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Szavaink számadása 
 

A kiejtett szó 
lehet kenyér is – kő is, 
ütés – simogatás… 
És a hallgatás lehet csend, 
amely zeng, 
de lehet mélyre rántó örvény! 
Törvény 
ellene nincsen: 
rád és rám bízta Isten, 
hogy szöges szavakat 
fonunk-e korbácsba, 
vagy 
szívünket ötvözzük-e láncba? 
Abba, amely 
„tökéletesen összefog mindent” 
s érintésében érezzük 
Istent! 

Lukátsi Vilma  
 

„Te kövess engem!” 
(Ján 21,22) 

 
Életünket különböző közösségekben éljük le. Mindany-
nyian tagjai vagyunk egy családnak, egy gyülekezetnek, 
ha pedig aktív korúak vagyunk, akkor egy munkahelyi 
kollektívának is. Vannak, akiknek kiterjedt baráti körük 
van, vannak szomszédjaink, de mindannyian része va-
gyunk a nagy közösségnek, a társadalomnak is. És akár 
akarjuk, akár nem, még a közöttünk nagyon következe-
tes, befolyásolhatatlannak gondolt emberekre is hatnak 
ezek a kapcsolatok, formálják gondokozásunkat, véle-
mény-alkotásunkat és cselekedeteinket is – akár rossz, 
akár jó irányba. 

Sorsunk különbözősége, életutunk eltérő irányai 
sokszor próbára teszi az egy közösségbe tartozók egy-
mással való kapcsolatát. Eltérő politikai látásmód, kü-
lönböző anyagi helyzet éket ver a közösségen belül, 
szétválaszthat embereket. Vagy az élet hoz nemszere-
tem helyzeteket… Az elmúlt héten főnökeim kikérték a 
véleményemet a munkahelyen néhány kolléga tervezett 
elbocsátásával kapcsolatban… Mit is lehet nyilatkozni 
olyanokról, akikkel együtt dolgozunk évek óta? Érez-
zük a gazdasági válságot, csökken a mi fizetésünk is, … 
de minden egyes személy sorsa családok sorsa is egy-
ben...  

Amikor ezeket a sorokat írom, gyülekezetünk lelki-
pásztor-választás előtt áll. Még nem tudom, mi lesz en-
nek a kimenetele, nem tudom az eredmény kiből milyen 
reakciókat vált ki és milyen hatást gyakorol a közösség 
egységére. – Évek óta benne élünk abban a kettősség-
ben is, hogy miközben örömmel tapasztaljuk, hogy töb-
ben megtérnek (a világból is!) és csatlakoznak gyüleke-
zetünkhöz, mások pedig elmennek – kérdéseket hagyva 
bennünk… 

Mindezeket a külső és belső eseményeket átélve, mi-
lyen érzések lesznek úrrá bennünk? Hogyan érintenek 
bennünket ezek a hatások, mennyiben befolyásol ben-
nünket a másik véleménye, döntése? 

Az evangéliumok híradása szerint néhány alkalom-
mal az a Jézus, akitől pedig szelídséget és alázatosságot 
tanulhatunk, meglepően határozottan, talán nyersnek 
mondhatóan is, de mindenképpen ellentmondást nem 
tűrően fogalmazott: Ezek kevés alkalmak egyike a cím-
ben idézett mondat. Pétert, aki nagyon szerette volna 
tudni, hogy a másik tanítványnak, Jánosnak Jézus mi-
lyen sorsot szán – miután a Mester utalt arra, hogy Pé-
terre milyen jövő vár –– , rendreutasítja: „mi közöd 
hozzá?”, majd parancsolja neki: „Te kövess engem!” 
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Jézus szavai arra engednek következtetni, hogy Péter 
fejében megfordult: ha a Jánosnak szánt életút kevésbé 
tűnik olyan rögösnek, mint az övé, akkor majd elkezd 
alkudozni, szemrehányó kérdéseket feltenni, hogy a 
másik sorsa miért lesz könnyebb? Ha a másiknak lehet 
könnyebb úton menni, akkor neki miért nem? Jézus ez-
zel a határozott elutasítással és felszólítással mindezt 
megelőzi és azt mondja: az, hogy a másikat Isten mi-
lyen úton vezeti, semmi módon ne befolyásolja a te Is-
ten-követésedet! A másik útja rá és Istenre tartozik, ne-
künk az a dolgunk, hogy a számunkra kijelölt utat járva 
kövessük Őt. 

Megtérésünkkor megfogadtuk, hogy Jézust fogjuk 
követni életünk végéig. Elhatározásunk komoly volt, Is-

ten is komolyan vette. Mint ahogy Péter is elszánt volt, 
amikor tagadása előtt néhány órával így fogadkozott: 
„Ha mindannyian megütköznek is benned, én soha meg 
nem ütközöm.” (Mt 26,33). Aztán a körülmények hatá-
sára egészen mást tett… 

Jézus ma erre az elhatározásunkra emlékeztet ben-
nünket és azt kérdezi, kire nézünk: a körülményekre, 
másokra, – vagy Rá? És bár tudja, hogy nehezen tudjuk 
függetleníteni magunkat a körülményektől, vagy a kö-
rülöttünk élők véleményétől, sorsától, ma nekünk 
mondja – sőt parancsolja –: „Te kövess engem!” 

Kész vagy-e erre most is, azokban a körülmények-
ben, amilyenekben éppen vagy? 

Ádány Mihály 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Hálaadónap 
 

Október 30-án tartotta meg gyülekezetünk az idei hálaadónapot. Mindkét istentiszteleten Nagy Sándor 
tahitótfalui lelkipásztor testvér szolgált közöttünk, és adta át gyakorlati példákkal fűszerezve Isten üzenetét 
számunkra. Ismét gyönyörködhettünk a hálaadás szimbólumaiban: a Bibliában, mint mennyei kenyérben, a 
mindennapi kenyérben, és a gyümölcsöstálban. Az ünnepi hangulatot emelte az énekkar és a zenei szolgáló 
csoport szép énekei, a felolvasott zsoltárversek, testvéreink bizonyságtételei és az alkalomhoz illő költemé-
nyek is. Mindezért Istené a dicsőség! 
 

   

 
 

Gyermekbemutatás 

 

November 6-án, a délelőtti istentiszteleten örömteli eseménynek lehet-
tünk szem- és fültanúi. 

Ezen a napon hozták el először az imaházba Sonkoly Tamás és 
Annina testvéreink újszülött kisfiúkat, Patrikot, hogy bemutassák a gyü-
lekezetnek, és hogy áldáskérő imában kérjék Isten áldását a testvéri kö-
zösségben is. 

Négy köszöntést is hallhattunk, de most a bemutatási igét idézve kí-
vánjuk a család számára, hogy Isten vezetése szerint tudják szeretetben 
nevelni Patrikot. 

„Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr 
az őt félők iránt.” (Zsolt 103,13) 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Mostani interjúnkban Hunyady Sándor (Hunyi) és felesége, Gulyás Kinga életének epizódjaiba pillanthatunk 
be. Kingát még kislányként ismertem meg, amikor a gyülekezetbe kerültem. Öröm volt látni, hogy a kislányból 
a gyerekek között lelkesen, mégis csendesen szolgáló nagylány, majd asszony lett. Hunyiról, ahányszor talál-
kozunk, mindig azok a szavak jutnak eszembe, amit a testvére mondott köszöntőül a menyegzőjükön: „Jó em-
ber.” Szép bizonyságtétel, nem? 
Eddigi életükről szóló vallomásukat szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. 
 

– Kérem, hogy 
beszéljetek arról, 
hogy mikor, hol és 
milyen családba 
születtetek, kik 
voltak a szüleitek, 
testvéreitek, ho-
gyan és hol teltek 
gyermekéveitek? 
Kinga: Mindketten 
hívő, keresztyén 
környezetben nőt-
tünk fel, ami 

alapvetően 
meghatározza az 

életünket. A testvéreinkkel jó kapcsolatot ápolunk. 
A férjem, Hunyady Sándor (közismertebb nevén 

Hunyi) egy határ menti kis faluban, a Szatmári-
síkságon nőtt fel a természethez közel, melynek szerete-
te most is mélyen benne van. Édesanyja a helyi önkor-
mányzatnál dolgozik, édesapja nyugdíjas. Bátyja refor-
mátus lelkész Sarkadkeresztúron. Öccse még keresi a 
helyét a világban: otthon lakik, és a környékhez, a táj-
hoz nagyon ragaszkodik. 

Én Budapesten, egy társasházban nőttem fel, mely-
nek nagy kertjében sokat játszottam öcsémmel 
Zsombival, és két idősebb testvéremmel, Bogival és 
Csabival. A család mindkettőnk esetében gyarapszik: 
Hunyi bátyjának 2 gyermeke van, az én szüleimnek pe-
dig hamarosan a hatodik unokája születik meg! Hunyi 
gyermekkori kedvenc elfoglaltsága a focizás, az enyém 
pedig az olvasás volt. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy érez-
tétek gyerekként, majd ifjúként magatokat a gyülekezet-
ben? 
Hunyi: Már kis koromtól kezdve rendszeresen jártam 
református hittanórákra, ami a 80-as évek végén még 
nem feltétlen volt ajánlatos. Volt olyan osztálytársam, 
akit a szülei el is tiltottak a hittanórák látogatásától. 
Egyszer bejött a tanterembe a református tiszteletes és 
kérdezte, ki szeretne hittanórára járni. Én jelentkeztem, 
bár szinte nem is tudtam, mit teszek, hiszen 6 éves vol-
tam. A tanár néni meg is kérdezte, biztosan akarom-e, 
mire én azt mondtam, igen. Ha jól emlékszem összesen 
talán 2-3 jelentkező volt. 14 éves koromban konfirmál-
tam, és 2007 óta járok ide, a Budai gyülekezetbe, ahol 
jól érzem magam. 

Kinga: Én a Budai Gyülekezetben nőttem fel. Gyerek-
ként természetes volt, hogy jöttem szüleimmel és test-
véreimmel. Serdülőként pedig a jó társaság, a kialakult 
mély barátságok és a feladataim, szolgálataim tartottak 
itt: az énekkarban kezdtem énekelni, majd később a bib-
liaköri munkába kapcsolódtam be. 
– Hogyan történt a megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésetek? 
Kinga: Egész fiatalon döntöttem úgy, hogy elfogadom: 
Jézus Krisztus meghalt értem. Egy gyermektáborban 
éreztem meg a bűneim súlyát, és ott érintett meg a bűn-
bocsánat értéke, lehetősége is. Az, amit kisgyermek ko-
rom óta hallottam, átalakult tudásból megtapasztalásba: 
Isten kész megbocsátani, van lehetőség rendezni a bű-
nöket. Ez felszabadító volt, hálát éreztem érte! 11 éve-
sen be is merítkezhettem (a gyülekezet megszavazta, 
bár igencsak lámpalázas voltam a tagsági felvétel során 
feltett kérdések közben!). 

Egy pár év stabil időszak után lelki mélypontok és 
magaslatok váltották egymást. Az egyetemi éveim alatt 
sok kérdés és kétely merült fel bennem – olyanok, 
amikre most sem tudom biztosan a választ, vagy felfog-
hatatlan paradoxonnak érzem. Mégis: Isten kegyelmé-
nek, szeretetének, gondoskodásának megtapasztalása 
olyan erős, hogy nem kételkedem. Hiszem, hogy irá-
nyítja az életünket, érzelmi válságainkban mellettünk 
van, a nehéz helyzetekkel pedig célja van. 
Hunyi: Mivel én eredetileg református vagyok, nem 
vagyok bemerítkezve. Isten az életem része, nem tudom 
milyen lehet azoknak, akik nem fogadják el Őt. A méh-
teleki református templomban 1996 májusában konfir-
máltam. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát ta-
nultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeteken? 
Hunyi: 1988-ban kezdtem el tanulmányaimat a méhte-
leki általános iskolában, majd 1996-ban a Mátészalkai 
Gépészeti Szakközépiskolában végeztem gépszerelő és 
karbantartó technikusként. 2001 és 2007 között a Nyír-
egyházi Főiskolán tanultam, és földrajz-
környezetvédelem szakos tanári végzettséget szereztem. 

2007 óta élek a fővárosban, és azóta járok a Budai 
Gyülekezetbe. Ebben az évben nagyon nehéz helyzet-
ben voltam, mert nem találtam munkát. Nagyon úgy 
tűnt, nincs értelme Budapesten maradnom, de 2008-ban 
Isten segítségével elhelyezkedtem, és kezdtem „egye-
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nesbe jönni”. Sokat köszönhetek Jenei Péter barátom-
nak, aki 2007-ben albérletet tudott biztosítani számom-
ra. Úgy fogadott be, hogy nem is ismert előtte. Az el-
múlt évek megtanítottak arra, hogy nagyon meg kell 
becsülni a munkalehetőséget, és áldásként tekinteni rá. 
Kinga: Az érettségit megelőző időszakban a pályavá-
lasztás nehézséget okozott, de apró jelek és helyzetek 
megszabták az irányt! Isten keze egyengetett egy olyan 
keskeny ösvényt, ami egyértelművé tette az akaratát. A 
Debreceni Egyetemre vettek fel, ahol pszichológus-
pszichológia tanári szakon végeztem. Az utolsó évben 
elkezdtem gyerekekkel foglalkozni vidéken, a 
mezőcsáti iskolában. Jöttek olyan fiatalok, akik saját 
magukban okoztak kárt, vagdosták magukat, vagy ön-
gyilkosságra gondoltak. Csak az Úr szeretete védte meg 
őket és engem is attól, hogy baj történjen. Ő pótolta ki 
szakmai hiányosságaimat, tapasztalatlanságomat is. Az 
államvizsga után egy másik munkahelyre kerültem, Bu-
dapest mellé. Az itt eltöltött egy év volt életem eddigi 
talán legnehezebb időszaka. 

