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Útjelző 
 

– Valami bánt? 
Nekem elmondhatod, 
én veled érzek! 
–  Nehéz? 
A felét ideadhatod! 
– Elkísérlek: 
könnyebben lépked 
két ember együtt, 
mint egyedül egy, 
akármerre megy… 
 
– Látod, mi az ott? 
Írás, – olvasod? 
 
Én útjelzőt látok! 
 
„EGYMÁS TERHÉT 
HORDOZZÁTOK!” 

Lukátsi Vilma 
 

Újévi hang 
 

– Ne fuss előlem! 
Utolérlek, 
és akkor 
hátad mögül 
támadásnak érzed 
érintésemet. 
– Nézz szembe velem! 
Ne félj 
nehéz ajándékaimtól, 
kérj erőt és hitet, 
úgy vedd el őket 
Attól, 
Aki kezében tartja 
gyeplőjét 
az ostoros időnek! 

Lukátsi Vilma 

 

 
 
„Ó, mily szép s mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek! … CSAK oda küld az Úr áldást és 
életet mindenkor.” (Zsolt 133, 1,3) 
 
 

A gyülekezetünk célja  
2012-ben: 

a közösség építése 
 
Isten vezetése alapján úgy látjuk az elöljáróságban, hogy a 2012. évben gyüleke-
zetünk szeretetközösségének az építése legyen a célunk. Természetesen Krisz-
tus testeként mindenképpen közösséget alkotunk szellemi értelemben, ugyanak-
kor fontos, hogy a mindennapokban is egyre jobban ismerjük, szeressük és épít-
sük egymást. 
Miért aktuális ez a látás a gyülekezetünk életére? 

Jelenleg nincs lelkipásztorunk. Ebben az időszakban különösen is fontos, 
hogy a pásztorra váró nyáj ne széledjen szét, senki se tévedjen el vagy maradjon 
le, hanem alkossunk egy összetartó közösséget. 

Ez Jézus parancsa: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, 
ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12) Egymás szeretése nem csak egy lehe-
tőség, hanem parancsunk van rá. Aki ezt nem veszi komolyan, az Jézus szavait 
hagyja figyelmen kívül. 

Közösségben lenni jó! A hívő élet egy keskeny út, amelyet ha valaki egyedül 
jár, akkor könnyen belefárad, kiég. Barátokkal, lelki testvérekkel azonban még a 
legnehezebb túra és könnyebb - igaz ez a gyülekezetben is, ahol a testvérek tud-
nak imádkozni egymásért, hordozni egymás terhét, erősíteni és építeni egymást. 
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A világon bárki lehet jó közösségben az ismerősei-
vel, a hívő keresztények közössége azonban más. Jól ki-
fejezi a lényegét A Menny Ritmusa szimbólum: Isten 
ad nekünk áldásokat, például szeretetet, kegyelmet, te-
hetséget, pénzt vagy időt, amit tovább adhatunk mások-
nak. Ha önző módon nem adunk ezekből tovább senki-
nek, akkor sokat markolunk, de keveset fogunk Vi-
szont, ha továbbadjuk Isten áldásait, akkor Isten újabb 
áldásokat áraszt ránk, amiket megint továbbadunk, 
majd megint kapunk Istentől… Ez a Menny Ritmusa. 
Hívőként nem abban fogjuk megtalálni a boldogságun-
kat, ha önmagunk körül forgunk, hanem ha Istenért és a 
többi emberért élünk. 

Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban? 
Rengeteg ötletünk van már rá! Az egyik kiscsoportos 
beszélgetős istentiszteleten is nagyon sok jó ötletet ösz-
szeírtak a gyülekezet tagjai, illetve az elöljáróság köré-
ben is ötleteltünk ebben a kérdéskörben. Több tanítást 
és beszélgetést szeretnénk tartani a gyülekezetünkben 
ebben az évben a közösség fontosságáról és a megélé-
sének a gyakorlati módjáról. Továbbá idén minden hó-
nap első vasárnapja közösségi vasárnap lesz: a délelőtti 
alkalom után KV, azaz kávézós szeretetvendég lesz, 
délután pedig kiscsoportos beszélgetős istentiszteletet 
tartunk. Például ez utóbbi is jó terepe annak, hogy ne 
csak közönség, hanem közösség legyünk az Igét hall-
gatva – egymást is jobban megismerjük, ahogy min-
denki elmondja gondolatait, tapasztalatait a Biblia egy-
egy igazságáról. 

Sok egyedi alkalmat is tervezünk erre az évre. 
Szeretnénk körülbelül havonta egy különleges alkalmat 

szervezni, ami megerősíti a közösségünket: Segít, hogy 
megismerjük egymást, hogy szeressük egymást, és 
hogy építsük egymást. Többen felkerestek már újabb 
ötletekkel, amiket Isten a szívükre helyezett – szeretnék 
továbbra is bátorítani mindenkit, hogy ha van egy jó öt-
lete a gyülekezetünk közösségének fejlesztésére, az me-
sélje el nekem vagy bármelyik elöljárónak! Attól is kö-
zösségi ez az év, ha közösen alakítjuk ki. Február hó-
napban a Véletlen Uzsonnavendég lesz ilyen egyedi, új 
közösségépítő programunk. (bővebben: 10. oldal). 

Összességében azonban a legfontosabb az, hogy a 
közösség nem épülhet csupán programok, beszédek és 
szervezés által – a közösség minden egyes emberen 
múlik. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ebben az 
évben különösen is nyissunk egymás felé! Nem ismerek 
valakit? Beszélgessek vele, akkor is, ha kínos 
megszólítani! Nem szeretek valakit? Ideje rendezni a 
dolgot! Jóban vagyok valakivel, de legfeljebb csak 
felszínesen elbeszélgetünk? Jobb lenne minél inkább 
építeni egymást, például imádkozni is együtt időnként! 

Igazság szerint a közösség nem cél, hanem út. Út 
mindannyiunknak az egészségesebb, gyümölcsözőbb 
keresztény élet felé. Jézus parancsát betölteni, az aján-
dékainkat használni, a Lélek gyümölcseit teremni kö-
zösségben lehet igazán! 
 

Sonkoly Tamás 

(Engem bízott meg az elöljáróság az idei év céljával 
kapcsolatos szervezési feladatokkal, de a fenti gondola-
tok az elöljáróság közös véleményét tükrözik.) 

 
 

 

Logó 
Az itt látható kép a gyülekezetünk közösségépítési céljának a logója. Jól kifejezi azt a képet, amit Huszta Csaba 
testvér vázolt fel a prédikációjában január 8-án, a látás kihirdetése kapcsán: A keresztények szeretetközössége úgy 
erősödik legjobban, ha mindannyian közelebb megyünk Istenhez, és így automatikusan közelebb fogunk kerülni 
egymáshoz. Igaz ez akkor is, ha sokfélék va-
gyunk, a lényeg, hogy Isten országát keressük 
először. Mindig lesznek olyanok, akik 
nem akarnak élni a közösség lehetőségével, 
de szeretettel, jó példával előbb-utóbb 
őket is be lehet emelni a körbe. 
Nagyon érdekes a logó készülésének a 
története! Szerettem volna egy logót rajzolni, 
de nem tudok rajzolni, gyorsan 
feladtam a dolgot. Isten viszont Zsigovics 
Géza testvér szívére helyezte pont ugyanezt a 
feladatot, aki nem adta fel, és megrajzolta a 
fenti képet. Elakadt a lélegzetem, amikor 
elküldte nekem e- mailben: pont azokban a 
napokban törtem a fejem egy pont ilyen 
logón, sikertelenül… Azt hiszem így működik 
igazán jól az Istentől való közösség; sokkal jobban, mint mi azt valaha el tudnánk képzelni! 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Karácsony az imaházban 

Fotó: Zsigovics Géza 

Az első három kép a karácsonyi kézműves foglalkozáson készült, ahol a gyerekek sokféle alapanyagból készítettek 
ajándékokat. A másik három kép a karácsony délelőtti istentiszteleten, és a délutáni gyerekkarácsonyi alkalmon ké-
szült. 
Mindenért dicsőség az Úrnak! 
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BÚCSÚZUNK 
 

Személyes hangú búcsúzás Tokaji István – Pista bácsitól, melyet lánya, Tokaji Szilvi írt számunkra. 
 
