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Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

 

 

A fenyveserdők elindultak 
 
A fenyveserdők elindultak, 
hozzák a havas illatát. 
Ünnep-illat. 
Ünnepi csöndben 
mit mond egy kis fenyőfaág? 
 
...odafönn a végtelen télben 
minden fehér volt, érintetlen, 
egy szót súgott az Ég a Földnek: 
„karácsony” – ebből megértettem, 
hogy egyszer egy várva-várt estén 
örömöt viszünk szerteszéjjel, 
és átöleljük a világot 
jóakarattal, békességgel, 
 
kétezeréves öleléssel. 
 

Lukátsi Vilma 

 

Szeretni Isten mércéje szerint 
 
„Karácsony a szeretet ünnepe” – halljuk sokszor ezek-
ben a napokban, és ez a meghatározás valahol igaz is. 
Azonban félő, hogy amennyire közel van ez az állítás 
a valósághoz, annyira akadálya is annak, hogy mé-
lyebbre engedjen látni Karácsony titkaiba. Abban is 
biztos vagyok, hogy a szeretetre való hivatkozás csak 
látszólag hozza közös nevezőre a karácsonyra készü-
lőket és karácsonyt ünneplőket; nem mindenki ugyan-
azt érti a szereteten – talán még a hívő emberek között 
sem. 

Megható történet, hogy az első világháborúban, 
szentestén a Csendes éj című ének hallatára az egy-
mástól hallótávolságban levő ellenséges katonák elő-
jöttek a lövészárkokból és közösen folytatták az ün-
neplést… Aztán karácsony után visszatért az élet a 
„normális” kerékvágásba – és folytatódott az öldök-
lés… 

A szeretet ünnepe nem azt jelenti, hogy karácsony-
kor fegyverszünetet kötök a másikkal. A fegyverszü-
net ugyan összehasonlíthatatlanul jobb, mint a háború, 

de nem egyenlő a békével. Ha csak karácsonykor mu-
tatunk szeretetet a másik iránt, ha csak karácsonykor 
ássuk el a csatabárdot, utána pedig folytatódik a gyű-
lölködés, akkor karácsonykor nem tettünk mást, csak 
szeretet-álarcot öltöttünk magunkra. 

Valódi változás csak úgy jöhet létre, ha Isten szere-
tetéből merítünk, ez a szeretet átformál bennünket, és 
ezt adjuk tovább másoknak. Olyan világosan fogal-
mazza meg ezt János apostol, hogy ennél közérthetőb-
ben nem is lehetne: „Ha szeretjük egymást, Isten ben-
nünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk” 
(1Ján 4,12) 

Hogyan is állunk ezzel? Milyenek a reakcióink a 
felénk irányuló szeretetlenségre? Nézzünk tükörbe a 
szeretet himnuszának néhány ismérve alapján! (1Kor, 
13,4-5) 

„A szeretet hosszútűrő...” Valaki egyszer úgy fo-
galmazta meg, hogy a hosszútűrés ott kezdődik, ahol a 
türelem már elfogy… – Hogyan viszonyulsz az olyan 
emberekhez, akiknél azt tapasztalod, hogy rossz tulaj-
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donságaikból, amelyek éppen neked okoznak kelle-
metlenséget, egy kicsit sem változnak az évek folya-
mán? (Érdekes: saját rossz tulajdonságaink kevésbé 
szoktak zavarni bennünket…) De nézzük csak, Isten 
irántunk való hosszútűrése milyen is? „Amilyen kö-
nyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt 
félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; meg-
emlékezik róla, hogy por vagyunk.” (Zsolt 103,13-14) 

„…jóságos...” Akkor is, ha nem kap a jóságáért vi-
szonzást. Sőt legyen benned előre az a nagyvonalúság, 
hogy megengeded a másiknak, hogy ne viszonozza 
szeretetedet: „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, 
irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Is-
ten is a Krisztusban megengedett néktek” (Ef 4,32) 

„…a szeretet nem irigykedik..” – Tudsz-e őszintén 
örülni mások sikerének – miközben esetleg a magad 
sikertelenségével küszködsz már jó 
ideje? Vagy annak, hogy a másik 
gyereke, unokája valamiben eredmé-
nyes? Vagy a másik anyagi vagy 
munkahelyi előmenetelének – mi-
közben te pedig a mindennapi bete-
vőért küzdesz? 

„…nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel…”. Ha az előbbi sorokban magad-
ra ismertél, mint aki sok áldást kaptál 
Istentől, ne feledd, hogy mindez nem 
a te érdemed. Mert kicsoda különböz-
tet meg téged? Mid van ugyanis, a 
mit nem kaptál volna? Ha pedig úgy 
kaptad, mit dicsekedel, mintha nem 
kaptad volna?(1Kor 4,7). Ha szeretet 
van benned, akkor tapintatos vagy a másik iránt! 

„…nem gerjed haragra…” Akkor sem, ha minden 
okod meglenne rá, hogy mérges legyél, hogy szabad 
utat engedj a dühödnek, mert már ezredszer történt 
meg ugyanaz, és a másik mintha direkt téged akarna 
bosszantani a viselkedésével vagy a szavaival. De 
gondolj csak bele: biztos vagy abban, hogy a te visel-
kedésedben semmi olyan nincs, ami Istent bosszantja 
már évek, évtizedek óta? (Vagy esetleg másokat is irri-
tál?) És mégis: „Könyörülő és irgalmas az Úr, kése-
delmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik 
minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.” 
(Zsolt 103,8-9) 

„…nem rója fel a gonoszt...”  Hány olyan eseményt 
tartasz számon, amikor megbántott valaki, vagy csak 
kellemetlenséget okozott? Vagy csak udvariatlanul vi-
selkedett? Pl. nem köszönte meg a szívességedet, nem 
hívott vissza, levegőnek nézett – és folytatható a sor az 
élet mindennapjainak apró konfliktusaival. Talán még 
a részletekre is jól emlékszel és alkalomadtán fel is 
emlegeted a téged ért sérelmet? Isten pedig: „Amilyen 
távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti 
el tőlünk a mi vétkeinket.”. (Zsolt 103,9.12) Jézus sem 
ad felmentést. „Uram, hányszor lehet az én atyámfiá-

nak ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még 
hétszer is?” – és Péter, a kérdező biztos volt abban, 
hogy minden elvárható határt messze túlteljesít a kér-
désben levő hétszerességgel. Jézus válasza ezért igen-
csak hervasztóan hathatott rá: „Nem mondom néked, 
hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is” (Mt 
18,21-22) – Te mennyinél is tartasz a megbocsátás-
ban…? 

És hol van még ettől az ellenség szeretete, melyre 
szintén parancsunk van? „Szeressétek ellenségeiteket, 
áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek 
azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azo-
kért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.” (Mt 5,44) 
– Nem tudom, ki szánt már rá néhány percet, hogy 
alaposan végiggondolja, mit is mond itt Jézus. Nem az 
ellenséges megnyilvánulások eltűréséről, a felénk irá-

nyuló szeretetlenség, bántás, kényszerű 
elviseléséről beszél, hanem áldásmon-
dásról, jótéteményről, imádságról… 
Ha mernénk egy igére azt mondani, 
hogy felháborító, most bizonnyal meg-
tennénk…! De az is lehet – sőt biztos -, 
hogy ha csak ennek az egy igének az 
erejét engednénk a maga valójában 
hatni ránk, és szellemisége működhetne 
bennünk és köztünk, akkor valóban 
megismerné a világ, hogy az ő tanítvá-
nyai vagyunk. (Ján 13,34-35) Ha el-
dobnánk magunktól minden ellenér-
vünket, amely így kezdődik: „de…” , 
ha a visszavágásra alkalmas fegyvere-
inket – mint éles szavak, szúrós tekin-

tet, megvető grimaszok – letennénk, és ehelyett elkez-
denénk szeretni, azaz áldani, jót tenni, imádkozni a 
másikért, akkor minden napunk karácsony lenne, mert 
minden napunk a szeretet ünnepe lehetne. 

Jézus születése, melyre karácsonykor emlékezünk, 
nem egy megoldási lehetőség kényszerű vállalása volt 
(hogy ha már így alakult az emberiség sorsa, hogy a 
teremtett világ a bűn és a halál uralma alá került, és 
nincs más megoldás az Istennel való kapcsolat helyre-
állítására, akkor legyen ez a megoldás). Az a döntés, 
hogy Jézus eljön a földre és üdvösségünk érdekében 
feláldozza magát, már az idők előtt megszületett. 
„Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad 
Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint” 
(Ef 1,4) Az Atya tudta mi vár a Fiúra, a Fiú tudta, mit 
vállal. Kitérhetett volna az erőszak, a gonoszság, a 
bántás, az irigység, a fájdalom elől – de üdvösségünk 
érdekében nem tette. 

Végső soron karácsony ezért lehet a szeretet ünne-
pe. Illesszük bele ebbe a folyamatba a magunk életét: 
menjünk a szeretet Forrásához, engedjük, hogy a Tőle 
jövő szeretet átitasson bennünket, hogy így mások felé 
is tudjuk azt árasztani! 

Ádány Mihály
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ISMERJÜK EGYMÁST? 

Ahogy ők is megfogalmazzák az interjúban, egyszerű hívő emberek, akik élik egyszerű hívő életüket. Még-
is sok olyan mozzanatot ismerünk meg szavaikból, amelyek által Isten tanította, irányította őket. Szeretet-
tel ajánlom az Uri Imre és Melinda testvéreinkkel készült interjút testvéreimnek. 

 
– Kérlek, beszéljetek arról, 
hogy mikor, hol és milyen 
családba születtetek, kik voltak 
a szüleitek, testvéreitek, hogyan 
és hol teltek gyermekéveitek? 

Imre: 1958. február 2-án 
születtem, Kismarjában, hívő 
családban. Édesapámat, Uri 
Imrét, akit az idősebbek 
ismertek, 20 éve veszítettem el. 
Anyukám, született Ádány 

Ilona pedig három évvel ezelőtt távozott tőlünk Isten-
hez. Nővérem: Ilona, húgaim: Erika, Ibolya és Ildikó. 
Gyermekként Kismarjában éltem és a négy-öt tagból ál-
ló kismarjai gyülekezetbe jártunk, ahol rajtunk kívül 
sajnos nem voltak gyerekek illetve fiatalok. 

