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Az Ige testté lett! 
 

Csendben, szalmán, szelíd barmok 
teste melegébe 
köszöntött be a világnak 
döntő eseménye. 
 

Nem császárok parancsától, 
zordon hadvezérek 
csatáitól lesz boldogabb 
a világtörténet, 
hanem, hogy egy istállóban 
AZ IGE TESTTÉ LETT! 
 

Próféciákat és népek 
reményét betöltve, 
Isten megváltó szerelme 
érkezett a Földre. 

Bódás János 

Ajándék – nem csak Karácsonykor 
 
Karácsonyhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik az 
ajándékozás. Bár mai formájában talán csak néhány 
száz évre nyúlik vissza ez a szokás, azonban már ott ta-
láljuk a nyomát az első karácsonyhoz kapcsolódóan is. 
No nem a pásztorok történetében, mert bármennyire is 
kézenfekvőnek tűnik azt gondolni, amit azóta oly sok 
művész, annyiféle módon megfestett már, hogy a pász-
torok a betlehemi jászolhoz sietvén ajándékokat vittek a 
Kisdednek, erről a Biblia nem beszél. Mint ahogy arról 
sem, hogy a napkeleti bölcsek hárman voltak; azonban 
arról igen, hogy ők valóban vittek ajándékokat: aranyat, 
tömjént és mirhát – bár ez az esemény már hónapokkal 
karácsony után történhetett. 

Bevallom, magam mindig is hadilábon álltam az 
ajándékozással. Nehezen tudtam kreatív lenni, ebből 
következően (is) mindig az utolsó pillanatra hagytam az 
ajándékok beszerzését. De talán a legnagyobb problé-
mám elvi jellegű volt: tiltakoztam magamban a kötele-
zőség ellen, taszított az ajándékozás kampányszerűsége. 
Meg aztán a kérdés racionális megközelítése is akadá-
lyozott. Hiszen úgy illik, hogy az ajándék olyan legyen, 
ami nem elsősorban hasznos. Ha azonban haszontalan, 
akkor minek? Akkor inkább előbb, mint utóbb kidobják 
majd, hiszen nem várható el, hogy minden mütyürt 
évekig őrizgessen a megajándékozott, mert annyi fölös-
leges helye senkinek sincs. 

Nem tudom, mások mennyire azonosulnak ezekkel a 
gondolatokkal, az évek alatt magam is sokat változtam 
– legalábbis abban, hogy kevésbé problémázok elvi 
kérdéseken. Bár most is vannak bennem erős kételyek, 
hogy nem értéktelenedett-e el az ajándék gyermekeink 
tudatában, tudnak még becsülni és megbecsülni bármit 
is, hiszen hála legyen érte Istennek, mindenük megvan; 
ha valamire szükségük van, akkor igyekszünk megven-
ni nekik az év minden részében, meg sokszor azt is, 
amire nincs szükségük (sőt talán kárukra van...). Az 
évek alatt rájöttem arra, hogy az az igazi ajándék, ha 
önmagamat adom a másiknak és a másik is önmagát ad-
ja nekem. Ezt az egymásnak adást kifejezheti egy aján-
dékként adott vagy kapott tárgy is, jóllehet a tárgy nem 
helyettesítheti az esetleg hiányzó tartalmat. A karácso-
nyi ajándékozás annak minden szokás-jellege és 
elüzletiesedése ellenére jó lehetőség arra, hogy gondol-
jak a másikra addig is, amíg az ajándékon töprengek, 
amikor pedig átadjuk egymásnak az ajándékokat, akkor 
mindez lehetőség az együttlétre, a beszélgetésre. 

Amikor néhány hete feleségem és gyermekeim meg-
kérdezték, hogy milyen ajándékot szeretnék karácsony-
ra, akkor humornak (is) szánva elkezdtem sorolni: sze-
retet, öröm, békesség... . Pedig tényleg komolyan gon-
dolom! Az az igazi ajándék, ha egymást szeretjük, ha 
egymással örömben és békességben vagyunk együtt, ha 
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egymással időt töltünk. De tovább megyek: az az igazi 
ajándék testvéreimnek a gyülekezetben, embertársaim-
nak a környezetemben, ha önmagamból adok nekik va-
lamit. Amikor pedig ezt tesszük, akkor tulajdonképpen 
karácsony lényegét ragadjuk meg. Hiszen Isten is vala-
mi hasonlót tett: „Aki az ő tulajdon Fiának nem kedve-
zett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne 
ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Rm 
8,32). Isten Jézust ajándékba adta nekünk, Vele együtt 
önmagát adta és vele együtt mindent nekünk akar aján-
dékozni: szeretetet, örömöt, békességet, .. és a többit is. 

Tud kedves lenni, tud ajándékozni az Isten nélkül 
élő ember is. De igazi ajándékot, Isten szeretetét csak a 
hívő ember tudja továbbadni, hiszen ő átélte azt, ő is 
ajándékba kapta a karácsonykor testet öltött Jézusban. 

Egy vers jut eszembe, magam is többször szavaltam. 
Nem karácsonyról szól, mégis ide illik. A 40. zsoltár 

13. verse ihlette: „Mert bajok vettek engem körül, a me-
lyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket 
végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, 
és a szívem is elhagyott engem.” 

Bajaink ebben az évben is voltak, biztosan jövőre is 
lesznek. Legyen mindannyiunk imádsága és mindany-
nyiunk döntése ezen a karácsonyon a vers utolsó sora: 
szeretni akarok. Ismét akarok meríteni abból az aján-
dékból, amit Isten Jézusban adott nekem, az ő értem 
földre jönni, értem meghalni is képes szeretetéből! 

Aki pedig még soha nem élte át ezt, itt az alkalom, 
ragadja meg, hadd meg kapjuk mindannyian – újra vagy 
először – a legnagyobb ajándékot ezen a karácsonyon! 
És leborulva Előtte, imádkozzuk Pál apostollal együtt: 
„Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan 
ajándékáért!” (2Kor 9,15) 

Ádány Mihály 
 

És a szívem is elhagyott engem 
(Mottó: Zsolt 40,13) 

Ez a legnagyobb bűn. 
Ez a legszörnyűbb büntetés. 
S a legnagyobb nyomorúság is ez: 
Elhagyott engem az én szívem is. 
 

Ülök a puszta-homok közepén,  
Csügged nehéz fejem. 
Ülök, akár a kő, 
Lomha, kietlen kő-mozdulatokkal  
Tapogatom magam.  
Vad-idegenül kutat a kezem 
A hely körül, 
Hol a szívemnek lenni kellene. 
 

Nincs, nincs. 
Elszállt, elillant az évek során.  
Őszökkel, tavaszokkal,  
Bűnökkel, bajokkal,  
Vándormadarakkal.  
Nem tudom, kivel, nem tudom, mivel,  
Nem tudom, hogyan, 
Micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal  
Illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, 
Hagyott el engem az én szívem is.  
 

Még néha énekelnék. 
Egyszercsak a dal torkomon akad,  
Elfagy, kihűl, 
Nem érzem szívemet a dal alatt.  
Szólnék néha egy símogató szót,  
Egyszerűt, tisztát, édest, meleget,  
Vigasztalót. 
Kimondom: koppan,  
Érctelenül, csináltan, hidegen:  
Nem szűrhettem által a szívemen.  

 

Magamhoz vonnék néha valakit  
Közel, közel, 
Közel hozzám a félelmes magányba. 
De szegett szárnyként visszahull a két kar,  
És visszahull a nagy ölelés vágya, 
A kitárt karok félszeg ritmusát  
Nem a szív dirigálja. 
 

Indul a kezem irgalomra is, 
De nem dobban a mozdulatban semmi,  
Csak pénz csillan: koldus kezébe tenni.  
Zeng a köszönet: "Ezerannyit adjon..." – 
Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon!  
 

És imára is kulcsolom kezem, 
Úgy esedezem szívetlenül - szívért,  
Szárazon adom Istennek magam,  
Hátha reám bocsátja harmatát, 
És kinyílik a kőből egy virág.  
 

Mert bajok vettek engemet körül,  
És a bajoknak szere-száma nincsen,  
És utolértek az én bűneim, 
És bűneim beláthatatlanok,  
Hajszálaimmal el nem hullanak, 
S elhagyott engem az én szívem is. 
 

Nincs, nincs. 
Elszállt, elillant az évek során.  
Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok,  
Gyilkos órák, rabló pillanatok, 
Suhanó szárnyú nagy sors-madarak,  
Hová vittétek az én szívemet?  
Hozzátok vissza az én szívemet, – 
Szeretni akarok. 

Reményik Sándor 
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TÖRTÉNET 

Szenteste 
 

Mariska néni durcásan jött-ment a lakásban, sehogy 
sem találta a helyét. Persze, megérti ő, sok mindent 
megért. Hogy hosszú az út, drága a benzin, hogy két he-
te voltak itthon, és mindig nem jöhetnek. Hogy majd 
másodnapján jönnek, és hozzák, sőt itt is hagyják a gye-
rekeket két napra. Mégis… rosszul esett. A fia azt 
mondta a telefonba, hogy majd bepótolják az ünnepet. 
Hát hogy lehetne ilyet bepótolni? A karácsony az kará-
csony. Olyankor a legszörnyűbb egyedül. Persze amíg 
szegény ura élt… 

Már vagy két perce keresgélt a fiókban a gyufásdo-
bozok között. Ez üres, ebben a gombostűk vannak, ebbe 
az unokája tett még valamit a nyáron, ez virágmag, ez 
üres, és… Tessék, még a gyufája is pont 
most fogyott el! Egy darabig kísérlete-
zett a gázgyújtóval, aztán lecsapta az 
asztalra, és úgy, gyertyástól indult el. 
Valamelyik szomszédban csak kap egy 
doboz gyufát. Csak úgy találomra indult 
el jobbra, megzörgette az ablakot. 
Kutasi néni nagyon hamar kiszaladt, és 
még mielőtt Mariska néni megszólalt 
volna, már be is terelte. A meleg szobá-
ban sütemény illata lengte körül, s mire 
szóhoz jutott, már az asztalnál ült, előtte 
egy kistányéron diós-mézes tekercs, a kedvence. 

