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Advent és karácsony hava 
Ez volt írva nagyszüleink kalendáriumába a 

decemberhez. „Adventus domini” annyit jelent 

latinul, hogy az Úr eljövetele. Erre várakozunk 

ebben a karácsony előtti négy hétben. 

Gyújtsunk hát gyertyát ezekben a napokban. 

Ha minden nap nem sikerül is, minden gyer-

tyagyújtásnál gondoljunk arra: a várakozás 

erősíti hitünket és elcsendesedésünk, megpihe-

nésünk az Úristen közelében táplálja hitünket, 

hogy Jézus Krisztus a szívünkbe érkezzen meg. 

A világító gyertya a növekvő fényt szimboli-

zálja, ami a hosszú, sötét téli estéken annyira 

hiányzik nekünk, és amit Isten Jézusban a vá-

rakozónak meg is ad karácsonykor. 

A hit, a remény, a szeretet és az öröm töltse be 

szívünket az adventi hetekben. Engedjük át 

magunkat a karácsonyvárásnak. 

Sajnos, napjainkban a csöndes, meghitt ünnep 

színes fényekben sziporkázó, hangos vásárlási 

lázban égővé változott. A világ, az élet s benne 

az összes ünnep elanyagiasodott, a hagyomá-

nyok lassan elfelejtődnek. Advent idején a vá-

rakozás helyett készülődnek az emberek; sokan 

egyik üzletből a másikba rohannak. A szeretet 

mértékét az ajándék értékével próbálják kife-

jezni. De ez soha sem sikerülhet, mert a szere-

tetet egészen belül lévő dolog.  

Öltöztessük hát díszbe a szívünket! Tiszta lel-

külettel, másokra is figyelve. Hadd maradjon a 

karácsony Jézus Krisztus földre jöttének ünne-

pe. Tanuljuk meg tisztelni az ünnepeket.  Az 

ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s 

arra való, hogy a hétköznapi mivoltunkból ki-

vetkőződve 

 megálljunk és időt szánjunk a Teremtőnkkel 

való találkozásra. Az ünnep önmagunk feleme-

lése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta gondola-

tokkal lehet csak ünnepelni - felülemelkedve a 

hétköznapokon, s apró küzdelmeinken, vélt 

vagy valós sérelmeinken. Gondoljunk a jászol-

ban fekvő kisdedre, aki kitaszítottként jött erre 

a világra, hogy közénk álljon és megváltónk 

legyen.  

Próbáljuk megérteni annak a kijelentésnek a 

nagyságát, hogy Isten az embert a saját képére 

teremtette. Soha nem kapott nagyobb ajándékot 

az emberiség, mint kétezer éve, mikor megszü-

letett egy gyermek, aki elhozta a reménység 

üzenetét, hogy van értelme az életnek, hogy e 

földi próbatétel csak epizódja végtelen létünk-

nek. Gyermeki szelídséggel, őszinteséggel és 

hittel várjuk hát mi is a karácsonyt! 

Kívánok mindenkinek nyíltszívű várakozást, 

kegyelmekben gazdag, békés áldott ünnepeket. 

- Füller Tímea 
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2.                                                                           Eseménynaptár 
 

Akik a keresztség szentségében részesültek: 
 

Gorjánácz Emma   

Hollósi Gábor 

Jobbágy-Buják Levente 

Séta Emma 
 

Akitől búcsút vettünk: 
 

Balázs János (Tengelic) 

Kiltau Henrikné (Tengelic) 

Neidert Jánosné (Tengelic) 

Tamaska Jánosné (Tengelic) 

Polácsi Jánosné (Pusztahencse) 

 
 

Az ünnepi istentiszteletek rendje : 

Dec. 

24.  

15:00 istentisztelet Pusztahencsén 

17:00 istentisztelet Tengelicen  

a templomban 

Dec. 

25. 

9:30 istentisztelet úrvacsoraosztással 

Tengelicen a templomban 

Dec. 

26. 

9:30 istentisztelet úrvacsoraosztással 

Tengelicen az imateremben 

11:00 istentisztelet úrvacsoraosztással 

Pusztahencsén  

Dec. 

29. 

9:30 istentisztelet Tengelicen 

az imateremben 

Dec. 

31. 

15:00 istentisztelet Tengelicen 

az imateremben 
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Kölyökszilveszter  

Tengelicen 

Jan. 1. 9:30 istentisztelet úrvacsoraosztással 

Tengelicen az imateremben 

 
 
Gyülekezetünk tagjai is részt vettek a 

sárszentlőrinci evangélikus templomban 2015. 

október 18-án tartott ünnepi alkalmon, ahol  

Sántha Károly lelkészre és énekköltőre emlékez-

tünk születésének 175. évfordulóján. Külön öröm 

volt találkozni Jankovits Béla, volt tengelici lel-

késszel.  

