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Áldott karácsonyi ünnepeket és 
kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden ked-

ves Olvasónknak! 

Te mit tennél? 
 
Ha lenne egyetlen fiad, 
S szeretnéd őt nagyon, 
Oda tudnád-e adni, mondd, 
Egy hideg hajnalon? 
 
Engednéd-e, hogy jászolágy 
Várja bölcső helyett, 
Hogy istállóban, állatok 
Közt kapjon fekhelyet? 
 
Hagynád-e, hogy ha gőgicsél, 
Más lesse el szavát, 
Más fogja párnás kiskezét, 
Tükrözze mosolyát? 
 
Tűrnéd-e, hogy a munka, a gond 
Korán megtörje őt, 
Hogy esztelennek csúfolják 
Egy nagy tömeg előtt? 
 
Végignéznéd-e kínjait 
Az átkos durva fán? 
Hallgatnál-e, ha felkiált: 
„Mért hagytál el, Atyám?” 
 
Az Isten érted tette ezt! 
Jöjj, hajts térdet, fejet, 
És alázattal, boldogan 
Ismerd el, hogy szeret! 

Iványi Tiborné 
 

 

Karácsonyi Krisztus-képek 
 
Nem, nem a különböző művészeti ágak területén évszá-
zadok alatt készült karácsonyi témájú alkotásokra gon-
dolok. Még csak nem is a személyes ismeretség hiánya 
esetén mindnyájunkra jellemző fantázia-képek karácso-
nyi gyermek-Jézusát megjelenítő próbálkozásokra. 
Sokkal inkább azokra a hiteles bibliai Krisztus-képekre, 
amelyek az Ótestamentum kezdetétől a Jelenések köny-
véig újra meg újra előbukkannak. 

Ezek közül most – a damaszkuszi úton Jézus Krisz-
tussal személyesen találkozó Pál későbbi leveleiből – 
két himnikus leírásra figyeljünk. 

A Filippi 2,5–11, a klasszikus „Krisztus-himnusz” 
teljes üdvtörténeti perspektívát felvázoló, ihletett képso-

ra a karácsonyi (üdv)történeti esemény mennyei szel-
lemtörténeti hátterét is felvillantja: „aki mikor Istennek 
formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy 
ő az Istennel egyenlő…”. 

A páli képsor nem az evangéliumok részletes kará-
csonyi születéstörténetével folytatódik, hanem (ennek 
ismeretét feltételezve) a történeti kép teológiai jelentő-
ségére összpontosít: „önmagát megüresítette, szolgai 
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén”. 

A népies karácsonyi gondolatok ma gyakran megre-
kednek a történelmi esemény képies (és csak nyomai-
ban biblikus) elemeinél. Mi azonban igyekszünk ennél 
továbblépni. Ehhez nyújt buzdítást és segítő útmutatást 
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a Krisztus-himnusz eme lényegre törő, Jézus Krisztus 
üdvösségszerző megváltó munkáját megalapozó Krisz-
tus-képe. 

Az idei karácsony idején is legyen reánk jellemző 
(minden – akadályozásra is hajlamos – külsőség mel-
lett) ennek az apostoli nézőpontnak a következetes, 
nagykorú érvényesítése. 

A másik páli karácsonyi Krisztus-kép a Krisztus-
himnusznak nem nevezett, de indokoltan annak minő-
síthető Titus 2,11–14-ben tárul elénk: „megjelent az Is-
ten üdvözítő kegyelme minden embernek”. Eme summá-
zott evangélium mögött is érezzük ugyan a betlehemi 
jászol-történetet, de mennyivel többről van itt szó han-
gulati elemeknél. A törékeny – körülményei miatt – so- 

kakban szánalmat keltő gyermek-Jézus szokásos képe 
helyett a bennünket (bűneink miatt valóban szánalomra 
méltó embereket) üdvözíteni akaró Isten hiteles Krisz-
tus-képe ez. 

Mennyei Atyánk a karácsonyi Krisztus-kép által ta-
nítani is szeretne bennünket. Mégpedig arra „… hogy 
megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló vilá-
gon…”. 

Az ünnepnapokon minden hétköznapi tanulásnak, 
ugye, még az emlegetése is ünneprontásnak számítana? 
Az üdvözítő kegyelem tanítására viszont hiszem, hogy 
ezekben a napokban különösen szívesen figyelünk. 

Dr. Almási Tibor 
lelkipásztor 

 

TÖRTÉNET 

A fiú érkezik 
 

Nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony előtt. 
A lelkész elindult, hogy utolsó kísérletet tegyen a házas-
párnál, akik válás előtt álltak, s megpróbálja visszatartani 
őket ettől a lépéstől. 

Hónapok óta igyekezett, hogy lelkigondozói módon 
segítségükre legyen, de nem jutott semmire. Ma még egy-
szer, utoljára megpróbálja. 

Az asszony nyitott ajtót. A férfi az asztalnál ült, fárad-
tan, leverten. Alig észrevehető iróniával húzta el a száját: 
„Te aztán nem tudsz itt segíteni.” Az üd-
vözlés kurta volt és hideg. 

Harminckét esztendeje éltek egymással. 
Néhány éve azonban valahogy nem tudtak 
zöld ágra vergődni. A háború elidegenítet-
te őket egymástól. A viszálykodás elérte 
tetőpontját, néhány napon belül végleg 
válni akartak. 

A lelkigondozó még egyszer bevetette 
minden energiáját, hogy az utat egymás fe-
lé ismét szabaddá tegye. Szólt a szeretetről 
és megbocsátásról, megpróbált az értelem-
re hatni, de úgy érezte, hogy a szélnek be-
szél. A házastársak tompán, közömbösen a 
padlót bámulták. Végre feltette mindkettő-
jüknek a kérdést: „Mi legyen tehát?” A fér-
fi vonásai megkeményedtek. Ajkáról szaggatottan,  színte-
lenül hangzott a kijelentés: „Amit már elhatároztunk. To-
vábbi együttélés a feleségemmel számomra pokol lenne.”  
Aztán mind a hárman hallgattak. 

A következő pillanatban a csengő éles hangja vágta 
ketté a némaságot. Férj, feleség kérdő tekintettel néztek 
egymásra: ki jöhet ilyen késő este hozzájuk? Kint még 
egyszer megnyomták a csengőt. Az asszony felállt, hogy 
ajtót nyisson, az előszoba kilincsét behúzta maga után. 

Nem csekély meglepetésére a táviratkihordó postás állt 
előtte. A mit sem sejtő asszonynak átnyújtott egy boríté-
kot: „Sürgöny Friedlandból.” A nőt tőrdöfésként érte. 
Most, éppen most kell a fiúnak hazajönnie a háborúból, a 

fogságból kétszeres hontalanságra! Egyik összeomlásból a 
másikba. Fáradtan tépte fel a borítékot, és olvasta: „Ma 
megérkeztem Friedlandba. Holnap otthon vagyok – 
Harald.” 

A férfiak odabent némán várakoztak. Az asszony végre 
bevánszorgott a szobába, megállt az ajtóhoz támaszkodva, 
tekintetét kérdőn, reménykedve férjére szegezte. Végre a 
férfi is rápillantott. Nyugtalan lett. Akkor kitört az asz-
szonyból: „A fiú érkezik!” A férj rámeredt, s egy idő múl-

va akadozva kérdezte vissza felesége 
szavait: „A fiú érkezik?” A nő csak bó-
lintott, szeméből hullottak a könnyek. 

A férfi önuralma egyszerre odalett. 
Zokogva rejtette kezébe az arcát. De 
csakhamar összeszedte magát. Remegve 
felállt, anélkül hogy tekintetét levette 
volna feleségéről. Lépésről lépésre köze-
ledett felé, míg végre ott álltak egymás 
mellett. Nem szóltak egy szót sem, de a 
két szempár mindent elmondott. És az-
tán megtörtént a csoda: a férj gyengéden 
megsimogatta felesége karját. Elfelejt-
keztek róla, hogy harmadik is van a szo-
bában. 

Ez a harmadik ámulva nézte végig az 
egészet. De azonnal megértette, mi a helyzet: amivel hó-
napokon át nem tudott megbirkózni, azt itt egyetlen mon-
dat, egyetlen másodperc alatt elvégezte: „A fiú érkezik!” 
És rögtön ráeszmélt: itt már nincs semmi dolga. Óvatosan, 
halkan felállt, és észrevétlenül elhagyta a szobát. 

Lépései újra ott kopogtak a szürkés, ködös decemberi 
estében. De járása lendületet kapott. Szívében ujjongott a 
rövid kis mondat: „A Fiú érkezik!” 

Advent és karácsony ugyanezt az üzenetet hozza: „A 
Fiú érkezik!” Nem tehetne nálunk is csodát? 

Ernst Decker 
(A fiú érkezik c. gyűjteményből) 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
2002-ben érkezett gyülekezetünkbe Almási Kornél testvér, feleségével, Gyopárral, hogy énekkarunk vezetője legyen. Kis-
lányuk, Rubina akkor már ott növekedett édesanyja szíve alatt. Az azóta eltelt több mint öt év alatt, örömmel hallhattuk, 
ahogyan zenei szolgálataikkal gazdagították gyülekezetünket. Mivel mindketten karácsony táján születtek, ennek aktuali-
tásához kapcsolódva ismerhetjük meg eddigi életük néhány meghatározó eseményét. 
 
