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Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

 

Gyertya 
 
A gyertya fénylik, világít, 
hogy hánynak, nem tud róla… 
Jónak, rossznak világít? 
A gyertya azt nem tudja. 
 
Ég, mert ez a rendeltetése, 
szolgálja az életet, 
betölti csendben a hivatását, aztán 
feledésbe megy. 
 
A külsején nincs semmi szépség, 
de felér annyi széppel, 
amíg másoknak fényt sugároz, 
addig önmaga ég el. 
 
Legyek én gyertya, csendes eszköz, 
szolgája az Égi fénynek… 
hogyha Istenem úgy akarja, 
ne tudjam kiért, s miért égek. 
 
De világítsak szüntelen, 
míg csak tart a földi létem, 
aztán mint a leégett gyertyát, 
felejtsék el, hogy értük égtem. 
 

Csokonai V. Gizella 
 

Válság és váltság 
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.” ( Ézs 9,1) 

 
Hányszor hallottuk, magunk is mondtuk ebben az évben 
ezt a szót: „válság”! Meghatározta nemcsak a közbe-
szédet, hanem az életünket is. A magunk bőrén érezhet-
tük, érezhetjük a pénzügyi és gazdasági nehézségeket és 
mindazt, ami ezzel együtt jár. Devizahitel, csőd, mun-
kanélküliség, kilakoltatás, 13. havi nyugdíj – csak elő-
tűnnek a szavak és nem is kell kifejteni részleteiben, 
hogy melyik milyen összefüggésben értendő: már fél-
szavakból is minden érthető… 

A válság azonban nemcsak fizikai téren van jelen, 
hanem legalább annyira erkölcsi-lelki téren is pusztít. 
Erről már jóval kevesebb szó esik… Ehhez a területhez 
is jól ismert szavak és kifejezések kapcsolódnak: kor-

rupció, bűnözés, kapcsolatok tönkremenetele… egysze-
rűen összefoglalva: bűn. 

De ott van a másik szó, a „váltság”. Magyar nyel-
vünkben mindössze egyetlen betűvel több, mint a másik 
szó – ha nem figyelünk oda, talán még össze is keverjük 
– mégis, micsoda különbség van a szavak között! Az 
egyik szó leterhel – a másik fölemel. Az egyik szó han-
gulata nyomasztó – a másiké örömre derítő. A válság a 
nehézségekről szól – a váltság arról, hogy meg fognak 
oldódni a nehézségek, mert van, akinek fontos, hogy mi 
szabadok legyünk és ezért áldozatra is hajlandó. 

Karácsony van, közeledik az év vége. Ha ötvenegy 
hétig a válsággal voltunk elfoglalva, akkor épp itt az 
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ideje, hogy a váltságra tekintsünk! Ha az év kilencven-
nyolc százalékában a válságról beszéltünk, ragadjuk 
meg az előttünk levő kétszázaléknyi lehetőséget, ami 
még az évből hátra van, és beszéljünk végre a váltság-
ról! Beszéljünk egymásnak, beszéljünk másoknak arról, 
hogy van kiút a válságból – a váltságon keresztül. A ki-
utat éppen az az egy „t” betű különbség jelzi, amely 
nagyon-nagyon hasonlít a keresztre… 

Karácsonykor hallja meg hát mindenki, akit fizikai-
lag tönkretett, lelkileg megnyomorított a bűn-válság: Is-
ten szeret! Ezért úgy döntött, hogy Fiát, Jézust, leküldi 
a földre, hogy váltságot szerezzen általa mindenkinek. 
Emeljük fel tehát tekintetünket, egyenesedjünk föl, 
szomorúságunk váljon örömre, múljon el minden szo-
rongásunk – és ragadjuk meg Isten szeretetét, hiszen a 
legdrágábbat adta azért, hogy a mi válságba került éle-
tünk megszabaduljon! 

 Ádány Mihály
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

IMMÁNUEL: Velünk az Isten! 
Beszámoló a karácsonyi Gyermekklub-alkalomról 

Baljós előjelekkel, a gazdasági–pénzügyi–erkölcsi válság 
nyomasztó légkörében, de a gondviselő Istenbe vetett hit-
tel és bizakodással fogtunk hozzá az idei utolsó Gyermek-
klub-alkalom megtervezéséhez és lebonyolításához. Gyü-
lekezetünk immár harmadik alkalommal csatlakozott a 
Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz-akciójához, amely 
már országos ismertségre tett szert, s tette lehetővé, hogy 
tavaly karácsonykor 16 ezer rászoruló kisgyermeknek le-
hessen szebb az ünnepe. Már a novemberi Mannában köz-
zétettük a felhívást, december elején szóban többször is 
megismételtük, és hála a testvérek áldozatkészségének, 
nem is maradt el az eredmény: összesen 70, ajándékkal és 
szeretettel megtöltött, 
szépen becsomagolt 
doboz érkezett az utol-
só hét közepéig (külön 
öröm, hogy ebből tizet 
az „utcáról”, a környé-
ken élők hoztak be!). A 
teljes képhez hozzátar-
tozik, hogy mivel a de-
cember 20-án megtar-
tott klubra 60 kerületi 
családot hívtunk meg, s 
ez legalább száz gyer-
mek részvételét vetítet-
te előre, nekünk ennyit 
kellett biztosítani. Ezért 
az utolsóelőtti napon elkészítettük (Nagyné Zsuzsa, 
Zsigovicsné Éva és jómagam) a hiányzó harminc doboz 
ajándékot… 

A történet másik szála az élelmiszer-osztásról szólt. A 
sikeres júniusi akciónk után, amikor 11 mázsa élelmiszert 
oszthattunk szét, úgy gondoltuk, jó lenne még egy osztást 
tartani az év végén. Ennek időpontja adminisztratív okok 
miatt novemberről december közepére csúszott, így azt 
összekapcsoltuk a karácsonyi Gyermekklub rendezvényé-
vel. Ez alkalommal mintegy hét mázsányi tartós élelmi-
szert (kristálycukor, liszt, kétféle tészta, keksz, instant ka-
kaós italpor, smack) kaptunk a Szeretetszolgálat rákospa-
lotai raktárából. Az imaházhoz való szállításban és lepako-
lásban Zákány Zsolt és Tomori Miklós vállaltak oroszlán-
részt.  

Hála kegyelmes Urunknak, a kitűzött időpontra minden 
készen állt. Vasárnapra virradóra azonban zord időjárási 
viszonyok alakultak ki, s tették próbára hitünket. A nagy 
hó és kemény hideg következtében a délutáni kezdésre so-
kan nem tudtak eljönni. Ám akik dacoltak az elemekkel, 
gazdag testi és lelki áldásokban részesültek. Mintegy 
negyven család hatvanegynéhány gyermeke vett részt az 
imaházunkban megtartott programon. A köszöntést köve-
tően Nagyné Kalán Éva egy kedves karácsonyi éneket 
(„Újra itt a szép karácsony”) tanított meg a gyermekekkel, 
akik gyorsan elsajátították a dallamot és az általa hordo-
zott üzenetet. Ezt követően a Bp.–Wesselényi utcai Baptis-

ta Gyülekezet 
bábcsoportja adta 
elő az első 
karácsony történetét 

rendhagyó 
formában – mintha 
egy az eseményről 
szóló film 
forgatásán vennénk 
részt. A humoros 
fordulatok és vidám 
beszólások után 
csak még 

hangsúlyosabbá 
vált a komoly 

mondanivaló: 
IMMÁNUEL, ami azt jelenti: Velünk az Isten! 