– Milyen kedves, szomszédasszony, hogy gondolt 
rám, és átjött egy kicsit. Olyan egyedül van az ember 
így szenteste. A gyerekek messze laknak, nem érnek rá, 
majd talán a két ünnep között. Jaj, és ezt a szép szál 
gyertyát nekem hozta?! Nagyon köszönöm! Én a 
tavalyiakat akartam meggyújtani, de így sokkal szebb 

lesz az ünnep, igen, meg is gyújtjuk rögtön. Nézze csak, 
Mariskám, ide állítjuk a pohár tetejére. Így szoktam, 
csak körülrakom fenyőágakkal. Olyan barátságos a me-
lege, a fénye. Hát jó, hogy így együtt lehetünk az ünne-
pen. Nem is csak ketten, hanem mindjárt hárman, mert 
az Úr Jézus azt ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman az 
Ő nevében vannak együtt, ott Ő is jelen van. Igen, így 
sokkal szebb az ünnep. Az Ő szeretetét érezzük egymá-
son keresztül… Ismeri maga, Mariskám, azt az éneket, 
hogy Mennyből az angyal? 

Énekelte, aztán az öreg, nagybetűs családi Biblia ke-
rült elő, és Kutasi néni a karácsony üzenetéről beszélt. 
Felemlegették azokat az ajándékokat, amit Isten adott 

nekik: megköszönték az egészséget, 
hogy még el tudják látni magukat, a 
gyerekeiket és az unokáikat, akik azért 
el-eljönnek; a segítőkész szom-
szédokat, a szép termést, hogy el is 
tudták szépen tenni, és ezt a szép 
karácsonyestet együtt. A szívükben 
hála ébredt, öröm és béke. A kis 
gyertya lassan pislákolni kezdett, 
ekkor vették csak észre, hogy elszaladt 
az idő. Majdnem éjfél volt, mire 
elbúcsúztak egymástól. 

Mariska néni hónapok óta először feküdt le elégedet-
ten. – Szép volt ez a karácsonyeste – gondolta –, és mi-
lyen kevés kell hozzá! Elég volt a más gyufájára szo-
rulnom, és mennyi minden lett világosabb… 

Lydia 2007/2. szám 
(Közreadta: Zsigovicsné Éva)  

 

Megmentő világosság 
 

Walter doktor az Északi-tenger mellett lakott egy ha-
lászfaluban. Első felesége meghalt, és most karácsony 
előtt új mamát hozott hat gyermekének. 

December 23-án az új mama együtt készült a gyer-
mekekkel karácsony ünnepére. Csak a gyenge felfogású 
Fred nem volt készen a leckéjével. A kicsik hívták: 

– Gyere, Fred, énekelj velünk, majd reggel megtanu-
lod, akkor frissebb leszel. 

– Friss... gyors? – nevetett ikertestvére, Friedel gú-
nyosan. – Ezt róla nehéz elképzelni. 

– Igazán? – kérdezte a mama. 
– Csak az első verset nem tudom... a világosságról... 

– mondta Fred bűnbánóan. 
– Igen, a világosság – kötekedett tovább Friedel –, a 

te fejedben kellene ahhoz világosságnak lennie. 

Fred kiment. A mama csak annyit szólt Friedelnek: 
– A fény, amelyről karácsonykor énekelünk, nem 

annyira a fejből, inkább a szívből árad. 
Másnap, mikor reggelihez ültek, a papát még aludni 

hagyták, mert nehéz napja volt. Súlyos beteghez hívták, 
későn került ágyba. De egyszercsak ő is megjelent az 
asztalnál. 

– Még aludhattál volna – mondta a felesége. 
– Az igaz, ha valaki harmincszor el nem ismételte 

volna ugyanazt a verset. 
– Fred volt – vágta rá azonnal Friedel. 
– Tudhattam volna – mondta az apa. – Én nem tu-

dom a verset fejemből kiűzni, de gondolom, neki még 
mindig bele sem ment a fejébe: „A Gyermek, akinek 
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angyalok szolgálnak, világosságot hoz az én sötétsé-
gembe.” 

Fred lehajtott fejjel hallgatta. 
Remélték, hogy estére senki sem hívja apát, de már 

ebéd után csengettek. A világítótorony őre jött. Fia 
megcsúszott a lépcsőn, és eltörött a lába. 

Az orvos felesége aggódott. Az őrház messze van, és 
az út nagyon síkos. 

– Ne tessék félni, visszahozom én a doktor urat – 
bíztatta Karsten partőr, aki a sebesült apjával jött. 

Alig mentek el, a köd leereszkedett. Egyre sötétebb 
lett. – Még a parti őrházat sem lehet látni – állapította 
meg az aggódó feleség. 

Az uzsonnát csendben fogyasztották el. Mindenki-
nek az járt az eszében, hogy vajon visszaér-e apa szent-
estére. Csak a kicsik voltak vidámak, és az ajándékok 
felől érdeklődtek. Anyának fájt a gondtalan fecsegés. 
Félrevonult, hogy a 
munkába temetkezzék. De 
az sem ment. A 
padlásszobába sietett, ott 
egy székbe süppedt, nézte 
a sötét semmiséget az 
ablakon keresztül. 

Egyszer csak 
szipogásra lett figyelmes. 
Hátrafordult, és akkor 
vette észre, hogy a 
sarokban guggol valaki. 
Fred volt az. Odament 
hozzá, s a gyermek ekkor 
felsírt: – A papa! A papa! 

Anya megállapította, 
hogy az összes gyermek 
között Frednek van a 
legmelegebb szíve. 
Magához ölelte a rettegő gyermeket, aki bátortalanul 
hüppögte: „A Gyermek, akinek angyalok szolgálnak, 
világosságot hoz a sötétségbe...”. Szívéből jött az Ige, 
és a mamának erős vigasztalást jelentett. Jézus segíthet. 

– Mondd még egyszer! – kérte a gyermeket. Fred 
még bátrabban elismételte, s a szavak úgy megerősítet-
ték a kétségektől gyötört asszonyt. 

Ugyanebben az órában a doktor szívének is ezek a 
szavak jelentették az egyetlen vigasztalást. 

Fél ötkor teljes sötétben indultak hazafelé. A partőr 
le akarta beszélni az orvost, ő azonban mindenáron ott-
hon akart lenni szentestére. A tengerparton húzódó utat 
nem lehetett látni. Csak a száz méterenként hóba szúrt 
karók jelezték. de addig is el kellett jutni! Derekukra 
erős kötelet kötöttek. Elől ment a partőr, lámpással a 
kezében. A doktorhoz semmi nem jutott ebből a fény-
ből, teljesen elnyelte a köd, csak a kötél után lépkedett. 

Két karót megleltek, de úgy látszik, eltévesztették az 
irányt, mert már fél órája caplattak, a következőt még-

sem találták. Szinte egyszerre megálltak. A partőr hát-
raszólt: – Forduljunk vissza! Veszélyes továbbmenni. 

De a doktor azt felelte: – Előre! 
Pár lépést tettek, és akkor reccsenést hallottak. 
– Jégtáblán vagyunk... vissza, de hova, merre? – ki-

áltotta a partőr. A következő pillanatban újabb reccse-
nés, és akkor a doktor érezte, hogy a kötél erősen meg-
rántja. Borzadály futott át tagjain. – Karsten! – kiabálta 
társa nevét. Semmi felelet nem jött, a következő kiabá-
lás után sem. Beszakadt a jég. Mit tegyen? Óvatosan 
megindult a kötél irányában. Sötét lyuk tátongott előtte. 
Minden erejét összeszedve belenyúlt, és sikerült társát 
kabátjánál megragadni, és kihúzni. Teljesen meg volt 
dermedve. Az orvos vonszolta egy darabon, hóval dör-
zsölte, kiabált a fülébe, de a szerencsétlen ott feküdt 
mozdulatlanul. Vége az életének! Az irányt elvesztet-
ték, egyedül nem indulhat neki az ismeretlen útnak. 
Testileg-lelkileg kimerülve ő maga is elnyúlt a hóban, 

és családjára gondolt. 
Ekkor eszébe jutott a 
vers, amit a fia reggel 
tanult. „A Gyermek, 
akinek angyalok 

szolgálnak, 
világosságot hoz a 
sötétségbe...”. Mint égi 
muzsika, úgy 
hangzottak fülében 
ezek a szavak – pedig 
reggel hogy haragudott 
érte. Összekulcsolta a 
kezét, és térden állva, 
hangosan elmondta az 
egészet. 

Az ég alján piros 
csík jelent meg. Míg 

ezt figyelte, hirtelen vakító fény kápráztatta el a szemét, 
áttörve a sötétséget. Látni lehetett a partot, az őrházat... 
ó milyen messze távolodtak tőle! 

– Északi fény! – kiáltotta, és miközben könnyek pe-
regtek le az arcán, ismét elmondta a reggel tanult verset, 
mely édes melegséggel járta át fáradt, fagyott tagjait. 

Újra nekiállt, hogy félholt társát életre csalogassa. 
Úgy látszik, az erős fény őrá is hatással volt, mert dör-
zsölni kezdte a szemét. 

– Karsten, fel! – kiáltotta a doktor. – Északi fény! Is-
tentől küldött világosság! 

Öt perc múlva az őrház körül emberek mozogtak, 
segítség indult feléjük. Két óra múlva meggyújthatták a 
doktorék házában a karácsonyi gyertyákat, amelyeknek 
fénye mellett hálatelt szívvel köszönték meg az Istentől 
rájuk áradt, megmentő világosságot, és szívből énekel-
ték: „A Gyermek, akinek angyalok szolgálnak, világos-
ságot hoz az én sötétségembe...”. 

Dora Langewisch 
(A Fiú érkezik című gyűjteményből) 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

Isten igazsága 
 

Mint sokak számára ismeretes, hívő 
családba születtem. Szüleim szintén, 
és a közelebbi rokonságunk nagy ré-
sze ugyancsak hívő. Ez 
egyértelműen Isten kivételes aján-
déka, de kisgyerekként el sem tud-
tam képzelni, milyen lehet az, ha 
valakinek nem ilyen a családja. 

Egészen törpe koromban szüleim 
rendszeresen elvittek a vasárnapi gyermek bibliakörök-
re. Később már csak küldtek. ☺ Kevés kivétellel, en-
gem nem különösebben érdekelt a téma, inkább köte-
lességnek éreztem a megjelenést, mint valami jó dolog-
nak. Ez megnyilvánult a bibliaköri „házi feladatok” tel-
jesítési moráljában is nálam. Külön sikernek könyvel-
tem el, hogy ha vasárnap délelőttre sikerült „kiharcolni” 
azt, hogy otthon maradhassak megnézni a Walt Disney 
rajzfilmeket. Éreztem, hogy ez így nem igazán helyes, 
de az nem volt kérdés bennem, hogy egy prédikáció vé-
gigülése, vagy pedig egy Duck Tales mese jelent na-
gyobb élményt. 

