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             „Áldom az Urat mindenkor dicséretet 
 mindig ajkamon van” 34. zsoltár.

EMMAUS
gyülekezeti hírlevél

XIX évfolyam 3. szám, 2020. karácsony.

Nem ,,jól viselkedve” jutunk el hozzá, ez magunktól úgysem megy. Isten a kegyelméből 
adott bennünk lévő hit alapján fogad el minket igaznak. És a kegyelmet abból látjuk, 
hogy Jézus, az Ige az, aki a Földre jött, és személyesen elmondta ezeket. 
Megismerhetjük a Mindenhatót, sőt a gyermekeinek nevez, ha elfogadjuk. Abszurd, 
hogy nekünk kell Őt elfogadni. Megtehetné, hogy irányba állít mindannyiunkat. De Ő 
hagyja, hogy megláthassuk, hogy nélküle nem megy, hogy előbb összetörve, utána 
hálával fordulhassunk felé. A karácsonyt a szeretet ünnepének nevezni nem is olyan 
elveszett gondolat, csak át kell értelmeznünk. Az Úr felénk való szeretetét 
ünnepelhetjük, de nem csak karácsonykor, hanem mindennap.  

Ádventi áhitat

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal.”  Jn 1,14
Jézus maga az Ige. Az a szent Ige, ami az Atya szájából 
származik. A prófétákon keresztül szólt csak korábban, 
de innentől egészen máig személyesen. Akkora 
kegyelem ez, hogy a Mindenható Isten hozzánk szól 
személyesen, és mi is szólhatunk hozzá minden apró 
bajunkkal, örömünkkel. Hajlamos vagyok elfelejteni, 
hogy kivel is állok szemben. Ilyenkor leszek büszke, 
követelőző. De ha felfogom, és eszembe jut az Úrnak ez 
a nagysága, átértékelődik mindez. Az Úr minden 

hiányosságom ellenére türelemmel tanít. És megmutatja, hogy ha imáimban 
követelőzöm, valójában nem tudok felé fordulni, csak a világ felé. Megmutatja, hogy 
nem lesz semmiben hiányom, sőt bőségem lesz a földi javakban. De először megtanít 
ezeket elengedni. Tiszta ez? Csak akkor ad meg mindent, amit kértem, ha először 
megmutatta, mennyire semmiségek ezek ahhoz képest, amit nekünk szánt. Amikor 
már nem annyira fontosak, mint a vele való kapcsolat, a neki való engedelmesség. Na, 
ez kegyelem. Olyan, amit emberileg nehezen fogunk fel. Akkor is, ha fáj elengedni 
dolgokat, mert azt gondolom, hogy azok nélkül nem lehet élni. Nem megnyerni akar, 
hogy szeressük, mint ahogy testileg gondolkozó, szeretethiányos lényünk. Meg akarja 
mutatni, hogy úgy lehet teljes az életünk, ha ezeken keresztülmegyünk. És a sok földi 
ajándék előtt - amiből egyébként részünk lesz - meg akarja adni a legnagyobbat, az 
örök eletet, az Ő oldalán. Ez viszont csak egy úton történhet. „Istent soha senki sem 
látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18)
Jézus a főpapi imádságában azt mondja: „És megismertettem velük a te nevedet, és 
ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, 
és én is őbennük.” (Jn 17,26) Jézus mutatja meg ezt az utat. Nem a törvény igazít meg. 
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Soltész Gábor

A három bölcs és a betlehemi csillag a  San Apollinare Nuovo bazilika mozaikján 
(i. sz. 565), Ravenna, Itália



Reményik Sándor

Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted

Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –

S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.

Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,

Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.     