A cipősdoboz-ajándékok szétosztása és a szeretetven-
dégség után került sor az élelmiszer-segély szétosztására, 
amelyben nagy segítségemre voltak a mindvégig kitartó 
fiatalok: Ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsombor, Nagy Péter, 
Nagyné Kalán Évi és Zsigovics Virág. Azoknak a felnőtt 
testvéreknek a jelenlétét is megköszönöm, akik nemcsak 
passzív szemlélői voltak ennek a gyakorlati istentisztelet-
nek, hanem lelkesen segítettek ahol és amiben kellett. 

Jó volt ezen a délutánon is megtapasztalni és egy kicsit 
átadni, hogy Isten velünk van – minden körülmények kö-
zött! 

Kolozs Nagy János 



M A N N A   2009. december 

 3

ISMERJÜK EGYMÁST? 

Szeptember második vasárnapján járt először gyülekezetünkben Bacsó Benjámin III. éves teológiai hall-
gató testvérünk. Eddigi életéről, elhívásáról, a nálunk eltöltött időről kérdeztem őt. Így, válaszai alapján 
jobban megismerjük  azt hogy Isten miként egyengeti egy leendő lelkipásztor útját. Szeretettel ajánlom ezt 
az interjút is testvéreimnek. 

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

Kisvárdán születtem 1987-ben. 
Szüleim Demecserben, ebben a 
kisvárosban éltek és dolgoztak. 
Édesapám Bacsó János, 
édesanyám Várdai Piroska néven 

látta meg a napvilágot. Egyetlen húgom van, Anett. 
Demecserben éltem 18 éves koromig. Itt jártam általá-
nos majd középiskolába. A csendes kisváros nyugodt 
hely volt. Nagyszüleim és néhány barátom még mindig 
itt él, így amikor visszamegyek, a régi emlékek és érzé-
sek felfrissülnek. Gyermekkoromban a tanulás és a foci 
volt, ami időm nagy részét kitöltötte. Hála Istennek 
mind a kettő jól ment. Vasárnap a szüleim elvittek ima-
házba így „csecsemőkorom” óta járok gyülekezetbe. 
Ahogy nőttem a tanulás és a foci mellett a gyülekezet 
lett a harmadik nagyon fontos része életemnek. Kis 
gyülekezet lévén nagyon családias volt a hangulat. Ek-
kor még inkább a kötelesség, mint az érdeklődés vitt 
imaházba. Aztán egyre több kérdésem lett. A kérdése-
imre pedig hol máshol kaphattam volna válaszokat? 

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

Demecserben, Szabadkeresztyén Gyülekezet alakult 
a rendszerváltás idején, így szüleim ide kezdtek el járni 
és ez a gyülekezet lett a lelki otthona a Bacsó család-
nak. Ez a gyülekezet kb. 20 tagú volt. Jellemzően Ige-
központú gyülekezet. Édesapám a gyülekezet vezetője 
volt, aki maga is Baptista Teológiát végzett. Hitvallás 
tekintetében akár baptista gyülekezet is lehetett volna. 

Nyolcan voltunk fiatalok és hetente egy ifjúsági al-
kalmat tartottunk. Nagyon jó közösség volt. Nagyjából 
megtanultam gitározni és ezután rendszeresen játszot-
tam az ifjúsági alkalmakon. 

– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésed? 

Megtérésem igen hosszú folyamat volt. Az alapkér-
dés így nézett ki: Milyen lenne Isten nélkül élni? 

Volt egy ének, ami arról szólt, hogy „sűrű sötét az éj 
nem látni a fényt, a folyó illatát pedig fújja a szél, ez az 
út már véget ér, elmúlik minden, tudod jól, hogy nincs 
remény, de egyszer még valami jobb lesz, mindig újra 

kezded, de hidd el, egyedül nem megy, valaki eljött ér-
ted, hogy a folyón átvigyen! Van még hajnal, mely rád 
vár, hogy nyisd meg a szíved!” 

Ez a pár sor minden bennem zajló folyamatról kitű-
nően beszél. „Egyedül nem megy!” – ezt értettem meg. 
Ezután kezdtem igazán a Biblia tanulmányozásába. 
Megértettem, hogy addig rendben van, a szívemben ott 
él Jézus, de engedelmeskednem kell neki és be kell 
merítkeznem. Ez egy kis faluban, Kánóban történt egy 
gyülekezeti tábor keretében. Mézes László lelkipásztor 
merített be 2004-ben. 

– Milyen szolgálatba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? 

Demecserben tovább folytattam az ifjúságban a gitá-
rozást. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? 

2006-ban kerültem Debrecenbe, az ottani egyetemre, 
történelem-földrajz szakra. Nagyon tetszett a város és 
már a középiskolás tanáraim is orientáltak az egyetem 
felé. A történelem meg a földrajz pedig evidens volt, hi-
szen ezt a két tárgyat szerettem a legjobban. 

– Hogyan vezetett Isten abban az elhívásban, hogy a 
Teológián tanulj tovább? Milyen élményekkel gazda-
godtál az egyetemi évek alatt? Milyen megtapasztalá-
sokat szereztél a különböző gyülekezetekben, legációk 
során? 

Az egyetemi évek kezdetén kicsit távolabb kerültem 
Istentől. Majd 2007 elején megfogalmazódott bennem 
egy kérdés: Mi hiányzik? Ez a kérdés ismét oda vitt Is-
ten lábához. Megértettem, hogy számít rám a Minden-
ható! Szolgálatot akar rám bízni. 2007 nyarán fogalma-
zódott meg bennem az, hogy a Teológiára menjek. 
Imádság és sok kérdés előzte meg azt a telefont, ami 
végül is elindított ezen az úton. Elhívási Igém az 1Tim 
4:12-16: „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem 
légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, 
szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, le-
gyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a 
tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi 
ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrá-
tételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre-
haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen 
gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek 
mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, 
hallgatóidat is.” 
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2007-lben teológiai hallgatóként a Debreceni Bap-
tista Gyülekezetbe nyertem beosztást, ahol folyamato-
san álltam be a szolgálatba. 2008 végén a Debreceni 
Baptista Ifjúság vezetője lettem. Nagyon-nagyon sokat 
jelent nekem ez az ifjúság. Úgy 100 fiatal az, aki ha-
vonta legalább egyszer eljön ifire. Fantasztikusak az 
ifisek! Nagyon szeretem a lelkesedést, amely bennük 
van. Isten csodálatos munkája, hogy a vezetőjük lehe-
tek. Nagyon sok boldog élményt adott nekünk Isten! 

