
MANNA 
 

 
   

VIII. évf. 11. szám      A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2012. november
 
 

 

 

 

Én mellé állok 
 
annak, aki kinyitja a legszebb 
Könyvet. Olvassa az Igét. 
És mellé állok annak, 
Aki Istennek áldozza szívét. 
Én mellé állok, 
Mert a Biblia minden szava szent! 
Én mellé állok, 
Mert nékem szól abból üzenet. 
Mindenkinek, 
Mindenhová, 
Mindenkiért 
Száll abból üzenet. 
 
Ha valahol, 
Mély néma estben emberi lélek 
szava szól, 
Mint Isten hangja egy messzi 
csillagról, 
Én mellé állok, 
Hogy együtt lássuk azt a csillagot. 
Hogy együtt lássuk: 
Isten szépsége mint ragyog! 
 
Én mellé állok annak, 
Aki Krisztussal egy maradt, 
Annak, 
Aki Bibliát nyit, 
Szolgálja az Urat, 
Mert keresem 
Emberi lelkek titkos rejtekén 
A földet, 
Amit nekem ígért 
A Kegyelem! – 
... Áldott legyen 
Testvérszív vagy barát szava, 
Aki segít  
Hogy eljussak haza... 
 

Kárász Izabella 
 

 

 
 

Istenünk igéje 
örökre megmarad 

 
A BIBLIA vasárnapjára – Ézsaiás 40:1-11 

 
Mottó: „Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. El-
szárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. – Bizony csak fű a nép! 
Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”
(Ézs 40,6b–8)  
 
A Bibliában egybefoglalt isteni kinyilatkoztatás csodálatos műfaji és stiláris 
gazdagságban szól hozzánk: vigasztal, tettre buzdít, bizonyságtételre sar-
kall. Az ige szavai különös módon fejtik ki hatásukat: hol az értelemhez in-
téznek logikus érveket, hol az érzelemre gyakorolnak befolyást, máskor 
meg az akaratunkat acélozzák – de mindig a szívünkhöz beszélnek! 

Az isteni szó azért marad mindig érvényes, mert örök emberi problé-
mákra ad örök isteni megoldást. Nemcsak feltárja a szörnyű valóságot, de a 
megmenekülés lehetőségét is felkínálja a bűnös embernek. Valamit azonban 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk az üzenet keresése közben: azt, hogy 
a most olvasott igeszakasz Izráelhez, tehát Isten ószövetségi választott né-
péhez szól, s csak másodsorban vonatkoztathatjuk a magunk lelki helyzeté-
re. 

Az első szavak a vigasztalás szavai. Véget ért a hetven évig tartó babilo-
ni fogság, amelybe a zsidó nép engedetlensége és bálványimádása miatt ju-
tott. Bűneiért megbűnhődött, s így most nemzeti és vallási életét ismét sza-
badon és békességben élheti. 



M A N N A   2012. november 

 2

 

A száműzetés keserű kenyere, a pogány környezet, a jeru-
zsálemi templomtól való óriási távolság csüggesztően ha-
tott az izráelitákra. Hárfáikat sírva akasztották a fűzfákra, 
mert képtelenek voltak Sion énekeit énekelni (137. zsolt.). 
A fogságban felnövekvő új nemzedék azonban már őszin-
tén kereste az Urat, így a büntetés elérte célját. Csak ilyen 
előzmények után érkezhetett a vigasztaló üzenet: a rab-
ságnak vége! Erről a csodálatos pillanatról szól a 126. 
zsoltár: „Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok 
voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetés-
sel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön.” 

Isten mai népe, a Krisztus vérén megváltott gyülekezet 
is juthat ehhez hasonló helyzetbe. Ha nem vigyázunk, en-
gedetlenségünk vagy langymelegségünk miatt emberek és 
körülmények rabságába kerülhetünk. Dicső múltunk elis-
mertetésének és társadalmi hasznosságunk bizonyításának 
erőltetése azt jelzi, hogy a világ fogságában élünk. Addig, 
amíg nem ismerjük be, hogy ez gyümölcstelenségünk oka, 
és nem tanulunk meg emberek helyett újra az Úrban bízni, 
addig nincs létjogosultsága a vigasztalásnak. Hamis prófé-
ták mindazok, akik az őszinte megtérés szükségességének 
hirdetése nélkül ígérnek szebb jövőt és megújulást. 