 

 

Teológus vendégünk  

advent első vasárnapján prédikált  

 

 

 

 

 
…és a hencseiek is örömmel fogadták 

 
 
 

Gyermekistentiszteletek 

Az istentisztelet ideje alatt, míg a felnőttek igét 

hallgatnak, a gyerekszobában örömmel vannak 

együtt a kisebbek is növekedve az istenismeret-

ben.  
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Új esperesünk  

Aradi András bonyhádi lelkész 
 

 
 

Szabó Vilmos Béla esperes úr tavaly ősszel jelez-

te szándékát, hogy több évtizedes lelkészi és 9 év 

esperesi szolgálat után nyugdíjba kíván menni ez 

év augusztusában. Az egyházmegye felügyelője, 

Andorka Árpád időben előkészítette az utódlással 

kapcsolatos tennivalókat, így már május-

júniusban megtörtént a választás. Új esperesünk 

Aradi András, bonyhádi lelkész lett. Az előző 

években már itt, Tengelicen is megismerkedtünk 

vele, hallottuk igehirdetését. Most az új kihívással 

kapcsolatban beszélgetünk: 

 – András, mesélj magadról és szolgálatodról! 

- Az egyházmegyében már 21 éve szolgálok, így 

megtisztelő, de még inkább nagyfokú bizalmat 

jelent számomra, hogy a gyülekezetek rám gon-

doltak ebben a helyzetben. Ez azt is jelenti, hogy 

ezt a bizalmat mindenképpen  

 

 

viszonoznom kell odafigyeléssel, törődéssel.  

– Hogyan képzeled el az esperesi szolgálatodat? 

Mik a terveid, céljaid egyházmegyédben? 

– Sokszor néz ki kívülről viharvertnek egyház-

megyénk. Történelmi okokból kifolyólag is fogyó 

gyülekezetek, összevont lelkészi körzetek, és egy-

re kevesebb lelkipásztor néha  

ugyanannyi feladatra – ez az, ami jellemző ránk. 

Ebben a helyzetben persze, hogy előfordulnak 

feszült, vagy éppen motiválatlan szituációk akár 

gyülekezetben, akár lelkészek között. Fontosnak 

tartom, hogy tisztán lássuk feladatainkat, határa-

inkat, hogy ne legyen nyomasztó a szolgálat egy-

egy gyülekezet élén. Gyülekezeteinknek fel kell 

ismerniük lehetőségeiket, a lelkészkollégáknak 

pedig meg kell találniuk saját erőforrásaik mellett 

azokat a munkatársakat, akik segíthetnek a min-

dennapokban. Ezért fontos a lelkészi kar összefo-

gása, közössége mellett a gyülekezetek felügyelő-

ivel is még többet együtt gondolkodni. 

– Hogyan látod az esperesek szerepét egyházunk 

jövőjét illetően? 

– Az esperes maga is lelkészként dolgozik saját 

gyülekezetében. Egyrészt a törvényességet, a jó 

rendet munkálja, másrészt azonban a fennálló 

működési keretek megváltoztatására is javaslatot 

kell tennie – saját tapasztalatából kiindulva is. 

Sokan rengeteg - eredeti képzettségtől nagyon 

eltérő - feladatot végeznek, másokat a kicsiség 

vagy kilátástalanság fáradsz el. Ezeknek a lelké-

szeknek támogatásra, segítségre van szükségük. 

Ezt kell közösen – lelkésznek és gyülekezetnek – 

megoldani. Közben nem szűnhet meg az Isten 

Lelkéért való könyörgés, Isten nevének segítségül 

hívása. 

A választás mellett igyekszem arra is figyelni, 

hogy a feladatot Istentől kaptam, és nem nagyban 

különbözik lelkészi megbízatásomtól.  

Kölesd ismét Tengelichez tartozik 
 

Szabó Pál, evangélikus lelkész, több évtizedes kölesdi szolgálata után január 1-től nyugdíj-
ba vonul. Tekintettel arra, hogy az ottani egyházközség a jövőben önállóan nem tudja fenn-
tartani a lelkészi állást, elkezdett keresni olyan gyülekezetet, amelyhez csatlakozni tud. A 
vele szomszédos gyülekezetek közül Tengelic mutatott fogadókészséget.  
Egyházközségünk presbitériuma 2015. december 7-én ülésezett. Aradi András esperes és 
Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő jelenlétében elfogadta a kölesdi gyülekezet csatla-
kozási kérelmét. Amennyiben ezt az illetékes testületek is jóváhagyják, a kölesdi evangéli-
kusok január 1-től leánygyülekezetként csatlakoznak hozzánk. 
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Idén immár harmadik alkalommal rendezte meg a 

Györkönyi Evangélikus Gyülekezet advent első 

vasárnapján a mikrotérségi kórustalálkozót. Gyü-

lekezetünk éneklő csoportjai, a tengelici Mécses 

és a pusztahencsei Élő Víz Csoport is örömmel 

készült fel erre az alkalomra. Jó volt a többi kó-

russal együtt lenni, hangolódni az ünnepre. Az 

alkalom végén adventi gyertyagyújtás, majd a 

közös vacsora melletti baráti beszélgetések tették 

még gazdagabbá az együttlétet.  
 

Biblia Top 10. 
Bár az iskolákban újra kötelező tárgy a hit- vagy az erkölcstan, az kimaradt évek nagy rést ütöttek a 

bibliaismeret  szempontjából a mai társadalmon. Ennek a résnek egyik toldási lehetőségeként kezd-

tük el idén ősszel a Biblia Top 10 című népfőiskolai előadás során tíz fontos üzenetet hordozó tör-

ténet népszerűsítését.  