– A gyülekezet már személyesen is megismerhette 
mennyasszonyodat. Kérlek, beszélj arról, hogy hol, ho-
gyan ismerkedtél meg Vele, hogyan vezetett Isten titeket 
a párválasztásban? Hogyan készültök arra a nem köny-
nyű feladatra, amit egy lelkipásztornak kell végeznie? 

Kedves és bájos mennyasszonyommal 2008-ban je-
gyeztük el egymást. Igazából egy gimnáziumba jártunk 
és már első pillantásra nagyon vonzónak találtam. Mint 
utóbb kiderült ő is engem. ☺ Isten vezetése rendkívül 
tanulságos volt Barbival kapcsolatban. Nem keresztény 
családban nőtt fel, de érdeklődő volt a hit dolgai iránt, 
amikor erről beszélgettünk. A gimnázium vége felé 
kezdtünk el komolyabban ismerkedni. Majd az egyetem 
alatt alakult ki a kapcsolatunk. Sajnos elég kevés időt 
tudtunk együtt tölteni, mivel mind a kettőnket lekötötte 
előbb a tanulás, majd a különféle feladatok, amelyeket 
Isten azért adott, hogy megoldjuk. 

Nagyon tudjuk értékelni azokat a perceket, amiket 
együtt tölthetünk. Isten Barbit és engem külön és együtt 
is készít a ránk váró szolgálatra. Debreceni Ifjúságveze-
tőként szinte egy félállású lelkész feladatait láttam el, 
így egy kis ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen lesz 
majd a jövő. 

– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jellemedet? 

Életem nagy hitpróbáit csak címszavakban írnám le. 
Ciszta a bokában, párválasztás, egyetem, Debrecen, if-
júsági vezetés, Buda. Akit ezek bővebben érdekelnek, 
bármikor szívesen beszélek róla. Ezek mindig tanítottak 
valamit Istenről és magamról. Ézsaiás 48,17. Ezt az igét 
minden próbában és nehézségben az eszemben tartom: 

„Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, 
az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra 
válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Nagyon kedves Igevers számomra a Zsolt 31:24-25! 

Kedves ének a Vezess Jézusunk, A mennybe fenn a tró-
nusnál a gyülekezeti énekeskönyvből. A mai ifjúsági 
énekek közül pedig a Zene nem szól már és az Áldom 
szent neved c. énekek. 

– Hogyan éled át Isten vezetését abban, hogy hol 
vállalj a Teológia után szolgálatot? Hogyan indulsz ne-
ki a „nagybetűs” életnek? Milyen útravalót kaptál le-
endő szolgálatod betöltéséhez? 

Rábíztam az egész életemet Istenre, mert ha vissza-
nézek az eltelt néhány évre, csodás dolgokat tapasztal-
tam meg vele. Most vannak kérdéseim ezzel kapcsolat-
ban. De egyre világosabb, hogy hol akar látni engem Is-
tenem. 

– Milyen élményeid vannak eddig Budáról? Milyen 
visszajelzéseket kapsz a testvérektől? 

Buda nagyon tetszik. Nagyon megszerettem a gyü-
lekezetet, hiszen olyan kedvesek voltak a testvérek már 
az első pillanattól. Nagyon jól érzem magam itt!  

A gyülekezet testvériségétől még csak bíztatást kap-
tam. Ha volt is kritika az is csak előre mutatott. Egy él-
mény a Budai gyülekezetben szolgálni. Nagyon hálás a 
szívem Istennek, hogy megismerhettem a gyülekezetet. 
Csak remélni tudom, hogy ez az érzés kölcsönös! 

– Köszönöm válaszaidat. És maradva Pál apostol-
nál és Timóteusnál, ezzel az igével kívánom Isten áldá-
sát szolgálatodra, amely kihatással lesz jövendő családi 
életedre is: 

„Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben 
törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, áll-
hatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit ne-
mes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhí-
vattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú 
előtt.” (1Tim 6,11-12) 

Ádány Judit 
 

 
(MAJDNEM) VELÜNK TÖRTÉNT 

Bemerítés Érden 
 
November 29-én, vasárnap délután gyülekezetünkből 
többen egy örömteli eseményen vettünk részt Érden. 

Egy kedves barátunk, most már testvérünk is, 
Vartapetján Ákos merítkezett be ötödmagával és vallot-
ta meg a Jézus Krisztusba vetett hitét az emberek előtt. 
Elmondta, hogy lelkileg nagyon megviselte szüleinek a 
válása, és ezért kezdte el keresni az igazi életet, amit Jé-
zusban meg is talált a keresztyének között. 

Mivel nincs hívő rokona, egyik családtagja sem je-
lent meg ezen az ünnepélyen, mégis remélem, hogy mi, 
a budai gyülekezet megjelent tagjai valamelyest pótol-
hattuk e hiányt. Bár Ákos a budaörsi Kőszikla Baptista 
Gyülekezet tagja lett, hiszem, hogy az ifjúsággal együtt 
töltött idő számára is kellemes, őszinte és baráti emlé-
keket elevenít fel. 

Jenei Péter 
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Más a vető, más az arató 

Ákos két évvel ezelőtt interneten szörfölve talált rá gyü-
lekezetünkre. Rendszeresen járt minden alkalomra – ta-
gokat megszégyenítő buzgósággal. Idén tavasszal dön-
tésre jutott, közölte, hogy szeretne bemerítkezni, és a 
gyülekezet tagja lenni. Csatlakozott a törekvőkhöz, 
akikkel vasárnap reggelenként sorra vesszük a bibliai 
hitigazságokat, és imádkozunk a lelki növekedésért. 

Nyáron jobbára szüneteltek a foglalkozások, és Ákos 
egyre többször látogatott el a budaörsi istentiszteletekre, 
majd nyár végén a kisváros lakója lett. Szeptember ele-
jén arra kértem Ákost, hogy döntsön, melyik gyüleke-

zethez szeretne csatlakozni. Két hét elteltével közölte, 
hogy Budaörsre szeretne járni. Imádkoztunk, majd sze-
retetben váltunk el egymástól. 

November 29-én, az érdi imaházban örömteli szívvel 
figyeltem, ahogy a fehérruhás fiatalember hullámsírba 
merül, s közben eszembe jutott az Úr Jézus által idézett 
közmondás: „más a vető, és más az arató” (Jn 4,37), de 
azonos a mi mennyei Gazdánk, aki a világ végén csűré-
be takarítja a tiszta búzát – származzék az bárhonnan. 
Neki legyen dicsőség most és mindörökké! Ámen. 
 