Most más területen dolgozom, humánügyi munka-
társ vagyok egy nagyvállalatnál, amely munka főleg 
adminisztratív feladatokból áll. Azt hiszem, kaptam egy 
kis lelki pihenőidőt.  
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan éltétek 
meg Isten vezetését a párválasztásban? Hogyan indult 
közös életetek? 
Hunyi: 2005 júniusában találkoztunk először. A kap-
csolatunk érdekesen alakult, mert folyamatosan félreér-
tettük egymást a kezdet kezdetén, aminek az lett az 
eredménye, hogy 2-3 hetente éppen csak annyit kérdez-
tünk egymástól, hogy van a másik. Majd októberben új-
ra találkoztunk, és ismét egy félreértés következtében 
kapcsolatunk megfeneklett, sok sikert kívántunk egy-
másnak az életben és elbúcsúztunk egymástól. Azonban 
nincsenek véletlenek! Ma házasok vagyunk, aminek az 
esélye akkor 0%-nak tűnt… 
Kinga: Igen, elég kalandos volt az ismerkedésünk, 
azonban Isten időzítése mindig nagyon pontos! Közös 
barátainkon keresztül találkoztunk először. Hunyi Nyír-
egyházán járt főiskolára, én pedig Debrecenben, így 
egy-egy délután tudtunk találkozni, hol itt, hol ott. Az 
egymás mellett eltöltött idő és tapasztalatok során foko-
zatosan erősödött meg bennünk, és ismertük fel, hogy 
az Ő terve szerint alakul az életünk és a kapcsolatunk. 
– Hogyan érzitek magatokat itt Budán? Milyen élmé-
nyeitek vannak az itt eltöltött időszakról? Milyen szol-
gálatokban vállaltok most részt? Helyeteken érzitek 
magatokat? 
Hunyi: A Budai Gyülekezetben jól érezzük magunkat, 
nagyon jó hétről-hétre ismerősökkel, barátokkal talál-
kozni. Szívesen vállalok gyakorlati feladatokat, segítsé-
get. 
Kinga: Hunyit már a házasságkötésünk előtt mindenki 
kedvesen fogadta, ami nekem sokat számított! A jelen-
legi helyzetben nagyon örülnénk, ha rendeződne a lel-

kipásztor-kérdés. Arra vágyunk, hogy az istentisztelete-
ken a mindennapi életünkre vonatkozó kérdésekre és 
helyzetekre választ találjunk és Isten megérinthesse a 
lelkünket, a jelenlétét megtapasztaljuk. Ehhez persze 
nekünk is nyitottan, felkészülve kell érkeznünk! 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról hogy hogyan és milyen élethelyzetek által ta-
nított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 
Hunyi: A főiskola nagy próbatétel volt számomra, mert 
sokszor olyan körülményeken mentem keresztül, amik 
bárkiből sokat vettek volna ki. Napi 6-8 óra utazás, 2-5 
óra alvás több féléven keresztül. Ez kb. 2 évig tartott, és 
hála Istennek azért, hogy kibírtam, és nem ment rá az 
egészségem. Egyszer az egyik kalauz a vonaton azt 
mondta viccesen valamelyik hajnalban „Hát fiú ezt a 
vonalat csak miattad tartják még nyitva.” (ahhoz, hogy 
beérjek 8 órára a főiskolára, hajnali 3-kor kellett elin-
dulnom – csak én voltam a vonaton). 

Ami tanulság az eddigi tapasztalataim alapján: ha az 
ember valamit végig akar csinálni az életben, és kéri Is-
ten segítségét, meg fogja kapni, ha az az épülését szol-
gálja. Volt olyan félévem, amelyik nem sikerült. Akkor 
nem értettem, miért történt ez velem. Eltelt 2 év és ta-
lálkoztam Kingával. Ha akkor nem rúgnak ki, valószí-
nű, hogy nem ismertem volna meg Őt. 
Kinga: Egyik legnehezebb időszak az előbb említett 
egyetem utáni munkahelyem volt. Pszichológusként 
dolgoztam gyerekekkel, fiatalokkal. Feladatom lett vol-
na oldani a feszültségeiket, zárkózottságukat, segíteni a 
nehéz családi helyzetekben, erősíteni az iskolai telje-
sítményt. De nem tudtam! A főnökömtől képtelen vol-
tam tanácsot kérni, mert amint belépett, megfagyott a 
levegő: olyan rossz szellemiséget árasztott magából, 
hogy napról napra azért kellett küzdenem, hogy ne tud-
jon hatni rám, ne féljek tőle, és ne gyomorideggel men-
jek munkába. Ez azonban általában nem sikerült, és a 
hatása alá kerültem. Mivel nem mertem kérdezni őt 
szakmai ügyekben, egyre inkább féltem attól, hogy va-
lamit rosszul csinálok, és így ahogy telt az idő, még ne-
hezebbé vált tanácsot kérni tőle. Előtte sosem ért engem 
ilyen hatás! Mintha pusztították volna a lelkem, leszívta 
az összes pozitív érzelmet. A félelem, a nyomasztó 
mindennapok miatt kevés volt az örömöm, nem volt 
békességem, esténként nem tudtam elaludni, de a fog-
lalkozásokra készülni sem, inkább menekültem a fel-
adatok elől. Nem ismertem fel, hogy szellemi hatások 
érnek! Visszatekintve olyan, mintha megvakultam vol-
na. Ott maradtam szinte egy teljes tanévet! 

Hála Istennek, Aki megmenekített! Egy nagyon ked-
ves testvérnő a gyülekezetből, Karsai Magdi néni mun-
kát ajánlott, és én csak úgy mondom: lelki szanatórium-
ba kerültem, regenerálódni. Egy szociális foglalkozta-
tóban segítő feladatot láttam el, értelmileg és lelkileg 
sérült emberek mellett. Végre fellélegezhettem. 

Az utóbbi évben kezd bennem tudatosulni, hogy Is-
ten vissza akar vezetni a segítő munka irányába: újabb 
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végzettséget szereztem, amivel a fiatalok pályaválasztá-
sát segíthetem. Azonban még nem látom tisztán, ez 
hogy fog megvalósulni, inkább csak fokozatosan készít 
rá lelkileg. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Hunyi: A konfirmációm alkalmával kaptam egy bibliát, 
amelybe a tiszteletes a következő igét írta, ami azóta 
kedves igém lett: „A szeretet és a hűség ne hagyjon el 
téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájá-
ra! Így találsz kedvességre, és jóindulatra Istennél és 
embereknél.” (Péld 3,3-4) Azért szeretem ezt az igét, 
mert ennek az üzenete kellene ahhoz, hogy egy fenn-
tartható világrend alakuljon ki. Mi tette ilyen sivárrá, és 
igénytelenné ezt a mai világot? Nincs szeretet, az embe-
rek bántják egymást vélt vagy valós sérelmeik miatt. 
Ma Magyarországon minden második házasság válással 
végződik. Mi hiányzik az emberi kapcsolatokból, ha 
nem a hűség és szeretet? 
Kinga: Engem mindig megérint a Filippi 4:6-7. „Sem-
miért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgés-
ben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Is-
ten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataito-
kat a Krisztus Jézusban.” Azért hat rám annyira ez az 
ige, mert „rágódós”, sokat gondolkodó, a helyzeteket és 
saját magamat elemző természetem van. Ki és mi segít-
hetne rajtam, és adhatna békességet, elégedettséget, 
nyugalmat a múltra, jelenre és jövőre nézve, ha nem Jé-
zus Krisztus szeretete és kegyelme? 