Erre a listára elsőként a Teremtés, 23. zsoltár, Születéstörténet, Irgalmas samaritánus, Tékozló fiú, 

Szeretethimnusz, Mi Atyánk, Boldogmondások, Dávid és Góliát, 121. zsoltár kerültek fel.  

A részletekhez parafrázisokat, mai változatokat tettünk összevetésként. Eddig Bikácson, Kajdacson 

és Tengelicen, a jövő évben Pusztahencsén hangzanak el ezek az idézetek. Legyen Isten áldása ezen 

a munkán is.  
 

 

 

 

 
 

A tanévnyitó- és az őszi gyerekklub sok gyerek érdeklődését felkeltette. A felnőttek és a gyerekek 

énekléssel, játékkal, beszélgetéssel, kézműveskedéssel töltötték együtt a délutánt. Az alkalmon ké-

szült művek közül a legszebbek felkerültek az oltárra. 



Szeretet aprópénzre váltva                                                       5. 
Parafrázis  a szeretethimnuszra  

(1. Korinthus 13 alapján) 

 Szeretni annyi, mint adni, 

Adni ha látod, hogy kérnek, 

S mosolyogva letörölni egy csepp könnyet. 

Szeretni annyi, mint békével elfogadni önmagad, 

S önmagáért elfogadni másokat. 

Szeretni annyi, mint felemelni azt, ki elesett, 

S forrásvízzel lemosni sebeket. 

Szeretni annyi, mint simogatni verés helyett, 

Virágot nyújtani kemény ököl helyett. 

Szeretni annyi, mint elfeledni fájó sérelmeket, 

S magunknak is, másoknak is, 

Megbocsátani bűnöket. 

Szeretni annyi, mint megfogni egymás kezét, 

S egyetlen szívdobbanással sugározni 

Ezt az érzést szerteszét. 

Hidd el, megváltozik a világ, 

Csak zengd a szeretet himnuszát! 

(1Korinthus 13) 

 

Tornay András : Mindenki 

 

Mindenki törékeny, de mindenki világít 

Mindenki fázik, de mindenki melegít 

Mindenki fél, de mindenki vigasztal 

Mindenki búcsúzik, de mindenki marasztal 

 

És minden lépésnek és súrlódásnak értelme és 

nyoma van 

És minden kérdésnek és minden csendnek titkos 

oka van 

Ugyanaz az érintés ölel magához és mar beléd 

sebeket 

Ugyanaz a van és ugyanaz a nincs és mindkettő a 

szeretet 

 

Simon András: Kérlek, fogadj el… 

Kérlek, fogadj el olyannak, 

amilyen vagyok, 

s akkor egyre jobb leszek! 

A szeretet az egyetlen kulcs, 

amellyel bármely szív 

kincseskamráját kinyithatod. 

Csak rajtad áll, 

hogy mikor helyezed a kulcsot a zárba. 

Keménységed és elvárásaid 

zorddá és undokká tesznek. 

De ha szeretsz, 

jóságod sugarában 

újra megszelídülök, 

és elfogadlak én is. 

Ha csak az eredményeim 

alapján tartasz értékesnek, 

elveszek; 

de ha pusztán önmagamért 

szeretsz, 

sikert sikerre halmozok. 

Semmit se tégy, csak szeress, 

és felnövök magamhoz 
 

 

 

A családi béke titka 
 

Ha égve marad - kapcsold le!      

Ha kiömlött - töröld fel!  

Ha a földön van - vedd fel!      

Ha kifogyott - töltsd meg!  

Ha piszkos - mosd el!       

Ha tele van - vidd ki!  

Ha szomorú - öleld át!      

Ha fáradt - altasd el!  

Ha hiányzik - írj neki!      

Ha kérdez - válaszolj!  

Ha mesél - hallgasd meg!      

Ha távol van - hívd fel!  

Ha ünnepel - lepd meg!      

Ha örül - nevess vele! 

Ha sétál - fogd a kezét!      

Ha virágot szed - koronázd meg vele! 

Ha álmos - simogasd meg!      

Ha szól - figyelj rá! 

Ha énekel - énekelj vele!      

Ha a csillagokra tekint - válassz egyet! 

Ha Istent keresi - vezesd Hozzá!      

Ha kiált - mondd: Ne félj, itt vagyok! 

Ha táncol - repítsd a fellegekbe!      

Ha csendben van - ülj mellé! 

Ha könny csillan a szemében - csókold le!   

 Ha vágy van a szívében - teljesítsd! 

Ha szeret - add oda mindened!!! 

 



 

6.                                                                                       Ünnepváró 
Nem félek, mert te velem vagy… - nehéz életutakon Jézussal 

 

Siket és vak kislányból  

több nyelven beszélő író? 
 

