikor az ed-
dig megélt adventekben erre gondolhattam. Mindez 
azonban a tavalyi adventkor az eddigieknél egy kicsit 
megfoghatóbb közelségbe került. 

Hangszálműtétem napja úgy esett, hogy előtte való 
vasárnap volt Advent első vasárnapja. Azt hiszem, hogy 
egy műtétre soha nem lehet rutinból menni – akkor 
sem, ha rutinműtétnek mondják azok, akik kívülállók. 
Egy orvos, aki naponta akár többször is végez ilyen mű-
tétet, és csinálta már százszor vagy ezerszer, biztosan 
jogosan tekinti teljesen szokványos feladatnak az én 
műtétemet is. Akik már átestek műtéten, azok is köny-
nyen beszélnek, hiszen túl vannak rajta. Most azonban 
nem másról, hanem rólam volt szó, ami számomra egy-
általán nem tűnt rutinnak... Ráadásul, saját jogon, akkor 
voltam életemben először kórházban. A hazahívó szó 
ugyan az élet bármely pillanatában elhangozhat bárki 
felé, nem kell hozzá kórházban lenni, de a kórház mégis 
könnyen a mennyei hajlék előszobája tud lenni... 

Bevallom, egészen máshogy szóltak azon a vasárnap 
délelőttön az adventi igék. Legalábbis én máshogy hall-

gattam... Az igehirdetés mondatai, az úrvacsora figyel-
meztetése („amíg eljövend”) most nem egy bármikor 
bekövetkezhető, de a szívem mélyén sohasem azonnali-
nak gondolt eseményről szóltak, hanem a másnapról, a 
műtét napjáról, amikor el fognak altatni – és vajon hol 
ébredek föl? 

Minden alkalommal, amikor igehirdetőként magam 
is szóltam az Úr Jézus visszajöveteléről, teljes meggyő-
ződéssel mondtam, hogy bármikor visszajöhet, hiszen 
nem tudjuk sem a napját, sem az óráját. Amikor azon-
ban valaki előtte áll egy olyan eseménynek, amelyben 
benne lehet az eljövetel és pontosan ismert a nap is meg 
az óra is, akkor érez rá arra, hogy itt most „élesben” zaj-
lanak az dolgok – miközben máskor is ugyanúgy meg-
történhet mindez. 

Nem készültem itt hagyni szeretteimet, a gyülekeze-
tet (talán erre nem is lehet készülni, hiszen az életösztön 
az utolsó pillanatig dolgozik bennünk), ennek ellenére 
igyekeztem rendet rakni nemcsak magamban, hanem 
rendet hagyni magam körül is. Régóta halogatott teen-
dőkre jutott idő.... Rendeztem a számítógépes fájlok 
szénakazalhoz hasonlító halmazát. Aztán, mivel a csa-
ládi munkamegosztás alapján a pénzügyeket nekem 
tisztem jobban átlátni, így a részben a fejemben levő 
tudnivalókat ezzel kapcsolatban is összeírtam, leírva 
kódokat, jelszavakat – hátha jól jön az még... Rendet 
raktam a papírjaim között, felírtam minden olyan ügyet, 
amit elintézetlennek tartottam – hogy ha netán én már 
nem lennék, akkor könnyebb legyen elintézni azoknak, 
akikre rámarad. 

Ha várunk valakit, egyik legfontosabb előkészület, 
hogy rendet csinálunk a lakásunkban. A Menyasszo-
nyon sem szabad lennie semmilyen foltnak vagy ránc-
nak, hanem szent és feddhetetlen kell, hogy legyen, mi-
re Vőlegénye elé áll (Ef 5,27). Az az advent megtanított 
arra, hogy amit egyébként valóban komolyan remélünk, 
hogy Jézus egyszer visszajön értünk, valójában mennyi-
re közel is van... És bár most nem készülök kórházba, 
ez az emlék mindig figyelmeztet arra, hogy legyen rend 
bennem is, meg körülöttem is. 