Melinda: Hívő családba születtem 1977. július 8-án, 
Zilahon, az erdélyi Szilágy megyében. Édesapámnak, 
Bányai Vilmosnak és édesanyámnak, Bányai Jozefának 
(szül. Kui Jozefa) egyetlen közös gyermeke vagyok. 
Azért emelem ki a „közös” szót, mivel édesapám részé-
ről még két féltestvérem is volt. 

Gyermekéveimet Nagybányán töltöttem, a város za-
jától távol, egy erdőszéli lakásban éltünk, közel a ter-
mészethez, de mondhatnám azt is, hogy a „természet 
templomában”. Talán erre vezethető vissza a természet-
szeretetem és a kissé túlzott csendigényem is. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy érez-
tétek gyerekként majd ifjúként magatokat a gyülekezet-
ben? 

Imre: 1968-ban Budapestre költöztünk. A gyüleke-
zethez való csatlakozásunk erősen megváltoztatta addi-
gi életünket. Ebben az időben szerintem a budai gyüle-
kezet fénykorát élte, úgy éreztem, hogy minden szép és 
jó. Örömmel jártunk az összejövetelekre, a bibliakörről 
sem igen hiányoztunk. Majd később az ifjúsági alkal-
makra is szívesen jártunk, mindig várva-vártuk a szil-
veszteri, karácsonyi, május elsejei, tahii, balatonföldvári 
alkalmakat is, ahol együtt lehettünk. 

Melinda: A Nagybányai Magyar Baptista Gyüleke-
zetbe jártunk, itt voltam először bibliakörös, majd 14 
éves korban a gyülekezet ifjúságához csatlakoztam. Jól 
éreztem magam úgy a bibliaköri foglalkozásokon, mind 
az ifjúságin. Nagyon szerettem imaházba járni, szeret-
tem az idős testvéreket, és sokat tanultam Tőlük. Nem 
volt egy nagyon „pezsgő” gyülekezet, de szerintem 
mindenki igyekezett Isten akaratát tenni, a próbák közt 
megállni, és szerintem egy imádkozni szerető gyüleke-
zet volt. 

– Mind ketten írtatok már 
bizonyságtételt a Mannába a 
megtérésetekről. Néhány 
szóban elevenítsétek fel ezt. 

Imre: Otthonunknak 
tekintettük a gyülekezetet. 
Ahogy 13 éves lettem, egyre 
inkább rám nehezedett az a 
kérdés, hogy mi lenne, ha nem 
lenne holnap… és döntöttem, 
majd egy augusztusi 
bemerítési istentiszteleten Révész Laci bácsi bemerített. 

Melinda: Születésem óta Bibliát olvastunk és imád-
koztunk otthon is és a gyülekezetben is. Az Ige, és per-
sze az Igén keresztül Isten sok mindent kimunkált ben-
nem, de ennek ellenére mégis voltak olyan pillanatok, 
amikor kételkedtem létezésében. Ennek a gimnáziumi 
felvételi vetett véget, amikor is közelről megéreztem és 
megértettem azt, hogy Az, Akinek néha kételkedtem lé-
tezésében, nem taszított el Magától, sőt, odajött hoz-
zám, a barátommá, a segítőmmé lett, és kézzel fogható 
módom „megsúgta” azt, hogy miből kell jobban felké-
szülnöm, mit kell még a felvételi napjának reggelén át-
néznem. Attól a pillanattól kezdve, hogy ezt a csodát 
átéltem, már nem kételkedtem a létezésében, de sajnos 
még nem tértem meg. 

Isten utána sokszor megszólított, de gyáva voltam. 
„Bújócskát játszottam” Istennel, de tudtam, hogy ez 
nem mehet így sokáig. Szükségem van Rá, a Megváltó-
ra, és köszönöm Neki, hogy türelmes volt hozzám, és 
várt rám, addig, míg bátran, a „szemébe nézve” tudtam 
mondani, hogy: „Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg en-
gem, itt vagyok Istenem, leteszem életem…”. És Isten 
azon az estén levette vállamról bűneimnek terhét, és 
olyan örömöt és békét adott, amilyet addig még soha 
nem tapasztalhattam. Körülbelül másfél év múlva 
merítkeztem be Mike Béla nagybányai lelkipásztor 
testvér által. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 

Imre: Erre a kérdésre nem tudok hangzatos választ 
adni, soha sem szerettem szerepelni, az előtérben lenni, 
de itt voltam, vagyok és szeretnék lenni. Jelenlétemmel, 
apróbb szolgálataimmal szeretném erősíteni a gyüleke-
zetet. 

Melinda: Gyülekezetünk énekkarához csatlakoztam, 
bizonyságot tettem, amikor Isten Lelke arra indított, né-
ha szavaltam is és részt vettem az ifjúság külmissziójá-
ban (ezt akkor „FAMISZ”– nak hívták nálunk). 
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– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát ta-
nultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelye(i)teken? 

Imre: Az általános iskola után mintakészítő-
szakmunkás-képzőbe, utána gépipari szakközépiskolá-
ba, majd technikumba jártam. Ennek megfelelően az 
Acélöntő és Mintakészítő Vállalatnál dolgoztam két 
évig szakmunkásként, majd technikusként. Jelenleg 
Ádány Feri solymári Iparcikk boltjában dolgozom. 

Melinda: Az általános iskola után humán tagozatos 
gimnáziumba tettem sikeres felvételi vizsgát, négy év 
múlva leérettségiztem, aztán sikertelen felvételi vizsga 
következett a Nagybányai Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola mérlegképes könyvelő szakára. Ezt követően mun-
kát kerestem. Egyik ismerősöm ajánlott egy varrodát, 
ami közel is volt hozzánk. Itt dolgoztam kb. 2-3 hóna-
pig. Innen küldtek ki Magyarországra három hónapra 
szakmát betanulni a Sanders Textilipari Kft.- hez kb. 30 
társammal együtt. Úgy 15 embert három hónap múlva 
visszaküldtek, mivel nem feleltek meg az elvárásaiknak 
és azt mondták, hogy a többiek maradjanak és dolgoz-
zanak nekik. Mivel ezen a „vízválasztó napon” munka-
vállalási engedélyt is kaptam, így én is úgy döntöttem, 
hogy itt maradok Magyarországon. 

Közben megismerkedtem Imrével, kapcsolatunk 
szorosabbá vált, eljegyzés, aztán házasságkötés követ-
kezett. Közös életünket Isten gyermekekkel ajándékozta 
meg: először Imivel, aztán Benivel lehettem itthon 
GYES- en. Itt még megemlíteném az újbóli sikertelen 
felvételi vizsgámat a PSZF-re, Imi születése után. A 
GYES lejárta után munkát kerestem, egy pénzügyi cég-
hez jártam pár hétig tanfolyamra, de Isten arról győzött 
meg, hogy nem ott a helyem. Úgy gondoltam, hogy 
megpróbálom újra a pénzügy és számvitelt, de a Mun-
kaügyi Központon keresztül. 

Pszichológiai alkalmassági vizsgára küldtek, ezen 
sikeresen túljutottam és már meg is kaptam a meghívót 
a tanfolyammal kapcsolatos megbeszélésre, amikor ál-
momban valaki odaállt mellém, megfogta a kezemet, és 
azt mondta: most még ne tanuljak, majd később… Ak-
kor még nem értettem, hogy mi ez az egész.... Isten, 
vagy a Sátán akar nekem folyton keresztbe tenni, de 
hamarosan (talán már másnap) megtudtam, hogy egy 
„új élet” indult útjára bennem, akit Boglárkának nevez-
tünk el születése után. Akkor értettem meg, hogy ezt az 
álmot nem a Sátán, hanem maga Isten küldte, így hát 
visszamondtam a jelentkezésemet. Ezután kb. 3-4 hó-
napig a solymári Iparcikk boltban dolgozgattam, aztán 
megszületett Bogi, akinek egészségügyi problémája mi-
att mindmáig GYES-en lehetek. 
– Már említettétek is következő kérdésem témáját, a 
párválasztást. Mikor és hogyan találtatok egymásra? 
Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? 
Hogyan indult közös életetek? 

Imre: Melinda az érettségi után ide, Magyarország-
ra jött dolgozni, majd a gyülekezetünkbe kezdett járni. 
Beszélgetéseinkből megtudtam, hogy gyalog szokott a 

Kondorosi úttól ide eljönni, illetve hazamenni. Mivel 
nekünk autónk volt, úgy igyekeztünk, hogy amikor tud-
juk, akkor hoztuk is, vittük is. Majd ebédre is el-
elhívtuk. 

Kapcsolatunk egyre szorosabbá vált, eljegyeztük 
egymást, majd összeházasodtunk. 

Közös életünknek mindig voltak illetve vannak is 
nehézségei. Eleinte az összeszokás, különbözőek va-
gyunk, más helyről jöttünk, mások a szokásaink. Az át-
településsel kapcsolatos problémák éveken át nehezítet-
ték az életünket. 

Melinda: Gyülekezetünkben, a Budai Baptista Gyü-
lekezetben találkoztunk először 1996 februárjában. Úgy 
kezdődött, hogy miután megtudták, hogy gyalog me-
gyek imaházba és vissza is a szálláshelyemre (Albert-
falva-Kitérő) minden vasárnap; felajánlották, hogy au-
tóval hazavisznek. Aztán néhányszor (de lehet, hogy 
inkább rendszeresen ) meghívtak ebédre. Itt a beszélge-
tések során kölcsönös szimpátia alakult ki Imre és köz-
tem. Körülbelül két hónap múlva, miután munkaválla-
lási engedélyt kaptam, ugyancsak egy vasárnapi ebéd-
nél Imre megkérdezte, hogy nem akarok-e letelepedni 
itt, Magyarországon. Én erre azt válaszoltam, hogy 
„eszemben sincs”. Nagy csend lett utána. Aztán ima-
házba indulás előtt (Akkor még leendő) anyósom meg-
szólalt egy kicsit félszegen: „pedig mi azt gondoltuk, 
hogy jó volnál menyünknek.” 