Az Egyesült Államokban 1880-ban egy gaz-
dag családban egészségesen jött a világra 
Helen Keller. Másfél éves korában azonban 
egy komoly betegség következtében elvesz-
tette látását és hallását is. Így a kislány telje-
sen elszigetelődött a világtól. Semmit nem 
értett mindabból, ami körülötte történik. 
Dühös, agresszív  és értetlen lett. Ráadásul a 
szülei nagyon szánták és elkényeztették, 
hogy legalább így szebbé tegyék az életét. 
Hatéves koráig reménytelen esetnek tartot-
ták, és a környezetében élők nem igen tud-
tak mit kezdeni vele.  
Ekkor a szülei házitanítót fogadtak a kis va-
dóc mellé. Tanára, Anne Sullivan nagy sze-
retettel és együttérzéssel foglakozott a kis-
lánnyal. A tenyerébe rajzolt betűkkel, sza-
vakkal nevezte meg a gyerek számára a tár-
gyakat, a világ jelenségeit, így tudtak elő-
ször „szót érteni”. Helen sötétségébe vilá-
gosság tört be ezen a résen keresztül. S ké-
sőbb szorgalmával és kitartásával még több 
nyelven megtanult „beszélni”. Számos 
könyv és cikk szerzője lett. Siket és vak di-
ákként az első volt, aki főiskolai diplomát 
szerzett. És ami a legfontosabb, elfogadta 
önmagát, az életét ajándékként.  
Hitéről, életéről vallanak a következő tőle 
származó sorok is:  
„A csúcsra érés feleannyira sem boldogíta-
na, ha nem kellene sötét völgyeken is átha-
ladnunk.”   
„Három dologért adok hálát Istennek min-
den nap: azért, mert megengedi, hogy meg-
ismerjem munkáját; azért, mert a sötétség-
ben meggyújtotta számomra a hit lámpását; 
és legfőképp azért, mert vár rám egy másik 
lét tele életörömmel, virágpompával és 
mennyei dallamokkal.” 
„Az olyan helyekre vezető utakat, ahová 
érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.” 
„Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden 
árnyék mögéd kerül.” 

Egy szegény fiú elindul 

 

 
Ha a boltban a fogkrémek, szappanok, tus-
fürdők között keresgélünk, valószínűleg 
kezünkbe akad Colgate márkájút is. Ezek-
nek az árucikkeknek a névadója William 
Colgate, akinek a története olyan, mint egy 
tündérmese.  
William szülei nagyon szegények voltak. A 
fiú összes holmija egyetlen útitáskában ké-
nyelmesen elfért. Így vágott neki tizenhat 
évesen – 1799-ben – a nagyvilágnak. Soha 
nem járt iskolába, nem tudott írni, olvasni, 
számolni is csak minimálisan. Semmi más-
hoz nem értett, csak a szappanfőzéshez, 
amit az édesapjától tanult meg.    
Útja során sok emberrel találkozott. Egy ha-
jón beszédbe elegyedett egy tengerésszel, 
aki Jézusról mesélt neki. Ez a beszélgetés 
örökre megváltoztatta William életét. Hitre 
jutott és fogadalmat tett, hogy minden kere-
setének egy tizedét az Úrnak adja. Hamaro-
san New York leghíresebb szappan-gyárosa 
lett belőle. Cége bevételének tíz százalékát 
pedig élete végéig valóban hűségesen Isten-
nek szentelte. A cég később egyesült a 
Palmolive gyárral, de a Colgate részvények 
hozadékának tíz százalékából a mai napig is 
missziós társaságokat támogatnak. 
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Örömóda: a nehézségen nyíló virág 
 

Biztosan hallották már Beethoven csodálatos 

szerzeményét, az Örömódát. Amennyi erő és 

öröm sugárzik ebből a zenéből, nem is gondol-

nánk, milyen nehéz életút vezetett a megszüle-

téséig.  

A kis Beethovennek ugyanis egyáltalán nem 

volt könnyű az élete. Iszákos, indulatos édes-

apja megpróbált belőle csodagyereket nevelni. 

Ludwignak már akkor zongoráznia kellett, 

amikor még csak zsámolyról érte fel állva a 

hangszert. Tizenegy éves korára ő lett a család 

eltartója.  

Pár évvel később elindult, hogy megkeresse 

saját útját. Mozarthoz járt tanulni, ahol jól 

érezte magát és sokat fejlődött, de édesanyja 

halálával rászakad a testvérei nevelésének ter-

he. Haza kell mennie. Félbehagyta a tanulást. 

Rengeteget gyakorolt, olvasott, amennyire tud-

ta, képezte magát. Mire újra színpadra léphetett 

volna, egy súlyos fertőzés megtámadta a fülét 

és néhány éven belül megsüketült.  

Az emberekkel alig tudott kapcsolatot tartani 

süketsége miatt. A zenét viszont nem veszítette 

el. Sőt! Teljes figyelmét a zeneszerzés felé 

fordította, hiszen már nem a fülével, hanem a 

szívével „hallotta” a hangokat. Beethoven so-

kat szenvedett, művei azonban életörömről, 

érzékeny lélekről, komoly belső tartalékokról 

árulkodnak. Beethoven csodálatos művének a 

Kilencedik szimfóniának utolsó tétele, az 

Örömóda lett az Európai Unió himnusza.  

„Az élet keresztjei olyanok, mint a kotta ke-

resztjei: felemelnek.” 

„Az ember hivatása, hogy megismerje az igaz-

ságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cse-

lekedje a legjobbat.” 

- Füller Tímea 

Régmúlt idők dalai 
 

„Serkenj lelkem mély álmodból, vigyázz  

magadra! 

Mert ma Urad jött ez világra szép váltságidra, 

Drága kincset hoz magával orvoslásidra. 