Kolozs Nagy János 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Három történet Anna nénitől 
 

Kísértések között 
Budaörsön laktunk, még dolgozni 
jártunk férjem is, én is. Hetekig 
rossz álmok gyötörtek, üldözött 
egy csúnya kinézetű gonosz em-
ber. Futottam előle, majdnem utol 
is ért, én felrepültem előle, de ő 
utánam repült, már majdnem 
elérte a lábam, de én végül 

felhúztam, így nem tudta elkapni. Olyan jó volt repülni. 
Ez napokig így ment, volt, hogy éjszaka felriadtam. 

Aztán elkezdődtek a telefonos zaklatások, többször is 
egymásután. Illedelmesen felvettem a telefont, és ide-
gen hangok mocskolódtak benne. Kérdeztem, hogy mit 
akarnak, kik ők? Bemutatkoztak, hogy sátánisták. 
Mondtam nekik, hogy énrajtam nincs hatalmatok, mert 
én az Úr Jézus gyermeke vagyok. Ők erre azt mondták, 
hogy ki ne mondjam ezt a szót, mert ha kimegyek a 
házból, szétverik a fejemet vasrúddal. Nem tudtam mire 
vélni a dolgot. 

Felhívtam Egyed nénit. Ő imádkozott értem, én is 
kértem az Urat, hogy adjon nekem erőt. Másnap már 
éreztem az ima erejét, nem volt félelem bennem. Kész 
lettem volna meghalni az Úr Jézusért. 

Ezek a zaklatások sokáig tartottak. Elmondtam a fér-
jemnek és a gyerekeimnek, de csak néztek egymásra, 
hogy anyának valami baja lehet. Egyszer olyankor je-
lentkeztek, amikor a férjem volt otthon. Ő kezdett el ve-
lük beszélgetni. Akkortól hitték el, hogy igazat mon-
dok. 

Én, mikor megismertem a hangjukat, rögtön letet-
tem, vagy mellétettem a kagylót. Utoljára nagyon kér-
ték, hogy ne tegyem le. Két pisztolylövés hallatszott és 
egy női sikoly. Ezzel egy időre befejezték a zaklatást. 

„Te vagy az oltalmam, te mentesz meg a veszedelem-
től; végy körül engem a szabadulás örömével!” (Zsolt 
32,7) 
Egy másik történet 
Mentem dolgozni. Szembe jött velem egy asszony, 
megszólított, hogy mondani akar valamit. Nyújtja a ke-
zét, és bemutatkozik, hogy ő Krisna követe. Én is nyúj-
tom, és hirtelen rávágom, hogy én meg az Úr Jézus kö-
vete vagyok, aki azt üzeni, az ilyeneknek, mint maga, 
hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a 
Szentlélek ajándékát. Megbénult, nem tudott többet 
szólni, csak szorította a kezemet és erősen nézett a sze-
membe. Mondtam neki, hogy engedje el a kezem, mert 
itt a busz, mennem kell dolgozni. 

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én 
vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és 
igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs 41,10) 

Végül egy harmadik 
Elég régen történt. Férjem szülei végrendeletet írtak ta-
núk előtt, hogy kire mit hagynak a haláluk után. Mikor 
hazahívta az Úr őket, kiderült a végrendelet tartalma. A 
másik fél nem volt megelégedve a rájuk eső örökséggel. 
Névtelen levelet írtak nekünk, mindenféle rágalommal 
fűszerezve, amiből egy szó sem volt igaz. 

Nagyon sírtam. Uram, Te tudod, hogy ez nem igaz. 
Imádkoztam, kinyitottam a Bibliát, és azon az igén 
akadt meg a szemem, hogy elfordítom rólatok az ellen-
ség nyelvét. Azóta sem találkoztam ezzel az igével. 

Így is történt. Másnap reggelre a férjem unokatestvé-
re tragikus körülmények között elhunyt. Utána már 
senki nem foglalkozott velünk, volt miről beszélni. Bo-
csásson meg az Úr nekik. 
 

Kovács Józsefné, Anna néni 
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Ide tartozom… 
Megtérésem után sokan mondták, 
hogy keressek egy gyülekezetet. 
Akkor azt gondoltam, hogy erre 
nincs feltétlenül szükség, mert 
elég nekem, hogy olvasom a Bib-
liát, imádkozom és keresztény 
módon élek. Hála Istennek, ma 
már tudom, miért jó gyülekezetbe 
járni. 

Egy idő után kíváncsi voltam, hogy milyen egy pro-
testáns gyülekezet, miért is tanácsolták olyan sokan. 
Több helyen is voltam, többek közt szabadkeresztyén, 
református és pünkösdista gyülekezetekben. Érdekes, 
de ezeken a helyeken nem töltöttem sok időt, magam 
sem tudtam, hogy miért. 

Több barátom is ajánlotta a Budai Baptista Gyüleke-
zetet. Először nem láttam benne semmi különlegeset, 
bár nem is igazán tudtam különbséget tenni a különbö-
ző gyülekezetek között. Ennek ellenére valami miatt 
mégis rendszeres lett az ittlétem. Egyre több emberrel 
ismerkedtem meg, megismertem a közösséget. Nagyon 
tetszett az is, ahogy itt Isten igéjét hirdetik. Közel egy 
év után azt is elmondhatom, hogy sok élményem fűző-
dik a budai gyülekezethez. 

Hittel kapcsolatos problémáimra mindig kaptam vá-
laszt, és egyben segítséget is. Láttam egy bemerítési 
szertartást is (életemben először), sokszor voltam ifjú-
sági órán, ami után nem egyszer elmentünk pizzázni 
vagy hamburgerezni. Ekkor tudtunk olyan dolgokról 
beszélni, mint például, Nóé bárkájának méretei, vagy, 

hogy milyen nehéz kérdéseket tesznek fel az emberek a 
Bibliával kapcsolatban vagy egyszerűen, hogy kinek 
milyen volt a hete. Most is azt mondom, hogy nem mu-
száj gyülekezetbe járni, de ez is Isten egyik nagy aján-
déka, érdemes elfogadni. 

Ma már látom, hogy a Bibliát is jobban megismerhe-
tem itt, együtt imádkozhatok másokkal, és sokkal köny-
nyebb keresztyén életet élni, úgy ha valaki egy közös-
séghez tartozik. Nagyon jó látni olyan embereket, akik 
keresztyén értékrend szerint élnek akkor is, ha a körü-
löttük lévő világ nem is azt mutatja, mint például a há-
zasság előtti tisztaság. Itt tapasztaltam meg először a 
Szentlélek gyülekezeten belüli munkáját, például hogy 
egy-egy igehirdetés pont arról szól, amiről kérdést vet-
tettem fel a héten, vagy ami a következő héten okozott 
nehézséget. 

Nemrég kezdtem el én is szolgálatot végezni, egy-
két alkalommal bátorítást olvastam fel. Nagyon megle-
pett a sok pozitív visszajelzés, hogy pont jó Igét mond-
tam. Ez egyben nagy öröm is volt a számomra, és báto-
rítólag is hatott. Sokat imádkoztam, és gondolkoztam, 
hogy bemerítkezzek-e. Ezzel kapcsolatban is nagyon 
sok segítséget kaptam Istentől és a gyülekezettől is. 
Ezeket figyelembe véve nemrég döntésre jutottam, sze-
retnék bemerítkezni, ezzel kifejezni az Istennel és a 
gyülekezettel való közösséget. 