A kedvenc énekem kapcsolódik ehhez az igéhez, a 
szövege a következő: 
Áldom szent neved a mézzel folyó földeken  
Hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet 
 

Áldom szent neved, ha az út a pusztába vezet 
A száraz, kietlen helyen áldom nevedet 
 

Refr.  
Minden áldást dicséretté formál szívem 
S ha körülzár a sötétség azt mondom én: 
Hogy áldott legyen az Úr neve 
Áldom nevedet 
Áldott legyen az Úr neve 
Áldott legyen hatalmas neved 
 

Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy 
Ha napfényes az életem, áldom nevedet 
Áldom szent neved a szenvedések útján is 
Bár könnyek között áldozom, áldom nevedet 
 

Te adsz és elveszel 
Te adsz és elveszel 
A szívem így felel 
Hogy áldott szent neved. 

– Hogy éltek mostanában? Hogy telnek a hétköznapok? 
Milyen terveitek vannak?  
Közösen: Már két éve élünk boldog házasságban, sze-
retetben, hűségben. Elégedettek vagyunk azzal amit, és 
Akit kaptunk Istentől. A hétköznapjaink munkával tel-
nek, de az otthoni rutin feladatok elvégzése után gyak-
ran beillesztünk egy-egy nagyobb sétát esténként. Sze-
retnénk gyerekeket nevelni, családot alapítani, ami nagy 
felelősség ebben az egyre torzabb világban. 
– Köszönöm kedves és őszinte válaszaitokat. Ezzel az 
igével kívánom, hogy Isten vezessen közös életutatokon 
és áldja meg életeteket! 

„Most pedig az Istennek és kegyelme szavának ajánl-
lak benneteket. Neki hatalma van rá, hogy fölépítse 
művét, és megadja nektek az összes szenttel közös 
örökséget.” (ApCsel 20, 32) 

Ádány Judit 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Kiskőrösi Ifjúsági Konferencia 
 

Az ifiben már hagyomány, hogy közösen megyünk egy-egy 
ifjúsági konferenciára, mert az egyéni lelki áldások mellett 
szeretnénk a közösséget is építeni. Így az idén ősszel a kis-
kőrösi konferenciára esett a választás. Az ifiből 11-en tud-
tunk elmenni, és hiszem, hogy mindannyian gazdagabban 
tértünk haza. A konferencia témája: „Ki vagyok?” – a he-
lyes önértékelés, helyes énkép tanításán alapult, melyeket 
Seidel Alex, Floch Gábor és Novák Zsolt tartottak, illetve 
egy fórumbeszélgetés keretén belül konkrét kérdésekre is 
válaszoltak a témával kapcsolatban. A konferencia mindhá-
rom napján Szabó Balázs és zenekara vezetett minket a di-
csőítésben. (Az a Szabó Balázs, aki gyerekként a mi gyüle-
kezetünkbe járt. ☺) A tanítások mellett lehetőség volt sze-

mináriumokon részt venni, sportolni; mi inkább – a közösség építéseként – együtt pizzáztunk, és meglátogattuk a 
híres soltvadkerti cukrászdát. 

Jenei Péter 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 
Október 23-án a gyülekezeti tanácskozási órán hallgattuk meg Magyar Bernadett testvérünk bizonyságtételét és ké-
rését, miszerint szeretne a budai gyülekezet teljes jogú tagja lenni. Meghallgatása után a gyülekezet jelen lévő tag-
jai szeretettel szavazták meg őt, így most már hivatalosan is közénk tartozik. Ezután kértem meg őt, hogy írja meg 
megtérése, Istenre találása történetét, és azt, hogy miért éppen a mi gyülekezetünkbe szeretett volna tartozni. 
Szeretettel ajánlom testvéreimnek a most következő bizonyságtételt. 
 

Isten szeret 
 

Nem hívő családban 
nevelkedtem. 8 éves 
voltam, amikor az isko-
lai Örömhír Klubba 
kezdtem járni. Persze 
ott volt bennem a 
szeretet, az elfogadás, 
az öröm utáni vágy, és 
azt hiszem, ezt mindet 
megkaptam a klubban. 
Nagyon szerettem az 
énekeket, az illusztrált 
bibliai történeteket, az 

ismétlő játékokat. Minden órán az evangéliumot tanítot-
ta nekünk Verebesné Banka Ida. Amikor óra végén 
imádkoztunk, olyan természetes volt, hogy ezt imádko-
zom: „Igen, Uram, tudom, hogy szeretsz, és látom a bű-
neimet, és sajnálom, hogy megbántottalak, köszönöm, 
hogy meghalt Jézus ezekért a rosszaságaimért, és kö-
szönöm, hogy megbocsátasz! Köszönöm, hogy hívsz a 
Mennybe! Menni akarok!” 

Egy tanév után ismét hazaköltöztünk a nagyszülők-
höz, Diósdra, Ida nénivel levelezni kezdtünk. Nyaranta 
elhívott 5 Napos Klubokba, sokszor voltam a családja 
vendége is. 

Ahogy nagyobb lettem, már nem csak hallgattam Ida 
néni biblia óráit, hanem ahol tudtam segítettem. Nekem 
mondhatták fel az aranymondásokat a gyerekek, vagy 
elpakoltam, ilyesmik… 

Hát ezek voltak a nyarak. Jó környezetben könnyű 
volt jónak lenni. De otthon, és a suliban meg sem pró-
báltam. Eljártam a katolikus misékre, volt, amikor már 
hétről hétre. És emlékszem néhány igehirdetésre még 
most is. Tudom, hogy ott is sokat nevelt engem Isten. 

2003 nyarán az Élet Szava táborban láttam először 
annyi keresztény tizenévest együtt... és ráadásul egység 
és öröm volt köztük... Voltak velem egykorúak a temp-
lomban is, de kijöttünk a miséről, és már nem Istenről 
beszélgettünk... De a táborban sokat beszéltünk az elő-
adások után is Róla! És akkor a hét végén az egész éle-
temet odaszántam Istennek.  

És ahogy hazajöttem, még nyáron kezdtem járni a 
Paulus közösségbe, ami akkor még csak néhány család-
ból álló házi csoport volt. De Diósdon volt, és élő hitű 

közösség volt, folytatódhatott itthon egész évben a tá-
bor. ☺ 2004. június 27-én Kazár András a Paulus Kö-
zösség lelkipásztora merített be az Érd-Parkvárosi Bap-
tista Gyülekezet épületében. Külön csoda volt, hogy az 
akkoriban újjászületett bátyámat is bemerítették aznap 
☺. Csodálatos nap volt! ☺  

Én ezt az igeverset választottam felolvasásra: „Az 
Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy 
okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 
szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazod-
jatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten aka-
rata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 
12, 1-2) 

Miután elhagytam a gyülekezetemet, sokat beszél-
gettem a lelkigondozó „apámmal”, kezdtem járni egy 
keresztény önsegítő csoportba, Ida nénivel sokat talál-
koztunk és imádkoztunk, kerestem az Istent, és lassan, 
de megtaláltam a Mennyei Apukámat. Azt tudtam, hogy 
nem akarok többé önző lenni és ítélkezni, ahogy koráb-
ban tettem. Kezdtem gyülekezetet keresni. 