De azért többnyire győzött a szülői presszió, és én 
ott ültem a gyülekezetben az egyik széken. Volt olyan 
eset még talán ovis, vagy alsó tagozatos koromban, 
hogy Emesével, az unokatestvéremmel az első sorban 
ültünk le a nagyterembe, és én megint eléggé unatkoz-
tam. Unaloműzés végett elkezdtem stócba rakni a köze-
lemben lévő Hit hangjai énekeskönyveket. Már az 
egész sorból összegyűjtöttem a könyveket, mire Sza-
kács bácsi megunta, és rám szólt a prédikáció közben. 
Aznap otthon csak azért nem kaptam meg a kiérdemelt 
verést, mert Sztasák Misi bácsi megkérte a szüleimet, 
hogy ne kapjak ki. ☺ 

A bibliaköri órákon minden ellenállásom ellenére 
viszonylag sok alapvetően fontos igeverset tanultunk 
meg, és vésődött többnyire csak az elmémbe. Később 
ezek a kritikus helyzetekben eszembe jutottak, és sok 
bajtól őrzött meg rajtuk keresztül Isten. 

Isten létezése a tanítások és a környezet miatt ben-
nem egyáltalán nem volt kérdés. Annak ellenére, hogy 
azt nem láttam, hogy bármit is tenne a környezetemben. 
Isten messze volt és szigorú volt. Ha jót tettem, nyug-
tázta. Ha rosszat, akkor nem hagyta nyugodni a lelkiis-
meretemet és vártam a büntetést. 

Viszonylag befelé forduló típus vagyok, akkoriban 
pedig ez különösen jellemző volt rám. A rossz dolgok 
általában mélyebb hatást tettek rám, mint a jó dolgok. 
De most így visszaemlékezve Isten nagy kímélettel és 
szeretettel bánt velem mindig. 

1991-ben történt, amikor a tóalmási gyerektáborban 
voltam, és egyik este Eric Murphy tanított a Bibliából. 

Az istentisztelet alatt elmondta az evangéliumot, amit 
már viszonylag sokszor hallottam, de akkor Isten szelíd 
hangon hívott, hogy jöjjek hozzá, és akkor előre men-
tem. Elmondtam a többiekkel az imádságot, és Isten be-
töltött az ő tökéletes békességével. Nagyon örültem, és 
tudtam, hogy Isten elpecsételt. Egy-két nap múlva tá-
bortüzet raktunk, és az egyik tanácsadó megkért, hogy 
tegyek bizonyságot. Nem repestem az ötlettől, mert 
nem szerettem akkor sem különösebben emberek előtt 
szerepelni. De formálódott bennem az, amit úgy érez-
tem, hogy el kell mondanom a tábortűznél a többiek-
nek, és elmondtam. A bizonyságtétel alatt és után Isten 
olyan nagy és fantasztikus örömmel töltött be, hogy 
olyat korábban még soha nem éltem át. Megéreztem 
azt, hogy milyen az, amikor Isten betölt az ő Szentlel-
kével. Voltak, akiket Isten megérintett a bizonyságtéte-
len keresztül, pedig nem is volt hosszú. ☺ És itt akár 
véget is érhetne a történet, de ez nem így történt, mert 
eléggé gyerek voltam akkor még. Kilenc évesen még 
nem ismertem igazából azt, hogy milyen az élet és mi-
lyen a világ. 

Teltek az évek, éltem tovább az életet. Igyekeztem 
jó gyerek lenni, de ez talán többször nem sikerült, mint 
ahányszor igen. Úgy gondoltam, hogy elég az ha az 
ember törekszik arra, hogy azt tegye ami helyes. Emel-
lett éreztem azt, hogy jó lenne bemerítkezni. Mert azt 
elhittem, hogy Isten létezik és hogy Jézus az Ő Fia ér-
tem halt meg, de néhány igeversnél ott van az is, hogy a 
hit mellett a bemerítkezés is szükséges az üdvösséghez. 
Tágabb családi unszolásra elkezdtem törekvők alkalmá-
ra járni. 1995-ben volt a bemerítésem, több 
bemerítkezővel együtt. 

Ezek után fontosnak éreztem, hogy másoknak is be-
széljek az evangéliumról, de ez eléggé ritkán valósult 
meg, és attól félek, hogy talán többször voltam elretten-
tő példa, mint jó eszköz. Bár ezt Isten tudja. Aztán a 
kamaszkor beköszöntével tizenöt évesen kinyílt a világ, 
és jól összerázott bennem mindent. Rengeteg kérdésem 
volt, amire a korábbi „Csak.” válaszok nem voltak ele-
gendőek, ezért elkezdtem mindennel foglalkozni, ami 
csak érdekelt, és megoldást találni a dolgokra. Szüle-
immel sokszor eléggé gorombán bántam, és elégedetlen 
voltam a legtöbb dologgal, ami körülöttem volt. 

Isten viszont végig ott volt és nem engedett el. Tud-
tam az igeverseket, és tudtam, hogy amit a világ nyújt, 
az szellemi értelemben mennyit ér. Ezért igazából azok 
a dolgok, amiket a nem hívő környezetem felhőtlenül 
élvezet, az nekem sokszor nem jelentett igazi örömet, 
mert tudtam, hogy Isten nagyjából mit is gondolhat 
ezekről. Ez eszköz volt megint csak Isten kezében, 
hogy megőrizzen olyan dolgoktól, amit később nagyon 
megbántam volna. Így is volt mit megbánni. 
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A tanulási kedvemet és az eredményeimet is megha-
tározta az a flegmatikus életfelfogás, ami akkoriban jel-
lemzett. A gimnázium negyedik osztályában kezdtem 
érezni, hogy ha így folytatom, annak a későbbiekben 
meg lesz a böjtje. Nekiálltam ezért rendesebben tanulni, 
és a matek órákon való alvást is igyekeztem mellőzni. 
Isten akkor is tudta, hogy mire van igazán szükségem és 
megsegített az érettséginél. Addig gyakran a négyesért 
„küzdő” diák voltam. A csodák sorozatával olyan érett-
ségit adott nekem (és egy másik lánynak is), ami a leg-
jobb volt az osztályban. Ez volt talán az első olyan do-
log az életemben, amire nem lehetett rámondani, hogy 
„véletlenül” jött ki jól a lépés. Voltak már korábban is 
csodák, amiket átéltem, de ez nagyon feltűnő volt: A 
tanárok egy részében kifejezetten jóindulatot ébresztett 
Isten, és eldöntötték, hogy a lehető legjobbat igyekez-
nek adni. Azoknak a tanároknak, akik majdnem hogy 
rosszindulattal voltak irányomban, azoknak nem adta 
meg Isten a lehetőséget, hogy ártsanak. 

„És jóindulatot támasztok e nép iránt az egyiptomi-
akban, úgyhogy amikor eljöttök, nem jöttök üres kéz-
zel.” (2Mózes 3:21) 

Nagyszerű élmény volt az is, hogy az ifjúság 
kollektíve eljött a szalagavatómra. Nagyon jól esett, és 
talán nem is köszöntem meg ezt nekik eléggé. 

Az érettségi után fél évvel nagyon mély depresszió-
ba estem. Nem igazán tudom, hogy hogyan kerültem 
bele, de nagyon reménytelennek és sötétnek éreztem. 
Nem gondoltam volna, hogy ennek valamikor vége le-
het. Teljesen el voltam keseredve, és csak a sötétséget 
láttam. Nem emlékszem már hogyan történt, de akkor 
decemberben elmentem a többiekkel a debreceni ifjúsá-
gi konferenciára. Ott az alkalmakon Isten nagy erővel 
megérintett, és megbocsátotta a bűneimet. Teljesen 
megszabadított, és megint betöltött Szentlelkével. Szin-
te felfoghatatlan volt számomra, hogy Istennek milyen 
nagy ereje van, hogy olyan mélységből és reménytelen-
ségből hogy tudott felszabadítani, és olyan magasra 
emelni. Voltak Isten kegyelméből hasonló alkalmak, de 
ez meghatározó volt az életemben, mert megtapasztal-
tam, hogy Istennek nincsen lehetetlen. 

Az egyetemen is sok csodát tett velem, és jópár 
olyan helyen haladtam át „sértetlenül”, ahol a diákok 
90-95%-a elvérzett. Tisztában voltam azzal, hogy mik a 
képességeim, és hogy ezeket az akadályokat egyedül 
képtelenség lett volna legyűrni. Sokat bringáztam akko-
riban, és jópár balesetem is volt, amik között volt több 
olyan is, ahol elméletileg meg kellett volna halnom. 

Abban az időben elkezdtek ontológiai (lételméleti) 
kérdések mélyebben foglalkoztatni, amit filozófiához 
közeli tárgyak csak fokoztak. Bár a „klasszikus” filozó-
fusok művei nem érdekeltek, mert úgy láttam, hogy 
még nagyobb sötétségben tapogatóznak azok az embe-
rek, mint én, csak műveltségük és képzettségük révén 
mélyebben járták körül a nagy semmit. Rám szakadt az 
élettől való félelem, az élet és a küzdés hiábavalóságá-

nak érzése, a nyomorúság, amiben él az ember, és hogy 
semmi sem tart örökké. Csalódtam jogban, igazságban, 
szabadságban, és mindenben. Teljesen elkeserített a si-
kertelenség, ami az ember létezésének értelmetlenségé-
ből fakad, és a pusztulás, amit maga az ember okoz ma-
gának és mindenkinek. A parttalan relativizmus, ami 
igyekszik az ember kezéből minden kapaszkodót kiütni, 
hogy az ember alatt nyíló szakadékba minden menekü-
lési lehetőség nélkül belevesszen. Leterített a keserűség 
és elhagyott minden életkedvem és reményem. 