Hálát adok az Úrnak, hogy elvezetett ebbe a gyüle-
kezetbe! 

Simon Dávid 

 
ÜNNEP 

Karácsonyi levél az angyalkának 
Kedves angyalka! 

 
Már nagyon rég írtam neked. Úgy huszonöt évvel ez-
előtt. Lehet, hogy nem is emlékszel rám. Annak idején 
én kértem tőled a lendkerekes autót. Tudod, amelyiknek 
ki lehetett nyitni az ajtaját. 

Hát, igen. Eljárt felettünk az idő. Neked azóta biztos 
őszül a halántékod, és egy kicsit megpocakosodtál. És 
bizony én sem vagyok már gyerek, pedig láthatod – ez a 
levél is bizonyítja – mennyire szeretnék az maradni. 

Nem panaszkodhatom, hisz van szép családom, la-
kásom, elfogadható fizetésem. Mégis hozzád fordulok 
egy nagy-nagy kéréssel: Hozd el nekem a Kisjézust ka-
rácsonyra! 

Most biztos a fejed csóválod: Egy komoly, hívő em-
ber nem „kisjézuskázik”. Teljesen igazad van, de ha to-
vább olvasod a levelemet, talán megértesz. 

Amikor megismertük a nagy Jézust, nagyon boldogok 
voltunk. (Szándékosan tértem át a többes számra, mivel 
rólam és a barátaimról van szó.) Szerettük Őt, szerettük 
tanításait, s a Róla szóló tanításokat. Úgy örültünk az 
Igének, mint gyermekkorunkban, amikor leesett az első 
hó. Furcsa párhuzam, de tényleg valami hasonló történt 
velünk, mint annak idején. Hógolyókat kezdtünk gyúrni 
a Biblia szavaiból. Eleinte nevetgélve dobálóztunk. 
Elégedetten számoltuk a találatokat. 

Azóta arcunkra fagyott a nevetés. A hógolyók most 
egyre hidegebbek, egyre keményebbek, latyakosabbak, 
egyre puffanóbbak. Jó lenne abbahagyni a dobálózást, 
de képtelenek vagyunk rá. Szeretnék elfutni, de érzem, 
hogy eltalálnának abban a pillanatban, ahogy hátat for-
dítanék. Így hát folytatom én is. Kétségbeesetten, eltor-
zult arccal. S közben egy-egy pillanatra szemembe vil-
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lan ellenfeleim – jaj, mit beszélek! – a barátaim kétség-
beesett, eltorzult arca. 

Utálom a hajigálást! Kinek jó? Ki leli még örömét 
benne? Úgy érzem, hogy már a hónak sem tudok örülni 
igazán. Ugye, érted? Nem az igazi hóra gondolok, ha-
nem Jézus szavaira, az Igére. Nem tudok Benne gyö-
nyörködni úgy, mint régen. Nem látom tiszta fehérsé-
gét, kristályos csillogását. Csak azt, hogy milyen ke-
ményre lehet gyúrni. 

Kérlek, hozd el nekem a Kisjézust! Az igazit. Aki-
nek sírását a legnagyobb ravaszsággal sem lehet fegy-
verként használni a másik ellen. Hozd el nekem Őt! 
Hadd halljam hangját egészen közelről. Hátha megol-
vadnak kezemben a hógolyók. 

Előre is köszönöm: Dodi 
 

Közreadta: Hasselbach Béláné, Tusi néni 

 

„ALIG LÁTHATÓ” 
„... találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lk 2,12) 

Miközben karácsonyi képeket nézegettem, keresve 
olyat, amely méltó illusztrációja lehet e karácsonyi kör-
levélnek, akkor került kezembe Simon András: „Csen-
des éj” című alkotása. 

Valaki megjegyezte: „Talán lenne alkalmasabb kép 
is, amely jobban kifejezi a karácsony lényegét, mert 
ezen a képen szinte alig látható a kis Jézus...”. 

Igen, „alig látható”. 
Mennyire igaz! S ezek után 
már tudtam, hogy jobb illuszt-
rációt nem is találhattam vol-
na, mert éppen ez az, ami iga-
zán hasonlít, - ez az „alig lát-
ható” momentum, - a XXI. 
század karácsonyaira. 

Sok minden utal a kará-
csony időszakában arra, hogy 
itt a karácsony. Fenyőfákat ál-
lítunk, feldíszítjük otthonain-
kat, sütünk-főzünk, vendégsé-
geket szervezünk, miközben... 
– Jézus alig látható. 

Ajándékokat adunk és ka-
punk, szeretetünket próbáljuk 
kifejezni, miközben az ünne-
pünkben – Jézus alig látható. 

Hová jutott a világ? Mi lett 
Jézus Krisztus születésnapjá-
ból, ahol Jézus már alig látha-
tó? S elgondolkodtam... Való-
ban, ott az első karácsonykor 
is (úgy, amint az a címlap 
képe is mutatja,) – Jézus alig volt látható. 

Bár érkezését az angyalok és a csillagok is hírül ad-
ták, érkezése mégis csak keveseknek volt látható. Mert 
a világ (akkor is, éppúgy, mint ma) szalad, tesz-vesz, 
intézkedik, teszi a fontosabbnál fontosabb teendőit, s 
közben megszülethet akár az Isten Fia is, de – Ő alig 
látható. 

Mert őt keresni kell! – Igaz, ő keres minket, mint el-
veszetteket – mondja a teológia, – mégis az első kará-
csony tanúi csupán azok lehettek, akik keresték őt. 
Messze földről érkezve keresték őt a bölcsek, és keres-
ték a pásztorok is: „... találtok egy kisgyermeket, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban.” – mondja az angyal a 
pásztoroknak. „...találtok...” – márpedig találni az talál, 

aki keres. 
Hát keressük mi is! Ke-

ressük meg a karácsonyunk-
ban Jézust. Ne elégedjünk 
meg a karácsony körül ki-
alakult értékes és kevésbé 
értékes szokásokkal, hanem 
keressük azt, aki miatt egy-
általán van karácsony. Ke-
ressük az ünnepben Jézus 
Krisztust, aki mint gyermek 
született meg, hogy emberi 
természetben élje azt az 
életet, amelyet az Atya adott 
nekünk, embereknek és, 
hogy emberi természetében 
vigye végbe a mi 
megváltásunkat...  

„... találtok ...” mondja 
az angyal, nekem eszembe 
jut egy másik ígéret is, 
amelyet Jézus mondott: 
„Mert mindaz, aki kér, kap; 
aki keres, talál; és aki zör-
get, annak megnyittatik.” 
(Lk 11,10) 

Hiszem és vallom, hogy az angyal szava ma is aktu-
ális. Sőt Jézus szava is megerősíti azt! Keressük tehát a 
Megváltót, s ne törődjünk bele, hogy karácsonyainkban 
Jézus alig látható! 
 