Megmondom őszintén, nem tudtam hova tenni ezt a 
felvetést, azt válaszoltam, hogy erről nekem Imre nem 
mondott semmit. Erre Imre azt válaszolta, hogy „tudod, 
van, aki nagyon hamar kimondja, amit gondol, és van, 
aki vár… és nem mondja ki, amit gondol. Ez esetben ez 
a két véglet összetalálkozott.” 

Azon az estén és még az éjszaka egy részében is a 
fülemben csengtek e szavak. Istentől kértem segítséget, 
kértem, hogy Ő mondja meg, hogy mit tegyek, mert sa-
ját magam nem tudok erre jól válaszolni, hisz nekem 
szimpatikus volt Imre, de érzéseim nem mondtak ennél 
többet. Azon az éjszakán Isten két helyről üzent: elő-
ször a Máté 12,48-50 által, itt az 50. verset idézném: 
„mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az 
nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám”. Aztán a 
Prédikátor könyvéből a 4. részt, ebből a 9. és 10. verset 
idézném: ,,Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy 
nem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ő 
munkájokból. Mert, ha elesnek is, az egyik felemeli a 
társát. Jaj pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nin-
csen, a ki őt felemelje.”. 

Ezek után az igék után nem tudtam nemet mondani, 
amikor ,,hivatalosan” is megkérte a kezem. És jó ezekre 
az igékre visszaemlékezni akkor is, amikor a Sátán 
egyikünket vagy másikunkat kísérti, hogy nemet tud-
junk mondani, hisz Isten egymásnak teremtett minket, 
még akkor is, ha néha adódnak problémák, hisz mind-
ketten elég erős akaratú emberek vagyunk. Meg kellett 
tanulnunk jobban odafigyelni egymásra, és főleg Isten-
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re. De mindeddig megsegített minket az Úr. Övé a di-
csőség! 
– Hogyan éltétek meg gyermekeitek családba érkezését? 

Imre: Mind a ketten szerettünk volna gyerekeket, de 
nem akartuk sem sürgetni, sem késleltetni. Örömmel 
fogadtuk érkezésüket. 

Melinda: Mindegyik gyermekünk Isten ajándéka. 
Örültünk és örülünk is Nekik, de felelősnek is érezzük 
magunkat értük. Szerintem nagyon fontos az, hogy mi-
lyen példát élünk eléjük, de ez nem minden. 
KEGYELEM minden. Mikor még az anyaméhben vol-
tak, azért imádkoztam, hogy bölcsek, okosak legyenek. 
Köszönöm Istennek, hogy meghallgatott. Mostanában 
az a szívem vágya, azt kérem Istentől, hogy válasszák 
mindhárman a jó utat, hogy ne sodorja el a világ Őket. 
– Hogyan érzitek magatokat itt Budán? Milyen emlékei-
tek vannak az itt eltöltött időszakról? Milyen szolgála-
tokban vállaltok most részt? 

Imre: Kezdem a kérdés középső részével. Erről már 
részben írtam. Címszavakban: Szakács bácsi távozása a 
szolgálatból – válság. Lukács Tamás munkába állása – 
fellélegzés, öröm. Távozása – súlyos válságérzet kérdé-
sekkel, kapcsolatok meghidegülésével. Almási testvér 
érkezése – reménykedés fellélegzés. Lemondása, le-
mondások, elmenetelek – reménytelenség, kudarcok, 
újabb mélypont sok megválaszolatlan kérdéssel. – Mit 
nem csináltunk jól? – Mit tettünk, amit nem kellett vol-
na, mit nem tettünk, amit meg kellett volna tenni? 

Személyesre fordítva: Mit kell tennem nekem, mint 
gyülekezeti tagnak, hogy előre menjünk? Sokszor úgy 
érzem, mint Izráel népe a negyven éves vándorlásban: 
merre, hova megyünk? – talán ezt el sem kellett volna 
mondanom, mert szerintem legtöbben, akiknek nem 
mindegy a gyülekezet jelene és jövője, ugyanígy van-
nak ezzel, mint én. 

A kérdés utolsó részére válaszolva: Nagy szavakat 
nem tudok mondani, de igyekszem családomat, gyer-
mekeimet támogatni, gyülekezetbe segíteni, hogy meg-
lássák – akármilyen nagyok is néha a hullámok – akkor 
is találják meg az igazi utat és jó irányba induljanak el 
az életben. 

Melinda: Szeretem ezt a gyülekezetet, még akkor is, 
ha nem mindennel értek egyet, ami ebben a gyülekezet-
ben történik. Úgy hiszem, hogy nincsenek véletlenek, 
és megpróbálom elfogadni mások döntését, és Istenre 
bízni a jövőt. Élményeim közül (csak pozitív élményt 
szeretnék itt megosztani) felsorolok néhányat. 

Első élményem ahhoz az időszakhoz kötődik, ami-
kor még ismerkedtem a gyülekezettel: már első alka-
lommal úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Lukács Ta-
más testvér igehirdetései nagyon közelről és mélyen 
megérintettek, alkalomról-alkalomra rejtegettek újabb-
nál-újabb üzenetet számomra. 

Mamakörön is sokszor megtapasztaltuk, hogy Isten 
ott volt, válaszolt imáinkra; épültünk, csiszolódtunk 
egymás hite és tapasztalatai által. 

Édesanyám betegsége idején is éreztük, és láttuk, 
hogy nem vagyunk egyedül, körülvesznek minket sze-
rető szívű és imádkozó testvérek. 

És köszönöm Istennek, hogy vannak testvéreink, 
akik gyermekeinkért, és az ő megtérésükért is imádkoz-
tak és imádkoznak. Az Úr áldja meg fáradozásaikat! 

Szolgálataimról csak annyit, hogy szeretnék az em-
bereknek szolgálni olyan formában, ahogy Krisztus is 
szeretné. Nem annyira szeretem a sablonokat, szerintem 
az a jó, ha mindenki az Istentől kapott talentumait tudja 
használni, ott, ahol szükség van rá. Jelenleg a családban 
érzem azt, hogy tennem kell a dolgom, és beszélnem 
kell Istenről, amikor csak alkalom adódik rá, beszélge-
téseim során (világi kapcsolataimban is). 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által ta-
nított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 

Imre: Erről a kérdésről, ahol egy család van, egy la-
kásban él 3-4 generáció és mindenkinek mindenről na-
gyon határozott a véleménye, valamint mindenkinek 
megvan az egészségi és egyéb más problémája is, nem 
nagyon szeretnék hátra nézve szólni, csak Istenben bíz-
va előre nézve és napról-napra erőt kérek a jövő nehéz-
ségeinek elhordozásához. 

Melinda: Megtérésem utáni próbáimról szeretnék 
említést tenni. Mielőtt Magyarországra jöttem, kb. 2-3 
hónappal, otthon kiraboltak minket. Néhány személyes 
dolgomat is elvittek, amik, nem tagadom, kedvesek vol-
tak számomra. Isten akkor ezt a kérdést intézte hozzám: 
„Jobban szeretsz- é engem ezeknél?” 

A következő próba, ami nagyon megviselt, Megyeri 
Marika (Zákányné Eszter testvére) betegsége és halála 
volt. Mindvégig hittem, hogy meg fog gyógyulni, de Is-
ten másképp látta jónak. Nem tudom, hogy miért dön-
tött így, de egyben biztos vagyok: Isten nem téved! 

Aztán keményen megviselt a Lukács Tamás lelki-
pásztorunkkal kapcsolatos gyülekezeti döntés is. Talán 
ezen tudtam legnehezebben túltenni magam, és elfo-
gadni Isten tanácsát: „Gyönyörködjél az Úrban, és meg-
adja néked szíved kérését. Hagyjad az Úrra a te útadat, és 
bízzál Benne, majd Ő teljesíti…” (Zsolt 37,4-5). 

Következő nehéz időszak Bogikánk születése után 
következett. Kiderült, hogy szívbeteg. Nagyon nehéz 
volt ezt feldolgoznom. Addig nem volt örömöm és bé-
kességem, míg ki nem mondtam: Istenem, ha egy napra 
kaptam, vagy egy hónapra, akkor is köszönöm! És attól 
a pillanattól fogva megváltozott a betegséghez való 
hozzáállásom, nem sírtam tovább emiatt, hanem elfo-
gadtam azt is Isten kezéből. Nem tudom, hogy Isten ho-
gyan fog dönteni Vele kapcsolatban, de arra kérem Őt, 
hogy irányítson minket, hogy mindenben helyesen tud-
junk dönteni Vele kapcsolatban is. 
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Aztán jött édesanyám betegsége… nem volt könnyű 
látnom Őt szenvedni, kiszolgáltatva lenni. De később 
megláthattam azt is, hogy még ma is vannak csodák, Is-
ten keze nem rövidült meg. 

Próbáim közt még megemlíteném az önmagammal 
folytatott állandó harcot is. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Imre: A kérdés első felére válaszolva több biblia-
verset is idézhetnék, de most inkább a második felére 
válaszolva: 1. A mennybe fenn a trónusnál értünk a 
Krisztus közbenjár… 2. Isten hord karjain… 

Melinda: Igen sok kedves igeversem és énekem 
van. 

,,Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nek-
tek” (Mt 11,28) 

„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg ma-
gát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”(Mk 
8,34b) 

,,Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, 
minden javokra van.”(Róm 8,28) 

,,Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, ame-
lyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.”(Zsolt 32,8) 

,,Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kisza-
badítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! 
Boldog az az ember, a ki Ő Benne bízik.”(Zsolt 34,8-9) 

És az 1 Kor 13, A szeretet himnusza. 
Legkedvesebb énekeim: „Az Úr csodásan működik, 

de útja rejtve van”, „Légy mindhalálig hű”, „Jézus sze-
ret, mert meghalt helyettem, mért szeret engem úgy?” , 
„Messze, fent egy hegyen áll egy régi kereszt” , „A 
mennybe fenn a trónusnál” , „Légy Te az első nékem, 
irányítsd életem”. 

– Hogy éltek mostanában? Hogy telnek a hétköznapok? 
Milyen terveitek vannak? 