 

 
 

Tokaji István 
(1934 – 2011) 

 
Édesapám 1934. január 20-án született Budapesten, egy 
bátyja volt, aki három évvel volt nála idősebb (Tokaji 
György), de ő 1992-ben már meghalt. Én a nagyszülei-
met se ismertem, mert nagyon kicsi voltam, amikor ők 
is meghaltak. 

Apu a szüleivel együtt az Árvaházi gyülekezetbe 
járt, 1961-ben merítkezett be, ugyanebben az évben de-
cember 9-én volt édesanyámmal, Juhász Máriával az el-
jegyzésük. A menyegzőre 1962. május 10-én került sor 
Balatonszemesen. Idén lett volna az 50. házassági év-
fordulójuk. A nővérem, Ildi 1965-ben született, én pe-
dig 1970-ben. 

Apu gyerekként, fiatalként végigélte a II. világhábo-
rút, az 56-os események alatt pedig pont a katonai szol-
gálatát töltötte. Közgazdasági középiskolába járt, és 
egészen annak megszűnéséig az Irodagépipari Vállalat-
nál dolgozott. A rendszerváltás után élt az előnyugdíja-
zás lehetőségével. Sokáig Ő volt az egyetlen nyugdíjas 
nagyszülő a családban, ezért lehetett olyan sokszor ná-
lunk. 

Több okból is nagyon nehéz Apuról írni. Egyrészt 
még nagyon elevenen élnek bennem az események, 
még túl friss az elvesztése miatt érzett fájdalom. Más-
részt én más szemmel láttam Aput: nem mint gyüleke-
zeti tagot, hanem mint apukát. Így nem arról tudok írni, 
hogy milyen szép hangja volt, és ameddig erővel bírta, 
énekelt az énekkarban, sem arról, hogy mennyire köny-

nyedén és szépen mandolinozott, és hogy az utóbbi idő-
ben már milyen könnyen elérzékenyült, akár az énekkar 
egyik szép énekét hallgatva, vagy imádkozás közben. 

Nekem Ő ennél sokkal több volt: azon emberek 
egyike, akiben mindig megbízhattam, aki mindig, min-
den körülmények között mellettem állt. És eszembe jut 
száz meg száz emlék, ahogy Szemesen tanított bicikliz-
ni, a nyári nagy fürdőzések, a téli balatoni korcsolyázá-
sok és szánkózások, a sok kirándulás az országban, az-
tán jóval később, amikor már autót vezetni tanított a 
Hajógyári sziget parkolójában… 

Miután Nagydobosra kerültünk, sokszor és szívesen 
jött hozzánk, akár hetekre is. Ő vigyázott Ádámra, és 
imádkozta végig az éjszakát akkor is, amikor Zsombor 
született. Mennyire szerette az unokáit, milyen szeretet-
tel foglalkozott velük! Még most is a fülemben hallom a 
hangját, ahogy elköszönt tőlem: „Legyetek szeretetben, 
békességben!”  

Szomorúan láttam, ahogy szinte hónapról-hónapra 
mindig egy kicsit gyengébb lett, habár sosem panasz-
kodott, békességben viselte a betegségét. Ahogy a te-
metésen is elhangzott, egyre törékenyebb lett. Most pe-
dig már szó szerint is új szívet kapott, amelyik már soha 
többet nem romlik el. Tudom, hogy ott van Megváltója 
mellett, és reménységem szerint majd egyszer újra ta-
lálkozunk. Biztosan énekel a mennyei kórusban is, talán 
pont az egyik kedves énekét: „Oly csodás a Jézus nagy 
kegyelme, mélyebb, mint hatalmas óceán…” 
 

 
 

Hajnalné Tokaji Szilvia 

 
Tokaji testvér temetése Balatonszemesen volt, 2011. december 10-én. A búcsúztató istentiszteleten Hegyi András 
nyugdíjas lelkipásztor szólta Isten igéjét, a sírnál Hajnal Zoltán lelkipásztor emlékezett Pista bácsira. Az alkalmon a 
budai énekkar szolgált. 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Ezúttal is a legjobb igyekezetünk szerint próbáltuk 
felsorolni a gyülekezet nevesített szolgálatait, és a ben-
nük tevékenykedő testvéreket. Ilyen módon dokumen-
tálva az utókor számára a gyülekezet szolgálattevőit. 
Mellettük hálát adunk Istennek, hogy vannak olyanok 
is, akik bár név szerint nincsenek feltüntetve, de imáik-
kal támogatják a gyülekezetben folyó munkát. 

Ebben az évben a gyülekezetben a közösség évét 
hirdette meg a vezetőség. A közösség gyakorlásához, 
annak erősítéséhez szervesen hozzátartozik a HŰSÉG. 
Isten iránt és a gyülekezet iránt, mivel a mi gyülekeze-
tünk is része Krisztus testének. Egy része a nagy Eklé-
zsiának. Amíg Isten mást nem mond, mást nem mutat, 
addig a budai gyülekezet a mi lelki otthonunk, ahhoz 
kell hűségesnek lennünk. Hadd idézzek egy írótól, aki-
nek a neve nem annyira lényeges, de az, hogy mit ír er-
ről, annál inkább! 

„A hűség bibliai fogalom. Kihez, mihez hű az em-
ber? Az eredetéhez. Bibliában az Istenhez. 

Amikor Mózes azt látta, hogy miközben ő az Úrral 
beszélt, a nép táncolni kezdett az aranyborjú körül, tud-
ta, hogy itt végzetesen nagy baj van: beleszerettek a 
pénzbe, a gazdagságba. Vagyis megcsalták Istent. Át-
szerettek az aranyborjúba. A latinból eredő angol 
„fidelity” szó hűséget jelent, és a hangerősítőkön lévő 
kifejezés, a „high fidelity” azt jelenti, hogy hűségesen 
adják vissza az eredeti hangokat. Hűen. Híven. Hittel. 
Nem azért mert „elhiszik” – hanem azért, mert hívek 
hozzá. Rá vannak hangolódva. 

Legvégső értelemben az ember csak ahhoz tud hűsé-
ges lenni, akit vagy amit mélységesen ismer és szeret. 
De ehhez nagyon kell szeretni! Ehhez mélyen és halálo-
san kell szeretni. Ez ritka hűség. És a valódi hit is. (A 
kettő ugyanaz.) 

Mert nem szeretünk igazán. Lényegében ez az oka a 
bibliai „hitetlenségnek”. Megcsaljuk az Istent. Nem 
szeretjük. Csak olyan kis lángon, gyermekien, langyo-
san, farizeus módon. 

Nem tudunk például meghalni érte. A hűségben ez is 
benne van. Ahogy az igazi szeretetben is. Hogy erősebb, 
mint az életösztön! És ha választásra kerül a sor, melyi-
ket eresszem el, a szeretetet vagy az életemet – az éle-
temet választom. 

Vannak az életünkben szavak, melyek nem langyos 
fogalmak. Ilyen a hűség. És a szeretet is. Lehet szeret-
getni, meg hiszegetni, de ne hidd, hogy ilyenkor sze-
retsz, vagy hiszel. 

Egyetlen pillanatig nem tudnék hűséges lenni vala-
kihez, ha nem szeretném. A hűség nem ránk erőltetett 
hideg páncél, hanem a szeretet következménye.” 

Kérjük a jó Atyától erre az évre, hogy tudjunk szív-
ből szeretni és hűségesnek lenni Hozzá! És ez látszód-
jon meg a gyülekezetben végzett munkánkon is. 

„Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy 
mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában 
járó, az szolgál engem.” (Zsolt 101,6) 

Á. J. 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2011-ben 
 
Elöljáróság: 

– Ügyintéző lelkipásztor: Huszta Csaba 
– Gyülekezetvezető: dr. Novák Péter diakónus 
– Presbiterek: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 
– Diakónusok: Ádány Ferenc, Kiss Pál, Mikes Ben-

jámin, dr. Novák Péter, Nagy János, Zákány Gábor 
– Elöljárók: ifj. Ádány Béla, Kiss Zoltán, Nagy Pé-

ter, dr. Novák Péterné, Sonkoly Tamás, Zsigovics 
Géza 

– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyüleke-
zeti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 
Bartha Gábor, Kőszegi József presbiterek, Csepei 
Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány 
Béla, Ádány Mihály, Bencsik István, Csepei Géza, 
Gulyás Jenő, Huszta Csaba, (Horváth Ádám), Kő-
szegi József, Nagy János, Nagy Péter, 

dr. Novák Péter, Sonkoly Tamás, (Zákány Zoltán), 
Zsigovics Géza 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, id. Boda Mihály, 
Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kiss Pál, Kőszegi Jó-
zsef, Nagy János, Nagy Péter, dr. Novák Péter, 
Zákány Gábor, (Zákány Zoltán), Zsigovics Géza 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Kiss Ágnes 
– Kisiskolások: Hunyadyné Gulyás Kinga, Nagy 
Jánosné 

– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika, Magyar 
Bernadett 

– Palacsintázó: vezető: Sonkoly Tamás, Gulyás 
Zsombor, Pap Viola 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
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– Rászorulók szállítása: ifj. Ádány Béla, Ádány Fe-
renc, Bartha Gábor, Magyar Sándorné, Nagy La-
jos, dr. Novák Péterné 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: elő-
készítők: Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Lippai Gábor, 
Nagy Jánosné 

6. Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) az ifjúság minden tagja 

7. Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Bodó 
Dániel, (Horváth Ádám), Jenei Péter, Gulyás 
Zsombor, Magyar Bernadett, Simon Dávid 

8. Közbenjáró imacsoport 3.: Bencsikné Bódi Zsuzsa, 
Horpácsi Éva, Kálmán Imréné, Lukács Edit, Uri 
Erika 

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

mindazok, akik felvállalják mások problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2011. évi részt vevők: ifj. Ádány Béla, Ádány Béla, 
Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihályné, Bartha Gábor, Bartha Gáborné, 
Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibolya, Csepei Géza, 
Horpácsi Éva, (Horváth Ádám), Juhász Béla, Kál-
mán Imréné, Kőszegi József, Lukács Edit, Nagy 
Péter, Nagy János, Simon Lászlóné, Tapasztó 
Istvánné, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri Melinda, Uri 
Imre, Zákány Etelka 
alkalmanként: a bibliakörös gyerekek, az ifjúság 
néhány tagja, egy csoport az énekkarból 

2. Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné, (Zsigovics Gézáné) 

segítők: Nagyné Kalán Éva, az ifjúság tagjai, a 
gyülekezet alkalmanként jelenlevő tagjai, és nem 
gyülekezeti tagok egyaránt 

– Cipősdoboz-akció: Nagy Jánosné 
 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, Ádány 

Szilvia, Boda Gábriel, Lukács Edit, (ifj. Zákány 
Zoltán), Zsigovics Virág 

2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 
– karvezető: Boda Gábriel 
– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 

Ágnes, Mikes Benjáminné, Simon Lászlóné, 
Sztasák Mihályné, Zákányné Megyeri Eszter, Zá-
kány-Stef Krisztina, Zsigovics Virág 

– alt: (Ádány Szilvia), Hunyadyné Gulyás Kinga, 
Kiss Pálné, (Sztasákné Gulyás Boglárka), Zákány 
Etelka, Zákány Gáborné 

– tenor: Boda Gábriel, Zákány Gábor 
– basszus: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás 

Zsombor, Nagy János, (ifj. Zákány Zoltán), Zá-
kány Zsolt 

– alkalmankénti hangszeres kíséret: Ádány Rebeka, 
dr. Ádány Sándor 

3. Gyermekénekeltetés: Boda Gábriel, Kiss Ágnes + a 
gyerekek 

4. Az istentiszteleteken szolgáló ifjúsági énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 
Ádány Szilvia, Boda Gábriel, Gulyás Zsombor, 
Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Uri Ildikó, 
Zsigovics Virág 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné 
– pénztárellenőrök: Gyöngyösi Jánosné, dr. Novák 

Péter 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 

Ferencné, Ádány Mihályné, Gulyás Jenőné, 
Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– karbantartó: Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovics Gézáné 

4. Ajtónállók, perselyezők: Kiss Pál, Kőszegi József, 
dr. Novák Péter, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Boda Péter, Gulyás 
Jenő, Gulyás Zsombor 

– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika 
– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés: Gulyás Zsombor, 
 Simon Dávid 

 
6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési felada-

tok: 
Ádány Mihály, Gulyás Jenő, dr. Novák Péter, 
Zsigovics Gézáné 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 
Lippai Gábor, Nagy János 

– gyülekezeti honlap: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsom-
bor 

– gyülekezeti újság: 
szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Zsigovics Gé-
za, (Zsigovics Gézáné) 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
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9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 
– koordinátor: Ádány Ferenc 
– előkészítők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 

Bodáné Uri Ibolya, Gyöngyösi Jánosné, Nagyné 
Kalán Éva, Uri Melinda, Zákány Etelka, (Zákány 
Zoltán) 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Jenei Péter, Kálmán Imréné, Kő-
szegi József, Kőszegi Józsefné, Magyar Sándor, 
Tarsolyné Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ág-
nes, Sonkoly Anna, Sonkoly-Domby Annina 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné, segítők: többen 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Tamás + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 

gyerekek: Ádány Judit 
 
 

12. Dekoráció: 
– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné, 

dr. Kovács Gábor 
13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2011. évben 

részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Ádány Béláné, Gulyás Jenő, Gu-
lyás Zsombor, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kis-
kőrösi József, Kiss Pál, Lukács Edit, Porkoláb 
Sándor, Zsigovics család 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: dr. Novák Péter 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

dr. Novák Péter 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Pannon GSM: Kiss Zoltán 
 

Zárójelben látható azoknak a testvéreknek a neve, akik évközben abbahagyták az adott szolgálatot, dőlt betűkkel 
pedig azoké, akik újonnan léptek arra a szolgálati területre, vagy újra bekapcsolódtak a munkába 
 
 

IFIOLDAL 
 

Ifiszilveszter 
 

Egy év telt el újra és mi örömmel és nagy 
kacagások között köszöntöttük az új évet! 
Nagy örömet okozott számunkra, hogy az 
egész terem megtelt emberekkel szilveszter 
estéjén! Több barát és ismerős fogadta el a 
meghívásainkat és velünk töltötték az estét 
és a hajnalt! Külön örömöt szerzett, hogy 
közöttük több testvérünket ismertük fel. Jó 
volt tudni, hogy nem vagyunk egyedül! ☺ 
Finom sütemények és italok szolgáltatták az 
éhező gyomrok számára a megnyugvást, 
miközben a beszélgetés és a játékok adták a 
mosoly forrását. 

A legemlékezetesebb esemény 
számomra az volt, amikor a Trivia játszása 
közben kiderült, ki mennyit tud. Persze nem 
hiányzott a szokásos Beugró és a pókerezés 
sem. 

A beszélgetések során felelevenítettük 
az óév számunkra legfontosabb emlékeit. Megdöbbentő, mennyi minden történik mindössze egy év alatt, s ráadásul 
mennyi mindenben segít minket Isten! A kiscsoportos beszélgetések során megismerkedhettünk jobban a többiek-
kel és rádöbbenhettünk arra, hogy milyen kicsi is a világ. Az est fénypontja előtt persze nem hiányzott Dávid tűzi-
játéka sem. 

Eljött az újév is (két időzónában, az összevont szobában az órák más időpontokat mutattak), ami még több kun-
cogásra adott okot. Sokszor azt hittem, megsüketülök, olyan hangosan nevettünk, de ez így volt jól. ☺ Az előké-
születekért köszönet jár Gulyás Zsombinak és Ádány Szilvinek! 