Gödöllei Károly lelkipásztor, Calgary 
Forrás: http://szolgalatok.freeweb.hu/illusztarciok.htm) 
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Kísértés 
 
Tél volt, 1946 adventjének első vasárnapja. Feleségem 
egyik beszerző útja alkalmával utolsó damaszt ágyne-
mű-garnitúránkat vidéken elcserélte. Fél kiló liszt, ne-
gyed liter olaj s egy marék cukor volt még abból, amit 
kapott érte. De nem árulta el nekem. Meglepetésnek 
szánta. Az is lett belőle, csakhogy másképp, mint gon-
doltuk. 

Én akkoriban ötvenkét kilót nyomtam, és állandóan 
szörnyű éhségérzés gyötört. 

Első advent előestéjén feleségem lefekvéskor meg-
jegyezte: „Holnap kalácsot sütök.” Közben kacarászott, 
és azt hittem, hogy csak tréfál. Éjjel azonban kalácsról 
álmodtam. Amikor reggel felébredtem, az ágy üres volt 
mellettem, és az egész lakásban friss sütemény illata 
terjengett. 

Kiszaladtam a konyhába. Ott állt a csodamű az asz-
talon, barnán, ropogósan, a feleségem mellette, s az 
egész arca nevetett. Képes lettem volna – ha rajtam mú-
lik – felvágni a kalácsot és azonnal nekiülni. De felesé-
gem erről hallani sem akart. 
Az asszonyoknak megvan a 
maguk sajátos elképzelése az 
ünneplésről. Majd délután 
feldíszíti az asztalt 
fenyőágakkal, meggyújtja az első gyertyát, kiveszi a 
szekrényből a szép készletet, és főz egy erős teát, amit 
szintén úgy csereberélt. Csak ahhoz lesz a kalács. Reg-
gelire kukoricakenyér volt répalekvárral és fekete kávé-
lötty. 

Utána kabátba bújtunk és istentiszteletre mentünk. A 
templomajtóban összefutottunk Müllerékkel. A múlt té-
len ismerkedtünk meg velük bibliaórán, azóta néhány-
szor távolról láttuk egymást. Futó, felszínes ismeretség 
volt. Sosem látszott rajtuk kicsattanó egészség, de azon 
a reggelen oly sápadtak, lesoványodottak voltak, mint a 
tüdőbajosok utolsó stádiumban. 

Az éhezés keservesen tönkretette őket. Valószínűleg 
feleségemnek ugyanúgy szívére nehezedett a két ember 
nyomorúságos látványa, mint nekem, mert alig fogtunk 
velük kezet, máris megszólalt: „Látogassanak meg 
minket egyszer. De minél hamarabb. Igazán nagy örö-
met szereznének vele.” Müllerné szeme ragyogni kez-
dett, a férje mosolygott. Köszönettel elfogadták a meg-
hívást. 

Prédikáció alatt valami mágneses erő húzta a gondo-
lataimat a kalács felé. Az éhség olyan, mint a betegség. 
Megpróbáltam koncentrálni, de a kalácstól egyszerűen 
nem tudtam szabadulni. 

Ebédre krumplileves volt. Forrásban lévő vízbe 
nyers burgonyát reszeltünk. A második fogás úgyneve-
zett „fehér galamb” – azaz vízzel kevert soványtúró fel-
oldott szacharinnal leöntve. Evés után feleségem elkül-
dött, hogy feküdjek le egy órácskára. Kicsit rendbe 

akarta szedni közben a szobát, s majd szól – mondta – 
ha mindennel elkészült. 

Végre eljött ennek is az ideje. A szoba fenyőtől, 
gyertyától illatozott, a szép készlet hófehér damasztab-
roszon állt, a tea forrón párolgott. Feleségem elővette a 
kést, hogy a kalácsot felszeletelje – s akkor éles hangon 
megszólalt a csengő. 

Néhány másodpercig meredten ültünk. 
Miután másodszor csengettek, feleségem felállt, láb-

ujjhegyen az ajtóhoz osont, és kilesett a kémlelőlyukon. 
„Müllerék... – mondta elsápadva. – Bárcsak reggel 

mégse...” „Hátha elmennek” – dobtam be a gondolatot, 
pedig magam sem hittem benne. A harmadik csengetés-
re zokniban odalopakodtam az ajtóhoz. 

„Nincsenek itthon” – hallottam Müllerné hangját. De 
ez a hang oly csalódott volt, hogy a szívembe mart. 
Visszafojtottam a lélegzetemet. Az előbbi női hang 
csendes zokogásba fulladt. „Ne sírj már, Lotti – próbál-
ta a férje vigasztalni. – Még nincs minden elveszve.” 

Rövid szipogás után 
megkönnyebbült sóhaj 
hallatszott: „Igazad van. 
Várjunk egy kicsit. Ha 

elmentek, biztosan hamar visszajönnek.” 
Éreztem, hogy a vér a nyakamból az arcomba tolul. 

Szégyelltem magam saját magam előtt. De ahhoz túl 
irigy voltam, hogy felmérjem annak még a lehetőségét 
is: a kalácsot meg kellene osztani ezzel a két nyomo-
rulttal. Visszaosontam a szobába, és tanácstalanul for-
dultam a feleségemhez: „Nem mennek el. Mit tegyünk 
most?” 

Ebben a pillanatban odakintről boldog izgatottsággal 
hallatszott Müllerné hangja: „Te, odabent mozgolód-
nak.” 

Most aztán sietni kellett. „Gyorsan dugd a kalácsot a 
heverő alá” - mondta feleségem. A kést, a süteményes 
tányérokat egy mozdulattal berakta a szekrénybe. 

Aztán kiment ajtót nyitni. Én a sarkában. Megható 
volt Müllerék öröme. 

„Bocsánat, hogy megvárakoztattuk magukat – szólt 
a feleségem –, de ebéd után kicsit lefeküdtünk.” A két 
vendég szinte nem fogyott ki zavarában a mentegető-
zésből. 

Nem is lett volna semmi baj, ha magukkal nem hoz-
zák a kutyájukat is. 

A kis szörnyeteg nyílegyenesen törtetett a küszöbön 
át a két lábam között a heverő irányába. Alig sikerült a 
nyakörvét elkapnom. Majd megbolondult. Csak amikor 
Müller a karjára vette, csillapodott le lassan. Az átható 
szaglászást azonban nem hagyta abba. Orrocskáját me-
redeken a levegőbe fúrta, és idegesen, izgatottan szima-
tolt. 