    Ujszászi Zsuzsanna

Magától ‒ a mi társalgási szótárunkban még az is gyakran szerepel, hogy „Képzeld, 
sikerült!” és „Milyen szerencsés vagy!” Mennyivel magasabb rendű azonban az öröm, 
ha egy kicsit több áhítattal tekintünk az ilyen sikeres és szerencsés eseményekre! 
Úgy, ahogyan azok valójában létrejöhettek: a gondviselő Atya ajándékaként. 
„Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki.” Jn 3,27
Az Ószövetségben Isten és az ember (Izrael népe) viszonyát a Sinai hegyen kötött 
szövetség és annak törvényeihez, a tízparancsolathoz és a hozzájuk tartozó 
rendelkezések iránti hűség határozta meg, úgy, hogy a szövetséget megszegőkre 
előbb-utóbb lesújtott Isten büntetése. Miközben pedig a kegyelem mindig Isten 
meghatározó tulajdonsága maradt a választott népéhez való viszonyában: „… az Úr 
irgalmas és kegyelmes Isten!” 2Móz 34,6 Később azonban Isten az egész 
emberiségre kiárasztotta a kegyelmét, és a megváltó Jézus Krisztus elküldésével új 
szövetséget kínált az embernek, éppen úgy, ahogyan azt Ézsaiás próféta 
megjövendölte Ézs 42,6; 49,6; 53. Isten új üdvösségterve Jézus Krisztus által az, hogy 
aki hisz benne, ha bűnös is, a kiárasztott kegyelem által részese lehet Isten 
országának. AKI HISZ ! – a bűnös ember megigazulásának alapja a hit, amely a hozzá 
fordulónak Isten ajándéka, de az ember szabad akaratú elhatározása is: „Az az 
Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” Jn 6,29 A kegyelem ezt 
az embernek kínált, új szövetséget jelentette az evangélikus költő  Reményik Sándor 
számára is, még ha a versben nem is találunk közvetlen utalást rá. 
A legfontosabb tudásunkat a kegyelemről Pál apostoltól kaptuk: „… kegyelemből 
van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef 2,8-9 Természete szerint az ajándék 
nem kötelező, nem érdemek szerint jut, és ha elmarad, nem is számonkérhető. Jézus 
Krisztus nem azért jött el, mert az ember ezt kiérdemelte, hanem Isten tervét 
betölteni, hogy az eltévelyedettek megmenekülhessenek. 
Isten kegyelme azonban nem merült ki abban, hogy Jézus Krisztust keresztáldozatra 
küldte a bűnös emberért – a kegyelem, Isten jóindulata az ember iránt, 
folyamatosan árad felénk: „… az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok.” 1Pt 5,12 
A kegyelem jelen van az ember életében, mégis sokan nem hisznek benne, és így 
elfogadni sem tudják, csupán azért, mert önmagában nem látható. Csakhogy a 
látható hétköznapi ajándékot sem tudnánk elfogadni, ha nem hinnénk el, hogy a 
miénk! 
Reményik Sándor verse arra is emlékeztet bennünket, hogy életünk szerencsésnek 
tartott fordulatai, minden egyes szépsége és értéke ajándék, amelyet azzal a hittel 
fogadhatunk, hogy mindez Isten ránk áradó kegyelme. A kegyelem nem látható, 
pedig itt van, és bárki megtapasztalhatja, aki rácsodálkozik.                                                     

Gondolatok a kegyelemről



Az elmúlt hónapok mindannyiunk életét gyökeresen megváltoztatták. A kór 
valóban járvánnyá nőtte ki magát és már mindannyian személyesen is érintetté 
váltunk valamilyen formában. Mindenki beleshetett a színfalak mögé… átélhette 
vagy láthatta a fájdalmakat, a keserves küzdelmet a beteg vagy az ápolója oldaláról. 
Furcsa harc ez egy láthatatlan ellenséggel. 
Mi keresztények már régóta ismerjük ezt az érzést: nem test és vér ellen van 
tusakodásunk. És ez most is így van. A Gonosz félelem képében, mint ordító 
oroszlán jár körülöttünk. Kézzel fogható a jelenléte, és nem nagyon lehet nyugtató 
szavakkal elűzni. Mindannyian tudjuk, hogy nem a félelem lelkét kaptuk… mégis… 
nehéz nem félni, ha éppen szemben állsz az ágyúval.
Pontosan tudom, miről beszélek, hiszen orvosként több ezer kollégámmal együtt 
nap mint nap farkasszemet kell néznem az agyúcsővel. Számtalan olyan helyzetbe 
kerültem, ahol a józanész szabályai szerint már meg kellett volna fertőződnöm, 
mégsem történt meg. Ha az eszem nem is, a szívem pontosan tudja: az Úr védett 
meg engem. Megkaptam, amit kértem: amikor ott vagyok a sűrűjében, akkor sem 
félek. A fájdalom és a félelem ott ólálkodik körülöttem, de mintha puha burokban 
volnék, és nem jutna el hozzám az üvöltése… és én hálát adok az Úr hatalmas 
kegyelméért minden nap!