 

Örülj, ha voltál bánatba, imár én lelkem! 

Ne irtózzál tőle, én szívem, mert égi kincset 

Elérkezett ma tehozzád erős kegyelem.” 
                                    Gyűjtés: Székelykeve 

 

 

„Csordapásztorok, 

Midőn Betlehembe 

Csordát őrözének 

Éjjel a mezőben, 

Éjjel a mezőben. 

 

Isten angyalai 

Jövének melléjek, 

És nagy félelemvel 

Telék meg ők szívük, 

Telék meg ők szívük. 

 

Örömet mondok 

Néktek, ne féljetek! 

Mert most született 

A tik üdvességtek, 

A tik üdvességtek. 

 

El es indulának  

Gyorsan az városba, 

Ott feltalálák ők 

Jézust a jászolyba, 

Jézust a jászolyba. 

 

                               Gyűjtés: Moldova 

 

 

 
„Örvendezzünk, Betlehembe menjünk 

ajándékokval. 

Megszületett Isten fia, s egy kis gyermekecske, 

s Atyáinktól régtől fogva már (várt) kisdedecske. 

Hideg istállóba, s a barmok jászlikba, 

Született nékünk Krisztus.” 

                                 Gyűjtés: Egyházaskozár 



 

8.                                                                                Bizonyságtétel 
 

Mivel keresztény családban nőttem fel, ezért 
számomra sosem volt kérdés, hogy van Isten, 
hogy lehet hozzá imádkozni. Ennek ellenére 
sokáig nem éltem ezzel a lehetőséggel, nem 
nagyon érdekelt a dolog, elvoltam az életem-
mel, jártam gyülekezetbe megszokásból, de 
úgy különösebben nem foglalkoztatott, hogy 
személyessé tegyem a kapcsolatot Istennel. 
Voltak alkalmak, amikor annyira leterheltek a 
bűneim, az, hogy rossz vagyok, hogy semmi 
sem sikerül, hogy imádkoztam Istenhez, hogy 
mentsen meg, de végül mindig a saját erőmből 
próbáltam jobb lenni, mindig elhatároztam, 
hogy következő nap már másképp lesz min-
den, de valahogy sosem sikerült megvalósíta-
nom az elképzeléseimet. Újra és újra ugyan-
azokat a hibákat követtem el. Eljutottam addig 
a pontig, hogy egy kudarcnak láttam magam, 
aki semmi jóra nem képes és sosem lesz jobb. 
Aztán tavaly nyáron elkezdett foglalkoztatni 
az, amit keresztény társaságokban olyan sok-
szor hallottam: a személyes kapcsolat Istennel. 
Elhatároztam tehát, hogy elkezdem olvasni a 
Bibliát rendszeresen. Ez meg is történt, de úgy 
éreztem, hogy Isten hozzám nem szól. Néha 
előfordult, hogy magaménak éreztem azt, amit 
olvastam, de legtöbbször nem jutott el a szí-
vemig, úgyhogy egy idő után abba is hagytam. 
A tavaly nyáron azonban valami megváltozott. 
Láttam, hogy sokan az ismerőseim közül reg-
gel korábban felkelnek és imádkozással, bib-
liaolvasással kezdik a napot, gondoltam, csat-
lakozom hozzájuk, adva még egy esélyt a do-
lognak. Teljesen más volt, éreztem Isten jelen-
létét és emiatt újra úgy döntöttem, hogy elkez-
dem rendszeresen olvasni a Bibliát, mostmár 
reggelente. Így kezdtem a tanévet és nagyon 
áldott volt. Egyre többször éreztem azt, hogy 
Isten szól hozzám. 
Egy ifis alkalmon, amikor az imádság volt a 
téma, rádöbbentem, hogy én nem szoktam 
imádkozni, így amikor hétvégén elmentem 
biciklizni, direkt egy csendes helyet kerestem, 
hogy megpróbáljam. Már út közben elkezdtem 
magamban beszélgetni Istennel, gondolkoz-
tam, hogy miért adhatok hálát, aztán elkezd-
tem imádkozni a szeretteimért, majd magam-
hoz érve rájöttem, hogy rengeteg mondaniva-
lóm van Istennek. Ahogy kiöntöttem neki a 

szívemet, már hangosan, feljött bennem egy 
csomó bűn, soroltam őket, és ahogy éreztem a 
súlyukat, már sírva imádkoztam tovább. Na-
gyon fájt, főleg az, hogy én mindig tudtam, 
hogy bűnös vagyok, mindig tudtam, hogy Jé-
zus értem halt meg a kereszten és mégsem fog-
lalkoztam ezzel, és csak akkor éreztem át iga-
zán annak az értékét, hogy ez értem, helyettem 
és miattam történt. Kértem Isten bocsánatát, és 
azt vettem észre, hogy egy hatalmas békesség 
kezd úrrá lenni rajtam, olyan szabadságot érez-
tem, amit addig soha, és már nem a szomorú-
ságtól és a fájdalomtól sírtam, hanem öröm-
könnyek folytak az arcomon. Éreztem Isten 
kegyelmét, azt, hogy igenis van bocsánat a bű-
neimre, és nem kell saját erőmből jobbnak len-
nem, mert az képtelenség. Egyszerűen csak 
engednem kell, hogy Ő munkálkodjon ben-
nem. 
Annyira hálás vagyok, és voltam akkor is, nem 
akartam abbahagyni az imádkozást, nem akar-
tam hazamenni, csak ott lenni Istennel és be-
szélgetni vele. 
Éreztem, hogy ez nem egy pillanatnyi fellángo-
lás volt bennem, hanem tudtam fejben is és 
szívben is, hogy meg vannak bocsátva a bűne-
im és ez a kegyelem nem múlik el. 