Ádány Mihály 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Sajnálom, hogy a rejtvények nem elég vonzóak számo-
tokra, és hónapról-hónapra szinte mindig ugyanazok a ne-
vek jelennek meg megfejtőként. A szülők bíztatásának hiá-
nya szintén sajnálatos, pedig nagyon jó együtt „bibliázni” a 
gyerekekkel. Viszont nagyon örvendetes, hogy a hűségesek 
nem restek, és minden hónapban így is gazdagítják magu-
kat, és minket, szülőket is, mert a legfontosabbal foglal-
kozhatunk együtt. 

A novemberi rejtvények helyes megfejtéseit a lépcső-
házi táblán láthatjátok. Akik jó megoldást adtak le: 

Almási Rubina, Ádány Balázs és Zsófia, Boda Péter, 
Pethő Benedek, Zsigovics Benjámin és Dorina, a „Pala-
csintázó” csapata 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelyeket 
a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha na-
gyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. 

Megfejtéseiteket december 31-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutal-
mat kap. 

Az alábbiakban pedig az egész éves munkát értékeljük. 
A nevek mellett a leadott megfejtések számát láthatjátok. 
Szívből örülök nektek, és kívánom, hogy a 2009-es eszten-
dőben is a hűséges megfejtők között legyen mindannyitok 
neve. Jutalomosztás karácsonykor! 

Almási Rubina 7 
Ádány Anna 3 
Ádány Balázs 9 
Ádány Szilvia 5 
Ádány Zsófia 9 
Ádány Máté 1 
Ádány Rebeka 1 
Boda Péter 9 
Egyed-Kiss Dániel 5 
Kiss Anna 3 
Kiss Máté 3 
Kiss Zoltán 3 

„Palacsintázók” csapata 1 
Pethő Benedek 4 
Sonkoly Anna 1 
Sztasák Ábel 3 
Sztasák Zsófia 3 
Uri Benjámin 2 
Uri Boglárka 1 
Uri Imre 3 
Zákány Árpád 1 
Zsigovics Benjámin 9 
Zsigovics Dorina 9 
Zsigovics Virág 3 

Á. J. 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Készüljetek az ünnepre ennek a kedves képnek a kiszínezésével. Ha van kedvetek, akkor rajzolhattok még szánkót vagy 
más vidám dolgokat is a gyerekek mellé. Ha elkészültetek, akkor írassátok rá a neveteket a rajzra, majd dobjátok be a 
szokásos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Most következő rejtvényetek már a közeledő karácsony szellemében született. A megfejtés egy olyan kisvárosnak a 
neve, amelyiket az Úr Jézus születéséhez kapcsolódó próféciákban is megtaláltok. Töltsétek ki a sorokat, és miután 
elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el 
ráírni! 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
 

1. Káin testvére 
2. Mindennapi eledelünk 
3. Jézus egyik tanítvány, akivel 

kapcsolatban kakast szoktunk 
emlegetni 

4. Erről a fiúról olvashatunk Lu-
kács evangéliumának 15. ré-
szében 

5. Ezen a helyen jól összekevered-
tek a nyelvek 

6. Ez a szám kapcsolódik Jónás-
hoz 

7. Ebből az állatból van kétpúpú 
is 

8. Az Úr Jézus édesanyja 
 
A megfejtés: ....................................................................................................  
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
A ti rejtvényetek is a karácsonyi történethez kapcsolódik. Minden meghatározás egy-egy karácsonyi szereplőt, 
vagy fogalmat takar. A megfejtés egy talán kevésbé ismert kifejezés, ami az Úr Jézust jellemzi, de nagyon szép je-
lentése van. Megtalálhatjátok például a 118. zsoltárban is. Töltsétek ki a sorokat, és miután elkészültetek, a neve-
tekkel ellátott rejtvényt vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. Aki nagyon ügyes akar lenni, az külön ju-
talomért keresse ki az Újszövetségből azt az igehelyet, amelyikben a megfejtés szerepel. 
 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 
 