„A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet”! Jn 4,18

Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt TUDOM, hogy az Úr szeret, és bármit is enged 
meg az életemben, azt mind a javamra fogja formálni! Talán megbetegszem, de 
HISZEM, hogy az Úr meg is gyógyít belőle!
Az Úr nem azt kérte, hogy vak hittel, maszk nélkül rohangáljunk, vagy ne tartsuk be 
a szabályokat! Ő csak annyit kér, hogy BÍZZUNK benne és NE FÉLJÜNK! 
„A valódi hit azt jelenti, hogy az emberi szív aktívan kimozdul előző, magányos, 
Istentől elszakadt állapotából, és belép Isten jelenlétébe, rátámaszkodik Isten 
valóságára, beszédére, amely újra támaszt, biztos alapot tud nyújtani a számára.” 
Nyugalom testvéreim! Bár a hit nem ismeri a félelmet, mégsem szégyen a félelem, 
hiszen az ember az Édenkert óta nap mint nap eltávolodik Istentől, majd újra és újra 
Isten keresésére indul. Vajon ki meri azt állítani, hogy olyan erős a hite, hogy 
sohasem félt?
Amikor gyermek voltam és féltem, a szüleim védő karjai közé szaladtam… és most 
sem teszek másképp: „odabújok” az én mennyei Atyámhoz, leteszem a családom és 
a saját életem az Ő kezébe. Kinél lehetnék nagyobb biztonságban, mint annál, aki 

COVID-19 avagy a félelem markában
megalkotott engem, a parányi porszemet… és aki oly könnyedén irányítja ezt a 
hatalmas univerzumot!

„… és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős 
Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség 

fejedelmének!” Ézs 9,6
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Dr. Bakk Judit



„Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj!” Préd 9,8

Október 25-én, a szombati vizsga utáni napon, a kon�rmandusok először vehettek 
úrvacsorát. Csak ők heten. Vajon tudják-e, hogy mennyire kivételezett helyzetben 
voltak? Hónapok óta nem részesedtünk az Úr testéből és véréből. Ez most kizárólag 
az ő ajándékuk volt.
A fehér ruha, az ige a tisztaságról és a Szentlélek olajáról és az úrvacsora közössége 
azt jelenti, hogy az Atya megmutatta, mi a terve az életükkel. Új élet várja őket 
Krisztusban és Krisztus által, aki megmenti őket okoskodó és nagyot mondó guruk 
befolyásától és a bizonytalan világ egyetlen biztos pontjához köthetik az életüket. 
Az őket éltető Isten erre a döntésre hívja őket. 
Mostanában többször eszembe jut, hogy talán jön egy olyan nemzedék, akik nem 
nagy számban lesznek jelen, de jobban szeretik az Urat, és bátrabban élik meg 
Krisztus kapcsolatukat a világban. Ha ez bekövetkezik, akkor csak azért, mert 
megélték: „Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj!” Ma Isten 
arra hív, hogy így éljünk: mossuk meg ruhánkat – azaz éljünk Krisztus váltságából 
minden nap, kérjük az olajat – azaz a Szentlélek Isten megnyugodjon rajtunk.                    

A Szentlélek leszáll,
És minden megváltozik:

Megnyílik szemed.
A Szentlélek leszáll,
És új emberré leszel,

Meglátod Őt, aki szeret.
Meglátod Őt, Jézust.
Meglátod Őt, Jézust.

 

Beszámoló a 2020. október 25-én megtarto� konfirmációról

“Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Értem meghalt a kereszten, Jézusom szeret!”