Sz. Eszter 

 
 



 

Bizonyságtétel                                                                               9. 
Nem hívő keresztény családból származom. 

Általános iskolás koromban jártam hittanra, 

ahol a Bibliából tanultunk. Nagyon sok lehe-

tőségem volt a megtérésre, de nem tettem, 

nem figyeltem Istenre. Gyerekkorom nehéz-

nek mondható, mert sok veszekedés, konflik-

tus volt édesapám alkoholizmusa miatt. Isko-

lás koromban sokat jártam táborozni, keresz-

tény táborokba is. Ott a táborban sokszor hal-

lottam az evangéliumot, de kemény volt a 

szívem, nem figyeltem Krisztus hívására. 

Eközben otthon egyre nehezebbé vált a hely-

zet a szüleim között. 

Már negyedszer voltam táborozó, amikor 

ráébredtem arra, hogy bűnös vagyok, és hogy 

személyesen nem tudom ezt megváltoztatni. 

De elmondták, hogy Isten annyira szeret, 

hogy egyszülött Fiát küldte megváltásunkért, 

értem személyesen. Akkor tértem meg, és 

fogadtam el Krisztust személyes megváltóm-

ként. 

Mikor hazaértem a táborból, nehéz időszak 

következett az életemben. Nem volt könnyű 

megélni hitemet egy olyan családban, ahol 

senki sem hisz, folyamatos veszekedések, 

problémák vannak. Tartottam csendességeket, 

olvastam a Bibliát, imádkoztam, de nem volt 

közösségem más hívőkkel. Otthon senki sem 

tudta, hogy mi történt velem, titokban tartot-

tam. Ez olyan három hónapig tartott. Szépen 

lassan elkezdtem elhanyagolni az Istennel 

való kapcsolatot, és a világ is elkezdett von-

zani. 

Ekkor kezdődött az újabb korszakom, ami 

Isten nélküli volt. Rossz társaságba kerültem, 

akikkel sok mindent kipróbáltunk. Közben 

édesanyám elhatározta, hogy elválik édes-

apámtól, mert nem látott más kiutat a folyto-

nos veszekedésekből, lelki terrorból. Kis idő 

múlva, szét is költöztek. Visszaemlékszem, 

január ötödike volt, amikor bátyámat felhívta 

az egyik barátja, hogy ég az a ház, ahol édes-

apánk lakott. Bátyámmal odafutottunk, és már 

messziről láttuk, hogy tényleg lángokban áll a 

ház. Közelebb mentünk a bejárati ajtóhoz, 

ami már teljesen kiégett, és láttuk apánkat 

lángokban, holtan feküdni a földön. Ez akkor 

lesokkolt és elgondolkodtatott. Elgondolkoz-

tam, hogy mi az élet értelme, és hová került 

vajon most apám. De egyben harag is volt 

bennem, hogy miért kellett ennek megtörtén-

nie, miért engedte meg ezt Isten. Újabb kor-

szakba lépett az életem, amikor is lázadtam 

Isten ellen, és még jobban belemélyedtem a 

világba. 

Ezek után bátyám zenészként bekerült egy 

keresztény együttesbe és megtért, két évre rá 

elvette feleségül az egyik lányt az együttesből 

és eljöttek Magyarországra bibliaiskolába. Ez 

a lány volt az, aki beszélgetett velem akkor, 

amikor megtértem általános iskolás korom-

ban. Akkor még bátyám nem ismerte őt. Isten 

őket használta fel újra, hogy én közel kerül-

hessek Hozzá. Ők voltak azok, akik elhívtak 

abba a táborba, ahol bibliaiskolások voltak. 

Emlékszem nem nagyon akartam menni, mert 

tudtam, hogy keresztény tábor. Tudtam, hogy 

Isten döntés elé fog állítani, de én nem akar-

tam ott hagyni azt az életet, amit magamnak 

kitaláltam. Végül mégis elmentem. Nagyon jó 

közösség fogadott, fantasztikus programok, 

evangelizációk. Úgy is volt, ahogyan gondol-

tam: valóban döntés elé állított az Úr. Akkor 

döbbentem rá, hogy az az élet, amit eddig 

éltem, hiábavaló, értelmetlen. Akkor kértem 

bocsánatot bűneimért, és akkor mondtam, 

hogy ezentúl nem magamnak akarok élni, 

hanem Krisztusnak. Akkor szántam oda az 

életemet. 

Ez után maradtam ott a bibliaiskolába, és Is-

ten szép lassan megváltoztatta az életemet, 

gondolkodásomat. Megmutatta a szolgálat 

örömét és áldásait. Édesanyám is megtért. És 

Isten most megmutatta azt is, hogy követnem 

kell Megváltónkat a szolgálat útján is. 