– Kérlek, beszéljetek arról, hogy milyen családba szü-
lettetek, kik a szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol teltek 
gyermekéveitek? 
Kornél: Apai nagypapám (Almási Mihály) lelkipásztor 
volt, akinek dömsödi szolgálati ideje alatt ismerték meg 
egymást szüleim, akiket jól ismernek a testvérek, hiszen 
jelenleg a budai gyülekezetben szolgálnak. Szüleim el-
ső, noszvaji szolgálati helyükön voltak, amikor nővé-
rem után másfél évvel megszülettem. Lelkészcsalád lé-
vén sokat költöztünk: Békéscsaba, Cleveland (USA), 
újra Békéscsaba, Hajdúböszörmény – ezek voltak 
gyermekéveim egyes állomásai. 1995 nyarán kerültünk 
Fótra, ahol jelenleg is élünk. Nővérem – Enikő – Urbán 
Gedeon lelkipásztor  felesége, négy gyermek édesanyja. 
A zene szeretetét és a szolgálat fontosságát láttuk és ta-
nultuk meg 
nagyszüleink, 
szüleink életéből. 
Anyai nagypapám, 
Tassi Imre a 
dömsödi énekkar 
vezetője volt; sok 
szép emlékem van 
a közös 
muzsikálásokról. 
Almási 
nagymamám 
verseiből és 
énekeiből már több 
feldolgozásom is 
készült. 
Gyopár: Baptista 
családba születtem 
második 
gyermekként. Szüleim Nemeshegyi Pál és Nagy Alice. 
Négyen vagyunk testvérek, mindannyian megtértünk, 
gyülekezetbe járunk. Bátyám és húgom már családos, 
gyermekeik is vannak, öcsém még a szüleimmel él. 
Komoly, imádkozó nagyszüleim voltak, akiktől „áldást 
örököltünk”. Apai nagypapám, Nemeshegyi Gyula lel-
kipásztor volt. Hencidai származású, így a budai gyüle-
kezetből is többen ismerték őt. Édesanyját elveszítette, 
így orosz apja egy baptista lányt vett el feleségül, hogy 
felnevelje a gyerekeket: így térhettek meg ők is. Anyai 
nagyapám (Nagy Gábor) teljesen árva fiúként került 
Mikes Benjáminné, Márti néniékhez, akik befogadták 
szolgálónak. Papa itt találkozott először baptistákkal, és 
így fogadta el az Úr Jézust. (Amikor ebbe a gyülekezet-
be kerültem, már ismertem a történetet, de itt találkoz-

tam Márti nénivel, aki azóta is sokat mesélt erről). 
Nagyszüleimtől kezdve tehát mindenki baptista a csa-
ládban: nagybátyám, és néhány unokatestvérem is lel-
kész. Nagypapám lelkipásztorként került Fótra, így 
apukám itt ismerkedett meg anyukámmal, aki a fóti 
gyülekezetbe járt. Két év kivételével mindig Fóton él-
tem. A mai napig nagyon összetartó család vagyunk. 
Mindig, mindenben számíthatunk egymásra. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek, milyen volt 
az ifjúsági élet? 
Kornél: A hajdúböszörményi ifjúságban eltöltött évek 
alatt konferenciákat szerveztünk, zenei csoportot indí-
tottunk, mellyel szolgálhattunk több gyülekezetben is. 
Jellemző volt ifjúságunkra, hogy hetente több közös 
programunk is volt. 

Gyopár: A fóti 
gyülekezetben egy olyan 
generációval nőttem fel, 
amelyik lelkes, tevékeny 
ifjúság volt. Szerettünk 
együtt lenni: kirándulni, 
szánkózni, táborozni. Az 
éneklés vezetésének 
szolgálatát sokszor én 
végeztem, sőt néhány évig 
az ifjúság egyik vezetője is 
voltam. 
– Hogyan történt 
megtérésetek, milyen út 
vezetett a Megváltóval 
való találkozáshoz? Hol és 
ki által történt a 
bemerítésetek? 
Kornél: Édesapám merített 

be a hajdúböszörményi gyülekezetben, 1991-ben. Mivel 
baptista családba születtem, sokáig azt gondoltam, hogy 
a gyülekezetbe, bibliakörbe, ifjúságba járás elegendő 
ahhoz, hogy Istennek tetsző életet éljek. Ő azonban rá-
vezetett arra, hogy saját erőmből nem tudom az üdvös-
séget elnyerni, csak alázattal elfogadni Jézust személyes 
Megváltómnak. 
Gyopár: Hívő családban felnőve talán nehezebb rádöb-
benni arra, miért is van szükségem Jézusra, de 1988-
ban, az egyik tahi táborozás során megszólított Isten. 
Rájöttem, hogy „mindnyájan tévelyegtünk, mint a ju-
hok” (Ézs 53,6), és nekem is szükségem van a megté-
résre. Nagyon boldog voltam, miután meghoztam ezt a 
döntést. A tábortűznél bizonyságot tettünk, és elénekel-
tük azt az éneket, hogy „Eldőlt a szívemben, hogy köve-
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tem Jézust”. Ez volt az első bizonyságtételem. (A budai 
gyülekezetből sok gyermeket itt ismertem meg Tahiban, 
mert együtt táboroztunk minden évben.) Hazaérve lel-
kipásztoromnak rögtön szóltam, hogy szeretnék 
bemerítkezni, akár egyedül is, de néhány hét múlva 
unokatestvéremmel együtt pecsételtük meg döntésünket 
a fóti gyülekezetben, Lukács Gyula testvér által. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek, ezek hogyan változtak az évek 
során? 
Kornél: Elsősorban zenei tanulmányaimat kamatoztat-
tam a szolgálatban. A Magyar Continental Singers cso-
port tagja voltam éveken keresztül, mint basszusgitáros. 
A hajdúböszörményi gyülekezetben kezdtem el a kar-
vezetést, mivel éveken át részt vettem a baptista egy-
házzenei tanfolyamon, ahol később tanárként vállaltam 
szolgálatot. Fóton, Dunaharasztiban és a Budai gyüle-
kezetben voltam zenei vezető: karvezetést, hangszeres 
kíséretet, zeneszerzést, hangszerelést egyaránt vállaltam 
ezeken a helyeken. 
Gyopár: Istenhez való hűségem, ragaszkodásom kiala-
kulásában nagyon fontos szerepe volt a szolgálatoknak, 
melyeket végeztem. A gyülekezetben az énekkarban, az 
ifjúságban szolgáltam, a bibliakörben szintén tanítottam 
a kisebbeket, és az énekelést is én vezettem. Nyaranta 
Tahiban és Tóalmáson lelkigondozó segítőként szolgál-
tam évekig. A nyári baptista ifjúsági táborokban az 
éneklésben, csoportvezetésben segíthettem. A Baptista 
Ifjúsági Kórus tagja voltam nyolc évig, és a  Falumisz-
szióval is nagyon sokat szolgáltam Magyarországon és 
Kárpátalján is. Rengeteg élménnyel és  tapasztalattal 
gazdagodtam az évek alatt, és nagyon hálás vagyok Is-
tennek, hogy mindezt átélhettem Vele. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát ta-
nultatok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi munkahe-
lyeiteken ? 
Kornél: Az általános iskolát Békéscsabán és Hajdúbö-
szörményben végeztem, emellett 6 éves koromtól zene-
iskolában tanultam hegedülni. 14 évesen felvételt nyer-
tem a debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolá-
ra. A debreceni konzervatóriumban hegedű és szolfézs-
zeneelmélet szakokon tanultam, emellett erre az idő-
szakra tehető basszusgitár és nagybőgő tanulmányaim-
nak megkezdése.  Felsőfokú tanulmányaimat a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneelmélet 
és karvezetés, és a BTA egyházzenei szakán végeztem. 
Közben szereztem meg basszusgitár előadóművészi 
diplomámat. Egyetemi éveim óta tanítok a Fóti Önkor-
mányzati Zeneiskolában. A BTA kántor szakán a 
himnológia és kortárszene tanszéken vagyok tanszékve-
zető főiskolai docens.  
Egyházi tevékenységeim során vezettem a BTA kóru-
sát, a kántor szak együttesét, mellyel az ország több 
gyülekezetében is szolgálhattunk közösségünkön belül 
és kívül egyaránt. Tagja vagyok a Baptista Zeneügyi 
Bizottságnak, részt vettem az új gyülekezeti énekes-