Ez annak az éneknek az első versszaka, amelyet a gyermekekkel énekeltünk nyáron. 
Mi lehet annál nagyobb öröm, mint tudni azt, hogy az én Megváltó Uram, Jézus 
Krisztus szeret engem, hiszen az életét adta értem!
Amíg jó meleg idő volt, vasárnaponként a templom mögötti kertben gyűltünk 
össze a kisebbekkel az Istentisztelet ideje alatt. Gondolva a járványhelyzetre, 
nagyon hálásak vagyunk a mi Urunknak azért, hogy a nyár közepétől november 
elejéig volt lehetőségünk arra, hogy vasárnaponként gyermekórát tartsunk, 
természetesen a szabályok betartása mellett. Amint hűvösebbre fordult az idő, a 
templom hátsó részében, egy különálló üveges teremben kaptunk helyet. Az 
elmúlt 2-3 hónapban 5 új gyermek csatlakozott közösségünkhöz. Óriási örömet 
jelentenek nekünk!
Jelenleg nem tarthatunk személyes gyermekórát, helyette online küldünk 
üzenetet, melyet szüleik továbbítanak a gyermekeknek.
Az utóbbi hónapokban az Apostolok Cselekedeteivel ismerkedtünk meg. A bibliai 
történeteket, többféleképpen szoktuk feldolgozni. 
Mindenekelőtt imádkozunk azért, hogy megértsük az Isten üzenetét. A következő 
imádságot minden alkalommal el szoktuk mondani közösen:

„Mint édesatyja asztalát, ha körülveszi a család, úgy vesszük körül Igédet, úgy 
hallgatunk Jézus Téged! Ámen.”

Ezután felolvassuk a Bibliából vagy elmondjuk az aktuális igeszakaszt. Majd 
beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek, és olyan éneket tanítunk, 
amely az adott történethez kapcsolódik. Sokszor tanulunk Bibliai igét. A 
gyerekórákon sokszor rajzolnak, vágnak, ragasztanak, készítenek valamit a 
gyermekek az adott témához kapcsolódóan. Ősszel például a gyönyörű 
gesztenyékből olyan láncot készítettek, amelyekre különböző színeket ragasztottak 
papírból. Ezt úgy csinálták meg, hogy el lehessen mondani vele az Örömhírt. A 
színek a következők voltak: arany vagy sárga szín = mennyország, fekete=bűn, 
piros=Jézus Krisztus áldozata, fehér=új élet, zöld=új életben való növekedés. Ilyen 
és ehhez hasonló ötletes feladatokkal talán még könnyebben megértik a kicsinyek 
az evangéliumot. 

Gyermekmunkás társaim, Bozorády Ildikó, Paulonné Garai Andrea és Téglásné 
Bertóthy Beáta nevében is bátran állíthatom, hogy mindannyian kimondhatatlanul 
hálásak vagyunk a mi drága Urunknak a gyermekekért és családjaikért!    

Bozorády András



“Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Értem meghalt a kereszten, Jézusom szeret!”

Ez annak az éneknek az első versszaka, amelyet a gyermekekkel énekeltünk nyáron. 
Mi lehet annál nagyobb öröm, mint tudni azt, hogy az én Megváltó Uram, Jézus 
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természetesen a szabályok betartása mellett. Amint hűvösebbre fordult az idő, a 
templom hátsó részében, egy különálló üveges teremben kaptunk helyet. Az 
elmúlt 2-3 hónapban 5 új gyermek csatlakozott közösségünkhöz. Óriási örömet 
jelentenek nekünk!
Jelenleg nem tarthatunk személyes gyermekórát, helyette online küldünk 
üzenetet, melyet szüleik továbbítanak a gyermekeknek.
Az utóbbi hónapokban az Apostolok Cselekedeteivel ismerkedtünk meg. A bibliai 
történeteket, többféleképpen szoktuk feldolgozni. 
Mindenekelőtt imádkozunk azért, hogy megértsük az Isten üzenetét. A következő 
imádságot minden alkalommal el szoktuk mondani közösen:

„Mint édesatyja asztalát, ha körülveszi a család, úgy vesszük körül Igédet, úgy 
hallgatunk Jézus Téged! Ámen.”