Mikolics Anikó
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2012 – Világvége? – Debreceni Ifjúsági Konferencia 
 

Van valami, amit minden baptista fiatal tud: A debrece-
ni konfi a legnagyobb és legkirályabb mind között :-) 
Épp ezért vártuk az ifiből sokan már hetek, sőt hónapok 
óta nagy izgalommal ezt az eseményt. Január 27-én, 
pénteken indultunk, ki kocsival, ki vonattal. Mi ketten 
például a vonatozgatást választottuk, és a fülkés vonat 
lehetőségeit kihasználva egész úton énekeltünk. :-) 

Néhányan most jártunk ott először, de voltak köz-
tünk, akik már sok-sok éve járnak ilyen konferenciákra. 

Debrecen gyönyörű város. Csak hogy egy szép épü-
letet említsünk: ahogy sétáltunk a rendezvény helyszí-
nére, egy hatalmas, a klasszicizmus és a román stílus 
ötvözetében épült református templom mellett jöttünk 
el. 

Miután megérkeztünk az imaházba, ahol a pénteki 
alkalom volt, lepakoltuk a holminkat, beszélgettünk egy 
kicsit az ott lévőkkel, regisztráltunk és megvártuk a ko-
csival érkezőket. Lassan megtelt az imaház, az ország 
minden részéről 
jöttek fiatalok. 

A konferencia este 
hatkor kezdődött el, 
addigra már 
megérkeztek a 
többiek is. Durkó 
Istvántól hallhattuk a 
tanítást, a Budaörsi 
Kőszikla Gyülekezet 
lelkipásztorától. 
Megtanulhattuk, hogy 
a Bibliai időkben 
hogyan történt egy 
házasság, ami a 
Biblia több részének 
is újabb értelmet 
adott. Jó volt megtudni például, hogy akkoriban a je-
gyesség arról szólt, hogy a férfi felépítette a házat, ahol 
majd lakni fognak, a nő pedig felkészült a házaséletre, 
szépítgette magát. Eközben el voltak egymástól vá-
lasztva egy évre. A tanítás lényege az volt, hogy mi 
most ebben az időszakban vagyunk, Jézus felment a 
Mennybe helyet készíteni nekünk, amíg az esküvő nap-
ja el nem érkezik, és amikor megláthatjuk Őt újra. A mi 
feladatunk pedig az, hogy felkészüljünk az esküvőre, 
megszépítsük magunkat lelkileg, azaz hogy megszente-
lődjünk. 

Volt lehetőség a Krisztushoz való odaszánásunk 
megújítására, és az evangélium is elhangzott. Aznap a 
szemünk előtt térhetett meg négy fiatal lány! Halleluja! 
Az alkalom után a debreceniek finom vacsorával vártak 
minket, amit ott az imaházban fogyasztottunk el, ugyan-
is a szállásunk is a gyülekezet felsőbb szintjein lévő 
szobákban volt. 

Azért azt túlzás lenne kijelenteni, hogy a vacsora 

után egyből aludtunk volna, elég tartalmasan töltöttük 
el az első éjszakát. Összegyűltünk egy korántsem ennyi 
főre tervezett szobába beszélgetni, majd később egy vi-
dám párnacsata után szép lassan, egyenként kidőltünk 
mind, és szétoszlottunk a saját szobáinkba. 

Másnap reggel kissé álmosan-kótyagosan készülőd-
tünk a napra, aztán a lustábbak autóval, a frissülni vá-
gyók pedig gyalogszerrel vándoroltak át a Lovardának 
nevezett hatalmas csarnokba, ahol a reggeli és a nap to-
vábbi rendezvényei vártak ránk. Szombatra a létszám 
már az 500 főt is meghaladta. Rengeteget énekeltünk, 
és ismét Durkó István előadásából tudhattunk meg dol-
gokat az utolsó időkről, ami egyben az egész konferen-
cia fő témája is volt. 

Ebéd után szemináriumokon vehettünk részt, ezek 
közül az egyik egy, a Márk evangéliumából készített 
drámának bemutatása volt, a másik pedig buzdítás az 
egyetemi evangelizációra. Mi az utóbbira ültünk be, és 

nem is bántuk meg: az 
ott hallott tanácsoknak 
még hasznát vehetjük 
az egyetemeinken mi is. 
Mindezek után ismét 
dicsőítés és 
evangelizáció követ-
kezett. A szombati 
evangelizáció pedig szó 
szerint mindig az egyik 
fénypontja a 
konferenciának. A 
Világ Világosságára 
találnak rá újdonsült 
testvérek. :-) Ezek után 
még egy kis csevegésre, 

személyes 
evangelizációra is maradt idő a Lovardában, majd siet-
tünk vissza a szállásra, hogy még kapuzárás előtt oda-
érhessünk. 

Este, talán mondanunk sem kell, ismét nem aludtunk 
sokat. Hosszú órákig beszélgettünk az ifivel abból kiin-
dulva, hogy kinek milyen élményei voltak. Ez nem csak 
hosszú, de nagyon mély beszélgetés is volt, amiből 
mindannyian sokat épülhettünk, nem felejtjük el egy-
hamar. 

Nem is volt más hátra, mint összecsomagolni, és egy 
utolsó Istentisztelet és Úrvacsora után beszállni az au-
tókba illetve esetünkben vonatra, és hazamenni. 

A hazaút éneklés helyett leginkább alvással telt. Na-
gyon kifáradtunk a konfi alatt, keveset is aludtunk, de 
nagyon megérte, mert Istennel lehettünk közösségben 
végig a két nap alatt és Isten megerősítette bennünk az 
Ő Szentlelkét. 

Már alig várjuk a jövő évi konfit! 
Pap Viola és Simon Dávid 
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TANÍTÁS 
 

Állíts helyünkre minket…” 
 
A nyolcvanadik zsoltárban 
háromszor fordul elő ugyanazon 
szavakkal ez a kérés: „Seregeknek 
Ura, Istene! Állíts helyre minket, 
világosítsd meg a te orcádat 
mirajtunk, akkor 
megszabadulunk….”. Ez az imád-
ság abból a szomorú felismerésből 
fakad, hogy kétségbeejtő állapotba 

jutottak, nincsenek a helyükön. Ez a tragédia megeshe-
tik úgy az egyénnel, mint a gyülekezettel. Az Úr Jézus 
azt üzente János által az efézusi gyülekezetnek: „Emlé-
kezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előb-
bi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljö-
vök ellened és a te gyertyatartódat kimozdítom helyé-
ből…” 

Súlyos következményekkel jár az, ha valaki, vagy 
valami nincs a helyén. Ha a katona elhagyja őrhelyét, 
hadbíróság elé kerül. Ha egy kis csavar, vagy alkatrész 
nincs a helyén egy gépezetben, az vagy üzemképtelenné 
válik, vagy súlyos balesetet okozhat. 

Isten mindenkinek kijelölte a helyét, és ahhoz adta a 
képességeket is, hogy betölthesse azt a hivatást, mun-
kakört. Ez vonatkozik a fizikai és szellemi élet egész te-
rületére. A gyülekezeti életben is magának tartja fent 
azt a jogot, hogy kijelölje minden hívőnek a helyét. „Ő 
rendelt egyeseket pásztorokul, tanítókul, prófétákul…”- 
mondja az Írás. Minden egyes hívőnek életprogramot 
adott, felelősség terhe mellett kijelölte a helyét, ahol ál-
dás lehet mások számára, és munkálhatja Isten dicsősé-
gét. Ez nagy hálára kötelez Isten iránt, hogy áldott ter-
veibe bevett bennünket, és állandó önvizsgálatra utal, 
hogy vajon ott vagyok-e a helyemen, vajon betöltöm-e 
hivatásomat, elvégzem-e feladatomat? 