Az ige tettre buzdít: utat kell építenünk az Úrnak a 
pusztában! Bemerítő Jánoshoz hasonlóan – aki a Messiás 
előhírnöke volt –, utat kell készítenünk az emberek szívé-
hez, hogy az Úr Jézus oda bevonulhasson. A világ kárho-
zatba vivő görbe útjai helyett egyenes utat építünk, a tisz-
taság, az átlátszóság, a becsületesség és az önmegtartózta-
tás keskeny ösvényét. Nem az a törekvésünk, hogy homo-

genizáljuk (vagyis egységes masszává gyúrjuk) Krisztus 
követőit, hanem az, hogy felemeljük a szegényeket, a 
szenvedőket, a kicsinyeket, a sírókat, az üldözötteket, s 
ugyanakkor munkálkodunk az istentelenség, a gőg, az em-
berimádat büszke hegycsúcsainak lerontásában. E kétirá-
nyú lelki előkészítő munka nyomán alakul ki Isten igazi 
gyermekeiben a Megváltó iránti szeretet és alázat. Ebben 
magas hőfokon egyformának kell lennünk. Jaj nekünk, ha 
nem így van! 

Isten igéje bizonyságtételre sarkall. Sürget minket – 
néma, elközömbösödött, langyos keresztyéneket –, hogy 
bátran hirdessük Krisztus szabadításának örömhírét. Kevés 
az idő, ezért élnünk kell minden lehetőséggel, sőt elő kell 
állnunk az igével, „akár alkalmas, akár alkalmatlan az 
idő.” (2Tim 4:2). Igyekeznünk kell, mert mulandó az em-
ber. Nem biztos, hogy holnap lesz módod bizonyságot 
tenni rokonodnak, szomszédodnak, munkatársadnak. Még 
ma beszélj neki Jézus Krisztusról! 

Vajon miért lohadt le a csontjainkba rekesztett tűz? S 
ha ennek okát bűnbánattal felismertük, felloboghat-e újra a 
belső késztetés forró lángja? Igen, új erőre kaphat, ha ké-
szek vagyunk felmenni a magas hegyre, a Krisztussal való 
élő közösség csúcsára. Mert csak a vele való találkozás-
ban tapasztalhatjuk meg azt a hatalmat és erőt, amely bá-
tor tanúkká tesz minket, s amely arra képesít, hogy az Ő 
tanítványaivá tegyünk minden embert. – Legyünk Isten 
örök igéjének engedelmes szolgái! 

Kolozs Nagy János 

 

HÁLAADÓNAP – október 14. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Élménybeszámoló a gyülekezeti kirándulásról 
 

 
 

Október 13-án szombaton reggel felébredve aggódva 
kémleltük az eget. A felhőkön kívül nemigen lehetett 
mást látni. Vajon milyen idő lesz? Lesz-e eső? Men-
jünk, ne menjünk a kirándulásra? Döntöttünk, reméltük, 
hogy jól. Gyorsan bepakoltuk a hátizsákba az útravalót. 
Indulás! Irány a budai Nagy Kopasz hegy, amely 559 m 
magas. Találkozás Nagykovácsiban. 

Valószínű, hogy mások is reménykedtek a jó kirán-
dulóidőben, mert hatalmas dugóba keveredtünk. Mire 
átértünk a városon éppen 10 órára berobogtunk a talál-
kozóhelyre, a Nagykovácsi buszvégállomásra. Ez szó 
szerint történt, mert annyira siettünk, hogy mikor meg-
láttuk a még ott lévő testvéreket örömünkben még a be-
hajtani tilos táblánál is simán behajtottunk. (Szerencsére 
ezt megúsztuk.) 

Összeállt a kis csapat, 13-an voltunk. (Én azért több-
re számítottam.) 

Nekivágtunk vidáman az erdei ösvénynek. Két túra-
vezetőnk Péter és Sándor testvérek kiválóan navigáltak 
a helyes útra. Legjobban a gyerekek bírták az iramot az 

egyre emelkedő hegyoldalon. Adél, Dorina és Sebes-
tyén fáradhatatlanok voltak, még játszani is volt energi-
ájuk menet közben. Jenei Peti csuda jó dolgokat talált ki 
nekik, amivel szinte magához láncolta őket. Mi felnőt-
tek is próbáltunk nem lemaradni. 