Ezután felolvassuk a Bibliából vagy elmondjuk az aktuális igeszakaszt. Majd 
beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek, és olyan éneket tanítunk, 
amely az adott történethez kapcsolódik. Sokszor tanulunk Bibliai igét. A 
gyerekórákon sokszor rajzolnak, vágnak, ragasztanak, készítenek valamit a 
gyermekek az adott témához kapcsolódóan. Ősszel például a gyönyörű 
gesztenyékből olyan láncot készítettek, amelyekre különböző színeket ragasztottak 
papírból. Ezt úgy csinálták meg, hogy el lehessen mondani vele az Örömhírt. A 
színek a következők voltak: arany vagy sárga szín = mennyország, fekete=bűn, 
piros=Jézus Krisztus áldozata, fehér=új élet, zöld=új életben való növekedés. Ilyen 
és ehhez hasonló ötletes feladatokkal talán még könnyebben megértik a kicsinyek 
az evangéliumot. 

Beszámoló a gyülekezet gyermekóráiról

Gyermekmunkás társaim, Bozorády Ildikó, Paulonné Garai Andrea és Téglásné 
Bertóthy Beáta nevében is bátran állíthatom, hogy mindannyian kimondhatatlanul 
hálásak vagyunk a mi drága Urunknak a gyermekekért és családjaikért!    
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természetesen a szabályok betartása mellett. Amint hűvösebbre fordult az idő, a 
templom hátsó részében, egy különálló üveges teremben kaptunk helyet. Az 
elmúlt 2-3 hónapban 5 új gyermek csatlakozott közösségünkhöz. Óriási örömet 
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beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek, és olyan éneket tanítunk, 
amely az adott történethez kapcsolódik. Sokszor tanulunk Bibliai igét. A 
gyerekórákon sokszor rajzolnak, vágnak, ragasztanak, készítenek valamit a 
gyermekek az adott témához kapcsolódóan. Ősszel például a gyönyörű 
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Gyermekmunkás társaim, Bozorády Ildikó, Paulonné Garai Andrea és Téglásné 
Bertóthy Beáta nevében is bátran állíthatom, hogy mindannyian kimondhatatlanul 
hálásak vagyunk a mi drága Urunknak a gyermekekért és családjaikért!    

Kovácsné Bertóthy Noémi

A gyermekórák résztvevői:

Bozorády Eszter, 9 éves 
Szeretek bibliaórára járni, mert jó bibliai történeteket 
tanulni, és néha kézműveskedünk is, amit nagyon 
szoktam élvezni. 
Kedvenc bibliai szereplőm: Pál apostol. Kedvenc 
aranymondásom: Bízzál az Úrban teljes szívből és ne a 
magad eszére támaszkodj! (Péld 3:5)

Bálint Elena, 2 éves 
Szeret bibliaórára járni, főleg a játékosabb feladatokat 
kedveli. Hiányzik neki a személyes találkozás, a 
templom előtt sétálva énekli a “Bim-bam, bim-bam. 
Lágyan szól a kis harang” éneket. Magától tudja az esti 
imát, és a “Szívem csendben az Úrra �gyel” című éneket.



“Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Boldog vagyok, mert Jézusom szeret
Értem meghalt a kereszten, Jézusom szeret!”

Ez annak az éneknek az első versszaka, amelyet a gyermekekkel énekeltünk nyáron. 
Mi lehet annál nagyobb öröm, mint tudni azt, hogy az én Megváltó Uram, Jézus 
Krisztus szeret engem, hiszen az életét adta értem!
Amíg jó meleg idő volt, vasárnaponként a templom mögötti kertben gyűltünk 
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nagyon hálásak vagyunk a mi Urunknak azért, hogy a nyár közepétől november 
elejéig volt lehetőségünk arra, hogy vasárnaponként gyermekórát tartsunk, 
természetesen a szabályok betartása mellett. Amint hűvösebbre fordult az idő, a 
templom hátsó részében, egy különálló üveges teremben kaptunk helyet. Az 
elmúlt 2-3 hónapban 5 új gyermek csatlakozott közösségünkhöz. Óriási örömet 
jelentenek nekünk!
Jelenleg nem tarthatunk személyes gyermekórát, helyette online küldünk 
üzenetet, melyet szüleik továbbítanak a gyermekeknek.
Az utóbbi hónapokban az Apostolok Cselekedeteivel ismerkedtünk meg. A bibliai 
történeteket, többféleképpen szoktuk feldolgozni. 
Mindenekelőtt imádkozunk azért, hogy megértsük az Isten üzenetét. A következő 
imádságot minden alkalommal el szoktuk mondani közösen:

„Mint édesatyja asztalát, ha körülveszi a család, úgy vesszük körül Igédet, úgy 
hallgatunk Jézus Téged! Ámen.”

Ezután felolvassuk a Bibliából vagy elmondjuk az aktuális igeszakaszt. Majd 
beszélgetünk róla, kérdéseket teszünk fel a gyerekeknek, és olyan éneket tanítunk, 
amely az adott történethez kapcsolódik. Sokszor tanulunk Bibliai igét. A 
gyerekórákon sokszor rajzolnak, vágnak, ragasztanak, készítenek valamit a 
gyermekek az adott témához kapcsolódóan. Ősszel például a gyönyörű 
gesztenyékből olyan láncot készítettek, amelyekre különböző színeket ragasztottak 
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színek a következők voltak: arany vagy sárga szín = mennyország, fekete=bűn, 
piros=Jézus Krisztus áldozata, fehér=új élet, zöld=új életben való növekedés. Ilyen 
és ehhez hasonló ötletes feladatokkal talán még könnyebben megértik a kicsinyek 
az evangéliumot. 

Gyermekmunkás társaim, Bozorády Ildikó, Paulonné Garai Andrea és Téglásné 
Bertóthy Beáta nevében is bátran állíthatom, hogy mindannyian kimondhatatlanul 
hálásak vagyunk a mi drága Urunknak a gyermekekért és családjaikért!    

Bozorády Ábel, 12 éves 
A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium 6. osztályos tanulója vagyok.
Egyik legkedvesebb történetem, amikor Isten Izrael népét 
kiszabadítja az egyiptomi fogságból. 
Születésem óta járok gyermek bibliaórára. Azért szeretek 
járni, mert jó a társaság és a gyerekóra vezetői kedvesek 
velünk. A templomban otthon érzem magam, szeretem 
hallgatni a bibliai történeteket, azokat is, amelyeket már 
ismerek. Szívesen énekelek, játszom a többiekkel.  Nyáron 
többször találkoztunk, közösen fociztunk, sportoltunk, a 
szabadban áhítaton voltunk együtt. Nagyon szép, amikor 
karácsonyra együtt készülünk, így most különösen is 
hiányzik, hogy nem lehetünk egymással közösségben. 
Imádkozni szoktam azért, hogy elmúljon a vírus és újra 
találkozhassunk.

Bozorády Illés, 4 éves 
Az evangélikus óvodában középső csoportos. Kedvenc éneke a „Szép Hajnalcsillag, 
Jézus ragyogj fel ” című ének. A bibliai történetek közül Noé bárkáját szereti a legjobban. 
Az istentisztelet után nagy örömmel játszik és futkározik barátjával, Soltész Barnabással.

Hornyák Bálint, 10 éves 
„Kedvenc bibliai történetem Sámson 
és Dávid története. Nekem is 
tetszenek a gyerekórák, ha valamilyen 
oknál fogva elmarad, rögtön hiányzik. 
Az ünnepekre való készülődést is 
nagyon szeretem.”

Hornyák Izabella, 8 éves 
„Kedvenc bibliai történetem a Jézus 
születése, Dávid és Góliát. A legjobb 
volt a gyerekórákon a karácsonyi 
készülődés, szereplés, a sok próba a 
gyerekekkel, Noémi nénivel, Andi 
nénivel és Ildikó nénivel a próbák.”



Jaczkó Ábel, 9 éves 
„A Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános 
Iskolába járok, kedvenc bibliai történetem: A 
pásztorok látogatása kis Jézusnál. Azért szeretem a 
templomot, mert ott halljuk Isten Igéjét.”