Az interneten olvastam a Budai Gyülekezetről. 2010 
őszén vettem részt először istentiszteleten. Miért volt 
más, mint a többi hely, ahol voltam? Én tényleg nem 
tudom. Rengeteg apró és hatalmas csodát éltem át itt. 
Az első alkalommal az ifjúság dicsőített. Ida néni egyik 
ismerősét meg sem kellett keresnem, mert éppen maga 
mellé ültetett. Itt senkire nem vetítettem rá a régi fáj-
dalmaimat és haragomat.  

Többször javasolták a fiatalok, hogy kérdezzem meg 
Istent, azt akarja-e, hogy itt maradjak. És én tudtam, 
hogy nekem korábban ez a megkérdező stratégia nem 
vált be. Ha én valamit akartam, akkor kerestem rá ige-
verset, és meggyőztem magam, hogy az én akaratom, az 
az Isten akarata is. De hát mégis megkérdeztem Istent, 
olvastam a Bibliát. És az Isten jó! Mert válaszolt: ha 
„jól működöm” ebben a közösségben, akkor megáldja a 
döntésemet, hogy itt maradok. Nem fogom mindig jól 
érezni magam. (Róm 11,17-24; Luk 14,7-11) 

Kérdés volt számomra, hogy én szolgálhatok-e itt... 
De ezt olvastam: ha megtisztítom magam – az Úrnak is 
hasznos leszek (2Tim 19, 21-26) 

Magyar Bernadett 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

A gyülekezeti szolgálati kérdőívről 
 
Gyülekezetünkben a tanév elején egy szolgálati kérdő-
ívet osztottunk ki, amelyen mindenki jelezhette, hogy a 
különböző szolgálati területeken mennyire érzi Isten el-
hívását. Sokan érdeklődtek már, hogy mi lett az ered-
mény, ezért is szeretnék beszámolni róla. 

A kérdőívvel kapcsolatos dolgokban én voltam a fő-
kolompos, de az egész elöljáróság részt vett a munká-
ban, például a kérdések összeállításában és az eredmé-
nyek kiértékelésében. 

Alapvetően három célja volt a kérdőívnek: 
1. Meglátni Isten vezetését a 

szolgálatokkal kapcsolatban. 
Például ha egy eddig kis területre 
sokan jelentkeznek, akkor esetleg 
ott tudunk egy új szolgálatot indí-
tani. 

2. Meglátni a jelenleg szolgáló 
testvérek elhivatottságát. Ha mond-
juk valaki régóta szolgál, de már 
nem ég benne az a tűz, akkor így 
jelezheti, és tudunk neki segíteni. 

3. Meglátni, hogy mindenkinek 
van-e szolgálata. A kereszténység 
Isten és egymás szeretéséről szól, 
aminek alapvető eleme a szolgáló 
életmód – ha valaki nem tudja 
használni az ajándékait, el-
hivatottságát, az neki is rossz és a 
közösségnek is. 

Ez a munka nem volt könnyű, és még most is tart. 
A válaszok begyűjtése, rögzítése és átbeszélése után 
már elkezdődtek az egyeztetések az érintettekkel. Van-
nak ilyen szempontból egyszerűbb szolgálati területek, 
például az imaóra-vezetés: az újonnan jelentkezettek is 
lehetőséget kapnak majd, bekerülnek a beosztásba. Más 
területek bonyolultabbak, például sokan jelentkeztek 
gyerekvigyázásra, imaházon kívüli programszervezésre, 
illetve színdarabban / filmben szereplésre: ezekkel kap-
csolatban jelenleg csak kevés aktív szolgálat van a gyü-
lekezetünkben, de reméljük, hogy a lelkesedésből új 
szolgálatok indulása tud kibontakozni. Vannak olyan te-
rületek is, amik meglehetősen kifogtak rajtunk, például 
szintén sokan jelentkeztek konyhai sütés/főzés illetve 
kisegítés témakörben, de ezeken a területeken kevesebb 
gyülekezeti lehetőséget látunk. Természetesen mindig 
örömmel fogadunk sütemény- vagy mosogatás-jellegű 
segítséget például a Közösségi Vasárnapok istentisztelet 
utáni szeretetvendégségei kapcsán, de ha esetleg vala-
kinek van még ötlete az ilyen ajándékú testvérek szol-
gálatával kapcsolatban, az szóljon nekem vagy valame-
lyik elöljárónak. 

A legnépszerűbb szolgálat az írásbeli bizonyságté-
tel lett, a válaszadók majdnem 70%-a érez erre valami-
lyen szintű elhívást. Ez különösen jó hír az ehhez kap-
csolódó szolgálatok szervezőinek, akik mindig keresnek 
írókat: Ádány Judit (Manna), Sonkoly Eszter és Tarsoly 
Csaba (utcai faliújság), Nagy János (honlap). A legke-
vésbé népszerű szolgálat a prédikálás és a liturgusi 
feladat lett holtversenyben, de ezekre is vannak új je-
lentkezők. 

Kissé lehangoló, hogy a válaszadási arány elég 
alacsony volt, összesen 49-en 
töltötték ki a kérdőívet. A nem 
reagálók motivációja sokféle volt: 

Többen jelezték, főleg az idős 
testvérek közül, hogy a felsorolt 
szolgálatokból nem tudnak mit 
vállalni, de például imatámogatással 
szolgálják a gyülekezetet. Ezúton is 
köszönjük nekik! Természetesen az 
ilyen jellegű szolgálat is nagyon érté-
kes, sőt! 

Sokakban volt olyan gondolat is, 
hogy inkább nem jelentkeznek a 
kérdőív által egy szolgálatra, nehogy 
aztán felkérjék őket, és adott esetben 
kínos legyen nemet mondani. Hadd 
mondjam el, hogy bárki mondjon 
bátran nemet, ha nem az óembere, 
hanem Isten indítja erre. Illetve 

kérem a szolgálatok vezetőit, hogy fogadják szeretettel 
a nemleges válaszokat a felkérésekre. Nem szeretnénk 
senkit „belemanipulálni” vagy „belekönyörögni” a 
szolgálatba. És persze volt sok más motiváció, pl. volt, 
aki nem érezte a kérdőív kitöltésének a szükségét, 
mondván hogy amit eddig szolgált, ezután is azt szeret-
né; vagy volt,  aki egyszerűen nem jutott hozzá a kérdő-
ívhez. 

Mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy a kérdő-
ívtől függetlenül is szolgáljon! Ha esetleg valaki nem 
kap felkérést, akkor legyen kezdeményező: bátran ke-
resse meg egy-egy szolgálat vezetőjét vagy bármelyik 
elöljárót, és jelentkezzen. Persze könnyű passzív ke-
reszténynek lenni, de egész egyszerűen nem érdemes. 
Ha mindannyian dolgozunk egymásért, akkor a gyüle-
kezetünk egyre jobbá válik, és egyre jobban teszi Isten 
akaratát, építi az ő királyságát. 

„Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpe-
dig annak javára, épülésére.” (Róm 15,2) 
 

Sonkoly Tamás 
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TALLÓZÓ 
 

Egy tudós vallomása 
A.C. Morrison a New York-i tudományos akadémia volt elnöke 

 
Az atomkorszakban élünk. Minden újabb felfedezés a 
tudomány bármely ágában mind világosabban mutatja, 
hogy a világmindenség nem magától lett és nem ese-
mények véletlen összetalálkozásának az eredménye, 
hanem a mindenható és mindentudó Isten teremtő sza-
vára jött létre. 

Hadd soroljak fel néhány okot, amelyek engem az 
egy igaz Istenben való hitre vezettek. 

1. Megdönthetetlen matematikai törvények alapulvé-
telével bizonyosak lehetünk abban, hogy a világmin-
denség tervezése és létesítése egy emberileg elérhetet-
len, elképzelhetetlenül fejlett műszaki elme műve volt. 
Egy példát hozok fel erre. 

Végy tíz egyenlő érmét, jelöld meg ezeket egytől tí-
zig terjedő számokkal, helyezd azokat egy kalapba és 
rázd össze jól azokat. Azután kíséreld meg ezeket az 
érméket – persze látatlanul – a rajta lévő számok pontos 
egymásutánjában egyenként kiszedni. Minden sikerte-
lenség után a kivett érmét tedd újra vissza és rázd össze 
újra, hogy jól összekeveredjenek. A matematikából tud-
juk, hogy annak a valószínűsége, hogy legelőször az 1. 
számú érmét húzzuk ki, egy a 
tízhez. Utána a 2. számú érme 
kihúzása következnék. Ennek 
a valószínűségi arányszáma 
már egy a százhoz. 
Folytatólag a 3. számúnál már 
egy az ezerhez és így tovább. 
Annak, hogy a 10. számú 
érmét a számok sorrendjének 
egymásutánjában szedjük ki, 
a valószínűségi számaránya 
már egy a tízmilliárdhoz. 

Ha meggondoljuk, hogy 
földi életünkhöz milyen 
sokféle tényezőre van szüksé-
günk, akkor kétségtelenné válik, hogy mindaz, ami föl-
di életünket lehetővé teszi, mindaz, ami bennünket itt a 
földön körülvesz, nem lehet puszta véletlenek sorozatá-
nak eredménye. 

A Föld – az Egyenlítőnél mérve – óránként 1000 
mérföldnyi sebességgel fordul meg a tengelye körül. Ha 
ez a sebesség történetesen óránként csak 100 mérföld-
nyi lenne, akkor a nappalaink és az éjszakáink tízszer 
olyan hosszúak volnának, mint most. A forró napsuga-
rak elégetnék a növényzetet, és ami megmaradna, azt a 
hosszú éjszakák dermesztő hidege fagyasztaná meg. 

A Nap felszínének hőmérséklete 10.000° Fahren-
heit.(6000°C) Földünk pontosan olyan messze van a 

Naptól, életünk forrásától, hogy ez a „mennyei tűz” ép-
pen megfelelő legyen és ne túl sok. Ha például a Nap 
csak felét adná mostani hősugárzásának, akkor mind-
nyájan megfagynánk, ha a felével erősebb lenne a hő 
kisugárzása, akkor mindnyájan elégnénk. 

A Föld 23 fokos ferde síkban forog útjában a Nap 
körül, ez az elhajlás eredményezi az évszakok különbö-
zőségét. Ha ez az elhajlás nem ilyen mérvű volna, akkor 
az óceánok párolgása – az északi és déli sarkvidékből 
kiindulva – jéghegyekkel torlaszolná el a kontinenseket. 

Ha a mi Holdunk mondjuk csak 50.000 mérföldnyire 
(80.000 km) volna a Földtől a jelenlegi távolság 
(380.000 km) helyett, akkor a tengerek áradása olyan 
nagymérvű volna, hogy a tengerek vize az összes konti-
nenseket, a legmagasabb hegyek csúcsát is vízzel 
árasztaná el. 

Tovább megyek. Ha a Föld kérge csupán tíz lábbal 
(3.048 m) volna vastagabb, akkor nem volna oxigén a 
Földön, aminek hiányában minden emberi és állati élet 
elhalna. 

Már az eddig elmondott példákból is láthatjuk, hogy 
az életlehetőség a Földön 
nem lehet a véletlenek 
eredménye. 

2. Az életnek arra 
irányuló találékonysága, 
hogy feladatát a 

legpontosabban 
végrehajtsa, egy minden 
elképzelésen felülálló, 
legmagasabb rendű 
intellektus műve. 

Hogy mi az élet 
tulajdonképpeni lényege, 
azt eddig még senki sem 

volt képes kikutatni. Az életnek nincsen súlya, nincse-
nek dimenziói, de van ereje. 

Tudjuk, hogy a növekvő fa gyökere kemény sziklát 
is át tud törni, keresztülhalad azon. Az élet legyőzte a 
vizet, a földet és az eget, sőt legyőzte az elemeket is, 
kényszerítve azokat, hogy megváltoztassák eredeti ösz-
szetételüket. Az élet szobrász, formálja az élőket; mű-
vész, eltervez és kirajzol minden falevelet és fát, és szí-
nezi a virágokat. Az élet zeneművész, a madarakat éne-
kelni tanította, s a rovarok sokféle hangon hívogatják 
egymást. Az élet a legnagyobb, legtökéletesebb vegyész 
is, ízt és zamatot ad a gyümölcsöknek, illatot a rózsá-
nak, átalakítja a vizet és a szénsavat cukorrá és felsza-
badítja az oxigént, hogy ember és állat élhessen. 
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Vegyük például a sejtek – szabad szemmel nem lát-
ható – protoplazmáját. Átlátszó, kocsonyaszerű, köny-
nyen mozgó valami, amely energiáját a Naptól kapja. 
Ez a parány sejt ez az átlátszó, könnyű semmiség hordja 
magában minden élet csíráját és van hatalma ahhoz, 
hogy szétossza, terjessze ezt az életet minden „élő” ré-
szére, kicsire, nagyra egyaránt. 

Ennek a „semmiségnek” látszó valaminek nagyobb a 
hatalma, mint a növényzetnek, az állatnak és az ember-
nek a hatalma, mert minden élet tőle ered. A természet 
maga nem teremt életet. Tűz égette szikla, sótalan ten-
ger nem adhatták az élet megteremtéséhez szükséges 
tényezőket. Hát akkor kitől vannak ezek mégis? 

3. Az állatokat a Teremtő ösztönökkel látta el, ame-
lyek nélkül tehetetlen teremtmények volnának. A fiatal 
lazac például éveket tölt a tengerben, azután visszatér 
saját folyójába, a folyónak azon oldalán úszva a hely fe-
lé ahol született. Ki vagy mi az az erő, mely ezt a kis la-
zacot visszavezeti a tengerből pontosan abba a folyóba, 
ahhoz a helyhez, ahol született? Ha ezt a kis lazacot egy 
másik folyóba telepítenénk, azonnal észrevenné, hogy 
letért kijelölt útjáról és minden akadályt leküzdve igye-
kezne visszakerülni a folyóba, ahonnan elindult – az ár 
ellen úszva is, hogy betöltse a természet által neki kije-
lölt rendeltetését. 