1. Az áldott állapotban lévő Má-
ria őt látogatja meg 

2. Egy prófétanő, akinek a neve 
megegyezik Sámuel édesany-
jáéval 

3. Ő volt a helytartó Júdeában az 
Úr Jézus születésekor 

4. Ő a „kiáltó szó a pusztában” 
5. Megnémult, mert nem hitt az 

angyalnak 
6. A mennyei seregek kívánták 

az embereknek 
7. Ez ragyogta körül a pásztoro-

kat: „az Úr ................e” 

 

A megfejtés: .....................................................................................................  
Az újszövetségi igehely: ...................................................................................  

 



M A N N A   2008. december 

 12

SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 

Búzás Lászlóné (dec. 9.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Kissné Karácsony Andrea 
(dec. 14.) 
özv. Uri Zsigmondné (dec. 20.) 
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) 

„Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zör-
gessetek, és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7) 

Van valami hiány az életetekben, amit egy mondat-
ban kimondhattok Isten színe előtt? 

Elmondhatjátok Istennek szívetek vágyát. Életetek 
bármely szakaszában megtehetitek ezt. Bizonyosan elő-
fordult már, hogy hosszú ideig kértetek valamit, és meg-
kaptátok. De arra vigyázzatok, hogy soha senki és semmi 
ne legyen fontosabb az Úrnál! Az ajándék soha ne váljon 
bálvánnyá. Mindig hálaadással fogadjátok az ajándékot, 
a meghallgatott imát, legyen ezáltal öröm bennetek, de 
soha ne felejtsétek el, hogy honnan való. 

Az Úrtól jövő adomány legyen mindig összekötő ka-
pocs köztetek és Ő közötte. Ne válasszon el titeket sem-
mi Őtőle! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
órája (Palacsintázó), 
gyerekeknek biblia-
kör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

Különleges alkalmaink: 

– Karácsonyi ajándékkészítés a 
gyerekeknek december 14-én 
vasárnap, a délelőtti isten-
tisztelet után 

– Karácsonyi Gyerekklub de-
cember 21-én vasárnap, 
16 órakor 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
december 7. vasárnap, 10.04 óra: 
istentisztelet élő közvetítése a 
Wesselényi utcai imaházból 
december 12. péntek, 
13.30 óra: Az Úr közel! 

Tv-műsor: 
PAX TV: december29. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Ifjúsági istentiszteletek: 
Nap utcai imaház, keddenként 18 
órakor. 

Baptista Központi Énekkar: 
december 13. szombat, 17 óra: 
Karácsonyi hangverseny a Váci 
Baptista Gyülekezetből 
december 15. hétfő, 19 óra Kará-
csonyi segélykoncert a Baptista 
Szeretetszolgálat szervezésében, 
a Művészetek Palotájában 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: 
Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, 
egy Úr, és szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és teljes erődből. A 
második ez: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. Nincsen más, ezeknél 
nagyobb parancsolat.” (Mk 12,29) 

Köszönet 
Nagy Lajosné, Irénke testvérünk az 
elmúlt héten kórházban volt, műté-
ten esett át. Most ezúton szeretné 
megköszönni azoknak a testvérek-
nek az imáit, akikről tudja, hogy fá-
radhatatlanul esedeztek érte. 

Isten iránti hálával küldi ezt az 
igeverset: 

„Ha az Úr nem segített volna raj-
tam, én már a csend honában lak-
nám. Mikor azt gondoltam, hogy ros-
kad a lábam, szereteted, Uram, támo-
gatott engem. Ha megtelik szívem ag-
godalommal, vigasztalásod felüdíti 
lelkemet.” (Zsolt 94:17-19) 

Kívánság 
Azt kívánom: minden nap 
Karácsony legyen, 
Azt kívánom: minden szív 
Legyen Betlehem! 
Azt kívánom: égi hang 
Hassa lelkem át, 
Zengjek néked, Jézusom 
Hálát s hozsannát! 
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