Ezért magamban lesöpörtem minden korábbi elkép-
zelést az életről és a valóságról, és elkezdtem újraépíte-
ni mindent. Megpróbáltam viszonyítási pontokat állítani 
az üres térben, olyan kvázi „axiómákat”, amiket már 
megtapasztaltam, és bizonyított tényeknek éreztem. En-
nek Isten tudott megfelelni, a létezés csupaszított ele-
mei és még néhány kardinális dolog, ami szintén Isten-
től származik. Ha Isten létezik, akkor az Ő szava igaz, 
és ez egy stabil pont, ezt már ezerszer bizonyította. Is-
tent nem tudtam kikerülni a sok megtapasztalás miatt, 
de nem találtam ésszerű magyarázatot arra, hogy Isten 
miért teremtette az embert. Miért teremtette, ha tudta, 
hogy bűnt fog elkövetni? A sátánt miért a Földre vetet-
te? Miért látta „jónak” azt a rengeteg szenvedést és fáj-
dalmat, amit megél az ember? A rendszeres bukást, hi-
ábavaló küzdelmet, erőtlenséget, pusztulást, halált, 
ezernyi nyomorúságot és az örök kárhozatot, ahova a 
bal keze felől állókat küldi majd… 

Teljesen elvesztettem belül mindent, és nem akartam 
élni, létezni. Ez több éves, letargikus és depressziós 
időszak volt. Bár némileg hullámzó is, de egészen mé-
lyen ez nem sokat számított. Bárhol jártam, sokszor 
eszembe jutott, hogy nem bánnám, ha meghalnék, ha 
jöhetne a fekete zsák. Az utcán gyalogolva elütnek, bu-
szon baleset ér, motorozva elcsap egy teherautó, rám 
szakadna egy épület, vagy csak reggel nem ébrednék 
fel. Küzdöttem Istennel, és nem tudtam elfogadni azt, 
hogy ilyen helyen kell, ilyen feltételekkel és körülmé-
nyekkel létezni. 

„Az Úr válaszolt Jóbnak a viharból, és mondta: 
Övezd csak föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te 
meg oktass engem! Semmivé akarod tenni az én igazsá-
gomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? 
Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan 
hangon mennydörögni, mint ő?” (Jób 40:6-9) 

Két és fél – három évvel ezelőtt jutottam el oda, 
hogy felismertem azt, hogy Isten tökéletessége igaz az 
Ő terveire is, és attól még, hogy én együgyű módon 
nem látom át azt, attól az még jó és helyes. Isten tervé-
ben minden a helyén van, és mindennek célja van. Mint 
ahogy az autó motorjánál a főtengelynek nem kell tud-
nia, hogy van-e akkumulátor vagy azt, hogy egyáltalán 
az autó éppen merre halad, nekünk teljesen elég rábízni 
az életünket és a saját helyünkön ellátni azt a feladatot, 
amit Isten ránk bízott. 
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Isten a saját képmására embert teremtett, aki elfor-
dult Istenétől, és gonoszsága miatt pusztulását önmagá-
nak köszönhette. De Isten jobbat tervezett az ember fe-
lől, és a nyomorúságból csodálatos szabadítást végzett 
el. Elküldte egyetlen fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt a 
kereszten a mi bűneinkért, hogy nekünk örök életünk 
legyen. Isten a bűnös emberiségből fiakat „vásárolt” 
magának, akik a mennyben vele együtt uralkodnak 
majd. Nem csak a bűneinktől szabadított meg, hanem 
egyenesen fiaivá fogadott Jézus vérén keresztül. 

Később felismertem, hogy én addig Istent igyekez-
tem a „helyére tenni”. Vonalat húztam neki, hogy eddig 
és ne tovább. Féltettem tőle az életem irányítását, a ter-
veimet, meg azt a „fantasztikus” személyiségemet. Fél-
tem attól, hogy unalmas, örömtelen szürke hívő embert 
akar belőlem csinálni, vagy esetleg Afrikába küldeni 
misszionáriusnak, amit én nagyon nem akartam. 

Bő másfél évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, 
hogy rájöttem, hogy a terveim, a képességeim, az akara-
tom, a személyiségem, az addigi életem semmit nem ér. 
Teljesen elértéktelenedtek előttem. Felismertem, hogy 
Istent nem lehet „kispadra” küldeni, vagy számára 
„demilitarizált” övezetet kijelölni. Mert Isten kizáróla-
gosságot vár és érdemel. Az ember akaratát nem töri 
meg, mert Ő így döntött, és ha én kizárom az életem bi-
zonyos területeiről, akkor megkötöm a kezeit abban, 
hogy a dolgokat a helyére tegye, és hogy az én életem-
ben is megvalósuljon az Ő terve. És azt tudtam már, 
hogy az Ő terve tökéletes. Megláttam a felfoghatatlanul 

figyelmes gondviselését, és az Ő hatalmának, erejének 
egy apró kis szeletét, és lenyűgözött. Ezért összetörten 
elé borultam, és átadtam az életem megmaradt részeit is 
neki, hogy Úr legyen mindenben és mindenen. 

Megnyitotta a szememet, és megtapasztaltam azt, 
hogy Ő szerető Isten, és hogy ebből az örökkévaló sze-
retetéből fakad jósága és kegyelme. A „szigorú és távo-
li” Isten szerető és közel lévő Isten „lett”. Igazi örömöt 
adott a szívembe és teljes békességet. Megmutatta az 
igazi szabadságot, és felszabadított arra, hogy jót 
tegyek. Elkezdte teljesen újjáépíteni az életemet, és 
hívő barátokat adott, akik nem csak jó társaságot 
jelentettek, hanem jó példát is mutattak nekem. Vágyat 
ébresztett a szívemben arra, hogy életem minden 
területén igyekezzek az ő akaratát követni, nem törődve 
azzal, hogy esetleg mások mit szólnak hozzá, vagy, 
hogy milyen ára van. Még sok mindenben kell változ-
nom, de úgy hiszem, hogy Isten el fogja ezt végezni 
bennem a Krisztus napjára. 

„Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrej-
tett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, el-
rejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek orszá-
ga a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Ami-
kor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja min-
denét, amije van, és megvásárolja azt.” (Mt 13:44-46) 

ifj. Zákány Gábor 

 

Helyettem is meghalt 
 

Az első imaházi emlékeim Mike 
Mária nénihez kapcsolódnak. Hozzá 
jártunk ovis bibliakörre a 
testvéremmel, Tamással. A 
nagymamánk vitt bennünket minden 
vasárnap, és úgy emlékszem, nagyon 
szerettünk odajárni. Miután 
édesanyám megtért, bemerítkezett, és 

a gyülekezet tagja lett, már az istentiszteletekre is rend-
szeresen elhozott minket is. Bár 8-10 évesen nem min-
dig tudtam odafigyelni a prédikációkra, de sokszor úgy 
éreztem, hogy szólt hozzám Isten, és sokat tanultam ró-
la a vasárnapi iskolában is. 

Mivel így nőttem föl, számomra egyértelmű volt Is-
ten létezése, és az is, hogy annyira szeretett, hogy oda-
adta értem az egyetlen Fiát, ahogyan az meg van írva a 
Bibliában, a János 3:16-ban: „Mert Úgy szerette Isten a 
világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Sőt 
még az is világos volt számomra, hogy bűnös vagyok, 
hisz velem is előfordult néha egy-egy rosszaság, enge-
detlenség. Ahogy nőttünk, egyre többször hallottuk, 
hogy hogyan „kell megtérni”, befogadni Jézust az éle-
tünkbe, megvallani a bűneinket, és ezáltal újjászületni. 

Voltam néhány keresztyén gyermektáborban is, ahol 
sokszor az egész barakk (amiben laktam) előrement az 
igehirdetés végén, hogy átadja az életét Istennek, csak 
én maradtam a helyemen ülve. Nem értettem, mi hiány-
zik belőlem, de úgy éreztem, nem volna megalapozott 
döntés, ha csatlakoznék a többiekhez. 

Pedig addigra már megtapasztaltam Isten személyes 
jelenlétét az életemben. 8-9 éves korom körül volt egy 
nehéz időszak az életemben, ami valószínűleg a szüleim 
számára sem volt egyszerű. Éjszakánként nem tudtam 
elaludni, ami talán sok gyereknél előfordul, de nekem, 
egyáltalán nem tűnt természetesnek. Megmagyarázha-
tatlan félelmeim voltak, valami ismeretlentől rettegtem. 
Akkoriban sokat imádkoztunk édesanyámmal azért, 
hogy elmúljanak ezek az álmatlan éjszakák, s egy nap 
legnagyobb döbbenetemre Isten vígasztalt meg a 91. 
zsoltár szavaival: „Aki a Felséges rejtekében lakik, a 
Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az 
Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! 
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusz-
tító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt 
oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell fél-
ned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal.” 
Nagyon közel éreztem magamhoz Istent, úgy, mint aki-
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nek személyesen gondja van rám, és nem akar magamra 
hagyni, sőt ereje van a sátán felett. Ettől kezdve fokoza-
tosan megszűntek a félelmeim. Lehet persze azt gon-
dolni, hogy csupán kinőttem egy korszakból, de hiszem, 
hogy a sátán akart félelemben tartani, és Isten szabadí-
tott meg ettől. 

Szóval miután elhittem, hogy Isten szava igaz, sze-
mélyesen engem is szeret, mégsem voltam képes befo-
gadni Őt, bár vágytam rá. Majd egy otthoni beszélgetés 
gondolkoztatott el. Anyukám a nagymamámmal be-
szélgetett a bűnről, már nem emlékszem, hogy minek a 
kapcsán, de azt mondták, hogy az ember kárhozatra va-
ló Isten nélkül, s hogy semmivel sem vagyunk jobbak, 
mint a bűnözők, akik börtönben ülnek, ugyanolyanok 
vagyunk. Ez nekem kicsit sok volt, jó hogy néha én sem 
vagyok tökéletes, de ez az összehasonlítás a bűnözőkkel 
fájt egy kicsit. Megtanultuk bibliakörön, hogy mindenki 
bűnös, és persze ezt nehéz lenne letagadni, de azt, hogy 
mindenestül romlott vagyok, nem tudtam elfogadni. 
Eközben vágytam arra, hogy elfogadjam Jézust, és új 
életem legyen. 

Elhatároztam hát, hogy ezentúl Istennel járok, min-
denben, mindig ráfigyelek. El kezdtem odafigyelni ma-
gamra, hogy mit, hogyan teszek, tetszik-e Istennek, s rá 
kellett jönnöm, hogy mi van valójában bennem. A szí-
vem tele van romlott dolgokkal, s csak Isten az, aki meg 
tud ebből szabadítani, a saját erőm mindig kevés lesz, s 
Istennek nem tudok megfelelni, csak a kegyelmét tu-
dom elfogadni. Hiszem, hogy Isten Lelke láttatta meg 
velem mindezt, s ez volt az, ami Őhozzá vezetett. Ekko-
riban láttam egy filmet Jézus életéről, amit már koráb-
ban is megnéztem, de most sokkal nagyobb hatással 
volt rám, az hogy hogyan halt meg Jézus Krisztus ér-
tem, a bűneim miatt, helyettem. Miután végignéztem, 
imádkoztam Istenhez, hogy bocsássa meg a bűneimet, 
és adjon új életet, új szívet, amit már nem én akarok 
irányítani. Hittem, és ma is hiszem, hogy Isten meg-
hallgatta a kérésemet. Ez húsvét előtt pár nappal történt, 
és nagyon jó volt Jézus feltámadását ezzel az örömmel 
ünnepelni. 