T. Dániel 
 

 



 

10.                                                           Óvodás napok a parókián 
Idén először az óvodás korú gyerekeket 

külön mini táboros napokkal vártuk a pa-

rókián. A rossz idő ellenére sok játék, 

éneklés, élmény belefért a három napba. 

Mindenki – kicsik-nagyok – gazdagodva 

tértünk haza.  

 
Közös éneklés óvodás-módra 

 

 
Most nagyon figyelünk a teremtés csodáira 

 

 
Elmerült munka sok segítővel 

 

 
Állatsimogatónk sztárjai, a két kecske: 

Mazsola és Tádé – a gyerekekkel 

 

 

 
Mesebeli tízóraink minden nap 

 Füller Noémi vezetésével készült  

és nagy sikert aratott. 

 

 

 
„Aranynagyi” díjas segítőink a táborzárón 
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Idei táborunk témája a KAPCSOLAT volt 

– Istennel, egymással, önmagunkkal. 

Együttlétünkön áldás volt, Isten aján-

dékának éltük meg ezeket a napokat.  

Meséljenek róla az ott készült képek. 

 
A kapcsolataink megtartanak bennünket. 

Ezt mutatta be nekünk ebben a játékban 

Surányi Zoltán élménypedagógus 

 
Idén sem hiányozhattak a mozgalmas, 

izgalmas játékok 

 
Együtt a táborlakók 

Minden segítséget ezúton is köszönünk! 

 

Elkészült a gyülekezet által gyűjtött kupa-

kokból a nagy közös kép, amelyen Jézust ülik 

körül a gyerekek. A gyógyszertár előtti 

folyosón még sokáig többen megcsodálták az 

elkészült mozaikot. 

 
Az éneklések, közös történethallgatások sokat 

jelentettek nekünk. A záró alkalmon a szülők 

és a legkisebbek is csatlakoztak hozzánk. 

 
A „lézercsapda” a templom rámpáján nagy kihívás 

elé állította a vállalkozó szellemű táborozókat. A 

horzsolások senkit nem tartottak vissza attól, 

hogy újra meg újra próbára tegye magát. 



 

12.                                                                                      Ünnepváró 
 

Úgy érezte, megfullad. Nyomta, szorította a naptárba beírt 

rengeteg program: határidők, amik ijesztően közelednek, a 

gyerekek próbái és fellépései. Gyorsan be is csukta a naptá-

rát, de hiába. A konyha, az egész lakás mind szinte kiáltott: 

mindjárt karácsony. Takarítani, díszíteni, ajándékot venni, 

sütiket készíteni, karácsonyfát szerezni. És persze legyen 

minden kedves, vidám és könnyed akkorra. Nem, ez képte-

lenség.  

Leroskadt a fotelba, az arcát a tenyerébe temette, nagyot 

sóhajtott, aztán csak nézett maga elé némán. Muszáj volt 

erőt gyűjtenie. Nehezen állt fel, az izmaiban valami görcsöt 

érzett. Miért? Miért ilyen nehéz éppen a karácsony? A 

szeretet ünnepe vagy mi, nem kellene ennek az egésznek 

valahogy jobban belülről jönnie? Gyerekkorában mindig 

úgy képzelte. Jön a karácsony és elsodor minden rosszat. 

Veszekedést, sarat, ködöt, rosszkedvet, sötétséget. Csak jön 

és valahogy hozza magával a jót. Most miért nem hozza?  

Az ablakhoz lépett és kinézett az utcára. A délutáni alko-

nyatban mindenki magába zártan, sietősen lépkedett. Ők is 

rohannak, gondolta. Mindenki rohan. Neki is sietni kéne. 

Mindjárt hazaér a két gyerek, lecke, vacsora, fürdés, aztán 

fektetés, mire jön az apjuk, már alszanak is. Utána még 

kitereget, elmosogat, kivasal, bepakol holnapra, cetlit ír a 

tennivalókról. Talán ha éjfélre ágyba kerül. Így telik el 

minden nap, és főleg minden december.  

- Istenem, hát mi ünnep ebben a egészben? – sóhajtott fel. 

És akkor csengettek. 

Sietve ajtót nyitott. És ámulva állt meg a küszöbön. A fiatal 

nő kedvesen mosolygott, és már nyújtotta is a kezét. 

- A nevem Gabriella. Úgy értesültem, hogy segítséget kért.  

- Nem, nem. – csóválta a fejét zavartan. – Ez valami téve-

dés lesz. Én nem kértem semmilyen segítséget. – „Nem is 

telne rá.” – tette hozzá gondolatban kissé keserűen. De a 

vendég széttárta a kezét és biztatóan folytatta. 

- Ó ne aggódjon, hisz ez nem kerül semmibe.   

Mintha csak a gondolataira válaszolt volna. Az asszony 

megrökönyödve nézett rá és gyanakodva méregette.  

- Nos, - folytatta a látogató – ha jól értesültem, önnek túl 

sok a tennivalója decemberben és így nem jut ideje felké-

szülni az ünnepre. Ezért most kapni fog egy kis segítséget. 

Állok rendelkezésére. 