Imre: Az egyszerű emberek mindennapi életét él-
jük. Munka, gyerekek, iskolába járás, néha egy kis ki-
kapcsolódás, otthoni munka, szombaton: készülődés va-
sárnapra. Vasárnap gyülekezetbe jövés, stb. Ez nagyon 
monotonnak tűnik leírva, de az élet felgyorsultsága mi-
att ezen nem nagyon gondolkodunk el, csak tesszük, 
amit tenni kell. 

Szeretnénk, ha gyermekeink az iskolai évek alatt 
minél jobban fel tudnának készülni az életre mind lelki-
leg, mind fizikailag, mind szellemileg. Szeretnénk, ha 
gyermekeink jó úton haladhatnának és maradhatnának. 
Ehhez Isten segítségét kérjük nap mint nap. 

Melinda: Folyton rohanunk. Gyermekeink iskola 
után délutáni foglalkozásokra is járnak, ez nekem elég-
gé megterhelő (de szerintem még Nekik is!). De szíve-
sen csinálják, én pedig, addig, amíg mennek a dolgok 
nem szeretném Őket gátolni ebben. Örülök, hogy érdek-
lődőek, és most, míg itthon lehetek, szeretnék Nekik 
segíteni céljaik elérésében. 

Magam részéről sokszor gondolkodom azon, hogy 
hogyan tovább, milyen irányba menjek? Leginkább a 
pszichológia érdekelne…. Kérem Istent, hogy mutasson 
utat, ha ebbe az irányba kell majd mozdulnom. Szeret-
nék engedelmes lenni, és azt tenni, amit Ő akar. 
– Köszönöm őszinte válaszaitokat. Kívánom, hogy Isten 
áldása legyen családotokon, további életeteken, és hogy 
ezt az igét napról-napra meg tudjátok élni: 

„Én vagyok az élet kenyere; aki énhozzám jön, nem 
éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg 
soha.” (Jn 6,35) 

Ádány Judit 

 

ÜNNEP 
 

Boldog karácsonyt! 
 
Amikor találkozol egy ismerősöddel, először is kívánj neki 
boldog karácsonyt. 

Ha van egy kellemetlen szomszédod, csengess be hoz-
zá egy tálca karácsonyi finomsággal. 

Azokat a teendőidet, amelyek nem életbevágóan fonto-
sak, halaszd el januárra. 

Az ünnepek alatt békülj ki egy haragosoddal. 
Ne ess kétségbe, ha pénzügyileg nem állsz a helyzet 

magaslatán. Gondolj csak vissza: azokat a karácsonyokat 
őrizted meg szívedben a legkedvesebb emlékként, amikor 
alig volt pénzed. 

Miközben a karácsonyi süteményt készíted, szóljon a 
háttérben a Csendes éj. 

Hagyd azt a problémát, amelyet úgyse tudsz megolda-
ni. Élvezd az ünnepeket. 

Vigyél be az öregek otthonába egy nagy tál karácsonyi 
süteményt. 

Az ünnepek alatt gondolj a madarakra is. Szórj madár-
eleséget a konyhaablakba, vagy kötözz szalonnát a közeli 
fákra. 

Ha úgy látod, elég dísz van már a karácsonyfán, akassz 
rá nyugodtan még kettőt. 

Ne törődj azzal, ha hamisan énekeled a karácsonyi da-
lokat. Énekelj! 

Ne adj ajándékba kaktuszt. 
Este, amikor hazaérsz, lámpa helyett gyújts gyertyát. 
Ne feledd: minél drágább egy játék, a gyerekeid annál 

inkább a dobozával szeretnének játszani. 
Ha valamelyik családtagodon látod, hogy fáradt vagy 

rosszkedvű, öleld át. 
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Ha konyhatündér vagy, süss annyi süteményt, hogy 
jusson belőle kevésbé ügyes barátaid asztalára is. 

Az ünnepek alatt nézd el családodnak azokat az apró 
hibákat, amelyekért máskor robbansz. 

Ha van valakid a temetőben, menj ki hozzá szenteste 
délután. Tegyél a sírjára egy ágat a karácsonyfátokból és 
egy szaloncukrot. 

Vágd a sutba az aggodalmaidat. Karácsonykor a gics-
cses is szép. 

Adj szerényen, fogadj nagylelkűen. 
Az ünnepek alatt kedveskedj valakinek valamivel anél-

kül, hogy megmondanád, te voltál. 
Légy türelmes a pároddal az ünnepek alatt. A humor 

mindig átsegít a nehéz helyzeteken. 
Karácsonykor ne szégyelld a könnyeidet. 

Ne felejtsd: ha minden otthonban béke van, béke lesz a 
világon is. 

Nem az ajándékoktól válik ünnepivé a hangulat, hanem 
tőled. 

Vedd meg valakinek ajándékba, amit a legszívesebben 
magadnak vennél meg. 

Nézz végig a családodon, és örülj az életnek. 
A legnagyobb ajándék, hogy embernek születtél, és ré-

szed lehet a karácsony ünnepében. 
Ne akarj mindent egyedül megcsinálni. 
Szenteste kapcsold ki a tévét. 
Újév napján gyújts három gyertyát és gondolj arra a 

három legjobb dologra, amely az elmúlt évben történt ve-
led. 

Forrás: Brown & Peel: Kis könyv karácsonyra 
 
 

Az üzenet 
 
Hogy történhetett ez meg vele? Ámbár Vera valósággal 
kierőszakolta a dolgot. Most, így utólag, teljesen világos 
lett a számára, hogy is csinálta. Megvolt a maga saját tak-
tikája erre. Megnyerő modorában újra meg újra türelmesen 
ismételgette a saját felfogását, míg partnerét maradéktala-
nul meg nem győzte véleménye helyességéről. Vele szem-
ben odavolt minden ellenállás, elolvadt, mint hó a napon. 
Ha Vera valamit egyszer a fejébe vett, akkor hat ökörrel 
sem lehetett eltántorítani attól. 

Lukács elég hamar rájött, hogy mire is megy ki a játék. 
Kézzel-lábbal tiltakozott ellene, bár a kezdet kezdetétől 
tisztában volt azzal, hogy Verával szemben csak ő lehet a 
vesztes. 

– Természetesen, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy – 
mondta Vera – ezt el is magyaráztam a többieknek. De 
éppen amiatt van ez, mert olyan tehetséges vagy, mert 
művészi adottságaid vannak. És ugyan ki csinálná meg, ha 
nem te? 

Igen, ki csinálná meg különbül? Ráadásul ez a szakmá-
ja – rendező, méghozzá a tévénél. Vera többször is hang-
súlyozta, hogy ő az egyetlen, aki ezt meg tudja csinálni. 

– Na jó, de ha én csinálom, akkor én szabom a feltéte-
leket! Sokkal jobbnak kell lennie, mint az elmúlt években. 
Úgy kell nekilátnunk, mint a tévénél – egyezett bele végül 
megadóan. 

– Hát persze, – felelte Vera – máskülönben nem is té-
ged kértünk volna meg. 

– Ragaszkodom a jó megvilágításhoz, és a legfonto-
sabb a jó hangosítás, hogy a terem leghátsó sorában is ért-
sék, ami a színpadon elhangzik. Ezenkívül korhű kosztü-
mök kellenek. Nem akarok öreg lepedőkből készült felis-
merhetetlen műremekeket. Olyan karácsonyi darabot aka-
rok, amelynek van üzenete. 

– Pont ez az, amit mi is szeretnénk! – bólogatott Vera – 
Egy olyan karácsonyi darabot, amelynek üzenete van, ami 
megszólít. 

Hát igen, így történt, hogy ő, Weiss Lukács, egy kará-
csonyi gyermekdarab rendezője lett! 

Az első megbeszélésen azzal kezdte, hogy felsorolta, 
mi minden fontos a számára, mihez ragaszkodik. Számol-
niuk kell azzal, hogy addig nem nyugszik, míg tökéletesen 
nem megy az egész. 

Megismételte, hogy a legfontosabb a színdarab üzene-
te. Nem lesznek papírtevék vagy tornacipős pásztorok! 
Egy pásztor legyen mezítláb és saruban. Farmernadrágos 
angyalok pedig végképp nem lehetnek! Mindenki egyetér-
tett vele. 

Lukács egyre inkább belelkesedett. Főleg amikor ész-
revette, hogy számíthat néhány egészen használható em-
berre. Például Arnoldra, aki a hangosítás megszállottja. 
Ismer minden fogást és trükköt, úgyhogy tényleg lehet 
majd hallani az egész teremben a legvékonyabb hangocs-
kát is. Ő szerezte be a mikrofonokat és a hangszórókat is. 
Egy gonddal kevesebb, legalább ezzel nem neki kell fog-
lalkoznia. 

A kibérelt teremnek nagy színpadja volt, igazi megvi-
lágítással és kulisszákkal. Lukács azt akarta, hogy a gye-
rekek ruházata a lehető leghűségesebben tükrözze a törté-
nelmi kort. Óriási munkát jelentett ez, de bizonyára meg-
éri! Látott egyszer egy olyan karácsonyi darabot, melyben 
a ruhákat csak egy-két madzag és biztonsági tű fogta ösz-
sze. Az egész terem harsogott a nevetéstől, amikor a sze-
gény József elveszítette a nadrágját. 

Mindenki el volt ragadtatva Lukács ötleteitől. Illetve 
csaknem mindenki. Az egyetlen kivételt Jan bácsi, egy 
idősebb ember képezte. Amikor a véleményét kérdezték, 
csak ennyit mondott: 

– Szép, szép, de nem szabad elfelejtkeznünk a gyere-
kekről; végül is ők fogják előadni. 

Hát igen, a gyerekek! Amikor Lukács elkezdett velük 
próbálni, majdnem inába szállt a bátorsága. Negyven fiú 
és lány! Olyan lármát csaptak, hogy azt hitte az ember, 
forradalom tört ki. Szerencsére ott volt Jan bácsi. Az éne-
keket tanította be a gyerekeknek, és zongorán kísérte őket. 
Lukács a gyerekek felét legszívesebben azonnal hazaküld-
te volna. De Jan bácsi erélyesen tiltakozott ez ellen: 
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– Minden gyereknek játszania kell! 
– Na jó! – engedett Lukács, belátta ugyanis, hogy szük-

sége van Jan bácsira. Rá hallgattak a gyerekek, és neki 
nem került nagy erőfeszítésébe, hogy lecsendesítse a társa-
ságot. 