Ahogy ezeket a sorokat írtam, egy a családunkban 
gyakran emlegetett vers jutott az eszembe. 

 

Sík Sándor: A keresztút I. Stáció (részlet) 

„…Krisztus ostorát éjente-naponta 
Eleitől hány ember bűne fonta, 
S hányé ólmozza makacsul manap! 
Melyiknél lennék makulátlanabb? 
A bűn tajtékoz minden nap körül, 
S az ítélet a bűn méhében ül. 
A bűnök óceánja végtelen: 
És mely bűntől vagyok szeplőtelen? 
Ki ellen szól az ítélet, ki ellen? 
Minden embernek minden bűne bennem, 
Gyümölcsként, virágként vagy csíraképpen: 
Ahhoz kiált, aki az anyaméhben 
Szólítja szabadságra a magot. 
És minden bűnért felelős vagyok. 
A szomszédomnak nem volt kenyere, 
S nekem jóval a tányérom tele. 
Rám nézett, és a szívem megesett, 
Nem adtam mégsem, csak egy keveset. 
S ha bőven is, csak a selejteséből, 
Ha javából is: csak a fölöséből. 
Ha meg egyszer a magamét feleztem, 
Már úgy hittem, hogy érdemet szereztem, 
S az igazságos mennyei Király 
Kezeiből a jutalom kijár. 
S bár tudtam: tettem csak annyira méltó, 
Mint a gyermeké, aki cukorért jó, 
A mézes szájíz mégis megmaradt 
És meg-megveregettem vállamat. 
Holott a szomszéd... s mind az éhesek... 
Uram, vállalom az ítéletet.” 

 

Hálás vagyok, hogy Jézus vállalta helyettem az ítéle-
tet, és hogy ez a kegyelem tart meg minden nap. 

Sonkoly Eszter 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Advent harmadik vasárnapján, a délelőtti istentiszte-
let után a gyülekezetbe járó gyerekek ajándékkészítő 
foglalkozásra maradtak itt az imaházban. 

Sztasák Erzsi néni finom ebédje után a bibliaköri 
termekbe vonult fel a lelkes csapat. Készült ott mézes-
kalács, gyapjúból nemezeléssel állatok, karácsonyi ko-
szorúk, gyertyás díszképek, vidám hajtogatós tárgyak, 
és még ki tudja, mennyi minden más. 

Senki sem maradt adósa a jó hangulatnak. Reméljük, 
hogy jövőre is folytatódik ez a kedves hagyomány. Kö-
szönjük minden segítő kéz tulajdonosának az áldozat-
készségét, Isten áldása legyen munkájukon! 
A képen ügyes kezű lányok készítik a szép gyertyatartókat 



M A N N A   2008. karácsony 

 9

BESZÁMOLÓ 

Hova tűnt Tóth Péter és felesége, Anikó?  
 

Az „eltűnésünk” óta éppen fél év telt el. Legyen ez a cikk 
a kiküldő gyülekezetnek készített időszaki beszámoló. 

A Tatabánya-
Komárom-
Oroszlány körzet 
hívása alapján a 
Teológia a 
2008/09-es tanév-
ben ide osztott be 
évközi gyakorlat-
ra, és az aktuális 
nyári időszakra. A 
hívást Anikóval 
egyetértésben Isten 
hívásának láttuk. 
Így történt, hogy a 
nyár elején elkö-
szöntünk a Budai 
Gyülekezettől, és 
megkezdtem a lel-
kipásztori gyakorlatot az új szolgálati helyen. A körzet há-
rom gyülekezete érkezésünkkor összesen 35 tagot szám-
lált. A körzetben akkor másfél éve már nem volt lelkipász-
tor. Így léptünk be a gyülekezetek életébe. Hadd meséljek 
egyetlen, de az elmúlt féléven átnyúló, és a mai napot is 
meghatározó történetet. 

Átéltem annak az örömét, hogy megbocsátanak nekem. 
Megbántottam ugyanis az egyik gyülekezetet. És nemhogy 
az a nap lement, de még további két hónapig mentek le a 
napok egymás után anélkül, hogy rendeztem volna a dol-
got, ezalatt nem is kérték a szolgálatomat. 

Időközben máshol, történetesen éppen itt Budán vég-
zett szolgálatom végén (2008.08.24. Buda, Apa, te be-
szélsz?!) házi feladatot adtam a gyülekezetnek. Aki itt 
volt, talán emlékszik, azt kértem, hogy otthon mindenki 
csendességében kérje Istent, mutasson olyan, az Ő rendjé-
ből kilógó dolgokat a múltunkban, amelyeket feledni akar-
tunk rendezés helyett. Aztán határozzuk meg ehhez az 
érintett személyeket. Ő sértett volt, ő tanúja volt, neki va-
lószínűleg elmondták... És aki ezek közül az emberek kö-
zül elérhető, azzal próbáljunk meg találkozót szervezni. És 
egyértelműen, feketén-fehéren, egyszerű szavakkal ítéljük 
meg magunkat! 

E házi feladat fölött, én, mint az üzenet átadója, első 
célszemély, magam is elcsendesedtem. És Isten akkor 
megmutatta azt, hogy megbántottam ezt a bizonyos gyüle-
kezetet. Hogy őszintén feltártak dolgokat, én meg, mint a 
disznó megtapostam a bátor őszinteségüket, a reményei-
ket, a gyöngyeiket. Történetesen éppen a következő vasár-
napra esett a következő szolgálatom abban a gyülekezet-
ben. Nem szépítettem a dolgot, elvégeztem az előző héten 
számomra is előírt házi feladatot, egészen magyarul: meg-
ítéltem magam. Nem fűztem különösebb reményt ehhez az 
eseményhez, mert úgy tapasztalom, hogy Isten népe nem 

egykönnyen hajlik. Elmondtam, amire a Lélek indított, 
anélkül, hogy bármilyen várakozásom lett volna. 

De Isten 
meglepett. 

Megengedte, 
hogy átéljem, 
azt, hogy meg-
bocsátanak ne-
kem. Nem csu-
pán azt, hogy 
ezt kimondják, 
hanem azt is, 
hogy megválto-
zott a gyüleke-
zet egészének a 

viselkedése, 
kezdve az elöl-
járóin. Azóta 
például kérik a 

szolgálatomat. 
És az egység gyümölcse különösen is látványos volt a 
múlt szombaton (november 29). Isten megengedte, hogy a 
tatabányai körzet bemerítési ünnepélyt tartson. (Ezúton is 
köszönjük a Budától kölcsön kapott vízmelegítőt). A kör-
zet egysége is megmutatkozott ezen a napon. Révész Ár-
pád testvér hirdette az igét és végezte a bemerítés szolgá-
latát. 

 
Révész Árpád lp., Pásztorné Kiss Gabriella és jómagam a 

bemerítkezésen 

A nap áldását hadd jelezzem azzal, hogy aznap este 
Anikóval nem tudtunk lefeküdni. Mint a gyerekek, akiket 
nem lehet ágyba zavarni, mert az elalvás véget vet annak 
az aznapi áldásfolyamnak. Hát így telnek a napjaink. 

Az interneten a www.tavasz56.hu/tp személyes oldalak 
most leginkább a körzeti gyakorlatról szólnak. A fenti tör-
ténetet is, és még sok egyéb aktuálisat olvashattok, nézhet-
tek, hallgathattok ezeken az oldalakon. A családi napközi-
ről most nem szóltam. Röviden annyit, hogy Isten áldását 
élvezzük ott is. Bővebben erről is interneten olvashattok. 

Szeretettel: Tóth Péter és Anikó 

A körzet testvérisége
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BIZONYSÁGTÉTEL 

A szeretet találékony 
 

Gyermekeim szeretetét sokszor, 
sokféle módon és napról-napra 
tapasztalom. Isten iránti hálaadással 
emlékezem meg most egy rendhagyó 
szeretet-megnyilvánulásról. 

Hetvenedik születésnapomra való 
hivatkozással október 5-én délutánra 
egy kedves családi együttlétet szer-

veztek gyermekeim, melyre édestestvéreimet is meg-
hívták párjukkal együtt – Szegedről, Gyuláról és 
Kétegyházáról. Mindezt tudtom nélkül szervezték, meg-
lepetésnek szánva. Utolsó pillanatban mégis eljutott a 
hír hozzám, így nálam gyűltek össze testvéreim. 

Az ünnepi alkalomra egy nagyon barátságos étterem 
különtermében találkozott a 25 tagú „nagy család”. A 
finom ebéd elfogyasztása után (amit imával kezdtünk 
meg), ünnepi istentisztelet következett – imádság, né-
hány kedves köszöntő ének: „Isten áldd meg jó 
anyánk”, „Jót kívánunk ma neked”, „Íme, mi üdvöz-
lünk” és a 128. zsoltár felolvasása. (Ezt a zsoltárt olvas-
ta fel Szakács bácsi Misi fiunk bemutatásakor.) A kö-
szöntésül hozzáfűzött kedves szavak után, kívánságom-

ra az „Ó, mily hű barátunk Jézus” kezdetű énekkel fe-
jeztük be ezt a részt. 

Az unokák várva-várt eseménye is elérkezett: egy 
hatalmas csoki torta. És kaptam egy gyönyörű orchideát 
is. Örömömet és hálámat az fokozta legjobban, hogy 
testvéreimmel is találkozhattam, együtt lehettünk, és 
hogy ők is örömüket és köszönetüket fejezték ki, hogy 
itt lehettek. Egyik „sógorom” nem akart eljönni, hú-
gomnak nem kevés unszolásába került, hogy eljöjjön. 
Utólag úgy nyilatkozott, hogy nagyon örül, hogy eljött; 
ő ilyen békés, meghitt, szeretetteljes együttléten még 
sohasem volt. 

Bárcsak Isten Szentlelke megérinthette volna! Imád-
kozom testvéreimért is, hogy egészen bent legyenek Is-
ten országában! „Nem vagy messze az Isten országá-
tól.” (Mk 12,34) 

Gyermekeimnek köszönöm az áldozatot, amit a szü-
lőtisztelet és -szeretet jegyében hoztak. 