Mindenkivel sikerült jókat beszélgetni, amit egyéb-
ként máshol nem tudtuk volna megtenni. Mindehhez 
még hozzájárult a csodálatos természet hangulata. Az 
őszi erdő szépsége, a madárcsicsergés lenyűgöző volt. 
„Óh, természet, óh, dicső természet! Mely nyelv merne 
versenyezni véled? Mily nagy vagy te! mentül inkább 
hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz.”(Petőfi 
S.: A Tisza) 

És meg kellett szégyenülnöm kételkedésem miatt, 
hiszen minden felhő szertefoszlott és gyönyörűen sütött 
a nap. Fantasztikus volt, ahogy átsütött a fák lombkoro-
nája között, mert még alig hullott le levél róla. Már le-
kerültek a kabátok is rólunk, igaz az erős kaptató is 
hozzájárult ehhez. 

Végre elértük a célt, a Csergezán-kilátót. Aki még 
bírta erővel és energiával, az felment a 100 lépcsőn a 
kilátó tetejéig gyönyörködni a panorámában. Aztán elő-
kerültek a táskákból az erőgyűjtéshez nélkülözhetetlen 
dolgok: a víz és a szendvicsek. Ezeket elfogyasztva in-
dultunk lefelé. Valahogy a lefelé vezető út könnyebben 
ment, még az erdei növényekkel, gombákkal, bogyók-
kal is ismerkedtünk. Igaz, azért a gombaszedést nem 
mertük bevállalni ismeret hiányában. 

Nagyon jó hangulatban, kellemesen elfáradva, kicsit 
közelebb kerülve egymáshoz telt el az a 4-5 óra, szinte 
észre sem véve, hogy már leértünk. 

Mi nagyon jól éreztük magunkat, hálásak voltunk Is-
tennek ezért a napért, hogy részt vehettünk így is a test-
véri közösségben. 

Gyöngyösi János és Rózsika 

 
 

 

 
Örömhír 

Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy október 25-
én, csütörtökön megszületett Hunyady Balázs, 
Hunyady Sándor és Gulyás Kinga testvéreink első-
szülött gyermeke, akinek az életét Isten már a szü-
letése előtt megmentette. ☺ 
 
Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Ismerjük az igét, hogy Isten kiket választott ki. Akik a világ szemében … Kristóf Róbert testvérünkről mindany-
nyian tudjuk, hogy Isten értelemmel áldotta meg, mégis felismerte, hogy Nélküle semmi ő. Földimnek monda-
nám, ezalatt a fogalom alatt azok közösségét értve, akik a világból tértek meg. Mert akik onnan térnek meg, 
azok mindig kicsit mások, mint a hívő családokban felnövők, valahogy Isten máshogy ismerteti meg magát ve-
lünk. Robi istenkeresését és életének még sok más mozzanatát ismerhetik meg a testvérek ebből az interjúból. 
 

– Kérlek, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és milyen 
családba születtél, kik a 
szüleid, testvéreid, hogyan 
és hol teltek gyermekéveid? 
Budapesten, pontosabban 
Újpesten születtem 1952. 
március 18-án, s 
szüleimmel együtt az 
ötvenes évek elején 
Káposztásmegyeren éltünk. 

Szüleimről: édesapám „hithű” ateista volt, édesanyám 
katolikus hitben nevelkedett. Anyai nagyanyám még az 
ötvenes évek elején is rendszeresen járt templomba, es-
ténként otthon olvasta a Bibliát. 