Nagy nehezen sikerült elosztania a szerepeket. Jó sok 
időbe telt. Azok, akiknek már semmilyen szerepecske sem 
jutott, az angyalok kórusában énekelhettek. Ez a megoldás 
mindenkit kielégített, mert 
így tényleg minden gyerek-
nek volt feladata. De az 
egyik fiúcska, a kis René, 
olyan hamisan énekelt, hogy 
Lukács kénytelen volt 
pásztort csinálni belőle. 

Rendezőjük lelkesedése 
gyorsan átragadt a gyere-
kekre is. Nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy 
megértsék, mit vár tőlük és 
mi a darab jelentése. Gyakran 
kellett figyelmeztetni őket: 

– Hé, egy angyal nem áll 
így! Ne turkálj az orrodban, 
mindenki látni fogja a közönségből. Előre ki kell majd 
fújnod az orrod, mert egy angyal nem hord zsebkendőt a 
zsebében. Hát te meg mit csinálsz? Csak nem rágózol? El 
tudsz képzelni egy pásztort, amint rágógumit rág? Gyere-
kek, egyet szeretnék ha megértenétek: Olyan karácsonyi 
darabot akarok, amelynek üzenete van! Tudjátok, mit ér-
tek ez alatt? Azt akarom, hogy úgy énekeljetek és játssza-
tok, hogy megértsék a nézők, miért jött el az Úr Jézus eb-
be a világba. 

Lukács egyre jobban élvezte a próbákat a gyerekekkel. 
Csak egy gyerek okozott neki gondot – a kis René. Nem 
mintha nem akart volna jól játszani, csak éppen a döntő 
pillanatban mindig valahol máshol jártak a gondolatai. 

– Pásztor! Mit álmodozol? Igen te, René. Megint elkés-
tél a belépéssel. Mit is kell most mondanod? Na? 

– Azt mondom, hogy… hogy… - ennél tovább általá-
ban nem jutott. 

– Csak ezt kell mondanod: „Nézzétek, világosodik!” 
Teljesen reménytelen volt az eset, Renének ez sem 

ment. Lukács már réges-rég másnak adta volna a szerepet, 
de Jan bácsi nem engedte. 

– René már csak ilyen, egy kis álmodozó. De a szöveg 
nem okoz neki nehézséget, és ha mégis megakadna, azért 
van súgónk. Vera majd megsúgja neki. 

– De nem akarom, hogy ez az egy fiú elrontsa az egész 
darabot! – tiltakozott Lukács. 

– Ugyan, biztos, hogy menni fog! – vélte Jan bácsi – 
Ha valami baki becsúszik, egyszerűen tovább kell játsza-
niuk a többieknek. Ettől még nem szenved csorbát az elő-
adás üzenete. 

Lukács nem harcolt tovább az igazáért. Jan bácsinak 
tényleg minden gyerek egyformán fontos. 

Az előadás előtt egy héttel René megbetegedett. Luk-
ács egy másik fiúnak adta a szerepét, aki a fogadóst ját-

szotta. Kitűnően ment minden. René mindenáron részt 
akart venni a próbákon még betegen is, de édesanyja nem 
engedte el. 

Azt mondta, hogy abból még nem lesz baj, ha egy pró-
bát elmulaszt az ember. Ám ez nem nyugtatta meg Renét. 
Tudta magáról, hogy rossz színész. Tulajdonképpen saját 
maga a hibás ebben, de nem tud rajta változtatni. A tanára 
is mindig azt mondta róla, hogy álmodozó. Pontosan tudta, 

mit kell mondania, de 
amikor Jan bácsi 
zongorázott és a gyerekek 
olyan szépen énekeltek, 
akkor mindenről megfe-
ledkezett, ami körülötte 
történt. Olyan volt, mintha 
igazi angyalok és pásztorok 
állnának előtte. Már ott is 
volt Betlehemben, és az Úr 
Jézusra gondolt. Aztán 
hirtelen neki kellett volna 
megszólalnia, de olyan 
gyorsan nem tudott 
visszaemlékezni arra, mit is 
kell mondania. Lukács úr 

mindig leszidta emiatt. Na de majd az előadáson menni 
fog. Ha az a sok ember mind nézi őket, akkor majd össze-
szedi magát és nagyon fog figyelni. Annyira szerette volna 
jól csinálni, hogy minden néző megértse, miért jött az Úr 
Jézus a világba. Számára teljesen világos volt. 
Mindannyiunkért… Hát ezt is énekelték. Jan bácsi beszélt 
nekik erről. Hogy az Úr Jézus azért jött, hogy az emberek 
szívében lakjon. De a legtöbben nem akarták befogadni őt. 
Csak egy istállóban talált helyet. De ő, ő be akarja fogadni 
az Úr Jézust. Jan bácsi mondta, hogy ha valaki szereti az 
Úr Jézust, akkor kérje meg Őt, hogy költözzön be a szívé-
be. Ezt Jézus meg is teszi akkor, és mindig benne marad. 
Ez a karácsonyi színdarab üzenete. 

Egész pályafutása alatt még soha nem volt ilyen ideges 
Lukács, mint a karácsonyi darab előadásának estéjén. Még 
olyan sok tennivaló volt hátra. Mindenki akart tőle vala-
mit, úgyhogy arra is alig volt ideje, hogy pár falatot bekap-
jon. 

Nagy sikert arattak a díszletek. Minden olyan valósá-
gosnak tűnt. Mintha 2000 évvel ezelőtt, Betlehem utcáin 
járna az ember. Arnold sem túlzott, amikor azt ígérte, 
hogy a hangosítással minden rendben lesz. Kitűnő volt a 
hangminőség, és olyan jól helyezte el a mikrofonokat, 
hogy az egész teremben lehet majd hallani minden egyes 
gyermeket a színpadon. Minden a terv szerint alakult. 

Már özönlöttek is befelé a terembe a várakozásteljes 
nézők. Lukács rettenetesen ideges volt. Alig győzte nyug-
tatni az izgatott gyerekeket. Még szerencse, hogy Jan bácsi 
ott volt. Nélküle nem is boldogult volna a felbolydult gye-
reksereggel. Egyszer csak ott állt előtte René. Lukács már 
nem is gondolt rá, örült, hogy ilyen egyszerűen megszaba-
dult egy problémától. A kis René nagy, várakozásteli sze-
mekkel nézett Lukácsra: 

– Meggyógyultam. 
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– Örülök neki, René. De a szerepedet oda kellett ad-
nom másnak. 

Ijedten vette észre, hogy a gyerek szemei megtelnek 
könnyel. 

– Pedig biztosan… biztosan menne… – dadogta. 
Lukács rázta a fejét: 
– Most már nem lehet rajta változtatni. Ülj le szépen a 

nézők közé, onnan mindent jól fogsz látni. 
Jan bácsi Lukács karjára tette széles kezét, és halkan 

így szólt hozzá: 
– Ezt nem teheted. Nézd csak a fiút! Katasztrófa lenne 

a számára, annyira örült ennek a mai estének. 
– És ha elrontja? 
– Akkor se dől össze a világ. De én azt hiszem, hogy 

menni fog neki! 
– Ám legyen. Szerepelhet, de nem pásztorként. – adta 

be a derekát Lukács – René, jól figyelj. Most már András 
a pásztor, ezen nem változtathatunk. Te viszont átveheted 
az ő szerepét, mint vendéglős. Amikor jön József Máriával 
és megkérdik tőled, hogy lenne-e szállás, semmit nem kell 
mondanod, csak rázod a fejed, hogy nincs. Értetted? Lát-
tad eleget a próbákon, ugye? Tehát a kellő pillanatban rá-
zod a fejed, megegyeztünk? 

René elsápadt. De Lukács már ott sem volt, annyi do-
log várt még rá. 

Pontosan nyolc órakor felemelkedett a függöny, és el-
kezdődött a darab. Minden remekül folyt. Lukács oldalról, 
a színpad mellől figyelte művét. Kitűnően játszottak a 
gyerekek, csodálatosan énekeltek az angyalok. Lassacskán 
megnyugodott. Megérte a fáradtságot, a hetekig tartó pró-
bákat. A súgólyukban gubbasztó Verának semmi dolga 

nem akadt. Olajozottan folyt az előadás. Mária és József 
megérkeztek Betlehembe. Valóban olyan fáradtnak lát-
szottak, mint akik napok óta úton vannak. Bekopogtak a 
fogadóba, mire kilépett a vendéglős a feleségével. 

– Messziről jöttünk, és nagyon elfáradtunk. A felesé-
gem ráadásul gyermeket vár. Nem lenne egy kis helyük, 
ahol meghúzhatnánk magunkat éjszakára? 

René megkövülten állt előttük, szemei tágra nyíltak 
döbbenetében. Nyitotta a száját, mintha mondani akarna 
valamit, de nem jött ki hang a torkán. A nézők körében 
nőtt a feszültség. 

– Nem – súgta Vera. René mintha meg sem hallotta 
volna. Csak bámulta Józsefet és Máriát, és patakzottak a 
könnyei. A vendéglősné mentette meg a helyzetet: a kelle-
ténél kicsit hangosabban is „nem”-et mondott, megragadta 
René karját, behúzta a házikóba, és becsapta maguk mö-
gött az ajtót. Odabentről azonban szívet tépő sírás hang-
zott fel: 

– Nem hagyhatom kint őket! … Nem akarom az Úr Jé-
zust elküldeni! – zokogta René. 

Lukács magánkívül volt dühében. Nem igaz! Ez a kis 
ügyefogyott az egészet elrontotta. Tudta előre! És ez a 
nyavalyás hangosítás, mindenki hallotta a fiú bömbölését. 

Tajtékozva fordult Jan bácsi felé. „Tönkretette az egész 
munkámat…” – akarta mondani, de torkán akadt a szó, 
amikor meglátta az öreg könnyes szemeit. 