Még nehezebben oldható meg, 
még nehezebben magyarázható meg 
az angolna életének a titka. Ez az 
igen érdekes teremtmény még fiatal 
korában elhagyja a folyót vagy tavat, 
ahol született és a sok ezer 
mérföldnyi vízi utat jelentő óceánon 
át az ugyancsak feneketlen mélységű 
tengerben fekvő Perfura sziget 
közelében levő tengervidékre költö-
zik. 

Ezek az angolnák ott költik ki 
ivadékaikat és utána elpusztulnak. A 
tojásból alighogy kikelt, csak néhány 
hüvelyknyi nagyságú állatok– 
ösztönüktől hajtva – a nagy óceán 
vizében egyszerre irányt vesznek 
visszafelé éspedig pontosan oda, 
ahhoz a folyóhoz vagy tóhoz, 
ahonnan szüleik indultak el a nagy tenger felé vezető 
útjukon. Eddig egyetlen amerikai angolnát sem fogtak 
még Európában vagy európai angolnát Amerikában. A 
természet arról is gondoskodik, hogy az európai angol-
na teljes érettségre való kifejlődése hosszabb ideig tart-
son, tekintettel a hosszú útra, melyet a teremtmények-
nek – rendeltetésük szerint – tenniük kell. Vajon ki adta 
erre a csodálatos jelenségre az impulzust? 

4. Az állatnak ösztöne van. Az embernek több ada-
tott. Az ember az értelem hatalmas ajándékában része-
sült. Egyetlen állat sem mutatott eddig képességet, hogy 

akárcsak tízig számolni tudjon vagy egyáltalán megért-
se a számok jelentőségét. 

Az állat ösztöne nem egyéb mint – mondjuk – egy 
hang a fuvolán; szép ugyan, de mégis határolt. Az em-
ber agya ellenben magában foglalja és produkálni tudja 
a zenekar hangszereinek összes elképzelhető hangját. 

5. A fajok különbözőségében rejlő csoda minden 
élőben ott van. Oly végtelenül parányi az a csíra, mely 
külön-külön minden élő egyed hovatartozását eredmé-
nyezi, hogy mindezeket a csírákat egy helyre gyűjtve 
még egy gyűszűnyi tért sem foglalna el. Egy gyűszűnyi 
hely ugyancsak kis tér és mégis be tudná fogadni a Föl-
dön élő több milliárd ember egyéni jellegzetességeit. 

6. A fejlődés valóban a sejtnél kezdődik, mely fenn-
tartja a faj lényegét. Az a tény, hogy ez a csak mikro-
szkóppal látható parányi sejt teljesen uralja a földi éle-
tet, abszolút bizonyítéka annak, hogy a teremtés – mint 
mondottuk – nem a véletlenek minden értelem nélküli 
találkozásának eredménye, hanem egy mindeneken fe-
lülálló teremtő intellektus kisugárzása – láthatóvá téve a 
láthatatlant. 

Ez számomra átütő erejű bizonyíték, úgy hogy e kér-
désben nincs is más feltevésre szükségünk. A természet 

ésszerű gazdálkodása rámutat arra, 
hogy csak egy „bölcs teremtő erő” 
láthatott mindent így előre, és 
készített fel mindent 
rendeltetésének ilyen tökéletes, 
abszolút gazdaságos betöltésére. 

Sok évvel ezelőtt egy 
kaktuszfajtát honosítottak meg 
Ausztráliában. De miután ennek a 
kaktusznak nem voltak parazitái, 
hamarosan óriásivá nőttek és mind 
jobban elterjedve lassanként olyan 
óriási területet foglaltak el mint 
Anglia, úgy hogy nemcsak a 
farmereket, hanem a városok lakóit 
is erősen zavarta a növények 
túlságos terjedése. 

A szakemberek lázasan kutatták, 
hogy miként segíthetnének ezen a 
mezőgazdaságnak már csapást 
jelentő bajon. Végül találtak egy 

rovart, amely kizárólag kaktuszokon él és egyedül ab-
ból táplálkozik. Előnyös volt az is, hogy ennek a rovar-
nak Ausztráliában nincsenek ellenségei. A behozott ro-
varok hamarosan elszaporodtak, és megoldották Auszt-
ráli kaktusz-krízisét. 

Vajon miért nem árasztották el a Földet gyorsan fej-
lődő és szaporodó férgek? A rovaroknak nincsen olyan 
tüdejük, mint az embereknek, ők csak valami csőszerű 
képződmény útján lélegeznek, és ez nem fejlődik testük 
növekedésének arányában; ezért lehetetlen, hogy a ro-
varok egy bizonyos nagyságon túl nőjenek. Ha a rova-
rok fejlődését ez a fizikai akadály nem korlátozná, az 
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ember élete a Földön lehetetlen volna. Képzeljünk el 
egy darazsat, ami akkora volna, mint egy oroszlán. 

7. Az a tény, hogy az ember fel tudja fogni Isten va-
lóságának a gondolatát, maga is bizonyítja Isten létezé-
sét! 

Istenfogalmunk mennyei látással bíró emberektől 
indult ki. A képzelőerő (mely egyedül az embernek ada-
tott) képesség, mely lehetővé teszi, hogy az ember a 
„nem látható” dolgokat is létezőnek, valóságosnak lás-
sa. Az embernek ez a képessége tulajdonképpen korlát-

lan és oly tökéletes lehet, hogy az ember ezzel a tulaj-
donságával reálissá, valóságossá tehet bármit, ami nem 
látható. Ezért a hitben élő ember teljes szívvel elfogadja 
azt az igazságot, hogy Isten mindenben és mindenütt je-
len van, ott van közel a szívünkben. 

Mennyire igaz tehát, amit a zsoltáríró mond? „Az 
egek beszélik Isten dicsőségét és az ő keze munkáját az 
égboltozat.” (Zsolt 19,2) 

 
Közreadta: Ökrösné Margó 

 
 

Az arc a kirakón 
 

Egy apa éppen elhelyezkedett hintaszékében vasárnap 
délután, és örült, hogy végigolvashatja tizenöt centi vas-
tag újságját, amikor ötéves fia, Bobby szökdécselt be a 
szobába. „Apa! Apa!” – szólt. „Játszol velem?" 

Az apa megpróbált kedvesen válaszolni neki: 
„Bobby, apa most olvasni szeretné az újságot egy dara-
big. De ha húsz perc 
múlva visszajössz, 
akkor játszhatunk.” 

Bobby kicsit 
duzzogott, hogy 
elutasították, de kisza-
ladt a szobából, és 
egyedül hagyta az apját, 
hadd olvasson. 

Az ötéveseknek 
azonban még nem túl 
fejlett az időérzékük, és 
csak pár perc telt el, 
Bobby újra megjelent. 
„Apa, most már 
játszunk?" 

„Még nem, Bobby” 
– szólt az apa. „Ne zavarj, amíg nem fejeztem be az új-
ságolvasást!" 