Szüleim Franciaországban éltek kisgyerekkoruk óta, 
ahova szüleikkel vándoroltak ki a gazdasági válság ide-
jén. Párizs egyik magyarok lakta negyedében találkoz-
tak, s a II. világháború után esküdtek meg, amikor 
édesapám négyévnyi német hadifogság után (a francia 
hadsereg önkéntese volt a néhány hetes harcok idején) 
visszatért családjához. Egy mondatban meg kell arról 
emlékeznem, hogy édesapám, felszabadulása után nem 
tért vissza azonnal Párizsba, hanem ment a felszabadító 
amerikai és angol sereggel, s a koncentrációs táborok 
felszabadításában segédkezett. Ezekbe a táborokba 
gyakran nem mertek bevonulni a katonák, mert veszé-
lyes járványok dúltak, s a katonák féltek, hogy elkap-
hatják a bajokat. Mivel az egészségügyisek kevesen 
voltak, édesapám, néhány frissen felszabadult társával 
együtt bement a táborokba, s a tífuszos betegeket kana-
lanként etette, hogy lassan felépüljenek. Ezért, 18 évvel 
később a francia kormány magas kitüntetésben részesí-
tette, s mindig éreztük azok háláját is, akiket ő ápolt, s 
akik ezt nem felejtették el. 

Édesapámtól a megkérdőjelezhetetlen tisztességet és 
becsületességet tanultam, édesanyámtól a gyengédséget 
és a hitet láttam. 

Mivel megbízhatatlanoknak számítottak 1951-ben, 
amikor hazatértek, rosszul fizetett, nehéz segédmunkát 
kellett végezniük mindkettőjüknek, bár volt szakmájuk. 
Szerencsénkre a hatalom ennyivel beérte. Ők összefog-
tak és zokszó nélkül éltek, s minket (egy bátyám van) 
szeretetben neveltek. Pedig gyakran nem volt enniva-
lónk, a tüzelőt is zsákonként hozták haza, hol édes-
apám, hol édesanyám. Először mindig mi kaptunk enni, 
ők beérték azzal, amit mi meghagytunk. 

– Milyen környezetben nőttél fel, milyenek voltak ifjú 
éveid? 

Vidám és boldog fiatalkorra emlékszem, a vallással, 
hittel csak nagyanyámon és anyámon keresztül talál-
koztam, nem érdekelt. Utólag gondolom, édesapám 
iránti szeretet és tisztelet miatt nem akartak megtéríteni 
minket, gyerekeket, bár nagyi néha tett erre néhány bá-
tortalan kísérletet. Mivel nagyszüleim is visszatértek 
Magyarországra, sok szeretetben volt részem. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahelye-
id voltak? 

Gimnazista koromban fordultam a vallás kérdései 
felé. Akkortól kezdődően különböző gyülekezetekbe 
jártam, rendszeresen látogattam egy fiatal, nagyon ked-
ves katolikus papot, aki nagyon lelkes volt, s csak az 
akadályozta meg, hogy valóban közel kerüljek a hithez, 
hogy hirtelen kiugrott és megházasodott. Szimpatikus 
ember volt. 

Még keresztapa is lettem, akkor még örültek min-
denkinek, aki ilyesmire vállalkozott, és alázattal, tiszte-
lettel fogadtak. Utána protestáns gyülekezeteket látogat-
tam, de nem találtam sehol „otthonra”. 

Gimnázium után főiskolára vettek fel, de azt annyira 
nem szerettem, így otthagytam, s munkába álltam. Ak-
kor már két nyelvvizsgám volt, s három nyelven tettem 
idegenvezetői vizsgát. Az IBUSZ egyik irodájában dol-
goztam 3 éven keresztül, s közben felvettek a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem angol-francia bölcsé-
szet-szakára. Bár ma már nem szokás ezzel dicsekedni, 
de én büszke vagyok, hogy végig Népköztársaság-
ösztöndíjas voltam, amit kizárólag kiemelkedő tanul-
mányi eredménnyel lehetett megkapni. Egyetem alatt 
tanítást vállaltam, hogy szüleimet ne terheljem a tanulás 
költségeivel. Szociális érzékenységem az érdekvédelem 
felé vitt, s az egyetemi KISZ-szervezetben hallgatói ér-
dekvédő voltam. Most ennek itt nincs helye, de lelkese-
déssel és hittel olyan egész karra kiterjedő akciókat ve-
zettem, amelyre ma is emlékeznek az egyetemen. Sok-
szor figyelmeztettek, hogy „ne ugráljak”, de én ugrálós 
voltam, s attól tartok, az is maradtam a mai napig. 
– Hogyan ismerkedtél meg feleségeddel? Hogyan indult 
életetek? Hogyan változott a család létszáma? 