könyvünk szerkesztésében. Többször hívtak meg kórus-
fesztiválokra vezényelni, zenei versenyekre zsűritagnak. 
Másfél éve – az egyházvezetés felkérésére – elvállaltam 
egy központi baptista együttes megszervezését és veze-
tését. A több mint 40 fős Joy Gospel Music együttes 
életében folyamatosan tapasztaljuk Isten áldását. Bár 
sok időt, energiát és áldozatot igényel tőlünk ez a szol-
gálat, szívesen végezzük. 
Zeneszerzői munkáim mellett rendszeresen koncertezek 
itthon és külföldön; stúdiómunkákban, lemezfelvétele-
ken veszek részt.  
Gyopár: Fóton, majd Budapesten végeztem el az általá-
nos iskolát és a gimnáziumot. Isten úgy vezetett (mivel 
a szolgálataim során is gyerekek és fiatalok közt szol-
gáltam), hogy pedagógus legyek, így az ELTE Tanár-
képző Főiskoláján magyar-könyvtár szakon végeztem. 
Közben nyolc évig tanultam magán ének szakon zene-
iskolákban. A főiskola utolsó félévében már tanítottam 
a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumban, 
ahol jelenleg is dolgozom. Nagyon szeretem a hivatá-
somat, s mivel keresztyén iskolában tanítok, számtalan 
missziós lehetőség adódik a gyerekek és szüleik között. 
Saját osztályom most hetedikes, felső tagozaton tanítok 
magyar nyelvet és irodalmat, vezetem az iskolai könyv-
tárat és a humán munkaközösséget, áhítatot tartok és 
éneklést vezetek az iskolai alkalmakon.  
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan veze-
tett Isten titeket a párválasztásban? 
Kornél-Gyopár: Családunkban már klasszikus példa, 
hogy a lelkipásztorcsalád felnőtt gyermekei társukat a 
következő szolgálati helyen találják meg. Mindkettőnk 
szülei így találkoztak először, és mi is. 1995-ben  került 
Fótra az Almási család. A gyülekezeti közös (főleg ze-
nei) szolgálatok vittek bennünket közel egymáshoz. Jó 
volt biztosan tudni, hogy mindkettőnket Isten vezetett 
ebben a kérdésben. Jövő augusztusban leszünk 10 éves 
házasok. 
– Miként indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 
Kornél: Másfél évig voltunk jegyesek, hogy mindketten 
befejezhessük tanulmányainkat. Az első év kivételével 
szüleimmel egy házban, de külön lakásban lakunk. Kü-
lön kegyelemnek tartjuk, hogy a szolgálatban is együtt 
tud használni bennünket Isten, és erre az eltelt évek 
alatt számtalan lehetőség adatott. Nővérem menyegző-
jére írtunk először közös dalt, hogy azzal köszöntsük 
őket. Ekkor még csak jegyesek voltunk.  
Gyopár: Én ekkor írtam először dalszöveget. Azóta már 
több mint ötven közös kompozíciónk van: kórusmű, 
férfikar, ifjúsági és gospel zene, gyermekének egyaránt 
található köztük. (Ezek közül többet hallott a gyüleke-
zet is. Karácsonykor a gyermekek fogják elénekelni 
legújabb közös szerzeményünket). A menyegzőnkön is 
énekeltünk egy közös dalt, ami után azt mondta nagybá-
tyám, Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor, hogy azt kíván-
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ja, hogy ahogy a szöveg és a dallam illeszkedik dala-
inkban, mi is úgy egészítsük ki egymást az életben. 
– Kislányotok Rubina, milyen változást hozott közös 
életetekbe? 
Kornél-Gyopár: Rubina érkezését valóságos csodaként 
éltük meg: ajándékként kaptuk az Úrtól. Ma már nagy-
csoportos óvodás, és szeptemberben iskolába megy. 
Nagyon sokat tanultunk türelemből, szeretetből, mióta 
velünk van. 
– Hogyan vezetett Isten abban titeket, hogy itt Budán 
vállaljatok szolgálatot? Most, hogy ezt részben letetté-
tek, hogyan tovább? 
Kornél: Ádány Mihály és Gulyás Jenő testvérek keres-
tek meg azzal a kérdéssel, hogy elvállalnám-e a gyüle-
kezetben a zenei vezetést. Sok örömöt, áldást éltünk át 
ebben a szolgálatban az elmúlt öt és fél év alatt. Mivel a 
gyülekezeti munkán kívül is számos szolgálati terüle-
tem van, és munkahelyeimen is elfoglaltabb lettem, 
nem tudtam tovább vállalni az énekkar vezetését. Isten 
akaratát keressük továbbra is a jövőnkre nézve. 
– Kérlek, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten titeket eddigi hívő életetekben? 
Kornél-Gyopár: Amikor szülők lettünk, akkor éltük át 
igazán, mit jelent aggódni a gyermekünkért. Rubina 2 
éves koráig sokat volt beteg. Immunhiány miatt óvodá-
ba sem akarta engedni a gyermekorvos, mert nem véde-
kezett a betegségekkel szemben. Sokan és sokat imád-
koztunk érte, és az Úr meggyógyította. Ez egy valósá-
gos imameghallgatás az életünkben. 
Ami napi odafigyelést és küzdelmet jelent az életünk-
ben, az az, hogy mindketten nagyon elfoglaltak va-
gyunk. Tudatosan kell terveznünk, hogyan töltsünk ele-
gendő időt a családdal és kikapcsolódással,  mert szinte 

egyáltalán nincs szabadidőnk, mivel Kornél szombaton 
is tanít. Nehéz megtartani az egyensúlyt szolgálat – 
munka – család közt, hogy egyik se sérüljön. 
– Van-e kedves igétek, éneketek? 
– Kornél-Gyopár: Kedves igéink: „Azt pedig tudjuk, 
hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” 
(Róma 8,28) 
„Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamo-
dókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására.” (Jer 
Sir 3:25-26) 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-
gem.” (Fil 4,13) 
Kedves énekünk nagyon sok van. Közülük néhány, amit 
a gyülekezet is ismer: Tizenkét sereg angyal, Nagy Iste-
nem, Ha Isten békéje, Megváltóm szól nekem. 
– Van-e valamilyen kedves történetetek abból az apro-
póból, hogy mind a ketten karácsony közelében születte-
tek? 
Kornél-Gyopár: Különlegesnek tartottuk, amikor kide-
rült, hogy mindketten karácsony körül születtünk (Kor-
nél 23-án, Gyopár 22-én), még nagyobb meglepetés 
volt, amikor megtudtuk, hogy anyukáink pedig kará-
csonykor (24-én és 26-án). Fontosnak tartjuk, hogy 
mindig együtt emlékezzünk meg a szülinapunkról, és ne 
vonjuk össze a karácsonyi ünnepléssel. Ez gyerekko-
runkban is így volt, és ezt a szokást megtartottuk. 
– Köszönöm, hogy megosztottátok velünk eddigi életetek 
fontosabb eseményeit. A további úthoz ezzel az igével 
kívánom Isten áldását: 
„Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad 
nekem Istenem a sötétségben. … Az Isten útja tökéletes, 
az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá 
menekülnek.” (Zsolt 18,29,31) 

Ádány Judit 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Biztos Szikla bemutató és képzés Zilahon 2007. november 16-18-án 
 

Heten indultunk útnak péntek reggel Zilahra: Rozgonyi 
István, az YFC munkatársa, és a Budai Baptista Gyüle-
kezet Biztos Szikla klubjának munkatársai (Bodó Dáni-
el, Gulyás Zsombor, Jenei Péter, Nagy Jánosné, jóma-
gam és feleségem, Éva). Jól összeszokott csapat ez a 
mienk. 2007. januárjában kezdtük a klubokat Budán, 
heti rendszerességgel, Istvánt pedig már harmadik alka-
lommal kísértük el. Tavasszal Kárpátalján népszerűsí-
tettük a klubot, nyáron egy balatoni táborban egy héten 
át napi két klubot tartottunk az érdeklődőknek. 

Zilahra délután érkeztünk meg. Vendéglátóink, a he-
lyi református gyülekezet képviselői nagy szeretettel és 
finom vacsorával fogadtak. Este felkészültünk a másna-
pi alkalomra. Szombat délelőtt István vezetésével került 
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sor a képzésre. Mi főleg tapasztalatainkkal járultunk 
hozzá ehhez. 

Délután 5 órakor kezdődött maga a klub: 15-20 főre 
számítottak a szervezők, ebből tizenegynéhány fiatal je-
lent meg, no meg az érdeklődő szervezők a helyi gyüle-
kezeten kívül is. Témánknak az "Érzelmek" fejezetet 
választottuk, saját játékokkal kiegészítve. A klub sze-
rintünk is és a résztvevő fiatalok visszajelzései alapján 

is igen jól sikerült. Kérdésünkre, hogy egy rendszeres 
helyi klubra eljönnének-e, a válasz egyöntetű igen volt! 

Az út közvetlen eredményeként akár két-három új 
klub is beindulhat, és reméljük, hogy ez újabb érdeklő-
dőket vezet majd Jézus Krisztushoz! 

Kis csapatunk már alig várja a következő utat! 
Nagy Péter 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején…” 
 

Már hetekkel előtte imádkozva készült gyülekezetünk 
arra az evangélizációs alkalomra, amelyre december 9-
én, vasárnap délelőtt került sor imaházunkban. 

Dr Almási Tibor lelkipásztor testvér köszöntője 
után, Szlepák Lajos kartali lelkipásztor testvér a Préd 
11,9 és 12,1 igeszakasz alapján hirdette az Istenünktől 
jövő jóhírt. 

Testvérünk több példát is felsorakoztatott szolgála-
tában, amelyekkel a megtérés fontosságára hívta fel a 
jelenlevők figyelmét. Ezek közül az egyikben arról 
hallhattunk, hogy ha valaki csak 2 cm-re van a víz fel-

színe alatt, az ugyanúgy megfullad, ha nem kerül ki on-
nan időben, mint az, aki 500 méter mélyen van. 

Ezt a példát állította párhuzamba Szlepák testvér 
azzal, hogy üdvösségünk szempontjából mindegy, hogy 
nagyon mélyről, sok bűntől megterhelve jövünk Urunk-
hoz, vagy hívő családban felnevelkedve, a tiszta életre 
törekedve ismerjük fel bűnös voltunkat. Mindkét eset-
ben csak Jézus vére az, ami megtisztít minket, csak Őt 
elfogadva lehetünk megváltott emberek. 

 

Ünnepi összejövetelünket több szolgálat is gazdagí-
totta: az énekkar szolgálata, az Erdélyből jött teológus 
testvéreink (Kiss Lehel, Szabó Szilárd, Deák Zsolt – ld. 
a fényképet) bizonyságtétele, és a gyülekezetből verssel 
(Zákányné Megyeri Eszter, Zákány Etelka), énekkel 
(Almásiné Nemeshegyi Gyopár) és bizonyságtétellel 
(Tóth Péter, Kiss Pálné) szolgáló testvéreink szolgálata. 

Kívánjuk, hogy azok a kereső lelkek, akik még nem 
döntöttek Urunk kegyelme mellett, minél előbb tegyék 
meg ezt, hogy ők is az Atya áldottai lehessenek! 

Á. J. 

„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jön-
nek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, me-
lyekről azt mondod: nem szeretem őket.” (Préd 12,1) 
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Karácsonyi Gyermekklub 2007 
 
Az Úr kegyelméből idén negyedik ízben rendezhettünk 
Gyermekklub-alkalmat a XI. kerületben élő szociálisan 
rászoruló családok számára. December 16-án, vasárnap 
délután a 102 meghívott gyermek közül 78-an jöttek el 
szüleikkel, nagyszüleikkel. Így az imaház földszinti ré-
sze teljesen megtelt a vendégeinkkel, akiknek egy ré-
szét már ismerősként üdvözölhettük, más részük viszont 
most járt nálunk először. 