Bobby kicaplatott a szobából, hogy kint várjon, de 
még a sporthírekhez se ért az apa, már megint ott volt. 
Az újság alatt átdugta a fejét, és így szólt: „Apa, kérlek, 
most már játsszunk!" 

Az apa ráébredt, hogy egy perc nyugta sem lesz, 
amíg nem enged, lepillantott a padlón heverő lapokra, 
és észrevette, hogy egy egész oldalas világtérkép van az 
újságban. Fogta a felesége kézimunkaollóját, és a térké-
pet vagy húsz darabra vágta. A konyhaasztalhoz vezette 
a fiát, és azt mondta neki, hogy rakja ki a világtérképet: 
ez lesz az első délutáni játék. „Amint kész vagy a kira-
kóval, jövök játszani veled" - ígérte meg. Tudta, hogy 
fiának hosszú időbe fog telni, míg kirakja a darabokat, 
és így neki jó sok ideje lesz olvasni. 

De még öt perc sem telt el, Bobby visszarohant a 
szobába. „Apa, kész vagyok a kirakóval! Most mit ját-
szunk?” 

„Micsoda? Már készen vagy?" – kérdezte az apa. 
Felállt a székből, és kiment a konyhába, hogy megnéz-
ze. Szó ami szó, a kirakó kész volt, mindegyik darab a 

helyén. 
„Bobby... hogy a 

csudába tudtad ezt 
ilyen gyorsan 
megcsinálni? Hol 
tanultad meg, hogy 
hogy kell?” - kérdezte 
ámultan az apa. 

„Könnyű volt, apa” 
– mondta Bobby. 
„Tudod, a világtérkép 
hátulján egy ember 
arcképe volt. Úgy 
döntöttem, először az 
ember arcát rakom ki. 
Amikor azzal kész 
lettem, az egész világ 

a helyére került.” 
Egy darabjaira hullott világban élünk, és borzasztóan 

szükséges, hogy újra összerakják. Ezt azonban nem le-
het elérni szociális programokkal, még több törvénnyel, 
jobb iskolákkal, megfelelő politikusokkal, vagy kor-
mányzati rendszerekkel. A széthullott világot csak úgy 
lehet helyrerakni, ha helyrerakjuk a széthullott embere-
ket. A megváltozott életek eredménye lesz a megválto-
zott világ. 

A legjobb, amit tehetsz azért, hogy hatással legyél a 
világra, az, hogy valakit Jézus Krisztushoz vezetsz. Jé-
zus az egyedüli, aki a széthullott, összetört embereket 
újra össze tudja rakni. És ha valaki helyreáll, az egész 
világ a helyére kerül. 

Forrás: Internet 
Közreadta: Kissné Andi 

 
„Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus.” 

(Gal 4,19) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az októberi bibliai színezőt ismét a két lelkes óvodás, Ádány Barnabás és Boda Zsolti színezte ki. A jutalomosz-
tás természetesen nem marad el, a műveket pedig a lépcsőházi táblán lehet majd megtekinteni. 

A mostani színező egyedi. Az ovisok maguk rajzolták le Mózest, a kígyóvá váló botot és a tengert. Színezzétek ki 
a rajzot, majd a neveteket sem lefelejtve dobjátok be a szokásos dobozba. A leadási határidő: december 11. Á.J. 

 

 

 
 
 

Örömhír 
Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy október 8-án, szomba-
ton megszületett Tarsoly Barnabás, Tarsoly Csaba és Sonkoly 
Eszter testvéreink elsőszülött gyermeke. 
 
Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Ádány Szilvia (nov. 8.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Dr. Almási Tibor (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Baranyai János (nov. 18.) 
Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó 
vitéze!” (2Tim 2,3) 
Kik azok, akik képesek terhet cipelni, hordozni? Azok, akik Jé-
zus Krisztus mellett tanulnak, akik mellette kapják a kiképzést, 
mint a katonák, a harcosok. Fellelkesülünk, azután nagyon ne-
héznek tűnik elhordozni valakit, vagy valamit, és kijelentjük, 
hogy ezt már nem bírjuk. 

Pedig van egy nagyon bátorító Ige, ami arra bíztat, hogy ne ad-
juk fel, mert „Aki győz oszloppá eszem az én Istenemnek temp-
lomában...” (Jel 3,12) Tudjátok, hogy mit csinál az oszlop? Hor-
doz, elhordoz. Isten számára csak akkor lesztek alkalmas embe-
rek, ha meg tanultok hordozni, és ezt Érte teszitek. Hogy ezt 
megtehessétek, az a titka, hogy megerősítitek az Úrral való kap-
csolatotokat. Mindig legyen időtök arra, hogy szeressétek az 
Urat, és hagyjátok magatokat szeretni Tőle! Erősödjetek meg a 
Krisztus Jézusban való kegyelemben, és így válhattok engedel-
mes gyermekekké, akik képesek másokat elhordozni! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó, 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónapban egyszer a dél-
előtti istentisztelet után Közösségi 
Vasárnap: kávé, tea, sütemény és 
lelkes testvéri beszélgetések. 

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

Helyreigazítás 
 
Az októberi számban olvasható Uri 
Rózsika néniről szóló megemléke-
zésben hiányosan jelent meg a teme-
tésen szolgáló testvérek neve. 
Helyesen: 

„2011. június 30-án költözött 
végleges otthonába Megváltó Urá-
hoz. Temetésén Szlepák Lajos és 
Lukács Tamás lelkipásztor testvérek 
hirdették az igét.” 

A hibás megjelenésért szeretettel 
kérek elnézést minden érintettől! 

Ádány Judit 

Vers 
 

Futok az Úrhoz 
 

Száz viharból menekülve, 
vad csatákból, sebesülve 
rohanok az úton végig, 
kiáltásom száll az égig, 
egyre beljebb, beljebb futva, 
míg majd trónod elé jutva, 
végre elcsendesedem. 
 
Száz ajtót is mind bezárva, 
omlok eléd, mint az árva, 
szívem csendjét már úgy vár-
tam, 
békéd lényem mélyén vágytam, 
már nem bánt zaj, itt lehetek, 
végre mindent letehetek, 
ami régóta nyomaszt. 
 
Mélység felett Te hordoztál, 
bilincseket megoldoztál, 
védtél, mások nem kíméltek, 
rémisztettek s nem reméltek, 
de Te bajban elrejtettél, 
soha el nem felejtettél, 
Nálad találtam menedéket. 
 

Guti Tünde 
 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Ökrös Sándor 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„És a Krisztus békessége uralkod-
jék a szívetekben, hiszen erre 
vagytok elhíva az egy testben. És 
legyetek háládatosak. A Krisztus 
beszéde lakjék bennetek gazdagon 
úgy, hogy tanítsátok egymást teljes 
bölcsességgel, és intsétek egy-
mást zsoltárokkal, dícséretekkel, 
lelki énekekkel; hálaadással éne-
keljetek szívetekben az Istennek. 
Amit pedig szóltok vagy 
cselekesztek, mind az Úr Jézus 
nevében tegyétek, hálát adva az 
Atya Istennek őáltala. 

(Kol 3:15-17) 
 

Hatéves a Manna! 
Dicsőség az Úrnak! 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Bodáné Uri Ibolya, Zsigovics Géza 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