Feleségem, Judit, akivel immár 32 éve ismerjük egy-
mást, egy tanfolyamomon a tanítványom volt, ő akkor 
végzős volt az Orvostudományi Egyetemen. Elkötele-
zett orvos, napi 12-14 órát rendel, mert a kevés ingye-
nes rendelésre a szegény betegek órákat várnak. 
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31 évi házassággal a hátunk mögött azt mondom, 
boldog házasságban élek, hogy drága feleségem hogy 
van ezzel, hát őt kell megkérdezni…  

Három gyerekkel ajándékozott meg az Úr minket, 
sok örömünk van bennük. És persze nem egyszer bosz-
szankodásunk is, de így kerek az élet... Lányom, Juliska 
idén augusztusban ment férjhez. Ez nagy boldogság, de 
vegyül bele nem kevés üröm is. Ő egy külföldi konfe-
rencián megismerkedett egy izraeli fiatalemberrel, eb-
ből szerelem lett, ő kiköltözött Izraelbe, s mivel ott csak 
vallási esküvő létezik, neki be kellett térnie a zsidó hit-
be, különben gyerekeik nem lehetnek zsidók (ilyen fur-
csa szabályok vannak), s ehhez férje természetesen ra-
gaszkodott. Tehát hiszi az Urat, de nem vallja Jézust 
Megváltójának. Mai napig fájlalom, hogy, bár nemegy-
szer eljött velem a gyülekezetbe, sem az akkori lelki-
pásztor, sem a gyülekezeti fiatalok nem tudtak vonzó 
lehetőségeket felmutatni számára. Nagyon sajnálom. 
Remélem, ez a „splendid isolation” most felszámolódik, 
hogy dinamikus, fiatal lelkipásztorral áldotta meg az Úr 
a gyülekezetet. 

Két fiam – Misi és Gyuri – imáim témája, végtelen 
hatalmas az Úr, kérem őt, végezze el rajtuk is a megvál-
tás csodálatos munkáját. 
– Hogyan kerültél közel Istenhez? Hogyan történt meg-
térésed, milyen út vezetett a Megváltóval való találko-
zásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed? 
Életem legcsodálatosabb történése megtérésem volt, s 
azóta hálával teli a szívem Jézus iránt, hogy milyen jót 
is tett velem, hogy nem hagyta, hogy balga módra bók-
lásszak mindenfelé, hanem magához irányította léptei-
met. Keresésem nem lankadt még KISZ-tagságom ideje 
alatt sem, aki emlékszik azokra az időkre, a KISZ poli-
tikai jellege csak felszínes volt, s nem egyszer lehető-
ség, keret volt fiatalok együttműködésére, összefogásá-
ra. Gyakran kimondottan a fennálló rendszerrel szem-
ben álló folyamatok zajlottak a KISZ égisze alatt. 

Mindezek dacára már házas voltam, amikor sok 
rossz esemény történt életünkben, s egyszer a kedves 
szomszédasszonnyal beszélgettem erről egy ködös de-
cemberi délutánon. Sonkoly Ági volt az, aki ott hitet tett 
az Úr Jézusról, s tette ezt olyan erővel, hogy éreztem: 
én megérkeztem valahova, ahova oly sokat vágyakoz-
tam. Mai napig tart a boldogság, amely akkor elkezdő-
dött. Olyan drága ajándék nekem is Jézus, s rengeteget 
segítettek Nagy Jánosék, Ádány Jutka, akivel együtt jár-
tunk Jánosékhoz bibliázni, beszélgetni. És nem hallgat-
hatom el, hogy rengeteget jelentett az akkori lelkipász-
tor, Gerzsenyi bácsi megannyi igehirdetése, s meg kell 
említenem Szakács bácsit is, aki szintén gyakorta meg-
érintett mondandójával. Gerzsenyi bácsi merített be, s 
bízvást mondom, bár meg-megbotolva, de úgy járom az 
utam, hogy rajtam még az a keresztvíz, bár saját ma-
gamtól nem mindig tud megvédeni. Minden esetre: Há-
la legyen az Úrnak!  

– Milyen szolgálatba kapcsolódtál be, miután a gyüle-
kezet tagja lettél? 