Isten szeretete is találékony volt az első karácso-
nyon, amikor elküldte az Úr Jézust, hogy váltsághalálá-
val megváltson minket az örök kárhozattól. 

Ádány Mihályné, Annuska néni 
 

Hétköznapi prédikáció… 
 

Johanna lányunk a héten új könyvet 
kapott. Nagyon szereti a verseket és a 
meséket, rengeteget tud kívülről is 
közülük. Úgy gondoltuk, hogy mivel 
a Kip-Kop a fűben c. mese az egyik 
kedvence, ennek az egyik folytatását 
vesszük meg neki. A könyvesboltban 
nem volt túl sok idő a válogatásra, 

így különösebb elmélyedés nélkül vittük a pénztárhoz 
az új mesekönyvet – Kip-Kop a hóban címmel. Alig 
bírtuk kivárni – főleg ő –, hogy hazaérjünk és a szoká-
sos esti procedúra után eljöjjön a meseolvasás ideje. 

Természetesen az új meséskönyvből kellett olvasni. 
El is kezdtem. Az elején még minden rendben volt. 
Amikor viszont a mesében feltűnt az egyik „főszerep-
lő”, egy kismadár, aki a nagy hó és a hideg miatt nem 
találva magának ennivalót mozdulatlanul, átfagyva fe-
küdt a nagy hóban, szemét se nyitva ki; éreztem – is-
merve Johanna érzékeny lelkét –, hogy nem biztos, 
hogy ma este olyan simán fogunk elaludni. No meg az 
is átvillant az agyamon, hogy lehet, hogy kicsit körülte-
kintőbben kellett volna eljárnunk az új mesekönyv kivá-
lasztásakor. Na, mindegy gondoltam, biztos jóra fog 
fordulni minden a mese végén (ahogy az lenni szokott) 
és akkor elfelejtjük majd a szerencsétlenül járt kismada-
rat. Nem így lett. Bár a mese végén erőre kapott a kis-

madár és visszatérhetett társaihoz egészségesen, Johan-
na sehogy sem bírta elfelejteni a szegény kismadarat a 
hóban. Hiába próbáltam a mese végére terelni a figyel-
mét, nem lehetett… 

A hosszúra sikerült meseolvasás és megbeszélés 
után áttekintve a nap eseményeit, szokás szerint imád-
koztunk. Majd a „nagy hallgatás” következett. (Ilyenkor 
általában Johanna gondolkozni szokott, hogy mit hagy-
tunk ki az imádságból, vagy az általános: „bocsásd 
meg, ha valami rosszat tettünk” imarészletre keres pél-
dát a napi történésekből.) Szóval a nagy csönd után Jo-
hanna összetette a kezét és azt mondta: „Joba imádko-
zik a kismadárért a könyvben: Gyógyuljon meg!” Majd 
ezt követően nem is túl nehezen, elaludt. 

Nekem meg ez a mondata, úgy éreztem, hogy egy 
egész prédikációval felért. Vajon tudok-e én ilyen 
gyermeki hittel imádkozni? Vajon nem érzem-e úgy, 
hogy bizonyos dolgok az életemben talán túlságosan 
apróságok ahhoz, hogy a mindenható Isten elé vigyem 
őket? (csak amolyan beteg madárkák egy könyvben) 
Vajon tudok-e úgy imádkozni, hogy utána nyugodtan el 
is aludhatok, hiszen tudom, hogy a lehető legjobb kézbe 
tettem le az ügyemet? Bárcsak tudnék… ! Szeretnék 
megtanulni… ! 

Gulyásné Timi 
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Hálát adva... 
 

„Hálát adva áldja Istent, áldja Istent, 
mi él...” – ez a nagyon szép ének van a 
szívemen egy ideje és éneklem is 
minden nap. 

Így év vége közeledtével vissza 
szoktunk gondolni arra, milyen évet is 
zárunk, hagyunk magunk mögött. Ez 
nálam is így van. Jön a számvetés 

ideje és megkérdezem magamtól, mit csináltam, tettem 
rosszul, esetleg jól? Nem is kellett sokáig gondolkoz-
nom, amikor kialakult a véleményem: sok mindent 
másképp is lehetett volna, sok mindent megtehettem 
volna, amit nem tettem meg. 

Ami kimaradt, azt már nem tudom jóvátenni, csak 
egy módon: Édesatyám elé hozom, és bocsánatát ké-
rem, mert nem gazdálkodtam jól a kapott talentumok-
kal. Sokszor a földi gondok, nehézségek elfoglalnak, és 
nem Istentől kérem a megoldást. Ha vele kezdem a na-

pot és áldásait elkérem, minden könnyebb és ez hálával 
tölt el. 

Amikor egy egész héten át nem kérek Istentől sem-
mit, csak dicsőítem Őt azért a kegyelemért, amit csak 
Tőle kaphatok, bőséggel árasztja rám szeretetét és 
örömmel van tele az életem. Legyen áldott az Ő neve 
mindörökké! Hála van a szívemben elsősorban Jézus 
Krisztusért, aki a megváltás, a bűnökből való szabadu-
lás örömét adja mindazoknak, akik ezt a drága kegyel-
met elfogadják. Bár a hálaadónap már elmúlt, de a szí-
vemből nem fogy ki a hála, azért a sok jóért, amit én és 
szeretteim kapunk naponta. Jó megtapasztalni az Ő 
gondviselő szeretetét. 

„Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, 
örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedék-
re” (Zsolt 100 4,5) 

Bocskáné Joli 
 

 

„Nagyon szeret engem Jézus...” 
 

Ez az ének jutott eszembe, amikor az elmúlt másfél hó-
napra gondolok vissza. Így beállok a bizonyságtevők, 
az Istent dicsérők sorába, még ha „családi vállalkozás-
nak” is tűnik most ez az újság, hiszen így már négyen 
írunk bele, mint „Ádányok”. 

Az említett időszakban egyéb elfoglaltságaim mel-
lett főleg a háztartás ellátása redukálódott le majdnem 
hogy a minimumra. A gyerekekre, hála Istennek, oda 
tudtam figyelni. Az újság miatt viszont kicsit aggódtam, 
hogy hogyan fogom összehozni a decemberi és a kará-
csonyi lapszámot. Eddig is hónapról-hónapra csodáltam 
Isten jóságát, ahogy összeállt egy-egy lapszám, de most 
feljebb, mint gondoltam könyörült meg rajtam Édes-
atyám. 

Megírtam a felkéréseket a megtérési történetekre 
(Mártinak, Eszternek, Gábornak), Jenőnek a decemberi 
vezércikkre, és egy héten belül mindegyik kedves test-
vérem megküldte a kért írást. Andi már jóval előtte el-
küldte megtérése történetét. Aggódtam, hogy lesz-e in-
terjúalanyom, hiszen az utóbbi időben többen is vissza-
utasították a felkérést. Felhívtam Editet, és lehetetlen 
volt nem érezni szeretetét, amikor igent mondott. Ter-
mészetes volt, hogy időre hozta a megígért interjút. 

És folytatódott tovább a „csodák” sorozata. Jánostól 
kaptam egy e-mailt, benne csatolva egy bizonyságtételt 
Etitől, amit csak úgy, „magától” írt. Utána nem sokkal 
„bekúszott” a képernyőmre egy másik bizonyságtétel is 
– „véletlenül”. Bogi (mostanában szintén nagyon elfog-
lalt) küldte a rajzot az ovis rejtvényhez. A decemberi 
számot Istenünk összeállította. Dicsőség az Úrnak, és 
hálás köszönet testvéreimnek!  

De mi lesz a karácsonyival, amire még ennyi időm 
sem lesz? Mint tudjuk, Istennél minden lehetséges. 

A csalódások elkerülése végett, az interjúról le-
mondtam. Megvolt már két megtérési történetem, a ve-
zércikk is el van rendezve, ezért nem aggódtam. Erősen 
gondolkodtam, hogy mivel töltsem ki a többi oldalt. 
Valakitől jött egy segítő ötlet – kérjem meg Tóth Petit, 
hogy írjon beszámolót arról a munkáról, amiben most 
tevékenykedik. Megírtam a kérést, és két nap múlva a 
postaládámban van a beszámoló. Aztán Isten a család-
ból is küld segítséget. Anyu és Timi hallgattak a Lélek 
hangjára, és leírták gondolataikat, hiszem, hogy nem 
véletlenül. Majd megint az internet „szárnyain” érkezik 
két szívet melengető „Gyerekszáj” történet, és két ked-
ves írás – Anditól és Évától. Aztán lapzárta előtt még 
„befut” Jolika bizonyságtétele. Az „aranytartalékokkal” 
kiegészítve kész a karácsonyi szám. Megint csak dicső-
ség az Úrnak, és hálás köszönet testvéreimnek! És ne-
hogy lemaradjon az állandó munkatársak megemlítése, 
mert szokásos munkájukat most is elvégezték. 

Szóval így készült az újság legutóbbi két száma. 
Nem győztem kapkodni a fejem, ahogy testvéreim szál-
lították az alapanyagot. Ahol a szükség, ott a segítség – 
tartja a közmondás, és ezt Isten most nálam igazolta. 

Bárcsak a világ összes nyomorúsága, szüksége ilyen 
segítséget mozgósítana, és helyüket felválthatná a hála-
adás! Mert tudom jól, hogy ez az én „szükségem” sehol 
sincs sok-sok ember szükségéhez képest. A sok millió 
testi-lelki szenvedő és szellemi sivárságban élő emberi 
élet messze felülmúlja azt. Ezeken segíteni nem tudok, 
de Isten segítségével újságot készíteni igen – ami remé-
lem, áldássá válhat azoknak, akik olvassák. Egy kis 
erőgyűjtés, lelki felüdülés, feltöltekezés abból, ahogy 
megláthatjuk Isten csodálatos munkáját mások életében. 
Együtt örülés az örülőkkel és együtt sírás a sírókkal – 
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közbenjáró és hálaadó imára buzdulás. És még ki tudja 
mennyi mindenre jó egy ilyen újság. (ablakpucolásra 
nem, mert ahhoz túl kemény a papírja...) 

A jó visszajelzések pedig a „hab a tortán” kategóri-
ába tartoznak. Nagy öröm, hogy vannak, akikkel együtt 
adhatunk hálát ezért az újságért. 

„Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem 
beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom 

el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” 
(Zsolt 40,11) 

Ezzel az igével bíztatom testvéreimet, hogy ha van-
nak Istentől jövő gondolataik, ha vannak csodáik, ami-
ket Vele éltek át, azt osszák meg a gyülekezettel, és ne 
titkolják azokat. 