Nem kell magyaráznom azt, hogy minden az igazi 
helyén a legértékesebb. Ha csak a számok világába né-
zünk, ott is azt láthatjuk, hogy nem az alaki értéke sze-
rint lehet csak elbírálni a számértékeket, hanem a helyi 
érték szerint. Mert egy számsor elején levő egyes sok-
kal több értéket fejez ki, mint a végső helyen lévő ki-
lences. Vagy másként értékelhető egy jegygyűrű az ék-
szerbolt kirakatában, és másként a jegyesek ujján. Más-
ként értékelnek egy gépalkatrészt, ha az a gyárban van, 
vagy ha annak hiánya miatt leáll a kombájn, vagy a 
traktor a munkaföldön. 

Lehetsz nagyszerűen képzett ember, kiváló képessé-
gedet megcsodálhatják, sámsoni erővel rendelkezhetsz, 
bibliaismereted bámulatot kelthet másokban, de ha ké-
pességeidet, Istentől kapott talentumaidat nem ott gyü-
mölcsözteted, használod, ahova az Isten terve rendelt, 
vagy állított, akkor olyan leszel, mint a múzeumi tárgy, 
vagy sírba temetett ékszer, vagy befalazott magtár, 

melyhez soha nem jut el az éhezők keze. 
Lehet, hogy valaha vigasztalója voltál a bánkódók-

nak, bátorítója a csüggedőknek, csatornája az élővíznek, 
Isten kezében hasznos eszköz…. de kiestél onnan. Le-
het, hogy emberi hálátlanságba ütköztél, lehet, hogy 
gonosszal fizettek a jóért, lehet, hogy a legnemesebb 
szándékodat magyarázták gonoszul a rágalmazó ajkak 
és elcsüggedve visszaléptél, elhagytad a helyet, a te he-
lyedet. Nem hiszem, hogy meg tudod nyugtatni maga-
dat, vagy ha megbántott szíved átmenetileg eltompul is, 
tudom, hogy egyszer megszólal a lelkiismeretedben Is-
ten. Hozzád is szól az Úr: „Mit csinálsz itt, Illés?” Le-
het az a válaszod, hogy nem csinálsz semmi rosszat, de 
hát az Isten nem arra hívott el minket, hogy ne tegyük a 
rosszat, hanem arra, hogy jót cselekedjünk. 

A negatív lelki élet a halálba vezet. Egyszer rád sza-
kad mulasztásaid, elhanyagolt feladataid szörnyű terhe. 
Egyszer feljajdul a szíved, ha rádöbbensz arra, hogy 
nem vagy a helyeden. Vagy messze mentél már, mint a 
tékozló fiú? A dínom-dánom, duhaj élet után eljutsz az 
ordító éhséghez. „Az én atyámnak házában a béresek 
bővölködnek kenyérben, én pedig éhen halok meg…” A 
te helyed az atyai ház asztalánál van. A mennyei Atya 
gazdaságában kell dolgoznod. A helyed betöltetlen. Az 
Atya szívében ott a helyed. A zsoltáríró imádságából az 
is kiderül, hogy az ember önmagától nem tud visszaál-
lani a helyére. Elindulhat a bűntudat, a bűnbánat útján 
hazafelé, de tudja, hogy nem méltó a fiúságra, nem mél-
tó arra helyre, melyet hűtlenül, vagy könnyelműen el-
hagyott. Csak béres sors várhat rá, s még az is kegye-
lem lesz. Jób úgy sóhajtozik: „Vajha valaki azt csele-
kedné velem, hogy olyan lehetnék, mint az előző hóna-
pokban”. De mit tehet ő, a kifosztott, porban fetrengő 
ember, akit még barátai is gúnyolnak és kárhoztatnak, 
felesége pedig az öngyilkosság útjára buzdítja? Nincs 
helyreállás, csak az Isten könyörülő jósága által. A zsol-
táríró mikor mindezzel számol, s lelkében ott van a 
helyreállítás utáni vágy, szinte sürgetően kiált, három-
szor egymás után: „Seregeknek Ura, Istene állíts helyre 
minket és világosítsd meg orcádat rajtunk…” 

A helyreállítás utáni sóvárgáshoz kapcsolja az imád-
kozó azt, hogy Isten világosítsa meg az orcáját rajta, 
vagy – úgy is mondhatnám – feléje. A megszomorított 
Istent bánatos orcával képzeli el a zsoltáríró, és vágyik 
a megbocsátó mosoly, a kiengesztelt tekintet után. 

Ketten voltunk a szobában, én és a büntetését a sa-
rokban térdepelve töltő kisfiam. Én írtam, ő csendben 
volt egy darabig… Egyszer megszólalt a gyerek: „Édes-
apám, tessék megbocsátani, nem leszek többet rossz…” 
Én írtam tovább, mintha nem hallottam volna. Kis idő 
múlva ismét megszólalt a gyerek az előbbi szavakkal. 
Én tovább írtam csendben. Egyszer csak keservesen 
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sírni kezdett és ezt mondta: „Édesapám, legalább tessék 
erre nézni…” Ekkor már az én szememben is könnyek 
voltak.  Megértettem azt, amit a zsoltáríró kér: „Világo-
sítsd meg a te orcádat mirajtunk, akkor megszabadu-
lunk…” Ha még nem engedelmeskedtél volna eddig Is-
ten hívásának, s nem foglaltad el a felkínált helyet az Ő 
országában, vagy kiestél az előbbi buzgó, szolgálatkész, 
önfeláldozó hívő életedből, akkor kiálts, szíved egész 
erejével kiálts az Úrhoz, hogy visszaállítva, helyreállít-

va örvendezhess a szabadulásnak. Ő akarja. Az ároni 
áldásban Isten felajánlja azt, amit a zsoltáríró kér. „Így 
áldjátok meg az én népemet…..: Az Úr világosítsa meg 
az Ő orcáját terajtad és könyörüljön rajtad….” Úgy le-
gyen! Ámen! 

Kovács Imre lelkipásztor 
dr. Kovács Gábor testvérünk édesapjának írása 

 

2012 – A KÖZÖSSÉG ÉVE 
 

Véletlen uzsonnavendég 
Te vajon kivel fogsz együtt uzsonnázni? 

 

Gyülekezetünkben a 
közösségépítés évének 
egyik különleges 
programja lesz 
februárban a Véletlen 
Uzsonnavendég. Az 
alkalom célja, hogy 
mindenki megismerhessen 

egy másik testvért vagy egy másik családot egy uzsonna 
körüli beszélgetés során, egyikük otthonában. Ez a követ-
kezőképpen fog működni: 
– Jelentkezni kell a részvételhez. Bárki jelentkezhet ven-
déglátónak vagy vendégségbe menőnek; akár egyedül, 
akár a családjával együtt. A jelentkezési határidő február 
19. vasárnap. 
– Véletlenszerűen ki fogunk sorsolni vendég-vendéglátó 
párosításokat. 
– Az uzsonnázás időpontja február 25. szombat délután. 
Előtte mindenki meg fogja tudni, hogy kivel lett összesor-
solva, azaz kivel fog együtt uzsonnázni. Ha esetleg valaki-
nek a február 25-e nem megfelelő, akkor kereshet más 
időpontot is az uzsonna-partnerével egyeztetve, lehetőleg 
valamikor február folyamán. 

Például: Szeretnék részt venni a programban a csalá-
dommal együtt, ezért jelentkezek, és beírom, hogy szívesen 
vállalom bármelyik szerepet – tudunk vendégségbe is 
menni vagy vendéglátást is vállalni. A sorsolás után meg-
tudom, hogy Gulyás Jenőt és a feleségét, Estillát fogjuk 
vendégül látni. Izgalmasan hangzik, mert ismerjük egy-
mást, de azért hosszabban már régóta nem beszélgettünk, 
négyesben pedig még sosem találkoztunk. Megbeszéljük, 
hogy délután 5-re jönnek hozzánk, elmondom, hogy ponto-
san hova és hogyan kell eljutniuk. Elérkezik a nagy nap, 
meg is érkezik a Gulyás házaspár, és nagyon jót beszélge-
tünk az aprósütemény és üdítő mellett. Megismerjük egy-
más életét, aktuális harcait, gondolkodását a gyülekezetről 
és a hívő életről; még imádkozunk is egyet a beszélgetés 
végén. Az uzsonna hatására a továbbiakban szorosabb 
lesz a kapcsolatunk, jókat tudunk beszélgetni a gyülekezet-
ben egy kávé mellett, bátrabban merjük egymás segítségét, 
imatámogatását kérni a nehézségek idején. 
 