Lukács Tamás lelkipásztorsága alatt lettem teljes jo-
gú tagja a gyülekezetnek, s bár rendkívül elfoglalt vol-
tam, Úrvacsorát vittem Tamással. Lelkesedésemben 
még egy teljesen új énekeskönyvet is vásároltam. Azt 
kell mondjam, hogy Tamással szolidáris voltam abban 
is, hogy még pontatlanabbul énekeltem, mint ő. Szeren-
csére a testvérek, akiknél jártunk – erős hitükben –
elfogadtak minket így is…  

De rendkívüli élményként őrzöm ma is ezeket az al-
kalmakat, mert ezek a találkozások a testvérekkel sok 
ajándékot adtak nekem. Annyit tanultam tőlük, mint ta-
lán sehol máshol a hitről, az odaadásról, az alázatról. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jelleme-
det? Hogyan változott meg a gondolkodásod Istenben 
(Róma 12)? 

Háááát, erre csak azt tudom mondani, hogy Isten ál-
landóan jelen volt az életemben, csak botor módon, 
nem vettem róla tudomást. De áldást áldásra halmozott 
rám az én Uram, persze teljesen érdemtelenül, s bizony 
mélypontjaimon akkor csak sokkal nehezebben vergőd-
tem át. Meg kell azonban mondanom, hogy ezek a 
mélypontok, visszatekintve, nem is voltak igazi mély-
pontok. Annyi biztos, megélni ezeket is sokkal nehe-
zebb volt Hit nélkül.  

Megtanultam azt, hogy mindenért hálás legyek, és 
ha baj van, csak hozzá kell fordulnom. A napokban is 
válság alakult ki, amely bizony nem csak lelki válság 
volt, ez utóbbi a következménye volt a másiknak. Tud-
tam azt mondani, hogy Uram, leteszem eléd, én nem 
emésztem tovább magam (mert amíg eszembe nem ju-
tott az egyedüli helyes lépés, csak emésztettem ma-
gam). A jellemem alakulását kérdezed: sokkal önzetle-
nebb lettem, s míg azelőtt sem voltam irigy, de büszke 
voltam magamra, ha jót tettem. Ez bizony gőg volt. Mi-
óta megtértem, könnyen adok hálát az Úrnak, hogy se-
gíthetek, s nincs gőg bennem. És nincs ítélkezés sem 
(annyi). Azelőtt bizony kemény ítélője voltam a világ-
nak és az embereknek, jellemzően mindenki rossz volt, 
csak én voltam helikopter…. Szégyellem is magam 
emiatt. 

Ami azelőtt annyira fontos volt, ma már nevetséges 
semmiség, üres bírvágynak látom akkori magamban. 
Őszintén tudom azt is mondani, hogy amit a tolvaj el-
visz, a rozsda megmar, moly megesz. Ezt nem tudtam 
volna kimondani, hónapokig emésztettem magam va-
lami elvesztése miatt. Hála legyen érte! 

Sokkal türelmesebb lettem, ezt családom is vissza-
jelzi folyamatosan. Félig tréfásan azt szoktam mondani: 
Hatalmas az Úr, rajtam is tudott változtatni! És, ami 
szintén fontos, megtanultam türelemmel kivárni, s nem 
siettetni dolgokat. Ahogy visszajöttem a gyülekezetbe, 
mindjárt megpróbáltam szolgálni, de, igaz, ezeket a 
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szolgálatokat én találtam ki magamnak. Megint a saját 
kezembe akartam venni az ügyeket, lám, rosszul gon-
doltam, az Úr ismét az orromra koppintott. Örülök en-
nek a megtapasztalásnak. Tovább keresem, mit tehetnék 
a gyülekezetemért, biztos megtalálom a lehetőséget. 
Igaz, igen elfoglalt vagyok, sokat és késői órákig dol-
gozom, s ha más nem, akkor én intézem a család ügyeit, 
hiszen feleségem jóval többet van a munkahelyén. De 
nincs lehetetlen, ha véletlen valaki elolvasná ezt a ripor-
tot, s eszébe jutnék valamilyen feladattal kapcsolatban, 
biztos igent mondanék, ha becsülettel fel tudom vállal-
ni. 
– Miért döntöttél úgy, mik befolyásoltak abban, hogy 
egy jó időre ne járj a gyülekezetbe? 