Szeretettel: Ádány Judit 

 

TALLÓZÓ 

Fohász 
 

Az alábbi írás az adventi időszakban jutott el hozzánk. 
Bár, mire ezek a sorok megjelennek, az adventi időszak 
már mögöttünk lesz, a következő gondolatok mégsem vesz-
tettek aktualitásukból. 
 
Ülök az egykedvű őszi borongásban 2008. november 
28-án, az egyházi év utolsó napján. Csend van bennem, 
várakozás. Múlik egy év, vagy egy egész világ? Nem 
tudom. 

Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok vá-
lasztásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és 
szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fö-
lösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek 
kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk 
elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a 
harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a mun-
kanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és 
sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen 
nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csator-
nán önti a televízió, a megannyi honlap. 

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik 
csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan 
Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testem-
ben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva 
előttünk Istenünk! 

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! 
Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha 
képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni né-
hány ablakot, szétverni az álnokok között. Türelmetlenek 
vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatú-
rából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás 
kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt 
imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most 
miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait? 

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót 
magának, minél több jót! Mint a gyermekek, veszek-
szünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, las-
san szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez 
a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet to-
vább! Hogy lehetünk ilyen vakok? 

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennün-
ket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a sze-
retet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. 

Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen 
paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, minde-
nünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít 
nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, 
hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont 
ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy 
egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó 
film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem 
sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás, 
vagy vér a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent 
akaratodból. 

Testvérem, lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba 
fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beléálmodhatod ál-
modat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, 
hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön 
és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, 
mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ 
az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtjuk ural-
munk alá a Földet, ahogyan te kérted, Istenünk, a te-
remtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk bé-
kés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazsá-
goknál fontosabb az élet. 

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, 
ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha 
kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte, mindent 
csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, 
jachtot – de minek? És felvisz csodás templomok ormá-
ra, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló embe-
rek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért 
vállalnád a szeretet szolgálatát? Fogyasztás, birtoklás, 
hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod vilá-
gunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. 
Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk el-
pusztítója. 

Itt állsz, Uram, a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, 
előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek 
érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, ha-
nem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándé-
kozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, 
egy szép Karácsonnyal. 

Istentől áldott, adventi megtérést, szent időt kívánok 
szeretettel: Böjte Csaba testvér 

Forrás: Internet 
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A teáscsésze 
 

Egy házaspár elment vásárolni, hogy vegyenek valamit 
közelgő házassági évfordulójuk alkalmára. Mindketten 
szerették az antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a teás-
csészéket. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép 
csészét. 

A férj megkérdezte az eladót:  
– Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sosem láttam 

ennyire szépet. 
A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri 

alkotást, a csésze, legnagyobb meglepetésére megszólalt: 
– Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, 

nem voltam mindig teáscsésze. Volt idő, amikor vörös 
voltam és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdol-
gozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, én pedig üvöl-
töttem a fájdalomtól! – Hagyj békén! – üvöltöttem, de Ő 
csak mosolygott, és így szólt: – Még nem. Aztán egy 
gyorsan forgó korongra helyezett és én hirtelen csak fo-
rogtam, forogtam, forogtam, körbe-körbe. – Állíts meg! 
Szédülök! – kiabáltam, de a Mester csak ingatta a fejét és 
azt mondta: – Még nem. Aztán betett a kemencébe. Sosem 
éreztem olyan forróságot! Csodálkoztam, miért akar meg-
égetni. Sikoltoztam. Ki akartam jutni. Láthattam a Mester 
arcát az üvegen át, és leolvashattam ajkáról, ahogy a fejét 
rázta: – Még nem. Végül az ajtó kinyílt, kitett a polcra. 
Hűlni kezdtem. – Most már jobb. – gondoltam. 

Aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes 
volt. Undorodtam tőle. – Hagyd abba! Hagyd abba! – kiál-
tottam. De csak ingatta a fejét: – Még nem. 

Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem 
ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy 
éreztem, megfulladok. Könyörögtem, mindent megbán-

tam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a 
fejét, és azt mondja: – Még nem vehetlek ki. – Tudtam, 
nincs többé remény. Végem van. Kész voltam rá, hogy 
végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és 
újra a polcra tett. 

Egy órával később elém állított egy tükröt és azt mond-
ta: – Nézd meg magad! Amikor a tükörbe néztem, alig 
tudtam hinni a szememnek: – Ez nem én vagyok, ez nem 
lehetek én! – hitetlenkedtem. Ez gyönyörű! Gyönyörű va-
gyok! – kiáltottam. 

– Szeretném, ha emlékeznél arra – mondta – tudom, 
fájt, amikor gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, 
kiszáradsz. Tudom, hogy szédültél, mikor a korongon for-
gattalak, de ha megállítom a korongot, szétmorzsolódsz. 
Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a kemencében, és 
nem értettél, miért teszlek oda, de ha nem teszem, megre-
pedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevon-
talak mázzal és befestettelek, de ha nem teszem, akkor so-
sem erősödsz meg, és nem lesz színes az életed. És ha nem 
teszlek újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna 
sokáig, nem lennél elég erős.  

Befejeztelek. Olyan vagy, amilyennek elképzeltem ak-
kor, amikor hozzáfogtam a munkához. 

Így formálja Urunk is az életünket. Néhányan a ke-
mencében vagyunk, üvöltve, sikoltozva: „Engedj ki!”. 
Néhányan épp színesedünk, és ez kellemetlen, majd meg-
őrjít. Néhányan körbe forgunk, és nem tudjuk, hol va-
gyunk. Csak azt kérdezzük: „Mi történik velem?” Minden 
olyan zavaros. De Ő tudja, hogy mit tesz. Bízz benne! 

Közreadta: Kissné Andi 

 
 
 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
Sajnos a múlt havi rejtvénymegfejtők sorából kimaradt Sztasák Ábel és Zsófia neve, ezért most ezt pótolom. A jutalmat 
természetesen megkapták. Rejtvényekkel legközelebb az újévi első számban találkozhattok. Jó téli szünetet kívánok! Á.J 

Gyerekszáj 
Apa és Máté a Manna rejtvényének megfejtésén dolgoznak. A rejtvény 2. pontjába a mindennapi eledelünk kerül más 
szóval. „– Máté, hogy mondod másképp a mindennapi eledelt? – kérdi Apa. – Nem tudom. Minden nap mást eszem.” ☺ 

Kissné Andi 
 
A tavalyi családi karácsonyi ünneplésünk vidáman kezdő-
dött. 24-én reggel kicsi lányunk egy olyan kérdést tett fel, 
ami egyrészt mosolygóssá tette a napunkat, másrészt pedig 
nagyon komolyan a lényegre irányította a figyelmünket. 

Mivel aznapra esik a névnapom is, Géza és a gyerekek 
már reggel vagy kora délelőtt fel szoktak köszönteni. Így 
volt ez az elmúlt évben is. Megkaptam az ajándékot a vele 
járó puszikkal együtt, aztán vázába tettem a virágot, majd 
beszélgettünk még egy kicsit, és kezdtük volna folytatni az 
aznapi feladatainkat. Csak Dorina nem mozdult az asztal 

mellől, és egyszer csak megszólalt: „Hát a torta hol van?” 
Néztünk rá csodálkozva, és kezdtem magyarázni, hogy 
most a névnapomat ünnepeltük, ilyenkor nem kell gyertyát 
elfújni, de ő csak nem nyugodott meg. „Milyen tortát ke-
resel, kicsim?” – kérdeztem végül. „Hát az Úr Jézusét! Az 
Ő születésnapját ünnepeljük ma, nem?” 

„Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek...” Es-
tére aztán került egy torta is az asztalra... A legfontosabb 
születésnapot ünnepeltük!  

Zsigovicsné Éva 
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ELGONDOLKODTATÓ 
 
Az év végi számadás nemcsak világi értelemben vált 
szokássá. A hívő ember is megteheti ezt, akár úgy is, 
hogy egyfajta lelki-szellemi tükröt tart maga elé. Erre 
szolgálhat az alábbi kérdőív is, ami abból az ötletből, 
megfontolásból született, hogy bibliai igék alapján, 
őszintén végiggondoljuk keresztyén életünket. Csodát 
persze ne várjon senki tőle, attól nem fog megváltoznia 
az élete, hogy kitölti. Akkor hát mire juthat a felsorolt 
tulajdonságok értékelése után? Talán arra, hogy Isten 
ilyen módon is rá tud világítani a hiányosságaira, illetve 

meg tudja erősíteni abban, amiben már előrehaladt. 
Mint tudjuk, utolérni sosem fogjuk az Úr Jézust, de a 
követését nem a saját elméleteink és elveink szerint kell 
véghezvinnünk, hanem a Biblia alapján. Ne tévesszen 
meg senkit, hogy ezek az igék a püspökökről, presbite-
rekről szólnak. Ezek a tulajdonságok minden egyszerű 
hívő embert kell, hogy jellemezzenek. A kitöltésnek, ér-
tékelésnek csak úgy van értelme, hogy ha őszinte, nincs 
értelme szépítgetni a dolgokat. Így válhat épülésére 
mindenkinek. 

I. A keresztény ember lelki érettségi szintje az 1Tim 3:1-7, ill. Tit 1:5-10 igék alapján. 
Most ezt értékelheted. 

A tulajdonságokat 1-5-ig lehet osztályozni. (értelemszerűen az 5-ös: a nagyon, innen lefelé egyre kevésbé, vigyázat, 
nem mindig az 5-ös a „legjobb” minősítés!) 