Kedves színfolt volt alkalmunk kezdetén Vadas 
Nagy István és Marika (akik rendszeresen járnak a Gye-
rekklubra), hegedűn és zongorán előadott zenei szolgá-
lata. 

Ezután Nagy Péter, a gyülekezet ifjúsági vezetője a 
karácsonyi történet igéivel üdvözölte a megjelenteket, 
majd vidám éneklés vette kezdetét Gulyásné Ádány Tí-
mea vezetésével. A közismert karácsonyi dalokat a mi 
gyermekeink kísérték: Ádány Rebeka hegedűn, Ádány 
Szilvia zongorán, Ádány Balázs furulyán és Zsigovics 
Virág xilofonon. 

Az este fénypontját ismét Laci bácsi (Kiss László) 
rajzos evangélizációja jelentette, aki a Legnagyobb 
Ajándékra, az Úr Jézus Krisztusra irányította a gyer-
mekek figyelmét. Világossá tette, hogy aki hittel befo-

gadja Őt, az igazi belső szabadságot, valódi szeretetet 
és örök életet nyer. 

 
Nagy várakozás előzte meg az ajándékosztást, amelyet 
a gyülekezet tagjainak áldozatkészsége tett lehetővé. A 
Baptista Szeretetszolgálat „Tízezer gyermek karácso-
nya” programjához kapcsolódva végrehajtottuk a mi kis 
akciónkat: a Gyermekklub előtti két hétben a testvérek 
56 cipősdobozt töltöttek meg szeretettel: sok hasznos és 
értékes ajándékkal 0–14 év közötti fiúk és leányok 
számára. A szétosztásban Nagyné Zsuzsának a fiatalok 
segítettek. Öröm volt nézni, milyen izgatottan bontották 
ki a gyerekek a szépen becsomagolt dobozokat, és vet-
ték birtokba a bennük található kincseket. 

Az este szeretetvendégséggel zárult; a finom kalács 
és meleg tea elfogyasztása közben beszélgetésre is lehe-
tőség nyílt. 

Könyörögjünk, hogy az elhintett igemagvak termé-
keny talajba hulljanak, és bőséges gyümölcsöt teremje-
nek! 

Kolozs Nagy János
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Lássék lelkemben Jézusnak békéje, 
Tiszta szíve és mennyei szent lénye! 

Kar: Ó, szállj, Szentlélek ránk, 
Álld meg szívünk és szánk, 
S bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége! 

Lássék lelkemben Jézusnak fensége, 
Tisztán ragyogjon általam szent fénye! Kar: 

Lássék lelkemben Jézusnak kegyelme, 
Hű, megbocsátó, segítő készsége! Kar: 

MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

Hogyan lettem az Úr Jézus követője? 
 

Szüleim hívő baptista emberek 
voltak. Hárman voltunk 
testvérek. Mi még szüleink 
megtérése előtt születtünk, 
ezért mi a katolikus vallásra 
lettünk megkeresztelve. 

A pesterzsébeti 
gyülekezetből – ahol szüleim 
bemerítkeztek – 1935 körül 
kerültünk át az angyalföldi 

gyülekezetbe, lakásváltozás miatt. 
Szüleinkkel együtt mi, gyerekek is rendszeresen 

részt vettünk a gyülekezeti istentiszteleteken. Szor-
galmasan jártunk a vasárnapi iskolába, így alkalmam 
volt az Igét már kisgyerekkoromban magamba szívni, 
szívembe zárni. 

A baj akkor kezdődött, amikor iskolába kezdtünk 
járni. Abban az időben kötelező tantárgy volt a hittan 
óra. Az iskola szervezésében kötelező volt a közös mi-
sehallgatás. A hiányzást írásban kellett a szülőnek iga-
zolni. Így aztán a család vasárnapi programja úgy ala-
kult, hogy a gyerekek 8-9 óráig misén voltak, 10 órától 
a gyülekezeti istentiszteleten, utána vasárnapi iskolá-
ban, este ismét istentiszteleten. 

Nekünk gyermekeknek ezt nehéz volt feldolgoz-
ni, a szülőknek pedig nagy volt a felelősségük gyer-
mekük lelki nevelése miatt. 

A háború után úgy alakult az életem, hogy a csa-
láddal a Tolna megyei Bölcskére – édesanyám szülő-
falujába – költöztünk. Engem ott egy katolikus iskolá-
ba írattak be a szüleim, ahol apácák tanítottak bennün-
ket. Ez a tény az én további életemet meghatározta. Et-
től kezdve kizárólag a katolikus vallást gyakoroltam, 
ebben a hitben jártam. A gyülekezetből teljesen elma-
radtam, csak nagy ritkán mentem el a mama unszolá-
sára. Emlékszem még Hargas Kálmán bácsi igehirde-
téseire, amelyeket egy kicsiny, imaházzá átalakított 
szobában tartott. De én már csak a misékre jártam 
szorgalmasan. 

Aztán később katolikus férjem lett, így gyerme-
künket is ebben a hitben neveltük. Akkor már tilos 
volt az iskolában a hittan tanítás, így kislányomat a 
templomi hittan órákra vittem el. 

Később azt történt, hogy a férjem – mert ő kato-
natiszt volt – az 56-os események után kérte a leszere-
lését. A katonaságtól leszerelték ugyan, de ettől kezd-
ve a kis család nyugalma megszűnt. Rendszeresen 
megfigyeltek bennünket, minden lépésünkről tudtak. 
A férjemet állandóan zaklatták, kihallgatások sora 
kezdődött. Egy alkalommal megfenyegették azért, 
mert tudomásukra jutott, hogy a családja rendszeresen 

templomba jár. Nagyon félt, és én is féltettem őt, ezért 
aztán egyre ritkábban mentünk misére, majd egy idő 
után teljesen elmaradtunk. 

A mama ebben az időben még többet imádkozott 
értünk, látta, hogy a lelki életünk teljes válságba ke-
rült. 

1986 karácsonyán 30 évi házasság után a férjem 
örökre itt hagyott bennünket. Egyedül maradtam, fizi-
kai és lelki támasz nélkül. Ez utóbbiért csak magamat 
hibáztathattam, mert mint később megláttam, Isten so-
ha nem hagyott el engem, csak én lettem hűtlen hozzá. 
A férjem elvesztése szörnyű fájdalmat okozott, nem 
találtam sehol és senkinél megnyugvást vagy vigaszta-
lást. 

Egy alkalommal belső indíttatást éreztem, hogy 
betérjek egy templomba. Bementem. Sötét volt, né-
hány ember volt csak ott. Akkor én az utolsó padban, 
ahol a legsötétebb volt, letérdeltem, jól kisírtam ma-
gam és imádkoztam. Kértem Istentől, hogy könnyítsen 
a fájdalmamon, segítsen elviselni, mert minden erőm 
elfogyott. Isten meghallgatott, vigasztalást adott, meg-
könnyebbülve mentem haza. 

Ettől kezdve újra rendszeresen eljártam a misék-
re. Szerettem oda járni, de volt valami hiányérzetem, 
magam sem tudtam, hogy mi. Voltak olyan szokások, 
szertartások, amelyekkel nem tudtam azonosulni. 

Egy alkalommal a rádióban baptista félóra volt. 
Innen tudtam meg, hogy újra megjelent a „Hit Hang-
jai” énekes könyv, amit az újpesti baptista imaházban 
meg lehet vásárolni. Ez megragadta a figyelmemet, 
eszembe jutottak a gyülekezeti énekek. Egyre többször 
énekeltem magamban, de soknak már csak töredéke-
sen tudtam a szövegét. 

Röviddel ezután a TV-ben a kispesti gyülekezet-
ből közvetítettek istentiszteletet. Amikor az énekkar 
által felhangzott a régi időből jól ismert ének – Lássék 
lelkemben… –, megdobbant a szívem. Nem tudtam to-
vább halasztani a dolgot, elmentem Újpestre megvásá-
rolni a „Hit Hangjait”. 
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Az Úr csodásan működik. Amikor Újpestre ér-
tem, a könyvterjesztő már bent ült a teremben, kezdő-
dött az istentisztelet. Az ajtónál őrködőnek elmond-
tam, hogy miért jöttem. Ő kedvesen hívott, hogy üljek 
be én is, és majd az istentisztelet végén megvehetem a 
könyvet. 

Beültem tehát az utolsó padba. Ezután a szószék-
re lépett a lelkipásztor, Révész Benjámin, és felolva-
sott két sort a Bibliából, majd becsukta azt. Meglepőd-
tem és azt gondoltam magamban, hogy „na, kíváncsi 
vagyok, mit tud mondani erről a két mondatról”. „Ezt 
mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a 
szabadulás napján megsegítelek.” (Ézs 49,8) – ezt az 
igét sohasem felejtem el. 

Őszintén meg kell mondanom, hogy nagyon meg-
szégyenültem az igehirdetés hallatán, olyan nagy lelki 
élményben volt részem. Ekkor elhatároztam, hogy 
gyakran fogok ide eljönni. Megvettem a „Hit Hangja-
it”, melyet úgy vittem haza, mint egy kincset. 