Ma már egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy 
igazam volt, amikor elmentem, de az akkori lelkipásztor 
prédikációiban (tudatosan használom ezt a szót itt) 
többször is visszatért egy gondolat, amellyel nem értet-
tem egyet, s az ige sem mutatott olyan utat, amerre ő 
járt az adott kérdésben. Mivel én ezt komoly lel-
ki(ismereti) kérdésnek tartottam, s tartom ma is, oda-
mentem hozzá, s kétszer is szóltam érte. Később az 
elöljáróságnak is tudtára adtam ezt. Hogy az elöljáróság 
lépett-e vagy sem, nem tudom, de amikor ismét előjött 
ez a gondolat egy vasárnap délelőtt, úgy döntöttem, ad-
dig nem járok az én Gyülekezetembe, amelyért, ma is 
minden nap hálát adok az Úrnak, ameddig ez a lelki-
pásztorunk van. 

Azt is meg kell mondanom őszintén, hogy Gerzsenyi 
bácsi és Szakács testvér igehirdetései elkényeztettek 
engem, s nehéz volt nem összehasonlítani az utánuk jö-
vőkkel, s az eredmény az előbbiek javára szólt. De eb-
ben, meglehet, nem volt igazam. Ahogy abban sem, 
hogy úgy ítéltem meg, talán a lányomért tehetett volna 
többet a gyülekezet ifjúsága. Kértem őket, szorgalmaz-
tam, karolják fel, hiszen egy tévelygőnek a sok szeretet, 
a kapcsolatok mutathatják meg a helyes utat. Kevesell-
tem mindazt, ami ebben az ügyben történt. Másfelől ma 
már azt is gondolom, hogy az Úr más utat jelölt ki szá-
mára, s ez így most a tervei szerint van. Nem tudom… 
– Hogyan vezetett Isten abban, hogy mégis itt a helyed? 

Ekkor kaptam munkát külföldön. Brüsszelben, Lon-
donban, Dublinban tanítottam. Fárasztó, sőt, kimerítő 
volt hétfő reggeltől péntek éjjeli hazaérkezésemig meg-
annyi embert oktatni. Itthon a pesti Golgota gyüleke-
zetbe kapcsolódtam be. Csodás igehirdetések, lelki tisz-
taság és lendületes hit jellemzi ezt a közösséget. Ponto-
sabban az alkalmakat. Próbálkoztam, de Gyülekezetre 
ott nem leltem. És annyira hiányzott nekem. Nem egy 
gyülekezet, hanem az én gyülekezetem, a budai baptista 
gyülekezet. Mikor megtudtam, hogy elment az a lelki-
pásztor, akivel nem értettem egyet, nem volt kérdés 
számomra. Gyorsan és örömmel küzdöttem le a szoron-
gásomat: hogy fogadnak majd a testvérek, miképp is 
lesz, hogyan is lesz… 

Az Úrra bíztam a dolgot. És persze csodálatos volt 
az első perctől fogva, s hogy vissza is fogadott ez a 
Gyülekezet – örökké hálás leszek az Úrnak és a Testvé-
reimnek. Reménységem van a fiatal lelkipásztorunkban, 
kíváncsi vagyok a változásokra, a frissülésre. Jó, hogy 
megjött. Nagyon vártam. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Sok kedves énekem van, s irántuk való tiszteletből 
csak halkan énekelem őket… De meg kell mondanom, 
mennyi örömet ad az énekkarunk. Nem restülök a di-
cséretükben, nekik (vezetőjüknek) gyakran mondom is. 
A muzsika, amely a kimondhatatlanról szól, nekem az 
Urat idézi meg mindig, s arra a szépségre vagy a még 
szebbre mutat, amely vár ránk… 

Igék közül sem tudok választani, de, ha szabad ezt 
egy baptista lapban leírni, akkor Szent Ferenc egyik 
mondása hat a szívemig, mellyel Máté 5:14-16-ot ér-
telmezi: „Hirdessétek az Evangéliumot mindenkor – 
ha szükséges, szavakkal is.” Nagyon kedves idézetem 
ez, figyelmeztetés, bátorítás, simogatás maga a kijelen-
tés és olyan jó, nagyritkán, azt mondhatni, hogy „így 
megcsináltam”. Talán ezért van, hogy míg korábban el 
nem tudtam képzelni, hogy súlyos, pszichés problémá-
val élők gondozását és rehabilitációját végző szerveze-
tet fogok vezetni, sőt, oktatni fogom őket, s ráadásul 
örömömet lelem benne! Hála legyen érte az Úrnak!  