– Azt akartad, hogy legyen a karácsonyi darabnak üze-
nete. Teljesült a kívánságod! – súgta amaz a rendezőnek. 

Lukács csak ekkor vette észre, milyen csönd lett a te-
remben. 

Forrás: http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 
 

Mária bekopogtatott… 
 
Feleségemmel együtt az Üdvhadsereg egyik gyüleke-
zetét vezettük az Egyesült Államok-beli Danburyben. 
A karácsony előtti hetek zsúfoltak vol-
tak, szentestére mindketten kimerültünk. 
Lefektettük három éves kislányunkat és 
hétéves fiúnkat. Mihelyst elaludtak, a 
feleségem még néhány gyertyát tűzött a 
fára, én pedig összecsomagoltam a 
gyerekeknek vásárolt játékokat. Mikor 
minden ajándékot becsomagoltunk és 
befejeztük az előkészületeket, még 
egyszer visszamentem a közösségi 
házba. Csípős, hideg éjszaka volt, 
szállingózott a hó. Mint egy mesebeli 
karácsonyeste. S ekkor valaki be-
kopogtatott… 
Az első karácsony visszhangja 

Mikor kinyitottam az ajtót, egy elég gondozatlanul 
kinéző nő állt előttem. „Szenteste van, de nem tudom, 
hová mehetnék” – mondta. Kétségbesettnek tűnt. 
Hajléktalan, 35-45 év közötti lehetett. Használt ruhá-

kat viselt, egy sálat például szorosan a feje köré csa-
vart, hogy valamennyire melegen tartsa magát. Hosz-

szú, fekete, borzos haja kilógott a sál alól. 
Ami az előttem álló asszonyban mégis 
feltűnt, hogy milyen kedves a tekintete. 
Bár tükröződött benne az élet gondja, 
mégis egyfajta fény sugárzott még mindig 
fiatalos szeméből. 

Behívtam és bemutatkoztam. „Mária 
vagyok” – mondta ő. Elállt a lélegzetem. 
Kétezer évvel ezelőtt Szenteste egy másik 
Mária kopogtatott. Noha mellette ott volt 
a férje, József is, mégis egymaguk voltak 
a hidegben, és szintén nem volt hová 
menniük. Most pedig ez a másik Mária áll 
itt az ajtó előtt, és segítséget kér. Hogyan 
is mondhattam volna nemet? 

Felejthetetlen emlékek 
Hellyel kínáltam az íróasztalomnál, és töltöttem 

neki egy csésze forró teát. Ahogy kortyolgatta, me-
sélni kezdett sz életéről. Mára elvesztette a munkáját, 
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otthonát és családját, pedig egykor mindez neki is 
megadatott. Láthatóan kétségek gyötörték, ezért ámu-
latba ejtett belső tartása. Ezen az estén Mária felis-
merte, hogy valójában milyen messze van attól, ami 
után vágyik. Arra is ráébredt, hogy gondjaiban és 
magányában tévesen kapaszkodott emberi kapcsola-
tokba. 

Beszélgettem vele Istenről és Jézus Krisztusról. 
Mária azt mondta, szereti az Urat és azt akarja, hogy 
életét ismét megragadja Isten. Imádkoztam azért, 
hogy ez megtörténjen. 

Az irodában volt néhány ajándék, amelyek a gyü-
lekezet karácsonyi ünnepségéről maradtak meg – így 
például egy üveg parfüm is. Odaadtam Máriának. 
Utána rövid áhítatot tartottam, együtt imádkoztunk, 
és mikor éjfélt ütött az óra, befejezésként elénekeltük 
a Csendes éjt. 

Felhívtam egy helyi szállodát, ahol az Üdvhadse-
reg időnként átmeneti jelleggel rászorultakat helyez 
el. Megbeszéltük, hogy hazafelé menet elviszem oda. 

Amikor a szálloda előtt kitettem Máriát, mosoly-
gott. Hálásan hajtottam tovább. Hálás voltam azért, 
mert karácsonykor Máriának átadhattam egy kicsit is-
ten öröméből. 

Másnap érdeklődtem felőle a hotelben, de azt 
mondták, hogy karácsony reggelén elhagyta a szállo-

dát. Soha többet nem láttam viszont, nem is hallottam 
felőle – de sosem felejtem el őt. 

Egy különleges pillanat 
Amikor arra gondolok, hogy miről szól a kará-

csony, mindig eszembe jut a találkozásom Máriával. 
Akkor még elég fiatal lelkész voltam, szerettem vol-
na megtapasztalni, mit is jelent Istennek szolgálni. 
Máriával való találkozásom hosszú időre meghatá-
rozta a szolgálatról való elképzelésemet. Megtiszte-
lőnek éreztem, hogy az Úr engem választott arra, 
hogy azt az időt, amit egyébként otthon töltöttem 
volna – Mária Isten közelében tölthette. Megértettem, 
hogy Jézus éppen ezért jött el: eljött a kirekesztette-
kért és otthon nélküliekért; az olyan emberekért, mint 
Mária. 

Jézus mondta: amit cselekszünk eggyel legkisebb 
atyánkfiai közül, azt Vele tesszük meg (Mt 25,40). 
Amikor szükségben lévő emberekkel találkozom, 
mindig is próbálok arra gondolni, hogy Jézus áll előt-
tem. Azáltal, hogy Máriának segítettem – vagy éppen 
másoknak, akiknek nehézségeik voltak – Jézusnak 
szolgáltam. Kiváltság, hogy ott lehettem azon az éjje-
len, amikor egy asszonynak arra volt szüksége, hogy 
közelebb vigyem Jézushoz, és Isten szeretetét meg-
mutassam neki. 

William Francis 
Megjelent a Lydia magazinban, 2010. decemberében 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Bizonyságtétel az imaház előkertjében lévő faliújságról 
 

Kedves Olvasó! 
 

A mögöttünk látható épület egy 
baptista imaház. Ide járok óvodás 
korom óta. Néhány éve már, hogy 
verseket és történeteket tűzök ki 
erre a faliújságra. Amikor ezeket 
keresem, az számomra is sokat 
jelent, így azt képzelem, talán 
másoknak is megmutat valamit 
Istenről. Az elbeszélések sokszor 

hétköznapi emberektől származnak, vagy róluk szólnak, 
s ez az ami engem megragad. Szeretek Istenről hallani 
másoktól, hogy hogyan munkálkodik az életükben, mert 
hiszem, hogy Ő törődik velünk, a legkisebb problémá-
inktól, az egész életünkre kiható dolgainkig. Ő az, aki 
igazából ismer és szeret. Hiszem, hogy Jézus személye-
sen megismerhető, vele valóságos kapcsolatom lehet, 
mert terve van az életemmel. Örök életet szeretne adni 
az embereknek, és értelmet az életünknek. Éppen ezért 
szeretném kicsit még közelebb hozni az olvasóhoz ezt a 
faliújságot, hogy elmondhassam, hogyan működik az én 
életemben is. 

Sokszor találkoztam már olyan felfogással, hogy aki 
hisz Istenben, azt megáldja, ami egyenlő a probléma-
mentes élettel. Ez persze nem így működik. Az áldást 
legtöbbször valahogy máshogy kapjuk, és a nehézsé-
geknek inkább célja van, nem pedig oka. 

A férjemmel idén májusban ünnepeltük első házas-
sági évfordulónkat. Nagyon hálás vagyok érte Istennek, 
igazi társ, és ahogy mondani szokás, jól megvagyunk 
együtt. Azonban a munkahelyén megérezték a válság 
hatását, és azt mondták neki, hogy, vagy leköltözik vi-
dékre, vagy nem tudnak számára munkát biztosítani. 
Fél éves különélés elé néztünk, amit én rettegve fogad-
tam. Nagyon nehezen bírom az egyedüllétet, és tudtam 
előre, hogy nem lesz könnyű.  

Nem hiszem, hogy Isten úgy akar boldoggá tenni itt 
a Földön, hogy megad minden jót, amit csak elképzelek 
magamnak. Inkább a Vele való kapcsolatomat akarja 
teljessé tenni, hogy minden körülményben örömöm le-
gyen, higgyek benne és megelégedett legyek. Ezt azon-
ban sajnos nem mindig tudom átültetni a gyakorlatba. 
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Bár nem lehet sok okom panaszra, mégis sokszor a leg-
kisebb nehézségben is elveszítem az örömömet. 

Akkor elhatároztam, hogy megerősítem magam, és 
szépen átvészeljük ezt az időszakot. A dolgok azonban 
másként alakultak, és nagyon magányosnak éreztem 
magam, sokszor hétvégenként is alig láttuk egymást. 
Sajnáltam magam, és ez kihatott Istennel és a férjemmel 
való kapcsolatomra is, gyakran még olyankor sem tud-
tam örülni, mikor együtt voltunk. Akármennyire szeret-
tem volna jó, a férjét támogató feleség és jó keresztény 
maradni, nem sikerült. Emiatt persze még jobban elke-
seredtem. 

Ma elgondolkodtam, vajon hogyan vélekedik most 
Isten rólam, amikor csak keserűség és csüggedés az 
amit fel tudok neki mutatni. Egy bibliai vers jutott az 
eszembe: „Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és 
a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19) Ez na-
gyon bátorított, hogy Isten akkor is szeret, ha nem sike-
rül valami, vagy elcsüggedek, és még Istentől is eltávo-
lodom. Ő nem távolodik el tőlem, hanem ilyenkor is 

közel van hozzám, nem a teljesítményemet nézi, csak 
szeret. 

„Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, 
szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart ha-
ragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, 
nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen 
magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szere-
tete az istenfélők iránt.” (Zsolt 103,8-11) 

Talán nem sikerült rájönnöm mi volt Istennek a célja 
ezzel az időszakkal az életünkben. Nem is szeretnék ki-
találni valamit az olvasó megnyugtatására. Sajnos nem 
mindig találjuk meg a dolgok értelmét, célját azonnal. 
De afelől azonban mindig biztosak lehetünk, hogy Is-
tenhez lehet jönni, újat kezdeni, és Ő mindig ragaszko-
dik hozzánk: 

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el so-
ha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezem-
ből.” (Jn 10,28) 

Kívánom az ünnepek idején is Isten személyes meg-
tapasztalását! 