Elhatározásomat tett követte, minden vasárnap ott 
voltam az istentiszteleten. Úgy éreztem, hogy megta-
láltam, amit kerestem, nem volt többé hiányérzetem. A 
gyülekezet tagjai segítettek minden lelki problémám-

ban. Úgy éreztem, hogy egy szerető közösségre talál-
tam, ahol az élő, igaz Igét hirdetik. Hiszem, hogy Isten 
vezette ide az utamat. Néhány hónap múlva jelentkez-
tem a törekvők órájára, ahol azután a sok-sok kérdé-
semre megkaptam a választ. Tele volt a szívem kérdé-
sekkel, mert a Bibliát nagyon kevéssé ismertem. Amit 
tudtam, azt is tévesen értelmeztem. Az órákon tanulta-
kon keresztül jobban megismertem az Úr Jézust, köze-
lebb kerültem hozzá. Megértettem, hogy szükséges 
nekünk újjászületni. Rádöbbentem, hogy eddig milyen 
téves úton jártam, hogy a vallásosság nem egyenlő az 
élő hittel és annak gyakorlásával. Az élő hit a Jézus 
Krisztusnak átadott élettel élhető csak meg. 

1996. december 22-én hitvalló bemerítéssel, Jé-
zus Krisztusnak engedelmeskedve, átadtam Neki az 
életemet, Ő pedig eltörölte bűneimet. 

A mama már nem élhette meg, hogy gyermeke 
Jézusé lett, de imáját meghallgatta az Úr. Most én 
imádkozom gyermekemért, unokáimért, és hiszem, 
hogy meghallgatásra talál Istennél, és egyszer nála 
odafenn találkozunk. 

Istené a dicsőség és a hála! 
Pomázi Lászlóné, Ilonka 

 

„Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
 
Szüleim és nagyszüleim is hívő 
emberek voltak. Így nekem 
teljesen természetesnek tűnt, 
hogy már kicsi korunktól fogva 
jártunk imaházba, olvastuk a 
Bibliát és igyekeztünk annak 
megfelelően élni. 

Gyermekkorunkban 
Kismarjában, egy egészen kis 

létszámú közösségbe jártunk – néhány idős bácsi és a 
mi családunk, ezért nekem, illetve nekünk nagyon nagy 
előrelépés volt, amikor is 10 éves koromban Budapestre 
költöztünk, és ide a Budai Gyülekezethez csatlakoz-
tunk. 

Nagyon sokat jelentett nekem az itteni mozgalma-
sabb élet. Rendszeresen és szívesen jártam a bibliaköri, 
majd később az ifjúsági alkalmakra. Tisztában voltam 
Isten minden emberre, – benne rám vonatkozó, megté-
résre, döntésre hívó szavával, de sokáig vártam, hogy 
történjen valami különleges kinyilatkoztatás, vagy cso-
da. Nem történt semmi ilyesmi, de egyszer, majd ké-
sőbb egyre sűrűbben kezdtem azzal a kérdéssel foglal-
kozni, hogy mi lenne, ha Isten magához szólítana. Kü-

lönös súlyúvá vált az az ige, amely azt mondja, hogy 
„Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül.” (Mk 16,16) – és 
aki nem teszi, mi lesz vele? 

Szakács bácsi egyik vasárnap esti prédikációjából ez 
a kérdés olyan erővel nehezedett rám, hogy úgy érez-
tem, Isten tőlem a határozott igen választ várja. Ritkán 
szoktam hirtelen nagy döntéseket hozni, de még aznap 
este igent mondtam. – Igen, én egész életemben Isten 
szerint szeretnék élni. – Igen, szeretnék bemerítkezni. 

Ezt a válaszomat az akkori lelkipásztorunknak még 
aznap este elmondtam, majd később ezt a gyülekezet 
előtt is megerősítettem. 

Azóta sokszor hoztam döntéseket – néha sajnos 
olyanokat is, amiről kiderült, hogy nem voltak jók, de 
eddigi életemre visszatekintve, meggyőződéssel mond-
hatom, hogy ebben a kérdésben jól döntöttem. Mások-
nak is azt mondom, hogyha még nem döntöttek, dönt-
senek jól és minél előbb Isten mellett, az ő szavának 
engedve. Bár vannak dolgok, amiket nem értünk és ta-
lán sosem fogunk megérteni, de Isten naponkénti gond-
viselését érezzük, és hiszem, hisszük, hogy „akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van” (Róma 8,28). 

Uri Imre 

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra tanít minket, 
hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és 
kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Is-
tenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Titusz 2,11-13) 
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EMLÉKFÁK 

„Emlékezzetek!...” 
 

Az elmúlt 
évre vissza-
tekintve elő-
ször egy vers 
szavai jutot-
tak eszembe: 
„Vezet az Úr, 
vezet, szünte-
len!” Így 
tudnám rövi-

den és tömören összegezni a 2007-es 
év tapasztalatait. Sokszor nem értettük 
merre vezet, és miért pont arra? Miért 
nem válaszol és avatkozik közbe rög-
tön életünk egyes területein? Miért 
nem akkor és úgy hallgatja meg kiál-
tásunkat, ahogyan az ésszerűnek tűn-
ne? Miért enged bizonyos kérdések-
ben még mindig tehetetlenül „csak” 
várakozni? 

De vezetett! És most, visszanézve, 
mintha kezdenének összeállni az ön-

magukban értelmetlennek tűnő, benne 
élve pedig néha aggódásra, csügge-
désre okot adó kis részletek egy nagy 
egésszé: „Járni tanított a tengeren…A 
víz felett… Az Úr vezet!” 

Ha mégis a részletekbe tekintek, 
azt látom, hogy Isten sokféle módon 
engedte tapasztalnunk szeretetét eb-
ben az évben is: 

Ajándékba adta nekünk Johannát 
(aki úgy érezzük valóban „jutalom”, 
melyet nem érdemeltünk meg) 

Semmiben nem volt hiányunk: 
nem kellett attól tartanunk, hogy hol-
nap már nem lesz mit ennünk, vagy 
mibe öltözködnünk, vagy hol laknunk 
(Ez nagyon nagy dolog!!! – különösen 
a mai világban) 

„Nem mondott fel nekünk.”: 
gyengeségünk, hűtlenségünk, sokszori 
engedetlenségünk ellenére sem. 

Engedte hallanunk az Ő hangját… 
(Ez kiváltság!!!) 

Voltak imádságok, amiket meg-
hallgatott: úgy néz ki, Csabi mégis 
megkapja a doktoriját. 

És voltak imádságok, amiket nem 
hallgatott meg: nem adott Csabinak 
egy új, kevésbé stresszes munkahe-
lyet. 

Megőrizte életünk: Johannának 
például 7 hetesen bevertem a fejét a 
csillárba, pont ott, ahol a kutacsa van! 
Semmi baja sem lett!!! VAGY – a na-
pokban szétrágott egy apró pici gyön-
gyökből álló nyakláncot és nem ful-
ladt meg!!! VAGY – az autónkba há-
tulról belementek úgy, hogy egy kar-
colás sem esett az autón!!! Meg per-
sze Csabin se! VAGY – Anyu már – 
ki tudja, hányadszor életében –, há-
romszor is elesett ebben az évben és 
egy lábtörésnél nagyobb baja egyszer 
sem lett!!! – pedig lehetett volna… 

Voltak, akik szerettek, és voltak, 
akiket szerethettünk… 

És még folytathatnám a sort. De 
most mégis egy dolgot szeretnék ki-
emelni, amelyben különös módon is 
láttuk Isten kezét. 

Akik ismernek bennünket, tudják, 
hogy az a lakás, ahol immáron öt és 
fél éve élünk, nem a miénk. Nagy szó, 

hogy volt hol laknunk eddig is, de 
nagy vágyunk és egyben imádságunk 
is volt, hogy Isten adjon nekünk egy 
sajátot (lehetőleg egy pici kerttel vagy 
legalább egy erkéllyel). Eredetileg 
úgy terveztük, hogy a meglévő érdi 
telkünkön, 2007 tavaszán építkezésbe 
kezdünk. Meg is tettük a szükséges 
lépéseket: rajzoltunk egy háztervet, 
kerestünk egy tervezőt, az ölünkbe 
hullt egy kivitelező is, aki ráadásul a 
telek melletti utcában lakott. Szóval 
úgy tűnt minden sínen van, EZ Isten 
akarata a mi számunkra. 

Az első kételyek akkor kezdtek 
bennünk megjelenni, amikor az erede-
tileg 2-3 hónaposra tervezett engedé-
lyezési folyamat 9 hónaposra nyúlt; a 
tervezővel nem lehetett szót érteni, 
soha nem ért rá, amit megígért azt 
nem teljesítette és ennek eredménye-
képpen a tervet többször is visszadob-
ták különböző módosításokra, kiegé-
szítésekre. (És mindemellett a végle-
ges verzió nem is olyan lett, amilyet 
mi szerettünk volna: mi kis házikóról 
álmodtunk nagy kerttel, ez meg egy 
nagy ház lett kis kerttel!!!) Szóval 
9 hónap, nagyon hosszú idő és mi 
csak vártunk és vártunk tehetetlenül – 
és közben folyamatosan ez volt ben-
nünk: MIÉRT? Isten miért engedi ezt 
meg? Mégse jó úton indultunk volna? 
Mégse ez lenne Isten akarata a mi szá-
munkra? 

Közben napi áhítatos könyvünkből 
sok igét, fontos gondolatot kaptunk 
helyzetünkkel kapcsolatosan. Álljon 
itt néhány közülük: 

Május 10.: „Ezért bizakodva 
mondjuk: Velem van az Úr, nem fé-
lek, ember mit árthat nekem?”(Zsid 
13,6) – „…mivel Isten soha el nem 
hagy, sem el nem távozik tőlünk, le-
gyünk elégedettek azzal, amink van. 
Mivel az Úr a miénk, SOHASEM 
MARADUNK…OTTHON NÉLKÜL. 
Töltsön el ez a bizonyosság azzal az 
érzéssel, hogy NEM ÉLÜNK AZ 
EMBEREKTŐL VALÓ FÜGGŐ-
SÉGBEN…”(Spurgeon) Pedig mi né-
ha pont így éreztük: a mi lakásügyünk 
a tervezőtől, az önkormányzattól, a 
banktól és még ki tudja, kitől függ… 

Az Úr vezet 
– Emlékezzetek! 
És mintha tegnap történt volna, 
Halljátok meg ismét az elhívást! 
És dobbanjon rá újra szívetek, 
Ne kívánjatok soha, soha mást! 
Akármi lesz… Az Úr vezet… 
 
Az elhívás nem sima útra szólt, 
És nem vert nektek hidat a vízen, 
A víz víz maradt, az élet – élet! 
De …járni tanított a tengeren… 
A víz felett… Az Úr vezet… 
 
Szürke, nehéz köd borult reátok, 
Sokan inognak, sokan elesnek, 
– Testvéreim! De ti álljatok meg, 
Mert Rajta kívül bármit kerestek, 
Kudarcba fúl. – Vezet az Úr! 
 