- De… - nyögte elképedve az asszony. Folytatni azonban 

nem tudta, mert a lépcsőházból már hallotta is a gyerekek 

vidám zsivaját. És ebben a pillanatban a vendég eltűnt, mint 

a kámfor. Az asszony meglepetten nézett körbe, aztán só-

hajtva legyintett. „Biztosan csak képzelegtem.” – gondolta, 

és már indult is a konyha felé. Ó, hisz még az asztalról sem 

rakodott el a reggeli után, és már hallja is a két táska puffa-

nását az előszoba kövén. Ahogy azonban belépett a kony-

hába, kikerekedett szemekkel hőkölt vissza. A mosogató 

üres, az edények a szekrényben a helyükön, az asztalon 

tiszta adventi terítő, középen gyertyás dísz. Az ablakban 

barátságos angyalka, az ajtón fenyőág, épp úgy, ahogy 

képzelte. Hogy lehet ez? Nem volt azonban sok ideje gon-

dolkodni, mert a két gyerkőc már futott is hozzá.  

-  Anya, anyuci! 

Ölelte, csókolta őket, fél szemmel azonban a mosókonyha 

felé lesett. A mosógép üresen állt, a szárítón gondosan 

kiterítve a friss illatú ruhák. Az asszony közelebb ment, 

hogy megnézze, csakugyan jól lát-e. Nem tévedett, minden 

a legnagyobb rendben volt. Mire sikerült az értetlenségéből 

felocsúdnia, a két gyerek az asztalnál ült és egymásnak 

(vagy ki tudná megmondani, kinek?) mondta föl a leckét.  

Amikor végeztek, elszaladtak, de mire nagyot sóhajtva 

lehajolt volna elpakolni, a könyvek mind a táskában voltak 

az előszobában. A tálalón a meleg vacsora gőzölgött, és 

mire a szekrényajtót kinyitotta a tányérokért, már a gyertya 

is ott égett a megterített asztalon. A kicsik futottak kezet 

mosni, maguknak szedtek és jóízűen meg is ették, ami nem 

csoda, hiszen tejberizs volt eperdarabokkal. A terítőre poty-

tyantott gyümölcsfolt amint az asszony észrevette, rögtön 

semmivé vált.  

A kádban már várta a srácokat a habos, meleg víz, és a 

fürdés után hagyott kis tócsákat láthatatlan kezek eltüntet-

ték egy pillanat alatt. A mese után a fogmosás is szép rend-

ben ment és a tükrön már a tegnapi fogkrém foltoknak is 

csak hűlt helye volt. A gyerekek jóéjt puszit adtak, és ágyba 

bújtak. Szobájukból egy kis sutyorgás után a megnyugtató, 

elégedett szuszogás hallatszott ki.  

Csörrent a kulcs a zárban, megérkezett a férje. Örült a szé-

pen terített asztalnak és az éppen meleg vacsorának, ami 

mellesleg bélszín volt, a kedvence.  

Míg a férje lezuhanyozott, a hálószobába ment és próbálta 

rendezni összekuszálódott gondolatait. Elég hihetetlen volt 

ez a délután, talán csak álmodja az egészet. Indult elpakolni 

az edényeket, amik persze már teljesen tisztán a helyükön 

voltak. Sőt, az asztalon a reggelihez szükséges teríték is oda 

volt készítve. Vissza a hálószobába! Mire odaért, tiszta 

ágynemű és kellemes karácsonyi hangulatú dekoráció volt 

ott is.  

Ez nem lehet igaz! Nézzük a vasalást! Ingek vállfán, gye-

rekruhák egy halomban szépen, a többi is összehajtogatva a 

vasalódeszka szélén. Ja, és közben az előszoba is ünnepi 

díszbe öltözött. Csak úgy találomra kinyitotta az egyik 

szekrényt. Szépen egymásra rakodott dobozokat talált sza-

laggal átkötve, és valahogy azt is tudta, hogy miben mi van 

és az kié. Hát ez is kész van.  

Leült az ágy szélére, és hirtelen semmi nem jutott eszébe. 

Mit kell ilyenkor csinálni? Mert hogy minden gyönyörű 

mostmár, ez tény, és valami mégis, mégis tökéletlen ebben 

a nagyszerűségben.  

Csak ült és gondolkodott, észre sem igen vette, amikor a 

férje elaludt mellette. A gyerekkori karácsonyra gondolt, 

ahol nem volt ennyi dísz. A szentestére, ahol nem volt eny-

nyi ajándék. A vacsorára, ahol nem volt ennyi finomság. 

Csak a hosszú fehér abroszos asztal, amit körülült az egész 

család, és énekeltek. Egyszerű énekeket, amit mindenki 

tudott. És egy kisgyermekről beszéltek, Jézusról, akinek a 

születésén együtt tudott örülni a kivetett pásztor és az elő-

kelő idegen bölcs. Akinek a jötte valahogy bevilágított a 

sötétségbe és olyan jóféle egyszerű örömmel töltötte el a 

szíveket. Az ő kisgyerekszívét is.  

- Igen, ezt az örömet, ez a Jézust kell megkeresni. – sóhaj-

tott fel megkönnyebbülten, aztán elaludt. 

Jól van. – gondolta Gabriella mosolyogva. – Mostmár 

odatalál.                                                      - Füller Tímea 

Minden kedves olvasónknak és támogatónknak békés, boldog karácsonyt  

és Istentől megáldott új esztendőt kívánunk! 

 