Müllerék közben letelepedtek. „Megfőztük a teát az 
ebéddel együtt, hogy takarékoskodjunk a szénnel – 
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mondta feleségem. – A gáztűzhelyünk ugyanis tönkre-
ment.” Hazugság hazugságra halmozódott. Egyik szülte 
a másikat. Kitöltöttük a teát, és minden csészébe dob-
tunk egy édesítő tablettát, mely a felszínen fehér habot 
vetett. Nekiláttunk. Megfigyeltem, hogy Müllerné ki-
éhezett arcán a feszült várakozás ijedt csalódottságba 
ment át, észrevettem görcsös igyekezetét, mellyel köny-
nyeit vissza akarta tartani, de ezzel az én nyugalmam-
nak vége volt. 

Müller közben a kutyát ismét letette a padlóra, és 
most megindult a lavina. Elővigyázatosságból az ala-
csonyabb heverőre ültem, melynek oldaltámlája tíz cen-
timéterrel a padló fölött végződött. 

A kutya szaglászva bedugta orrát a keskeny résen, s 
amikor fáradozásának kilátástalanságát belátta, átment 
frontális támadásba. Bekúszott az asztal alá, és próbált a 
lábam mellett közelíteni. Úgy viselkedett, mint valami 
megszállott. Nyüszített, vonított, prüszkölt, morgott, s 
közben teljes erejével 
megpróbálta félretolni a 
lábam. 

A Müller házaspárt 
kínosan érintette a kutya 
viselkedése, többször 
bocsánatot kértek, és 
egyértelműen állították, 
hogy a kis jószág 
egyébként mindig rendesen 
viselkedik. Az én homlokomat közben hideg verejték 
borította el. Megátkoztam a kalácsot, de a színjátékot be 
kellett fejezni. A társalgás igen keservesen döcögött. 
Minden oldalról csalódás akadályozta. Müllerné el-
mondta, hogy a gyermekeket otthon hagyták, mert már 
a harmadik hete náthásak. Nem csoda ilyen szénhiány 
és elégtelen táplálkozás mellett. Igen, már rég eltették 
volna a kutyát láb alól, de a gyerekek annyira ragasz-
kodtak hozzá. Hiszen egyebük nincs is. Sem játékszer-
ük, sem szánkójuk. Így hát felváltva hol a feleség, hol a 
férj osztja meg ételét az állattal... Szemükből ki lehetett 
olvasni a néma kérdést: nincs-e valami maradékunk, hi-
deg, hajában főtt krumpli, esetleg csont... 

Spitz, a kutya, eközben majd kinyúlt az asztal alatt. 
Megpróbáltam minden manőverrel szándékától eltéríte-
ni, gyengéd jelzőkkel hízelegtem neki – semmi ered-
mény. Míg a két lábam akrobatamutatványokat végzett, 
szégyenemre legyen mondva: gondolatban úgy szitko-
zódtam, ahogy normális körülmények között még ál-
momban sem jutott volna eszembe. Nyavalyás dög, csi-
korogtam, te vén megveszekedett marha.  

„Nem érzi jól magát?” – kérdezte Müller részvéttel. 
„A derekam – feleltem. – Biztosan időváltozás lesz. 

A háború óta küszködöm isiásszal.” Ez volt a harmadik 
hazugság azon a napon. 

S akkor egy pillanat alatt minden eldőlt. Két lábam 
görcsöt kapott, a fájdalom a derekamig nyilallt. Tüzes 
karikák táncoltak a szemem előtt. Erőm elfogyott. Tö-
kéletesen kikészültem. Végünk volt. De erre csak egy 

másodperc töredéke alatt gondoltam. Elérkeztem ahhoz 
a ponthoz, ahol az embernek minden mindegy. Utolsó 
erőmmel lehajoltam, előhúztam a kalácsot a heverő 
alól, és odatettem az asztalra. 

„Sütöttünk egy kalácsot – mondtam ernyedt hangon, 
anélkül, hogy szememet felemeltem volna –, és eldug-
tuk előletek, mert egyedül akartuk megenni!” 

Fejemet az asztalra ejtettem, és zokogtam. Nem tu-
dok visszaemlékezni, hogy mint felnőtt ember valaha 
sírtam volna. Pedig a háború elég alkalmat adott rá. Itt 
azonban valami másról volt szó. Fukarságomról, ke-
ményszívű irigységemről a hívő testvér éhségével, re-
ménységével és bizalmával szemben. 

Mikor összeszedtem magam, és a fejem felemeltem, 
észrevettem a másik három kisírt szemét. A vézna 
Müllerné bátran nyelte könnyeit, és elsőnek törte meg a 
hallgatás igézetét: 

„Tudom, milyen fájdalmat jelent az éhség – mondta 
egyszerűen –, valószínűleg 
ugyanígy tettem volna és is.” 

Hirtelen kacagni kezdtünk 
minden ok nélkül, inkább 
zavarunkban, de felszabadító, 
boldog kacagással. 

A vendégek el akartak 
menni, de erről most már szó 
sem lehetett. Müllert 
hazaküldtük, hogy hozza el a 

gyerekeket is. 
Közben kifosztottunk három szekrényt, a pincét, és 

napfényre hoztuk a rejtett kincseket: egy üveg almalek-
várt, egy üveg ribizli szörpöt, s egy nagy zacskó két-
szersültet. Mikor aztán valamennyien az asztal köré 
gyűltünk, a gyermekek ujjongása közben felszeletelésre 
került a kalács. És csoda történt: a második szelet után a 
jóllakottság régen nélkülözött érzése töltött be. Min-
denki jóllakott. Azután leszedtük az asztalt, meggyúj-
tottuk a gyertyát az adventi koszorún, és adventi éneke-
ket énekeltünk. Kedélyes este volt. 

Feleségem éppen vizet akart feltenni az esti krumpli-
leveshez, amikor csengettek. A szomszédasszony állt 
odakint. 

„Néhány héttel ezelőtt kisegítettek, amikor a férjem 
elvesztette az élelmiszerjegyét – mondta. – Ma a férjem 
egy barátja meglátogatott bennünket, és egy csomó 
mindenfélét hozott.” Ezzel átnyújtott a feleségemnek 
egy egész kenyeret, egy szál kolbászt és egy üveg szi-
rupot. Ünnepi lakoma lett belőle. A nap örömére mind a 
négy gyertyát csonkig égettük. 

Ez volt életem legszebb adventje – és megindulása 
egy még ma is fennálló barátságnak. Végül minden 
rendbejött, s a kezdeti balsiker így lett később áldássá 
feleségemnek és nekem. De mindkettőnkben maradt 
egy tövis – tanulságul. Naponta eszembe jut, valahány-
szor asztalhoz ülök. 

Forrás: A Fiú érkezik c. könyv 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 
 

Decemberben nem jelent meg újság, így nem volt rejt-
vény sem. A mostani számban újabbakkal jelentkezem, és 
remélem, hogy továbbra sem riadtok vissza egy kis fejtö-
réstől, Biblia-bújástól. 

Következzenek hát az új feladatok, amelyeket a szoká-
sos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon 
szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket január 30-ig dobjátok be a szokásos 
dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat 
kap. 