1. Mennyire vagy FEDDHETETLEN? (becsületes, szavatartó) ….. 
2. Mennyire vagy ERKÖLCSÖS? (szexuálisan „tiszta szemű”, „tiszta gondolkodású”) …... 
3. Mennyire vagy MEGFONTOLT? (szellemileg alapos, átgondolt) …… 
4. Mennyire vagy JÓZAN? (alázatosan egészséges ítéletű) …… 
5. Mennyire vagy TISZTESSÉGES? (rendezett életű) …… 
6. Mennyire vagy VENDÉGSZERETŐ? (otthonodat és szívedet mások iránt megnyitó) …… 
7. Mennyire vagy TANÍTÁSRA ALKALMAS? (Isten igazságaira nyitott) …… 
8. Mennyire vagy MÉRTÉKLETES? (a testi szükségletek területén) ……. 
9. Mennyire vagy ÖNKÉNYESKEDŐ? (elbizakodottan akaratos) ……. 
10. Mennyire vagy INDULATOS? (hirtelen haragú) …… 
11. Mennyire vagy KÖTEKEDŐ? (indulataid következményeit nem kordában tartó) …… 
12. Mennyire vagy VISZÁLYKODÓ? (versengő és vitatkozó) ……. 
13. Mennyire vagy MEGÉRTŐ? (szelídlelkű) …… 
14. Mennyire vagy PÉNZSÓVÁR? (anyagias, a pénznek túlzott fontosságot tulajdonító)  …… 
15. Mennyire vagy HÁZAD NÉPÉT JÓL VEZETŐ? (Istennek kedves családi életet élő) ……. 
16. Mennyire vagy JÓHÍRNEVŰ? (mások által is jól értékelt) ……. 
17. Mennyire vagy a JÓRA HAJLANDÓ? (elkötelezett a jó cselekvésére) …… 
18. Mennyire vagy IGAZSÁGOS? (tárgyilagos és bölcs látásmódú) …… 
19. Mennyire vagy KEGYES? (Krisztusi indulatú) …… 

II. A keresztény ember lelki érettsége egy alapon (JÉZUS KRISZTUS), és három pilléren (HIT, REMÉNY, 
SZERETET) nyugszik. (1Kor 13) 

Most értékeld ezeket is. 
1. Mennyire vagy a HIT EMBERE? (mennyire hiszed Isten ígéreteit, 

mennyire tekinted cselekedeteid alapjának ezeket?) ……. 
2. Mennyire vagy a REMÉNYSÉG EMBERE? (mennyire vagy bizonyos üdvösségedet illetően, mennyire „bírod” 

az élő Istenbe vetett reménységet?) ……. 
3. Mennyire vagy a SZERETET EMBERE? 

Mennyire vagy 1. TÜRELMES? …… 
2. JÓSÁGOS?  ….. 
3. NAGYLELKŰ (nem irigykedő)? ….. 
4. ALÁZATOS (nem kérkedő)?  ….. 
5. NEM BEKÉPZELT (nem felfuvalkodott)? ….. 
6. TAPINTATOS (nem viselkedik bántóan) ….. 
7. ÖNZETLEN (nem keresi a maga hasznát)? ….. 
8. ÖNMAGÁN URALKODÓ (nem gerjed haragra)? ….. 
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9. ELNÉZŐ (nem rója fel a gonoszt)?  ….. 
10. TISZTA INDÍTÉKÚ (nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal)?   ….. 
11. VÉDELMEZŐ (mindent elfedez)? …… 
12. TÜRELMES (mindent eltűr)? …… 
13. ŐSZINTE? …… 

 
A jobb rálátás érdekében, házastársak értékelhetik egymást is. A következtetések levonásához mindenképpen Isten 
bölcsessége kívánkozik. (Az Úr Jézus 150 pontos. ☺ ) 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 
Évek óta visszatérő módon, az adventi időszakban két 
eseményre is hivatalosak gyülekezetünk képviselői. 

Minden évben, november végének, december elejének 
egyik szombati napján tartja meg egyházkerületünk évi 
rendes gyűlését. Ebben az évben erre november 29-én, a 
rákospalotai imaházban került sor, az alkalmon gyülekeze-
tünket Dr. Almási Tibor ügyint. lp. Gulyás Jenő, Zsigovics 
Géza és jómagam képviseltük, dr. Novák Péter tv. pedig 
hivatalból vett részt a gyűlésen. Az összejövetelen – mivel 
letelt az előző megbízás ideje – újraválasztottuk egyházke-
rületünk kerületi Tanácsát, akik maguk közül az új elnök-
séget választottak: elnök Meláth Attila, alelnök Frittmann 
Zsombor, titkár pedig Újvári Ferenc lettek. Testvéreink 
néhány nappal ezelőtt e-mailben már hírt is adtak maguk-
ról, áldott ünnepeket kívánva, a lelkipásztor-kérdésünk 
megoldásában támogató imádságukat jelezve. 

E hasábokról is Isten áldását kívánjuk testvéreink szol-
gálatára! 

Ugyancsak hagyomány, hogy az adventi időszakban a 
kerület polgármestere, Molnár Gyula is találkozik a kerü-
leti egyházak képviselőivel, akik között – ahogy ez ott el-
hangzott – Jézus és Mózes követői mellett, tavaly óta Mo-
hamed hívei is képviseltetik magukat. A találkozóra ebben 
az évben december 17-én került sor, azon gyülekezetünk 
képviseletében én vettem részt. Bár az alkalom jellege hi-
vatalos, annak kötetlen légköre jól jelzi, hogy régi, jó is-
merősök találkozója ez. Polgármester úr, mint minden év-
ben, most is röviden tájékoztatatta a jelenlevőket a kerület 
éves munkájáról, az elért eredményekről, a nehézségekről, 
valamint a további tervekről. A hozzászólások sorában 
szívet melengető volt hallani Takaró Károly püspök sza-
vait, aki a mindennapi élettel összefüggő kérdések-kérések 

helyett néhány perben evangéliumot hirdetett a jelenle-
vőknek. A pohárköszöntőt követő beszélgetések során 
örömmel találkoztam Zarka Péter adventista lelkésszel, 
valamint megismerkedtem és meleg testvéri beszélgetést 
folytattam a kerületi MEKDSZ képviselőjével. Régi isme-
rősként üdvözöltük egymást Tóthné Vécsei Éva tanácsnok 
asszonnyal, visszaemlékezve az árvaházi találkozó élmé-
nyére. A találkozó szervezésének motorja most is Vida 
Zsolt volt. Hadd köszönjük meg e hasábokon is az önkor-
mányzat ez évi anyagi segítségét, külön is kiemelve az 
említett személyek személyes támogatását! 

Mindkét közegyházi alkalomról való rövid beszámo-
lómat hadd zárjam egy személyes megjegyzéssel. Egyfelől 
nézve, akár az egyik, akár a másik, tekinthető kényszerű 
kötelességnek, amelyre időt kell szakítani (az egyikre rá-
adásul egy értékes szombatot...), beszorítani az ilyen táj-
ban megsokszorozódott teendők sorába. Ugyanakkor 
mindkét esemény – bár nyilván más jelleggel – jó alkalom 
a testvéri, baráti kapcsolatok ápolására, mások megismeré-
sére és magunk másokkal való megismertetésére is. Éppen 
a missziókerületi (csak ideírom a korábbi elnevezést is, 
mert nekem ez valahogy jobban tetszik...) gyűlés után fo-
galmazta meg Zsigovics testvér bizonyságtételként, hogy 
azt hitte, alig néhányan lesznek majd, akiket ismerni fog – 
aztán az lett belőle, hogy órákon keresztül tudott volna 
még beszélgetni, annyi, rég nem látott testvérrel találko-
zott. 

Így tud a kényszer fáradtsága helyett örömöt adni egy-
egy ilyen alkalom, melyről feltöltekezve mehetünk tovább, 
végezni szolgálatunkat. 

Ádány Mihály 
gyülekezetvezető 

 

 

Kedves alkalmon vehetett részt a testvériség december 21-
én, vasárnap a délelőtti istentiszteleten. Egyed-Kiss Attila és 
felesége hozta el a gyülekezetbe bemutatni legkisebb gyer-
meküket, Andrást. 

Dr. Almási Tibor ügyintéző lp. testvér az 1Kor 13-ban 
található igék alapján adott útmutatást a szülőknek a gyer-
mekneveléshez. Hangsúlyozta, hogy szeretni és fegyelmez-
ni csak a Biblia szellemében érdemes. 

A gyülekezet nevében Sztasákné Gulyás Boglárka egy 
mózesi igével és egy szép csokor virággal köszöntötte a kis-
gyermekes családot. 

Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

(előre) 
januárban 
született 

testvéreinket! 

Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Kiss Gyula (jan. 5.) 
Tokaji István (jan. 20.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 
Tóthné Jusztin Anikó (jan. 30.) 

„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24,15/b) 
Isten meghatározza helyeteket itt a földön, hogy ott szolgáljátok, 

hogy ott töltsétek be az Ő parancsolatait. Ezért bátran rendeljétek az Úr 
uralma alá életeteket. Ő a ti Atyátok, ti pedig az Ő gyermekei, közösség-
ben akar lenni veletek, és ennek a közösségnek a légkörét megérzik ott-
hon. 

Az Úrral való kapcsolat illata betölti a házat. Így könnyű lesz megta-
nítani a gyerekeket, a körülöttetek élőket az Úr törvényeire. 

Legyetek nagyon határozottak, amikor kimondjátok, hogy családo-
tokkal együtt az Urat szolgáljátok, és ha igazán Vele jártok, megadja az 
ehhez szükséges erőt. 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), gye-
rekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 
Ünnepi programok: 
– December 25. csütörtök 

9,15 óra: imaóra 
10 óra: karácsonyi 

istentisztelet 
17 óra: karácsonyi istentiszte-

let és gyermekkará-
csony 

–  December 28. vasárnap 
9,15: imaóra 
10 óra: istentisztelet 

–  December 31. 18 óra: 
óévi istentisztelet, utána 
szeretetvendégség 

– Január 1. csütörtök, 10 óra: 
újévi istentisztelet és imaóra 
 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Pálné 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. Vegyétek magatokra az én 
igámat és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szí-
vű, és megnyugvást találtok lelke-
teknek. Mert az én igám boldogító, 
és az én terhem könnyű.” (Mt 
11:28-30) 

* 

Bár néhány éve a Kiskőrösi Szere-
tetházba költözött, mindig is közénk 
tartozónak érezte magát Kisztli Er-
zsébet tv.-nő, akit életének 90. évé-
ben, december 12-én hívott haza a 
mi Urunk. 
„Az igazak emlékezete áldott!” 

 

 

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a XI. kerü-
leti gyerekeknek szervezett karácsonyi 
gyermekklub ünnepi alkalmára és az ajándé-
kozásukra a gyülekezet részéről 65 db aján-
dékdoboz érkezett. Köszönjük a szolgálatban 
résztvevők készségét! „...Atyád, aki titkon 
néz, megfizet néked nyilván." (Mt 6,6) 

A Manna novemberi számában mindenki 
találhatott egy különálló színes lapot, melyek 
a karácsonyi ajándék cipősdobozok nem és 
életkor megjelölésére szolgáltak. Kérjük a 
testvéreket, hogy akiknél maradt ilyen jelö-
lőcímke, juttassák vissza az imaházba. Kö-
szönjük. 

Nagyné Zsuzsa és Zsigovicsné Éva 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Zsigovics Géza 

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