Kovács Bálint, 10 éves
 "A templom biztonságot és bíztatást ad 
nekem."

Kovács Noémi, 9 éves
"Nagyon szeretek a templomban lenni 
és nagyon szeretem a gyerekórát!"

Kulcsár Noémi, 7 és fél éves 
"Szeretek gyerekórára járni, mert lehet 
sokat játszani és beszélgetni."



Jasku Zsó�a, 8 éves
Jasku András, 6 éves

Kánási Attila Mátyás, 11 éves
Waldorf iskola, azért szeret a templomba járni mert sok 
barátja van ott, akikkel már nyári táborokban is részt 
vett,  és mert érdekeseket tanulhatnak, kedvenc bibliai 
története a bethlehemi kisJézus megszületése,  
kedvenc főhőse a megváltó Jézus Krisztus, mert Ő 
váltotta meg az emberek szívét és Ő tanította az 
embereket a jó cselekedekre.

Kánási Zselyke Natália, 5 éves
Azért szeret a templomba járni, mert nagyon 
kedvesek vele az emberek, sokat lehet rajzolni 
énekelni, és néha Blanka is jön az unokatestvére, 
kedvenc bibliai története: Noé bárkája



Miskolczi Regina 10 éves
„A Túróczy Zoltán Evangélikus általános iskolába 
járok.A kedvenc bibliai történetem Jézus születése, 
mert ebben a történetben születik meg a Megváltó, 
aki eltörli a bűnt a Földről. Azért szeretem a 
templomot, mert jó ott hallgatni Isten igéjét.”

Nádasdy-Nagy Mátyás, 6 éves
A Túróczy Zoltán Evangélikus Kéttannyelvű 
Általános Iskola 1.a osztályos tanulója. Kedvenc 
Bibliai történetem Noé és az Özönvíz törtenete, 
mert szeretem a nagy hajókat, és mert Isten így 
megmentette Noé családját és az állatokat. 
Azért szeretek a templomba járni, mert a 
lelkész bácsi is beszél Istenről és jó hallgatni.

Soltész Barnabás vagyok, 3 és fél éves, 
és az evangélikus oviba járok.

Nádasdy-Nagy Kamilla, 4 éves
A Túróczy Zoltán Evangélikus Kéttannyelvű 
Óvoda középső csoportos ovisa. Kedvenc 
Bibliai történetem Jézus születése, mert 
nagyon szeretem a kisbabákat és Jézust. A 
templomban a legjobban azt szeretem, hogy 
találkozunk másokkal, énekelünk, és �nom a 
tea.



Pokoraczki Andriska, 4 éves
"A templomban az érdekes meséket szeretem a 
legjobban ... és a legos dobozt." 

Simon András, 10 éves
„A gyerekórákat nagyon szeretem, mert sokat 
játszunk, éneklünk”

Pokoraczki Zsuzsi, 6 éves 
"A kedvencem vasárnaponként a gyerekóra, mert 
szeretem, hogy mindig tanulunk valami újat: 
megismerünk történeteket a Bibliából, együtt 
énekelünk és még játszani is jut idő."

Simon Lóránt, 13 éves
„A gyerekórákban azt szeretem, hogy mindenki 
számára megérthetően tanuljuk meg a bibliai 
történeteket.”



Téglás Boglárka 5 éves 
Az anyukája megkérdezte tőle, hogy kiről szeret 
legjobban olvasni a Bibliából. Ő felfelé mutatott és 
mosolyogva azt mondta: „Jézusról”.