Remélem ez a példa mindenkire inspiráló hatással van, és 
már alig várja, hogy együtt uzsonnázhasson egy véletlen 
uzsonnavendéggel! ☺ 

 
A Véletlen uzsonnavendég szabályai: 
1. Jelentkezz a részvételhez! Ne félj attól, hogy fárasztó lesz plusz egy program az életedben, vagy attól, hogy 
kínos lesz a beszélgetés. Inkább Jézusra nézz, aki azt parancsolja, hogy szeressük egymást – és ehhez remek al-
kalom egy közös uzsonnázás. 
2. Imádkozz! Hiszem, hogy Isten szeretne egy nagyon jó uzsonnázós alkalmat adni a Számodra. Kérd őt előre, 
hogy majd áldja meg a beszélgetéseteket! 
3. Ha vendéglátást vállalsz: Ne készülj zavarba ejtően nagy dolgokkal! Üdítő és bolti aprósütemény bőven elég 
lesz; csak akkor süss valamit, ha szeretsz sütni. Nem az a program célja, hogy elfáradj a nagy készülődésben. 
4. Ha vendégségbe mész: Kérjük, ne vigyél ajándékot! Illetve ne maradj túl sokáig, csak körülbelül másfél óra 
hosszan. 
5. Félsz attól, hogy nem fogtok tudni miről beszélgetni egy teljesen ismeretlen testvérrel? Íme néhány téma-
javaslat: Meséljetek egymásnak a múltatokról: Honnan származtok, hol tanultatok, hogyan tértetek meg. Mesél-
jetek a jelenetekről: Mivel foglalkoztok, mik mostanában az örömeitek és a problémáitok, hogyan élitek meg a 
hívő életet, milyennek látjátok a gyülekezetet. Meséljetek a jövőtökről: Mik a terveitek erre az évre, mik a cél-
jaitok hosszabb távon. 
6. Lehetőleg készítsetek egy közös fotót az uzsonna végén! 

 

Jelentkezés: 
Papíron az imaház félemeletének párkányánál, vagy e-mailben Sonkoly Tamásnál a sonkolyhun@gmail.com 
címen. Határidő: 2012. február 19. 
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Megtaláljuk egymást? 
 

A 2012. év a közösség építésének az éve a gyülekezetünkben. Kétségtelenül sokat 
segít ezen cél elérésében, ha az imaházon kívül is könnyen megtaláljuk egymást. 
Erre szolgál a gyülekezeti címlista, amely azonban csak akkor működhet, ha friss. 
Ezért azt kérjük, hogy ha valakinek megváltozott bármely elérhetősége az 
elmúlt 3 évben, akkor az mindenképpen töltsön ki egy visszajelző kártyát! A 
minta az alábbiakban látható. A Manna megjelenésével egy időben, az 
imaházi lépcsőházban mindenki talál majd kirakva ilyen kártyákat. A 
változásokat feltüntetve töltse ki, és dobja be az imaház félemeletén található 

dobozba. Az adatok e-mailen is elküldhetőek bármely elöljáró testvér számára. Örömmel vesszük, ha nem csak 
a gyülekezetünk tagjai, hanem rendszeres látogatóink is kitöltik az adatokat! A gyülekezeti tagok elérhetőségei-
nek listáját Sonkoly Tamás vezeti. Tőle, illetve az elöljáróság bármely tagjától kérhetnek a gyülekezet 
tagjai friss címlistát. 
 
 
 

NÉV: ______________________________________________________ 

TELEFON: ______________________________ Baptifon? (  Igen /  Nem ) 

E-MAIL: _____________________________________________________ 

LAKCÍM: ____________________________________________________ 

MEGJEGYZÉS: ______________________________________________ 
 
 
 

TALLÓZÓ 
 

Kinek a dolgával foglalkozol? 
„A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz!” (Péld 20,19) 

 
Sokan olyan nehéz terheket cipelnek az életben, hogy 
ezek a terhek teljesen megfosztják őket a békességtől és 
az örömtől. 

Az egyik ilyen „teher” a mások dolgaival való fog-
lalkozás terhe. Nem ismerlek téged, de nekem éppen 
elég a saját életem, nemhogy mások ügyeibe avatkoz-
zak. Ha a szomszéd egy évben négyszer megy vakáci-
ózni, nem rám tartozik. Ha egy barátom minden ujján 
gyűrűt visel, a lábujjain pedig kettőt, nem tartozik rám. 
Nem tudjuk élvezni az életet, ha mindenbe beleütjük az 
orrunkat. A minden-lében-kanál-emberek általában kri-
tizálnak is. Minden részletet tudni akarnak. Ilyenekkel 
állnak elő általában: „Tudod, mit hallottam? Hallottad, 
mit mondtak?” Ilyenkor a válaszunk legyen valami 
ilyesmi: „Nem, de nem is akarom hallani. Nem akarom 
pletykával mérgezni magam. A fülem nem szemetes, 
amit tele lehetne tömni szeméttel!” Ne légy passzív! Ha 

kell, állj fel és hagyd ott az illetőt. Légy bátor, és ne 
hagyd, hogy az emberek mérgezzenek. Ha a barátaid 
kritizáló, a kákán is csomót kereső és minden-lében-
kanál-emberek, akkor ideje új barátokat találnod. Ne 
hagyd, hogy a kritizálás szelleme mérgezzen. 

Ahelyett, hogy mindenki más dolgával foglalkoznál, 
foglalkozz Isten dolgaival! Az Ő dolgai: szeretni, hely-
reállítani, bátorítani és meggyógyítani az embereket. Ha 
Isten dolgaival foglalkozol, akkor Ő foglalkozni fog a te 
dolgaiddal! Amit megteszel másokért, azt Isten megte-
szi érted. Ne felejtsd el, hogy minden szavaddal és min-
den cselekedeteddel egy magot vetsz. Vesd a szeretet, a 
támogatás és a bátorítás magjait. Könnyíts a terheden, 
hogy Isten áldásait arathasd, melyeket már elkikészített 
számodra! 

Joel Osteen
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Akarsz-e meggyógyulni? 
„Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.(Mélyen gyökerező, elhúzódó betegség – an-
golból fordítva) Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: 
Akarsz-e meggyógyulni?” (Tényleg komolyan gondolod, hogy meg akarsz gyógyulni - angolból fordítva) (Jn 5,5-6) 
 
„Akarsz-e meggyógyulni?” Hát nem érdekes, hogy Jé-
zus pont ezt a kérdést teszi fel ennek a szegény ember-
nek, aki már harmincnyolc hosszú éve beteg? 

Az Úr most tőlünk is ugyanezt kérdezi. Vannak em-
berek, akik valójában nem is akarnak meggyógyulni. 
Mindig csak a problémájukról 
akarnak beszélni. Előfordul, 
hogy a problémájuk függőséggé 
alakul, meghatározva az identi-
tásukat és az életüket. Mindent 
meghatároz, meghatározza, amit 
gondolnak, mondanak és cse-
lekszenek. Ha ilyen „mélyen 
gyökerező, elhúzódó” betegség-
től, problémától szenvedünk, 
akkor az Úr szeretné, ha tud-
nánk, hogy nem ennek kell 
lennie életünk, és egész létünk 
fókuszának. Azt akarja, hogy bízzunk Benne és működ-
jünk együtt Vele, amint lépésről lépésre vezet, míg vé-
gül győzedelmeskedünk a probléma fölött. Ne használ-
juk a problémánkat arra, hogy az emberekből együttér-
zést csikarjunk ki. 