Higgyétek el, és ma még erősebb 
Legyen bennetek a drága tudat, 
Hogy bármi sötét köd is szállt reátok, 
A felhők fölött ott fénylik a Nap, 
S egyszer előtör izzó sugárral, 
S akit elhívott szent elhívással, 
Boldog lesz, hogy nem lett hűtelen, 
Mert vezet az Úr, vezet, szüntelen… 

Lukátsi Vilma 
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Május 21.: „Ha megtelnek a felle-
gek, esőt hullatnak a földre.”(Préd 
11,3) – „…Akkor hát miért félünk a 
felhőktől, amelyek most elhomályosít-
ják egünket? Ezek A SÖTÉT FELHŐK 
TELVE VANNAK ÉLTETŐ ESŐVEL! 
Hogyan várnánk esőt, felleg nélkül?! 
Szenvedéseink eddig még mindig ál-
dást hoztak, és ez ezután is így 
lesz…”(Spurgeon) 

Május 23.: „Mert megmenti a se-
gítséget kérő szegényt, és a nyomo-
rultat, akinek nincs segítője.” (Zsolt 
72,12 ) – „…Aki bajban van, kiált; mi 
mást tehetne? Kiáltását Isten meg-
hallgatja; kell ennél több?... NE 
BARÁTAID FÜLÉBE KIÁLTS, mert 
még ha tudnak is segíteni rajtad, csak 
azért tehetik, mert Isten késszé tette 
őket rá. A legjobb egyenesen Istenhez 
fordulni!... Földi szükségleteid teljesí-
tését is kérheted Istentől, mert neki 
gondja van gyermekei földi javaira is. 
Ami pedig szellemi szükségleteidet il-
leti, … AZ ÚR SÓVÁROGVA VÁRJA 
KIÁLTÁSODAT…”(Spurgeon) Igen! 
A hosszú várakozás kezdte már ben-
nünk is kimunkálni ezt a felismerést: 
Nem is ez életünk legfontosabb kérdé-
se, hogy hol fogunk lakni a következő 
10-20-30 évben! Szellemi szüksége-
ink nagyobbak és fontosabbak en-
nél!!! 

Mígnem egy nap, úgy június tájé-
kán anyuhoz menet a postaládából ki-
vettem néhány reklámújságot, hogy 
csökkentsem vele a láda zsúfoltságát. 
Felmenve azonban, kidobás előtt bele-
lapoztam az egyikbe és megakadt a 
szemem egy hirdetésen. Felolvastam 
anyunak, majd viccesen megjegyez-
tem: Na, ez lesz a mi házunk, meg-
lásd! (Az ára hihetetlenül olcsó volt a 
környékhez képest, ahol van!) Még 
aznap felhívtuk a hirdetőt és el is 
mentünk megnézni. A megdöbbené-
sünk csak akkor ért a tetőfokára, ami-
kor kiderült, hogy a ház egészen jó ál-
lapotban van, és pont olyan, mint ami-
lyenről eddig mi álmodoztunk. Félve 
kérdeztük és imádkoztunk: Ez lenne a 
Te akaratod? Ezért kellett annyit vár-
nunk? Azért imádkoztunk, hogyha Is-
ten nekünk szánta, akkor hadd lehes-
sen a miénk, ha nem, akkor ne. Az el-
adókkal való tárgyalás előtti napon 
(október 5.) ezt az igét olvastuk: „Az 
Úr harcol értetek, ti pedig maradja-
tok veszteg!” (2Móz 14,14) Így is lett! 
Másnap az eladók, mint régi ismerő-

söket, úgy fogadtak és ráadásul az 
amúgy is jó árból, még alkudni is si-
került, nem is keveset! 

Aztán persze, mint minden dön-
tésnek, ennek is elérkezett a 
HITPRÓBÁJA. A szerződéskötés és 
hitelfelvétel intézése nagyon nehezen 
és lassan halad. Közben úgy tűnik, 
mintha a tulajdonosok is a szóbeli 
megállapodásunk ellenében cseleked-
nének…(Újra megjelentették a hirde-
tést az újságban!) Szóval várakozni és 
nyugodtnak, hívőnek maradni ebben a 
helyzetben is szörnyen nehéz; de már 
nem aggódunk, mert tudjuk, hogy 
minden úgy lesz, ahogyan azt Ő elter-
vezte felőlünk. És az igék is, melyeket 
mostanában a napi áhítatban olvasunk, 
erre bátorítanak minket: 

November 15.: „Az én Istenem 
pedig be fogja tölteni minden szüksé-
geteket az Ő gazdagsága szerint di-
csőséggel a Krisztus Jézusban.”(Fil 
4,19) – „…Pál Istene a mi Istenünk is, 
aki megelégíti MINDEN 
SZÜKSÉGÜNKET. Az Úr gondosko-
dása biztosabb, mint bármely földi 
pénzforrás.” (Spurgeon) 

November 25.:  „Nem hatalommal 
és nem erőszakkal, hanem az én lel-
kemmel! – mondja a Seregek 
Ura.”(Zak 4,6) – „…Lehet, hogy ép-
pen a nehézségek, bajok és szükségek, 
mint egy nagy hegy tornyosulnak előt-
tünk, és a természetes ész nem talál 
utat felettük és rajtuk keresztül, sem 
megkerülni nem tudja őket. …BE 
KELL LÁTNOM, HOGY MAGAM 
NEM TEHETEK SEMMIT és hiába-
való az emberekbe vetett bizalmam is. 
Erőszakkal és hatalommal semmire 
sem megyek...  Semmiféle látható esz-
közben nem bízhatok, csak Isten látha-
tatlan Szellemének 
erejében. 
HAGYNOM KELL, 
HOGY ISTEN 
EGYEDÜL CSELE-
KEDHESSEN…, 
mert ha a minden-
ható Isten veszi kéz-
be népe ügyét, akkor 
még a legnagyobb 
hegy sem lehet aka-
dály. Isten képes vi-
lágokat megmoz-
gatni…” (Spurgeon) 

November 
29.:”…aki benne 
hisz, az nem fut!” 

(Ézs 28,16)” (Károli) – „VÁRNI 
TUDNI KELL! A hívőt nem jellemzi a 
türelmetlen futás, a kapkodás… A 
HÍVŐ tud csendes, nyugodt és határo-
zott maradni, mert csak így tud majd 
bölcsen cselekedni a próbatétel órá-
jában. NEM SIETTETI AZ 
ÍGÉRETEK BETELJESEDÉSÉT! 
Nem kívánja, hogy minden kérése 
most azonnal teljesüljön; kivárja az 
Istentől rendelt időt… Ha hívő va-
gyok, megtartom-e a hívőhöz illő ma-
gatartást, és Istennel járom-e utamat? 
Csendesedj el felzaklatott lelkem! 
Nyugodj meg az Úrban, várj Rá tü-
relmesen…!” (Spurgeon) 

December 3.: „Szövetséget kötök 
velük, hogy békéjük legyen: kipusztí-
tom az országból a vadállatokat, biz-
tonságban lakhatnak majd a pusztá-
ban, és az erdőkben is alhatnak” (Ez 
34,25) – „…Az Úr békességet ígér ne-
künk, bár vannak „vadállatok”, akik 
háborgatnak, és meg akarnak ronta-
ni… A pusztaságok és sötét erdők bé-
kés lakhellyé válnak Krisztus népe 
számára. HA AZ ÚR NEM TESZ ÁT 
BENNÜNKET EGY JOBB 
KÖRNYEZETBE, AKKOR MOSTANI 
HELYÜNKÖN ERŐSÍT MEG minket 
annyira, hogy a megpróbáltatásokat 
el fogjuk tudni viselni. A pusztaság 
nem kellemes lakóhely, az Úr azonban 
azzá teheti... Semmiféle külső veszély 
nem félemlítheti meg Isten gyermeke-
it.”(Spurgeon) 

Szóval életünk e nehéz kérdésé-
ben, Isten így vezetett minket az el-
múlt évben és hisszük, hogy továbbra 
is ezt teszi majd. Nem mindig úgy, 
ahogyan mi gondoljuk, de biztosak 
vagyunk benne, hogy számunkra a 
legjobb módon. 
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Végezetül fülembe cseng házas-
ságkötési igénk: „Bölccsé teszlek, és 
megtanítalak téged az útra, amelyen 
járj; szemeimmel tanácsollak téged.” 
(Zsolt 32,8) (Károli), és Almási test-
vér néhány mondata, amely valahogy 
így hangzott: Isten koordinálni szeret-

né a mi lépteinket. De nem úgy, hogy 
mindent megmond előre nekünk, s az-
tán menjünk; hanem sokkal inkább 
úgy, hogy velünk jön az úton, és me-
net közben igazgatja a lábunkat; sze-
mébe nézve érthetjük meg naponkénti 
tanácsát. 

Jó ebben a tudatban indulni az új 
évbe, még ha nem is tudjuk, hogy az 
mit hoz számunkra. Egy biztos: 
„Akármi lesz… Az Úr vezet…!” 