Tóth Marcell Vince 8 éves

Téglás Dorka, 2 éves

Zentai Ádám, 7 éves
Kedvenc imádságom: „Köszönjük 
Istenünk, hogy itt voltál velünk. Kérünk 
Édesatyánk, vigyázz mindig ránk. 
Ámen.” 

a kérésüket és nagyobb áldásban részesítette őket, mint azt valaha is remélték 
volna: mindannyian felmenői lehettek az általuk olyan hőn várt Messiásnak.
A Leplezetlenül című regény Támárról szól, akit már gyermekkorától bántalmaztak, 
kihasználtak, megvetettek. Ő azonban felismerte Isten nagyságát és elhagyta népe 
hitét, hogy az Urat szolgálhassa. Óriási hit kell ahhoz, hogy olyan szótlanul lehessen 
elviselni a szidalmakat vagy éppen a �zikai bántalmazást, mint ahogy ő tette. Egy 
elárult özvegy volt, aki kitartásáért nem várt áldásban részesült.
A Szégyen nélkül a jerikói Ráhábról ír, aki kényszerből lett prostituált, hogy a saját 
családját segíthesse. Éles eszű, erős nő volt, aki jól boldogult az élet útvesztőiben. 
Azt is hamar felismerte, hogy a sokféle bálvány, akit imádnak, semmit nem segít. 
Hallott azonban a zsidók Istenéről, aki láthatatlan, de hatalmas dolgokat tesz égen 
és földön, aki mindenható. Volt ereje mellette dönteni. AZ Úr pedig különös gondot 
viselt rá: ő lett az egyetlen, akit a hatalmas, de percek alatt összeomló városból 
kimenekített.
A Rendíthetetlenül Ruth életét mutatja be. Ki ne ismerné a hűséges moábita 
asszony történetét, aki férje halála után követte anyósát messze, idegen földre is. 
Végtelen tisztelettel csodálta anyósát erős hite miatt. Érezte, hogy neki is az Urat kell 
szolgálnia, bármilyen nehéz, sőt veszélyes is lesz idegenként a zsidók között. Istene 
az ő Istene lett. Kitartóan, hűségesen és alázattal dolgozott, amire az egyik nagy 
földbirtokos, Boáz is fel�gyelt..., az Úr pedig meglágyította a többi zsidó szívét is.

A Kimondatlanul egy olyan nőről szól, aki nem tudott ellenállni a vágyainak, akinek 
kard nélkül is több szeretett ember élete száradt a lelkén. Betsabe Dávid király 
szerelme és felesége lett. Bűnei miatt azonban elveszítette a gyermekét. Bűnbánata 
mély és őszinte, Istenkeresése példaértékű volt. Az Úr meghallgatta és 
megkegyelmezett. Ő hozta világra és nevelte fel a zsidók legbölcsebb, istenfélő 
királyát, Salamont. 
A Félelem nélkül a mélyen hívő názáreti Máriáról szól. Mária életében nem csak 
Jézus fogantatása, születése és megmenekülése volt rendkívüli. Teljes szívéből 
szolgálta az Urat Józse�el együtt. Jézus felnövekedése, majd későbbi szolgálata 
korántsem lehetett egyszerű Mária számára, de engedelmes szívvel tette, amit 
kellett. Kevesen értették meg, talán még ő sem, hogy nem egy harcos király lép a 
trónra, aki egy suhintással eltörli az ellenséget a föld színéről, hanem a szívek királya 
lesz. Nem erőnek erejével küzd, hanem Lélekkel és szeretettel. Egy anyának milyen 
borzalmas érzés lehet, hogy bár tudja, egyetlen szavával tönkre tehetné �a a 
vádlóit, mégsem teszi meg, önszántából megy a kereszt felé… a harmadik napon 
azonban minden megvilágosodott. Már nem a �a többé, hanem hatalmas, szerető 
Istene.
Ez a történelmi regényciklus olyan korhűen mutatja be ezeknek a nőknek az életét, 
hogy szinte megelevenednek a könyv lapjain! Mindaz, amit tőlük tanulhatunk, 
példa értékű, és ebben a zaklatott világban is érvényes! Az Úr szeret minket, és soha 
nem hagy cserben! Sok mindent megenged az életünkben, de ha engedelmes 
szívvel és kitartóan szolgáljuk őt, sokkal nagyobb áldásban részesülhetünk, mint 
azt remélnénk!



Könyvajánló
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Gyülekeze� hírek

A vasárnapi istentiszteletek a szokásos időben reggel 9 órától megtekinthetők 
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hogy milyen adományról van szó: persely, céladomány vagy egyházfenntartói 
járulék. A gyülekezet számlaszáma: 11744003-20946856
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