A továbbiakban pedig az egész éves munkátok kerül 
értékelésre. Kívánom, hogy a 2010-es esztendőben egyre 
több legyen a hűséges megfejtők száma. És hogy a Biblia 
lapozgatása és olvasása kedves foglalatosságotok legyen. 
A megérdemelt jutalmak kiosztása december 27-én, vasár-
nap délelőtt lesz. 

9 megfejtés: Zsigovics Benjámin, Zsigovics 
Dorina 
8 megfejtés: Ádány Balázs, Ádány Zsófia, Boda 
Péter 
7 megfejtés: Gulyás Johanna 
5 megfejtés: Kiss Anna, Kiss Máté, Kiss Zoltán, 
Uri Benjámin, Uri Imre 
4 megfejtés: Almási Rubina 
3 megfejtés: Ádány Anna, Ádány Máté, Egyed-
Kiss Dániel, Uri Boglárka 
2 megfejtés: Egyed-Kiss Márk, Sztasák Zsófia, 
Zákány Árpád 
1 megfejtés: Ádány Barnabás, Ádány Rebeka, 
Pethő Benedek, Sztasák Ábel 

Á. J. 
 

 
 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen Máriát, Józsefet, az újszülött Úr Jézust és egy pásztort láthattok. Hátul még egy tehén is megcsodálja 
a kis családot. Színezzétek ki a rajzot, majd vágjátok ki, és a neveteket sem lefelejtve dobjátok be a szokásos do-
bozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetekben a következő nyolc, a karácsonyi történethez kapcsolódó állításról kell eldöntenetek, hogy 
igaz-e, vagy hamis. A jobb oldali oszlopban kell bekarikázni azt a betűt, amelyik az általatok adott válaszhoz tarto-
zik. 

Ilyen módon, ha helyesen oldottátok meg a rejtvényt, a bekarikázott betűkből egy olyan szót kaptok, amelyik 
(többek között) az első karácsonyon szólt a pásztoroknak. Ezt kell leírni a kipontozott vonalra, a megfejtéshez. Ha 
elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

             I H 
 
1. Bemerítő János később született, mint az Úr Jézus.       G B 

2. Mária és József egy vendégfogadóban szálltak meg.       K É 

3. Az Úr Jézus Betlehemben született.         K V 

4. Angyal jelentette a pásztoroknak az Üdvözítő születését.      E A 

5. A pásztorok elmentek Betlehembe, hogy lássák az újszülöttet.     S R 

6. A napkeleti bölcsek egy tűzoszlopot követve találtak rá az Úr Jézusra.    Ő S 

7. Heródes király nem örült az Úr Jézus megszületésének.      É U 

8. Józsefet nem figyelmeztette senki, hogy menjenek Egyiptomba.     B G 

A megfejtés: ....................................................................................................  
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
A ti rejtvényetek is a karácsonyi történethez kapcsolódik. Az alábbi sorokban egy-egy igeverset kezdtem el nektek, 
amelyek az Úr Jézusról, az Ő születéséről prófétálnak. Illetve az utolsó kettő már újszövetségi igevers, amely az Úr 
Jézus apostolaitól származik, gyönyörűen leírva, hogy Isten milyen nagy ajándékot küldött nekünk az első kará-
csonykor. Nem lesz nehéz a feladat, hiszen megadtam az igehelyeket is. Keressétek ki az igeverseket, és ami még 
hiányzik, azt írjátok le a kipontozott helyre. Ünnepeljük így együtt karácsonyt! 

Igeversek az Úr Jézusról: 

1Móz 3,15: „Ellenségeskedést támasztok közted ....................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
4Móz 24,17: „Csillag származik Jákóbból .............................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Ézs 7,14: „Ezért maga az Úr fog .............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Ézs 9,6: „Mert egy gyermek születik nékünk, ..........................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Ézs 11,1-2: „Vesszőszál hajt ki Isai .........................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Mik 5,1: „Te pedig, efrátai Betlehem, .....................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Ján 1,14: „Az Ige testté lett, .....................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
Tit 2,11-12: „Mert megjelent az Isten .....................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
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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.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Dr. Almási Tiborné (dec. 26.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Ökrös Sándor (dec. 31) 

 

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember-
nek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlensé-
get és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon.” (Tit 2,11-12) 
 
Mi más lenne az üdvözítő kegyelem, mint az Atya szeretete. 
Mondhatnánk azt is, hogy az Atya szeretete abban nyilvánult 
meg, hogy ránk árasztotta az Ő üdvözítő kegyelmét. Irántunk 
való szeretete nem érdem, hanem kegyelem. Jézus Krisztus, 
amikor lejött a Földre, magával hozta a mennyei szeretetet, 
azért tódultak hozzá az emberek, és amikor hallgatták Őt, el-
ámultak, a lélegzetük is elállt. Arra tanít az Ige, hogy tagadjuk 
meg azokat a dolgokat, amik akadályoznak abban, hogy a leg-
fontosabbra figyeljünk. Megtanít arra, hogyan éljünk, és ho-
gyan várjunk. 

Figyeljetek arra, hogy milyen választ adtok minden nap az 
Atya szeretetére. A világi kívánságok ne uralják szíveteket. 
Egyetlen Úrnak szolgálhattok. „Kívánjátok az Urat és az Ő 
erejét, keressétek az Ő orcáját szüntelen.” (Zsolt 105,4) 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), tö-
rekvők alkalma, gyerekek-
nek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

Ünnepi programok: 

– Dec. 25-én délelőtt ünnepi ka-
rácsonyi istentisztelet, délután 
gyerekkarácsony. 

– 26-án nem lesz istentisztelet 

– 27-én, vasárnap csak délelőtt 
lesz istentisztelet 

– 31-én, 18 órakor óévi isten-
tisztelet 

– január 1-én, 10 órakor újévi 
imaóra és istentisztelet 

– január 3-án, vasárnap délelőtt 
imaóra és Úrvacsorai isten-
tisztelet, délután 17 órakor is-
tentisztelet, utána szeretetven-
dégség 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Mármost, gyermekeim, maradja-
tok meg őbenne, hogy amikor 
megjelenik, bizalmunk legyen irán-
ta, és meg ne szégyenítsen minket 
eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő 
igaz, ismerjétek fel, hogy aki az 
igazságot cselekszi, az is mind tőle 
született.” (1Ján 2,28-29) 

 

„Szebb az ember fiainál” 

Mi fényesebb? A csillag ott fenn, 
Vagy a kis gyertyák itt a fán? 
Vagy két szemünk, ha benne csillog, 
Hogy Őt szeretjük igazán. 
 
Mi édesebb? A jó cukorka, 
Karácsonyi dióskalács? 
Vagy Csendes éj, a kedves ének, 
Mint fenyőillatú varázs? 
 
A drága Jézus mindennél szebb, 
És fényesebb nincs idelenn: 
Sötét szívünk édes reménye, 
a földre szállott kegyelem! 
 

Iványi Tiborné 
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