Régebben, amikor a férjemet próbáltam elárasztani a 
panaszkodásommal, ő egyszerűen így szólt: „Joyce, 
nem foglak sajnálgatni, mert ha így tennék, akkor soha-
sem jutnál túl a problémáidon.” Ilyenkor legszíveseb-
ben jól behúztam volna neki egyet. Sokszor megharag-

szunk azokra, akik 
megmondják nekünk az 
igazságot. Az igazság pedig 
az, hogy mielőtt meggyógyul-
nánk, előbb akarnunk kell 
meggyógyulni – a testünkben, 
a lelkünkben és a 
szellemünkben. Eléggé kell 
akarnunk ahhoz, hogy képesek 
legyünk elfogadni az 
igazságot. 

Mindannyiunknak meg kell 
tanulnunk Isten személyesen 

ránk szabott tervét követni. Bármi is legyen a 
problémánk, Isten megígérte, hogy betölti a szüksége-
inket és kárpótol minket a veszteségeinkért. Szembe-
nézni az igazsággal - ez a kulcs ahhoz, hogy a börtönaj-
tók, melyek eddig fogva tartottak, kinyíljanak. 

Joyce Meyer 
 

Érzelmek, érzések… 
 
Kevés dolognak van ekkora hatása és ereje az életünk-
ben. Ha jól érezzük magunkat, el se tudjuk képzelni, 
hogy az élet még ennél is jobb lehet. Ha rosszul érezzük 
magunkat, akkor olyan, mintha az egész világ ellenünk 
fordult volna. Az érzések olyanok, mint a hullámok: 
úgy tűnik, a semmiből jönnek elő, belénk csapnak, és 
mire felocsúdunk és éppen 
feltápászkodnánk, már ott jön 
a következő. 

Nincs kétségem afelől, 
hogy tudod, miről beszélek. 
Ahogy pillanatnyilag érzed 
magad, meghatározza, hogyan 
olvasod most a szavaimat. 

Ha nagyon elfoglalt és fá-
radt vagy, akkor az elméd haj-
lamos elkalandozni, és lehet, 
hogy arra sem emlékszel, mit 
olvastál az imént. 

Ha megbántottak, vagy haragszol, akkor valószínű-
leg éppen nem mosolyogsz, és lehet, hogy már napok 
óta nem nevettél egy jót, vagy nem érezted jól magad. 

Ha magányos vagy és úgy érzed, az emberek nem 
becsülnek meg, akkor kapásból el tudnál nekem sorolni 
öt okot, miért érzed úgy, hogy senki sem törődik veled. 

De szeretném, ha tudnád, hogy több vagy annál, 
mint amit érzel! Az érzéseid nem határozhatják meg, 
hogy ki vagy! 

Fontos tudnunk, hogy Isten 
adta az érzelmeinket. Tehát 
nem az a megoldás, hogy 
megszabadulunk tőlük, és úgy 
élünk, mint egy robot. Isten 
azt akarja, hogy élvezzük őket 
azáltal, hogy mi irányítjuk 
őket és nem azok minket. 

Sok-sok éven keresztül az 
érzelmeim irányították az 
életemet. Annyira voltam 
közel Istenhez és annyira vol-

tam szellemileg érett, amennyire éreztem. Ez tulajdon-
képpen azt jelentette, hogy majdnem mindig nyomorul-
tul éreztem magam. Ebben a nyomorúságos időszakban 
az volt a legrosszabb, hogy úgy éreztem, hogy nem kel-
lene így éreznem. Csalódtam magamban. A gondolat, 
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hogy „Mi a baj velem?”, mint egy megakadt lemez újra 
és újra lejátszódott a fejemben. 

Ilyenkor az érzések uralmuk alá hajtottak. Annyira 
kicsinek és tehetetlennek éreztem magam. Olyan, mint-
ha az ember teljesen ki lenne szolgáltatva az érzéseinek, 
amik, mint a hullámok, ide-oda dobálnák. Amire ilyen 
helyzetben szükség van, az egy horgony - és nincs biz-
tosabb, elmozdíthatatlanabb szikla, mint Isten Igéje. Ha 
elkezded alkalmazni az Ő Igéjét az érzéseiddel kapcso-
latban, akkor a dolgok megváltoznak. 

Amikor tudatosult bennem, hogy Isten nem a tökéle-
tes teljesítményem, vagy a tökéletes érzéseim miatt fo-
gadott el, hanem azért, mert Jézus Krisztushoz tarto-

zom, akkor abbahagytam önmagam ostorozását. Végül 
sikerült a megakadt lemezt is leállítanom a fejemben – 
nem azért, mert úgy éreztem, hanem azért, mert Isten 
azt mondta. Isten Igéje ezt teszi: jobban megismered Is-
tent, ezáltal jobban tudsz bízni Benne, mint az érzéseid-
ben. 

Csak azért, mert egy bizonyos módon érzel, még 
nem kell behódolnod azoknak az érzéseknek. Lehetet-
len élvezni az életet, ahogy Isten szeretné, hogy tegyük, 
ha az érzések rabja vagy. Hagyd, hogy Isten Igéje irá-
nyítsa az életedet, és ne az, ahogy éppen érzel, és hihe-
tetlen békességet és örömöt fogsz megtapasztalni. 

Joyce Meyer 
 
 

Akadály vagy lehetőség? 
 
Ha a sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, hasz-
náld arra, hogy fölé emelkedj! Változtasd az akadályt 
lépcsővé! 

A közeli erdőben különleges fát fedeztem föl: az 
egyik lucfenyő egy hatalmas szikladarabot körülölelve 
nőtt ki a földből. Úgy ült ott kőszékén, mint egy óriás. 
Barna törzse köpenyként vette körül a sziklát. Könnyed 
mosollyal, hanyagul tornyosult ellenfele fölé, mint baj-
nok a megérdemelt 
győzelem után. 

A fa merészsége engem 
is mosolyra késztetett. El-
képzeltem kettőjük harcát: 
ki tudja hány évvel ezelőtt 
kicsi hajtás bújt ki a föld-
ből a szikladarab mellett. 
A kő úgy magaslott fölé, 
mint egy óriás hegy. Mifé-
le esélye volt ennek a kicsi 
hajtásnak a kemény szikla-
darabbal szemben? Mégis 
bátran birokra kelt vele. 
Ahogyan a sarj növekedett, 
újra meg újra nekiütközött a sziklás talaj keménységé-
nek. Ez mindig hajthatatlan, kellemetlen szomszédját 
juttatta eszébe. 

Ha a fa ember lett volna, talán morogni kezd: Mivel 
szolgáltam én rá erre? Nem tudok úgy kinyújtózni és 
növekedni, mint más, rendes lucfenyő, de a fácska min-
den morgás nélkül lassan tovább nőtt, az ég felé töreke-
dett, és kinyújtózott. Az egyetlen értelmes dolgot tette: 
ránőtt a sziklára. Amikor törzse végül felkúszott a szik-
ladarab tetejére, tovább nőtt olyan egyenesen, mint a 
gyertyaszál, akárcsak a többi fa. Ha ma valaki rátekint 

daliás termetére, úgy tűnik, mintha a lucfenyő ezt mon-
daná: Ha a sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, 
használd arra, hogy fölé emelkedj! Változtasd az aka-
dályt lépcsővé! 

Mi tart vissza bennünket attól, hogy olyan emberré 
váljunk, amilyenek lenni szeretnénk? Milyen sziklada-
rabbal kell megharcolnunk? Valami gyermekkori trau-
ma, ami aláásta önbecsülésünket? Nehéz természetű 

munkatárssal kell együtt 
dolgoznunk? Házassági 
problémáinkkal küzdünk? 
Anyagi nehézségek állják 
utunkat? Fogadjuk ezt úgy, 
hogy az utunkba álló szikla 
része Isten tervének! 

Kezdjünk el hálát adni 
Istennek az életünkben lévő 
nehézségekért! Az akadá-
lyok ugyanis lehetőséget 
adnak arra, hogy megtapasz-
taljuk Isten erejét. Az 
akadályok vagy mindent 
eltakarnak a szemünk elől, 

vagy lehetővé teszik számunkra, hogy föléjük kereked-
ve többet láthassunk, mint előzőleg. Ez egyedül tőlünk 
függ. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy azoknak, 
akik Téged szeretnek és benned bíznak, minden a ja-
vukra válik. Adj nekem erőt, bölcsességet és türelmet, 
hogy az utamba kerülő szikladarabok adta esélyt meg-
ragadjam, és közben megtapasztaljam a Te erődet, 
amely minden akadályt legyőz. 