Tarsolyné Sonkoly Eszter 
 

 

Karácsonyi bizonyságtétel 
 

„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, Őbenne bízom; az én 
pajzsom, idvességem szarva, menedékem.” (Zsolt 18,3) 

 
Két évvel ezelőtt, karácsonykor – 
Jézus születésének ünnepéhez 
közeledve – kezdődött el életem 
nagyon nehéz periódusa. 

Egy kisebb műtétre 
készülődtem, ami végül is 2009 
januárjának végén történt meg. 
Egyrészt a hosszadalmas 
kivizsgálások, majd pedig a 

sebészorvos családjában történt haláleset miatt. 
Közben egyre rosszabb lett a közérzetem is – nehe-

zen vettem a levegőt – ezért elküldtek a szívkórházba 
kivizsgálásra. 

2009 januárjának végén kaptam a tüdőgondozótól 
egy levelet, amiben arról értesítettek, hogy a 2008 ok-
tóberi kötelező tüdőszűrés eredménye miatt kontrollra 
van szükség. Mentem a megadott időpontra. A kontroll-
szűrésen megállapították, hogy a baloldali tüdőben el-
változás van. CT-re küldtek, amivel kimutatták a daga-
natot. Rögtön beutaltak a Tüdőklinikára, ahol biopsziát 
végeztek. A mintavétel kiértékelése után bizonyossá 
vált a legrosszabbtól való félelmünk. Súlyos, nagysejtes 
tüdőrák, amit sajnos nem lehet műteni. 

Ezután elkezdődtek a kemoterápiás kezelések. Hat 
kezelés lett előirányozva, általában 3 hetenként. Ez 
gyakran meghosszabbodott a nagyon rossz vérképem 
miatt. 

Közben teljesen leromlott az állapotom. Évvége felé 
megkaptam a 25 sugárkezelést is. Ez teljesen leépített. 
A tavalyi karácsonyt 40 fokos lázban, a kórházban és 
otthon az ágyban töltöttem. 

2010. februárban újabb CT-felvétel készült, ami 
progressziót (romlást) mutatott ki. 

A televízióban láttunk egy műsort, amelyben Dávid 
professzor tartott előadást daganatos betegségekről. 
Családommal elhatároztuk, hogy lehetőségeinkhez mér-
ten megpróbáljuk az általa kidolgozott módszereket 
(protokollt) végigcsinálni. (kb. 8-9 hónap) 

Márciusban kezdtük el, és most novemberben fejez-
tük be. Ez heti 3x20000 mg C-vitamin injekció infúzió-
ban történő beadását jelentette. Mellette egy speciális 
trópusi tea, immunerősítő porok és étrendváltozás sze-
repelt. Nagy örömünkre a júliusi CT-felvétel regressziót 
(javulást) mutatott. Tovább folytattuk az infúziós keze-
lést. Várakozásunk az októberi CT-re bíztatónak tűnt. 
Az eredmény: stagnálás. 2011. januárban lesz az újabb 
kontrollvizsgálat. 

A másik igen súlyos problémám a csigolyáim teljes 
tönkremenetele. Ez már régebben kezdődött, de mos-
tanra szinte a teljes rokkantságig leromlott. Nagyon sok 
fájdalomcsillapítóval tengetem napjaimat. 

„Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon, naponta szo-
morúan járok. Mert derekam megtelt gyulladással, és 
testemben semmi ép sincsen. Erőtlen és összetört va-



M A N N A   2010. december 

 12

Mérleg 
 
Bár nem tudom még, hogy jövőm mit hozhat, 
míg bennem kínnal jajgat a jelen, 
mérlegre tettem mind a jót s a rosszat, 
mit sorsom eddig juttatott nekem. 
 
Betegségem keserve arra késztet, 
hogy felnagyítsak minden bánatot, 
és elfelejtsek minden jót és szépet, 
mit jó Atyám oly gazdagon adott. 
 
De könnybe’ fürdő éber éjszakákon 
fény gyullad: áldó égi értelem, 
s ilyenkor mélyen megalázva látom: 
milyen hálátlan volt az életem. 
 
Hisz annyi drága kincsével megáldott, 
hogy felsorolni sem lehetne mind, 
s mikor vétkeztem, újra megbocsátott, 
hogy hű lehessen és hálás megint. 
 
Több jót adott Ő, mint amennyi rosszat, 
s utólag még a rossz is jóra vált. 
Most már tudom, hogy jövőm bármit hozhat, 
el nem némítja hálám himnuszát! 

Balog Miklós 

gyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. Siess 
segítségemre, oh Uram, én szabadítóm.” (Zsolt 38: 
7,9,23) 

Mindezek mellett köszönet és hála van bennem min-
den nap a jó Isten iránt, hogy még élek, és legalább va-
sárnaponként el tudok jönni az Ő házába. 

Köszönetet mondok a testvéreknek, akik betegségem 
kezdetétől imádságaikban hordoztak és hordoznak en-
gem. Ezt végig éreztem és érzem. 

Nem utolsó sorban mondok köszönetet feleségem-
nek és családom többi tagjának. Olyan sok szeretettel, 
fáradtsággal, áldozatokkal valamint bíztatással álltak és 
állnak mellettem. Nagyon nehéz két év áll mögöttünk, 
ez feleségem novemberi könnyes bizonyságtételében is 
érezhető volt. 

Mégis hálás vagyok az én Istenemnek, mert 60 éves 
koromig alig jártam orvosnál. Bejártam szinte az egész 
világot. Igaz, nem üdülés céljából, hanem mindenhol 
munkát végeztem. Ez mégis csodálatos része volt az 
életemnek. Sokat láttam és tanultam ezeken az utakon. 
Ha ezt a sok jót elfogadtam a jó Isten kezéből, mint 
adományt, akkor most nincs helye a kétségbeesésnek. 
Isten még így akar tanítani. 

Most újra karácsony van, várjuk az Úr Jézus eljöve-
telét. Az én szívem is tele van várakozással. Vajon mit 
döntött az én életemről az én Megváltóm? Akaratát el-
fogadva ünneplem most a karácsonyt, és várom eljöve-
telét. 

Az a kívánságom, hogy mindnyájunk szívében szü-
lessen meg a Megváltó Jézus! 

Balog Miklós versével fejezem be (sajnos nem túl 
vidám) soraimat. 

Ökrös Sándor 

 
 

A mennyei vonaton… 
 

Felülök a vonatra a Déliben. Fárasztó 
egy nap volt ez is. Felrakom a fülest, 
keresztény témájú zenéket hallgatok, 
hogy kicsit jobb szájízzel érkezzem ha-
za. „Jobb egy nap a Te házadban, mint 
máshol ezer” – énekli az előadó. Ez két-
ségtelen, én is így gondolom, bár ma 
nem sikerült ezt megtapasztalnom. 

„Mikor ülhetek már fel a mennyei vonatra?” – teszem fel a 
kérdést Istennek magamban. Aztán jön a csendes válasz: 
„De hisz már azon vagy!” 

Tökéletesen megszégyenülve arra a következtetésre jutok, 
hogy megint elveszett a lényeg. Elfelejtettem, hogy nem a 
láthatókra kéne tekinteni. A Biblia azt tanítja, hogy meg-
váltottak, szabadok vagyunk, nem kell az üdvösségünk 
miatt aggódnunk. Bárcsak mindig ez lebegne előttem! 
Bárcsak soha nem feledném el, hogy Ő tényleg meghalt 
értem! „Ezért nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Jézus Krisztusban adott jutalmá-
ért.” Én is futni akarok! Jössz velem? 

Bodó Dániel 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Karácsonyi Gyerekklub 
 
December 19-én, vasárnap délután 4 órakor újra imahá-
zunkban gyülekeztek a XI. kerület hátrányos helyzetű 
családok gyerekei és szüleik egy csoportja. A 97 meg-
hívottból 76-an jelentek meg, hogy egy szép és tartal-
mas délutánt töltsenek együtt gyülekezetünkben. 

Az alkalmat Horváth Ádám teológiai hallgató nyitot-
ta meg a karácsony igazi üzenetéről szóló bizonyságté-
telével. 

Ezután a fiatalok egy csoportja Nagyné Kalán Évi 
vezetésével egy új karácsonyi éneket mutatott be a je-
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lenlévőknek, amelynek a refrénjét együtt énekelte a 
népes gyereksereg. 

Majd szintén a fiatalok 
adtak elő egy színdarabot 
Pancsinellóról, a foltmanó-
ról, aki azt hitte, hogy attól 
lesz majd értékes és jó ma-
nó, ha sok haszontalan tár-
gyat gyűjt össze magának. 
De találkozott alkotójával, 
Élivel, aki fából faragta őt, 
és akkor döbbent rá, hogy 
nem attól lesz értékes vala-
ki, ha sok mindent birtokol, 
hanem attól, hogy van 
valaki, aki szereti. 

Karácsonykor Isten az 
Úr Jézus megszületésével azt üzente nekünk, hogy Neki 
mi vagyunk a legértékesebbek a világon, csak el kell 
hinnünk ezt, és el kell fogadnunk Tőle a hit ajándékát. 

A darab végén újra felcsendült az alkalom elején ta-
nult dal, és már 
mindenki ismerősként 
fújta a refrént. 

Záróakkordként pe-
dig következett az 
ajándékosztás és a sze-
retetvendégség. 

A szervező 
testvérek hálás szívvel 
köszönik Istennek, és a 
gyülekezet tagjainak, 
hogy végül 112 csomag 
gyűlt össze, több mint 
amennyire szükség 
volt, de ezeknek is 
megtalálják majd a rá-

szoruló gazdáit. 
Mindenért Istené a dicsőség! 

 
Á.J 

 

TALLÓZÓ 
 

Karácsonyi üzenet 
 

Nagyon szegény családból származó, úgymond szociá-
lis árvákat nevelünk az Alapítványunkban. Vakációkor 
a gyerekek – hiába árvák – ők is hazavágynak. Így volt 
három gyermekünk is egy családból, ahol az apuka, 
anyuka élt, de tudtam, hogy egy garázsban hajléktala-
nok, teljesen lecsúszott egzisztenciák. Nem is akartam 
hazaengedni őket, de ők mégis kérleltek. Gondoltam, 
elviszem, és este visszahozom őket. 