Gulyásné Timi 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

Kegyelem 
 

November 25-én vasárnap a 
délutáni istentisztelet alapigéje 
az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyv 8. rész 26-37-ig 
versei voltak. Isten pontosan 
időzítette az eseményeket.  

1. Filep épp akkor ért a 
hintóhoz, amikor a komornyik 
Ézsaiás prófétát olvasva ahhoz a 
részhez ért, amit nem értett. 2. A 

hintó sebességét úgy irányította, hogy amikor a komor-
nyik választ kapva kérdésére és a beszélgetést tovább 
folytatva, a bemerítés kérdéséhez jutottak, 3. akkor értek 
egy vízhez (ami egyébként ritka azon a vidéken). „Mi gá-
tol?” – tette fel a kérdést a komornyik. „Ha teljes szívből 
hiszel…” „Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.” 
– hangzott a bizonyságtétel. 

Az én életemben is összehangolt eseménysorozat kö-
vette egymást a közelmúltban. 

Amikor a betegségem (erőteljes köhögés) nagyon elha-
talmasodott (annak ellenére, hogy még egy műtéten is át-
estem, mert a kezelőorvosom ebben látta a megoldást), 1. 
Anikóék akkor kapták meg egy hívő tüdőgyógyász dok-
tornőnek a telefonszámát. Fel is vették vele a kapcsolatot, 
és már két nap múlva felkerestük a Korányi kórházban. 
Megvizsgált, végignézte az eddigi leleteimet, s azt mond-
ta, hogy be kellene feküdnöm kivizsgálásra. 

Ez meg is történt. Sajnos az első napon baleset ért. A 
mellkasröntgen-vizsgálatról kifelé jövet megbotlottam a 
küszöbben, elvágódtam és eltört a jobb lábközépcsontom. 
Ez azonban csak a következő napon derült ki. 

Hogy ez csak másnap derült ki, az is Isten összehangolt 
munkáját mutatja, mert miután a János kórház traumatoló-
giai osztályán sínbe rakták a lábamat, és éjfél tájban visz-
szavitt a mentő a Korányiba, 2. éppen az én doktornőm 
volt az éjszakai ügyeletes (előző éjszaka nyilván nem ő 
volt). Alig tettek le a mentősök az ágyam szélére; jött a 
doktornő meg a nővér, megkaptam az este elmaradt injek-
ciókat, a doktornő meghallgatott (tüdő, szív), majd meleg 
szeretettel átölelt. 

Amikor a János kórházban sínbe helyezték a lábamat, a 
doktor úr közölte, hogy egy hét múlva kell kontrollvizsgá-
latra „mennem”, és akkor fogok körkörös gipszet kapni. 
Jeleztem, hogy járógipszet szeretnék, mire azt felelte, 
hogy az nem valószínű, hogy lehetséges. Azt is tudtomra 

adta, hogy ő nem lesz ott akkor, de majd a főorvos úrnak 
mondjam el, hogy egyedül élek a lakásban stb. 

Ettől kezdve nemcsak azért imádkoztam, hogy a keze-
lések, gyógyszerek Isten segítségével a gyógyulásomat se-
gítsék elő (amiért a Korányiban kellett feküdnöm), hanem 
azért is, hogy majd járógipszet kaphassak. 

Közben gyermeki és testvéri segítséggel kölcsön kap-
tam egy járókeretet, így annak használatával fél-lábbal ug-
rálva el tudtam intézni a legszükségesebb dolgaimat. Kö-
vetkező nap sajnos újabb baj történt: járókerettel együtt es-
tem el a kórteremben. 3. És megint az „időzítés” Isten ré-
széről: nem a mellékhelyiségben, hanem a kórteremben, és 
egy nővér éppen akkor volt ott a szobatársamnál. Ő azon-
nal felsegített. Hála az Úrnak, hogy ettől az eséstől nem 
lett semmi bajom. 

Elérkezett a kontroll időpontja. Mentő – János kórház – 
röntgen – orvos. A doktor úr megnézte a röntgenfelvételt, 
majd a lábamat, és rövid időre ott hagyott a vizsgáló aszta-
lon. Én formálgattam magamban a mondatokat, hogy ho-
gyan adjam elő a kérésemet a járógipszet illetően. Amikor 
néhány perc múlva visszajött az orvos, anélkül, hogy egy 
szót is szóltam volna, egy papírdarabot adott a kezembe. 
Ez állt rajta: járógipsz. 

Hála töltötte el a szívemet és az az ige jutott eszembe, 
hogy: „Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen 
érted azt Uram!” (Zsolt 139,4). Reményik Sándor Kegye-
lem című versének utolsó sorai visszhangzottak bennem: 
„Csak úgy magától…. Ez a magától: ez a Kegyelem.” 

A kivizsgálás ideje öt nap lett volna, de a balesetem 
miatt tíz nap lett belőle. Igyekeztem azt az igét megélni, 
abban gyakorolni magam, hogy: „Mindenben hálákat ad-
jatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti 
hozzátok” (1Thessz 5,18). 

Sokszor dúdolgatom azt az éneket, hogy „Sok baj kö-
zött erőd volt és örömöd….” 

Igen. Kaptam, kapok erőt, türelmet békességet és sok-
sok szeretetet gyermekeim, rokonaim, testvéreim részéről. 
Köszönöm! Legyen áldott az Ő neve! 

A komornyiknak annyira fontos volt az írás olvasása, 
hogy nem bírta ki hazáig. Már útközben olvasni kezdte. 
A nehezen érthető részt nem lépte át, meg akarta érteni, 
tudakolta az írást, tanulmányozta. 

Bárcsak hasonlítanék – hasonlítanánk – ezekben a 
komornyikhoz! 

Ádány Mihályné, Annuska 
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TÖRTÉNET 
 

Nem volt nékik helyük 
 

Gyakran eszembe jut az a bizonyos első karácsonyest. Magam 
előtt látom a szent családot az istállóban. Elmélázok József sze-
repén, aki az üdvtörténet egyik legnagyobb mellékszereplője. 
Nincs más megbízatása, csak várni segít, és helyt áll, mikor az 
Úrnak szüksége van rá. Jutalma el nem maradhat, hiszen fel-
adatát tökéletesen látja el. Ezt bizonyítja az is, hogy feltűnés nél-
kül vész nyoma az evangéliumban. 

A történet kezdetén talán még kesergett a derék ácsmester, 
hogy ott kell tölteniük az éjszakát a barmok között. Idevaló szárma-
zásúak, mégis idegenek, még sincs senkijük, aki jó szót szólna hoz-
zájuk, aki valami melegséget hozna ebbe a nyomorult istállóba. 

Mária talán ráemelte fáradt szemét, és szelíden suttogta: – 
De hiszen itt van Jézus! – Aztán lehet, hogy sírtak egy kicsit, 
mert mégiscsak egyedül érezték magukat. Hanem micsoda meg-
lepetés volt a pásztorok látogatása! Ezen az éjszakán mindenki 
mindenkinek a terhére volt, az összeírás miatti zsúfoltságban 
morogva, zsörtölődve vackolódtak el az emberek. Egyedül ab-
ban a bizonyos istállóban feledkeztek meg a bent lévők önző ér-
dekről, mások letaposásáról. Isten megfizethetetlen ajándéka 
előtt hódoltak. Jézus aludt a jászolban. 

A történet pedig újra és újra megismétlődik. 
Egy barátom mesélte, hogy karácsony előtt családjával együtt 
mindig meglátogatja vidéken élő, idős édesanyját. Idén velük 
utazott az autóban kéthónapos fiacskájuk is. Útközben egy falu 
határában szélvédőjüknek csapódott egy fácán. Az ablak kitörött. 
Már esteledett, a hőmérő mínusz két fokot mutatott, ők pedig 
még több mint százötven kilométerre voltak otthonuktól. 

– Valahol itt kell éjszakáznunk – mondta az asszony – , a ki-
csi megsínylené az utat a hidegben. 

A férjnek némi töprengés után  az  a  gondolata  támadt,  hogy 

próbáljanak szállást kérni a falu papjától. Be is kopogtattak a paró-
kiára. A lelkészcsaládot nagy izgalomban találták. Külföldi barátai-
kat várták, mindenki sürgött-forgott. A lelkész lány kicsit zavartan 
álldogált az ajtóban. Most alkalmatlan időben érkezett a másik, a 
nem várt vendég. A tiszteletes odabent az utolsó simítást végezte 
az ünnepi szobán: egy adventi csillagot akart a mennyezetbe vert 
szögre akasztani. Kicsit billegett alatta a létra, a fejére csavart koc-
kás sál állandóan a szemére csúszott. Új meg új rohamot intézett 
a dróttal és csípőfogóval a fentről kiálló szög ellen. Kezdte elveszí-
teni a béketűrését. Kint a konyhában sercegett a tepsiben a sült, 
és ínycsiklandó illatok szöktek ki az öreg ajtó alatt az udvarra. A 
lelkész ingerülten hallgatta az előszobából beszűrődő hangokat, 
ezért kicsit meg is csípte kezét a fogóval, pontosan akkor, mikor a 
leány belépett az utasok kérését tolmácsolva. 

– Nincs hely! – emelgette apja dühösen bozontos szemöldö-
kével a sálat. – Ez nem szálloda. – Dohogva lemászott a létráról. 

– De apám, egy kisgyerek is van velük… – próbált ellenkezni 
a lánya. A lelkipásztort azonban most már teljesen elöntötte a 
méreg: 

– Minek indulnak el ilyenkor egy csecsemővel! Ilyet én soha 
nem tudtam volna megtenni! – Azzal becsapta az ajtót, fájó ujját 
szopogatva. 