Helen Lescheid 
Az írásokat közreadta: Kissné Andi 

 
 

 
„Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is neki-
rontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, 
akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, 
ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.” (Zsolt 18, 29-34) 
 
 
 



M A N N A   2012. január-február 

 14

 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy újra többen fejtettétek meg a decem-
beri rejtvényeket. A helyes megoldásokat az imaházi 
táblán láthatjátok. Jutalmat kapnak: 

Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Egyed-Kiss And-
rás és Márk, Kiss Anna, Máté és Zoltán 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és 
ha nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel 
oldjatok meg. 

Mivel az ovisok szeretnek színezni, ezért ők most 
egy egész oldalas képet kapnak, így először a kisisko-
lások rejtvénye jön, majd egy érdekes kis történet, és 
utána az ovis színező. 

Megfejtéseiteket február 26-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
januári és a februári 
szülinaposokat! 
 

Ádány Zsófia (jan. 15.) 

Kiss Zoltán (febr. 8.) 

 

 

 
Kisiskolások (7-11 év) 
 

Az alábbiakban bibliai találós verseket láttok. Az igazi megoldást akkor kapjátok meg, ha a megfejtések első (egy-
jegyű) betűit összeolvassátok. Írjátok le minden kis vers alá, hogy miről vagy kiről szól, majd az utolsó kiskocká-
ban lévő kipontozott helyre kerüljön a végleges megoldás, ami egy ószövetségi személy neve lesz. Az egész rejt-
vényt kivágva és nevetekkel ellátva dobjátok be a piros dobozba! 
 

1. Lábra kötött bőrdarab 
úton, útfélen. 
Lábról levéve marad 
házban, szent helyen. 
(mi az?) 

2. Rácsban él, 
nem rács mögött, 
szekercéje áldott, 
farag vele szekeret, 
ekeszarvat, jármot. 
(ki az?) 

3. Pici kerek vagyonát 
szétszórja a földön, 
s figyeli a gabonát: 
nőjön, egyre nőjön. 
(ki az?) 

4. Görbe, mint a kampó, 
éles, mint a penge, 
búzakalászoknak 
bánata, szerelme. 
(mi az?) 

5. Kicsi bogyókból sajtolják, 
edényekbe töltik, 
főznek, világítanak vele, 
és a javát királyfőre öntik. 
(mi az?) 

6. Messziről jött vándorok 
ajándékot hoztak, 
és egy kisbaba előtt 
sorra leborultak. 
(kik?) 

 
Megfejtés: 

…………………………………….. 

 
GYEREKSZÁJ 

 
Vannak olyan napok a családunkban, amik egyáltalán nem említésre méltóak. 
Ilyenkor azzal szoktam viccelődni a gyerekekkel este, hogy dobjuk ki ezt a napot, 
felejtsük el, ne is emlékezzünk meg róla többé, mint ahogy Isten sem emlékezik 
meg róla többé. Nagy egyetértésben jót nevetünk ezen. 

Történt egyszer, hogy egy „kidobott nap” után következő napon, valamiért 
megemlítettem a rosszcsontságukat. Egyből vágott az eszük, mint a borotva: „De 
anya, azt mondtad tegnap, hogy dobjuk ki azt a napot, és azt is mondtad, hogy nem 
emlegetjük többé, mert ki van dobva.” 

Mondanom se kell, hogy megszégyenültem. 
„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” 

(az Úr) (Zsolt 103,12) „Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger 
mélyére dobja minden vétkünket!” (az Úr) (Mik 7,19) „Mert irgalmas leszek 
gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” (Zsid 8,12) 

 

Kissné Andi
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Óvodások (7 év alatt) 
Kezdjétek az újévet ennek a kedves rajznak a kiszínezésével. Ezen a rajzon az emberiség kezdeti családfáját láthat-
játok. Színezzétek ki a fát, és ha kedvetek van, akkor rajzolhattok mellé állatokat, növényeket is. Beszéljétek meg 
otthon anyuékkal, hogy mi az a családfa. Külön jutalomért lerajzolhatjátok a ti családotok családfáját. Az elkészült 
képe(ke)t a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

 

Forrás: http://www.norbertho.hu/hu/node/486 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 
(utólag) 

januárban 
született 

testvéreinket! 

Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Kiss Gyula (jan. 5.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 

„A mi kincsünk cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, 
hanem Istennek tulajdonítsuk.” (2Kor 4,7) 
Az edény az élet, a ti szívetek ti magatok. Vizsgáljátok meg, hogy mi van 
az edényben, mert az jön ki belőle, ami benne van. Ott lapulhatnak gyer-
mekkori bűnök, családi kapcsolatok rendezetlenségei és egyebek. De sötét-
ségből világosság támad, Isten a ti szíveteket megvilágosítja, és a ti halan-
dó testetek, edényetek értékek hordozója lesz. Isten dicsőségének ismerete 
bennetek lesz, ezt a drága kincset őrizzétek meg. És van egy jó hír, hogy Is-
ten a Nála letett kincseket meg tudja őrizni ama napra, mert van rá hatalma. 
(2Tim 1,12) Kívánom, hogy legyen bátorságotok szembenézni a valóság-
gal, őszintén tárjátok ki szíveteket az Úr előtt, és Ő teletölti kincsekkel! 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 

testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Boda Gábriel (febr. 3.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Sonkoly-Domby Annina 
(febr. 6. ) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Ádány Erzsébet (febr. 8.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 

Gulyásné Ádány 
Tímea (febr. 13.) 
Szabó Gyuláné 
(febr. 13.) 
Benedek Jánosné 
(febr. 18.) 
Nikodém Viktorné 
(febr. 18.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 
Detki Fanni 
(febr. 29.) 

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt.„ 
(Jer sir 3,25) 
Hogyan várunk? Türelmetlenül, kiáltozva, panaszkodva, imád-
kozva? Az is kérdés, hogy mire várunk, valamilyen esemény ér-
kezésére, ígéret megvalósulására, nehéz helyzetből való szabadu-
lásra, gyógyulásra? Akármiről is van szó, a várakozás egy izgal-
mas időszak, lehet benne félelem, aggódás, de az a legjobb, ha az 
Úrban való hit és bizalom tölti be szíveteket. 

„Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.” (Jer sir 
3,26) Amíg ti vártok az Úrra, Ő is vár rátok, hozzátok hajol, és 
úgy hallgat meg titeket, hogy hasznotokra váljon. „Azért vár az 
Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges, hogy megke-
gyelmezzen nektek.” (Ézs 30,18) Az Úr azért várat meg titeket, 
hogy valamit elvégezzen bennetek a várakozási idő alatt. 

Kívánom, hogy értsétek meg az Atya szeretetét és kegyelmét 
még nehéz helyzetben is, hogy annál nagyobb legyen az örömö-
tök, látva, hogy nem vagytok egyedül! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, tinédzserek 
alkalma (Palacsintázó), gye-
rekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap egyik vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

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

Betegeink 
Baranyai János 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Lippai Gábor 
Pomázi Lászlóné 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándorné 
 
„Megjelentette néked, oh em-
ber, mi légyen a jó, és mit kíván 
az Úr te tőled! Csak azt, hogy 
igazságot cselekedjél, szeres-
sed az irgalmasságot, és hogy 
alázatosan járj a te Isteneddel.” 
(Mik 6,8) 
 

Vers 

Szeretnék 
 
Csak egy parányi méccsé lenni, 
mely bevilágít egy szobát – 
 
csak egy szál deszka- 
híddá lenni, 
mely szakadékot ível át – 
 
csak egy kanálka mézzé lenni, 
legyen az élet édesebb – 
 
csak egy segítő kézzé lenni, 
mely teszi azt, amit tehet. 
 

Szent-Gály Kata 
 

 

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