Délután 3-4 óra körül elmentem értük, mert korán 
sötétedik, már félhomály volt. Nem volt bevezetve a ga-
rázsba a villany, két nagy vasajtó, középen egy szerelő-
gödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek az anyuká-
hoz bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a hideg be-
tonra, a vízcseppek, mint egy-egy gyémánt csillogtak. 
Nem láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra 
vagy szilveszterre készülődtek volna. Hideg volt, sötét 
volt. Az apuka állt az ágy mellett, gyűrögette a kalapját, 
az anyuka nyakában csüngött a három gyerek. 

Szóltam, hogy „Gyerekek, gyertek, öltözzetek, me-
gyünk vissza Dévára!” 

Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a 
szép ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami 
ilyenkor belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És ak-
kor az egyik kisfiú azt mondta: „Pap bácsi, mi nem ün-
nepelhetnénk itthon, anyukámékkal?” Éreztem, hogy 
megáll bennem valami. A gyereknek nem arra van 
szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki ta-
licskában, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy 
megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülő-
ből árad. Egyfelől egy csomó limlom, másfelől az édes-
anya meleg nyaka és semmi más. És messzemenően az 
édesanya volt a nyerő! 

És akkor én azt gondoltam, hogyha Isten segít, ezt 
minden szülőnek elmondom... 
 

Böjte Csaba 
Forrás: www.devaigyerekek.hu

 
 

Ne állj meg a fejlődésben! 
 

„… nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előt-
tem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Fil 3,13-14) 

Mindannyiunknak vannak olyan területei, amelyeken folyamatosan dolgoznunk kell. Valaki azt mondta, hogy a fia-
talság nagy tévedése az, hogy azt hiszik, az intelligencia helyettesíti a tapasztalatot, míg az idős kor nagy tévedése az, 
hogy azt hiszik, a tapasztalat helyettesíti az intelligenciát. Az igazság az, hogy akár fiatalok vagyunk, akár idősek va-
gyunk, nem szabad felhagynunk a növekedéssel. Elégedettnek kell lennünk azzal, amink van, de soha nem lehetünk 
megelégedve azzal, akik vagyunk. A személyes növekedés olyan, mint a kerékpározás: vagy haladunk, vagy elesünk. 
Nos, az életed melyik területén látsz érzékelhető növekedést? És mely területen kell még növekedned? A növekedés csak 
akkor indul be, ha elismered a hiányát, elkötelezed magad mellette, és folyamatosan teszed! 

Forrás: Mai Ige 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 
 

Elérkezett az év vége. Most nemcsak a novemberi rejt-
vények helyes megfejtői kerülnek megjutalmazásra, akik: 

Ádány Balázs, Barnabás és Zsófia, Boda Péter és 
Zsolt, Kiss Anna és Zoltán, Radványi József és Tamás, 
Sztasák Janka, Zsigovics Benjámin és Dorina, és Boda 
Gábriel ☺, 

hanem az egész éves munkátokat is jutalmazzuk. 
Kívánom, hogy a 2011-es esztendőben egyre többe-

teknek legyen a Biblia lapozgatása és olvasása kedves fog-
lalatossága. 

És hogy a téli szünetben se maradjatok munka nélkül, 
következzenek hát az új feladatok, amelyeket a szokásos 
módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szük-
séges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjatok meg. 

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

8 megfejtés: Ádány Balázs és Zsófia, Zsigovics 
Benjámin és Dorina 
7 megfejtés: Sztasák Janka 
6 megfejtés: Kiss Anna  
5 megfejtés: Boda Péter, Gulyás Johanna, Kiss 
Máté és Zoltán, Sztasák Ábel és Zsófia 
3 megfejtés: Ádány Barnabás, Egyed-Kiss 
Márk, Uri Imre 
2 megfejtés: Egyed-Kiss Dániel, Radványi Jó-
zsef és Tamás, Uri Boglárka 
1 megfejtés: Ádány Máté és Rebeka, Boda 
Zsolt, Uri Benjámin, Zákány Árpád 
 
A megérdemelt jutalmak kiosztása december 25-
én, szombaton délelőtt lesz! 

Á. J. 
 

 
Óvodások (7 év alatt) 

Ezen a rajzon az angyalt láthatjátok, 
aki az első karácsonyon a pásztorok-
nak hirdette az örömhírt. 

Színezzétek ki a rajzot, vágjátok ki, és 
a nevetekkel ellátva dobjátok be a szo-
kásos dobozba. 

 

Csillagfényes éjszakában 
 

Csillagfényes éjszakában 
Hangzott fel az angyalének. 
Zengett, zúgott égen-földön, 
Örvendeztek ifjak, vének. 
 
Ez az ének karácsonykor 
Újból hangzik évről évre. 
Ó, de sokszor jutottak már 
Általa nagy békességre! 
 
Betlehemi szent csodáért 
Én is áldom az ég Urát. 
Örvendező hívő néppel 
Énekelek halleluját. 

 
Békefi Pál
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetekben a karácsonyi történethez kapcsolódó nyolc nevet, fogalmat kell megkeresnetek. Színezzé-
tek különböző színűre azokat a kockákat, amelyekben ezek találhatók. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vág-
játok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

B J Z J Á S Z O L Á M

E S Z D E S Z F A B Á

T C L J Ó Z S E F R R

L K I X Y Ö R Á M A I

E A Ö E M M N V Ö H A

H Í P Á S Z T O R O K

E W Z Ö Á K N D T M M

M M Q B Ö L C S E K Ő
 

 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
A karácsonyról szóló igeversek szavai összekeveredtek. Állítsátok helyes sorrendbe a szavakat, írjátok le a kipon-
tozott vonalra a jó megfejtést, és keressétek meg ezeket az igéket a Bibliából, hogy le tudjátok írni az igehelyeket 
is. Ha elkészültetek, a nevetekkel ellátott rejtvényt vágjátok ki, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
SZÜLETETT DÁVID ÖRÖMET NE AZ ÚR AMELY MERT VÁROSÁBAN AZ EGÉSZ NEKTEK NAGY 
AKI ÍME ÜDVÖZÍTŐ FÉLJETEK MA HIRDETEK LESZ NÉP ÖRÖME NEKTEK KRISZTUS A. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ÍZRÁELBŐL JÁKÓBBÓL CSILLAG TÁMAD KIRÁLYI SZÁRMAZIK PÁLCZA ÉS. (Károli) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AKI BETLEHEM TE SZÁRMAZIK VAGY ÍZRÁELEN EFRATAI KÖZÖTT JÚDA FOG PEDIG 
URALKODNI BÁR NEMZETSÉGEI A BELŐLED LEGKISEBB MÉGIS AZ. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DICSŐSÉGÉT LETT Ő AZ TESTTÉ LÁTTUK ÉS LAKOTT IGE AZ KÖZÖTTÜNK. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 
Szeretettel köszöntjük 
decemberben 
született test-
véreinket! 

 

 

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) 

 

„Az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsősé-
gét...” (Jn 1,14) 
 

Jézus Krisztus megérkezésével betört ebbe a látható világba a 
Menny. Jézus Krisztus, Istennek Fia áthatolt az egeken, amikor le-
jött a földre, és akkor is, amikor felment a Mennybe. Nem sokan 
látták meg ezt a dicsőséget. 

A megszületésről szóló híradás dicsőséges volt, és akik ennek 
részesei voltak, megláttak valami részt a dicsőségből. A templom-
ban Simeon és Anna is látott valamit. Később a cselekvő Jézust 
látva sokan megkérdezték: „Kicsoda ez?” Amikor elérkezett Jézus 
szenvedésének ideje, akkor még kevesebb látszott az Ő dicsőségé-
ből, pedig az egy igazi ajtónyitás volt a Menny felé. Ezt meglátta a 
lator, és a templom megrepedt kárpitja is jelezte, hogy szabad az út 
Istenhez. Ti már nem valami ismeretlen, homályos dologgal álltok 
szemben, hanem felismertétek, hogy van egy igazi ajtó, aki Jézus 
Krisztus, és aki kegyelemmel és igazsággal teljes. Fedetlen arccal 
szemlélhetitek az Ő dicsőségét. Fedezzétek fel minden helyzetben, 
hogy Ő a Dicső, Nagy Király! 

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 10 órakor istentisztelet 

– 31-én, 18,30 órakor óévi is-
tentisztelet, utána szeretetven-
dégség 

– január 1-én, 10 órakor újévi 
imaóra 

– január 2-án, vasárnap délelőtt 
imaóra és Úrvacsorai isten-
tisztelet 

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

„… és imádkozom azért, hogy a 
szeretet egyre inkább gazdagodjék 
bennetek ismerettel és igazi megér-
téssel; hogy tiszták és kifogástala-
nok legyetek a Krisztus napjára, és 
gazdagon teremjétek az igazság 
gyümölcseit Jézus Krisztus által Is-
ten dicsőségére és magasztalásá-
ra.” (Fil 1,11) 
 

Vers 
 
Most másképp ünnepelj! 
 
Nem csak az a szeretet, 
amikor kellemes, fűtött szobában 
ajándékot bontunk, osztunk! 
Milyen könnyű ünnepi hangulatban 
ölelni… 
 
Próbálj meg forró teát osztani 
kékre fagyott kezeknek! 
Teríts takarót a reszkető hajlékta-
lanra! 
Énekelj az elfekvőben magára ha-
gyott betegnek! 
Oszd meg kenyeredet, kalácsodat 
a névtelen, rongyos koldussal! 
Adj bocsánatot annak, 
aki érzéketlenül megbántott! 
Mosolyogj ingyen a szembe jövőre! 
Engedd szélnek fájdalmas keserűsé-
geidet! 
 
Mondd el az evangéliumot azoknak, 
akik előtt még nem tártad fel a meg-
váltás jó hírét! 
Tudd meg, ez is szeretet! 
S ha megteszed, ünneped igazán 
gazdag lesz! 

Guti Tünde   

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