Barátom pedig legombolta az üléshuzatokat, felszedte az au-
tó szőnyegeit, bebugyolálgatták a kisfiút, és elindultak hazafelé. 
A hidegtől, a szomorúságtól csorgott a könnyük. „Nem volt nékik 
helyük…” 

Vigyázzatok! Jézus talán hozzátok is bekopogtat, és 
szállást kér… 

Iványi Gábor 
(A fiú érkezik c. gyűjteményből) 

 

Az igazi szeretet 
Az 1. Korinthus 13 karácsonyi változata 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csi-
lingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom iránt 
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlet-
tervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket 
sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez 
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a csalá-
dom iránt nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek otthoná-
ban karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat 
segélyként elajándékozom, de az emberek iránt nincs ben-
nem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt 
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, 
a templomi kórusban éneklek, de Jézus Krisztus nincs a 
szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a kará-
csony. 

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a há-
zastársát. 

A szeretet félbeszakítja a sütést,hogy megölelje gyerme-
két. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól ki-
választott karácsonyi porcelán és hozzáillő asztalterítő 
van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már 
az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak 
lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, 
hanem örömmel ajándékozza meg azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, 

a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megma-
rad. 

Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A decemberi rejtvények helyes megoldásait és a 
színezéseket a lépcsőházban található táblán láthatjá-
tok. Akik jó megfejtéseket adtak le: 

Almási Rubina, Ádány Balázs, Szilvia és Zsófia, 
Boda Péter, Kiss Máté és Zoltán, Zsigovics Benjámin 
és Dorina. 

Elérkeztünk az év végéhez, ezért most az egész ed-
digi munkátok is értékelésre kerül. Az alábbiakban 
azoknak a neveit olvashatjátok, akik az elmúlt évben jó 
megfejtéseket adtak le. A nevek mellett a helyes meg-
oldások számát láthatjátok. 

Almási Rubina 6  Nagy Máté 1 
Ádány Anna 3  Sonkoly Anna 1 
Ádány Balázs 10  Sztasák Ábel 5 
Ádány Rebeka 1  Sztasák Zsófia 4 

Ádány Szilvia 8  Uri Boglárka 2 
Ádány Zsófia 8  Uri Benjámin 3 
Boda Gábriel 2  Uri Imre 5 
Boda Péter 10  Zsigovics Benjámin 10 
Kiss Máté 1   Zsigovics Dorina 10 
Kiss Zoltán 1  Zsigovics Virág 9 

A téli szünetben nekiláthattok az új feladatoknak, ame-
lyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, 
és ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlet-
tel oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket január 27-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden helyes megfejtő jutalomban ré-
szesül. 

Szeretettel készíti: Ádány Judit 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Talán nem is kell ezt a képet 
nagyon megmagyarázni. Szí-
nezzétek ki Máriát és a kis-
ded Jézust, majd a rajzot 
kivágva és a nevetekkel ellát-
va dobjátok be a szokásos 
dobozba. Örüljünk együtt ka-
rácsony igazi értelmének! 
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Kisiskolások (7-11 év) 
A mostani versikék mindegyike – az utolsó kivételével – egy-egy a karácsonyhoz (nagyon is) kapcsolódó személyt 
rejt. Szerintem nem lesz nehéz kitalálni őket. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt, írjátok rá a neveteket, majd 
dobjátok be a szokásos dobozba! 

Nem hitt az angyalnak, 
ezért maradt néma, 
amíg fia nem született, 
Isten ajándéka. (ki az?) 

Papnak volt gyermeke, 
papnak felesége, 
vénségére fiút kapott 
Izráel üdvére. (ki az?) 

Étke erdei méz, sáska, 
teveszőrből volt a ruhája. 
Utat épített – nem kőből –, 
igazat hirdetett szája. 
(ki az?) 

Született Istentől 
és egy szűzleánytól, 
nem kímélte magát 
ettől a világtól, 
szenvedett közöttünk, 
vérét adta értünk, 
így lehet a mennyben 
Urunk és testvérünk. 
(ki az?) 

Áldott vagy az asszonyok közt 
– mondotta nagynénje –, 
áldott méhednek gyümölcse, 
hálaadás érte. (ki az?) 

Ácsmester volt. Isten fiát 
is annak nevelte. 
Csak sejtette, hogy Istennek 
más vele a terve. (ki az?) 

Szerzőjének kezét 
egy fára szegezték, 
mégis róla szól az  
egész Új……… . 

 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Dicsérjétek ti is szívetekben Istent karácsony ünnepén! 

Ha kitöltitek a sorokat, helyes megfejtésként azt a két fogalmat kapjátok, ami az Úr Jézus szeretne lenni a ti 
szívetekben is. Lukács és Máté evangéliumát használjátok. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a 
rejtvényt és dobjátok be a szokásos dobozba! 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10

 
1. Neki (is) írta meg evangéliumát Lukács. 
2. Ez az angyal jelent meg Zakariásnak. 
3. Ő volt a helytartó az Úr Jézus születésekor. 
4. Ez ragyogta körül a pásztorokat, amikor az Úr 

angyala megjelent nekik. 
5. A mennyei seregek sokasága ezt kívánta az 

embereknek. 

6. Ő őrizte meg és forgatta a szívében azokat, ami 
ezen az éjszakán történt. 

7. Ebben a városban mutatták be az Úr Jézust. 
8. Ebben a városban lett felnőtt az Úr Jézusból. 
9. Ezzel telt meg a növekedő Úr Jézus. 
10. Heródes elől ide menekült József és Mária a 

kisgyermekkel. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

  

Szeretettel 
köszöntjük 
(előre) 
januárban 
született 
testvéreinket! 

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

A hit embereit sorolja fel az Ige a Zsid 11-ben, de nincs vége a névsornak, 
azt írja a 33. versben:  

„Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígérete-
ket elnyerték…”. 

Istenünk szeretné beírni nevünket ebbe a névsorba. Az Élet könyvében 
is csak hit által lehet benne a nevünk. 

El tudjátok képzelni, hogy mennyi mindenre lesz erőtök, ha Jézus 
Krisztussal hit által szünet nélküli kapcsolatba léptek? Talán nem más or-
szág legyőzésével kell kezdenetek a hitpróbát, hanem az „én” király felett 
próbáljatok győzni, azután jöhetnek az egyéb győzelmek. 

Az igazságot cselekedjétek, nem törődve korunk hozzáállásával. El-
mélkedjetek ezekről a dolgokról. Legyetek rendíthetetlen katonák, hogy 
elnyerjétek az ígéreteket! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők al-
kalma, gyerekeknek 
bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

Ünnepi programok: 
− December 25-én, kedden 

9,15 óra: imaóra, 
karácsonyi istentiszteletek 
10 és 17 óra 

− December 26-án, szerdán 
10 óra: gyermekkarácsony 

− December 31-én, hétfőn 
18 óra: óévi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség 

− 2008 január 1-én, 10 óra: 
újévi istentisztelet és imaóra 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: minden hónap utolsó 
hétfője, 19 óra: Békesség Hírnöke 

Ifjúsági istentiszteletek: 
minden kedden 18 órakor a Nap 
utcai imaházban 

Betegeink 
özv. Bódi Lászlóné  
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
„Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, 
igéd vidámságot szerzett nekem és 
szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek 
el engem, Uram, Seregek Istene.” (Jer 
15,16) 

VELÜNK TÖRTÉNT 
Immár hagyomány, hogy karácsony előtt 
a kerületi egyházak képviselői meghívást 
kapnak a kerület vezetőitől egy fehér 
asztal melletti beszélgetésre. Erre a ta-
lálkozóra ebben az évben december 
12-én került sor. 

A találkozó elején Molnár Gyula pol-
gármester a 2007. évben elvégzett mun-
káról és a 2008. évi tervekről adott rövid 
tájékoztatást. Az általános témák mellett 
szó került néhány, az egyházakat speci-
álisan is érintő gondolat felvetésére is. 
Ennek kapcsán polgármester úr ismétel-
ten kérte az egyházak segítségét szociá-
lis téren, hiszen a kerületi vezetés szán-
déka, hogy senki se maradjon ki a támo-
gatásra szorulók közül – az erről való in-
formálásban pedig nélkülözhetetlen az 
egyházak szerepe. 

Fodor Vince egyházi és civil ügyekért 
felelős alpolgármester szavai után 
Tóthné Vécsei Éva civil és egyházügyi 
tanácsnok egy imádság-idézettel kívánt 
boldog ünnepeket a jelenlevőknek. Ezt 
követően az egyházi vezetők által felve-
tett néhány konkrét kérdésre válaszoltak 
a kerület vezetői. 

A „hivatalos” rész lezárulta után kö-
tetlen formában folytatódott a találkozó. 
Jómagam tanácsnok asszonnyal folytat-
tam közvetlen hangvételű beszélgetést – 
amennyire a hangom engedte… 

Ezúton is köszönjük a hivatal anyagi 
támogatását, melyet gyülekezeti házunk 
felújításához ebben az évben is adott, és 
köszönjük a karácsony előtt gyülekeze-
tünk jónéhány tagjának juttatott segélyt is! 

A találkozót most is Vida Zsolt szer-
vezte, aki egész évben fáradhatatlanul 
építette az egyházak – benne gyüleke-
zetünk – és az Önkormányzat közötti jó 
kapcsolatot. Köszönjük egész évi mun-
káját! 

Hisszük, hogy gyülekezetünk tevé-
kenységének helye van a kerület életé-
ben, ilyen irányú szolgálatunk egyik ve-
zérlő elvét így olvassuk a Bibliában: 
„Igyekezzetek a városnak jólétén, …és 
könyörögjetek érette az Úrnak; mert an-
nak jóléte lesz a ti jólétetek.” Ehhez a 
magunk eszközeivel szeretnénk tovább-
ra is hozzájárulni, imádkozva a kerület 
vezetőinek – bár más eszközökkel törté-
nő, de ugyanilyen célú – munkájáért is. 

Ádány Mihály 
gyülekezetvezető 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. Fotó: Ádány Judit, Zsigovics Géza 
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