Dolgozom, folyamatosan tanulok, jövőre Franciaor-
szágba utazom, hogy egyéves kurzuson tanuljak. Sze-
rencsére, csak 3x1 hétre kell kiutaznom, a többit itthon 
végezhetem. Hát így élek, élünk a családommal. Bol-
dogan, szeretetben. Hiszem, az Úr megadja majd ne-
kem, hogy családom többi tagja is megismeri Őt. 
Ámen. 
– Köszönöm kedves és őszinte válaszaidat. És ha már a 
bevezetőben emlegettem Pál első korinthusi levelét, ak-
kor hadd kívánjam azt, hogy Isten áldjon meg Téged 
ennek az igének minden erejével! 
„Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek 
bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb 
az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhiva-
tásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, 
akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok 
vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik 
a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a 
bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a vi-
lág szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az 
erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a vi-
lág szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a 
semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy 
egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 
Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagy-
tok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, 
megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg 
van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” (1Kor 
1:25-31) 

Ádány Judit 
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2012 – A KÖZÖSSÉG ÉVE 
 

A Véletlen Uzsonnavendég visszatért 
 

A Közösség évének már sokadik rendezvénye volt a „Véletlen 
uzsonnavendég visszatér” elnevezésű alkalom. 

Február végén már megtörténtek az első lelkes testvéri találkozók, 
uzsonnázások. Ezt folytattuk a szeptemberben meghirdetett következő 
alkalommal. Édesatyánk ismét jó párosításokat adott a sorsolás során, és 
így alakult ki a jelentkezők közül a 11 páros. 

Most öt vendégségről olvashatunk beszámolót. Egyben jelezzük, hogy 
a további hat találkozó élményeire is kíváncsiak vagyunk! 

Az alábbi írásokból reméljük, hogy kihallik majd az is, amire Pál apostol 
így bíztat minket a Thesszalonikai első levélben: 

„Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.” (1Thesz 5,11) 
 

 

Ökrösné Margó – Fábián család találkozó 
 

Amikor megtudtam, 
hogy az én 

uzsonnavendégeim 
gyülekezetünk lelki-
pásztora és kedves 
családja lesz, nagyon 
örültem. Zsuzsan-
nával megbeszéltük 
szept. 29-ére az 
időpontot, és szeretet-

tel vártam a kedves családot. 
Meg is érkeztek hiánytalanul, a gyermekekkel 

együtt. Perceken belül élettel telt meg a kis otthonom. 
Nagy öröm volt ez számomra, Adél, Sebestyén és Gás-
pár megvidámította a napomat. 

Szívemet melengette az, ahogy szólították a szülei-
ket: édesanya, édesapa. A mi családunkban is így szólí-
tottuk a szüleinket halálukig. 

Imádsággal kezdtük és azzal is fejeztük be az együtt-
létünket. Nagyon gyorsan eltelt a másfél óra, de ez idő 
alatt sikerült megismernem Zsuzsannát és Sándort, mint 
szülőket is. A mosolygós arcukat, nyugalmukat, ahogy 
a gyerekekkel foglalkoznak, mindez példamutató. 

– Itt 
szeretném 
megemlíteni 
azt a 
mozzanatot, 
amikor lelki-
pásztorunk 
felmegy a 
szószékre, és 
körbenéz a 
gyülekezeten 
azzal a kedves mosolyával, ami folyamatosan jellemzi 
az egyéniségét. – Ez engem mindig felüdít és örömmel 
tölt el. 

Visszatérve a vendégségre, megbeszéltük, hogy ezt 
később megismételjük, amikor is hosszabb időt tölthe-
tünk egymással, és még többet tudunk beszélgetni. 

Hálás vagyok a jó Istennek ezért a rövidre szabott, 
de igen szeretetteljes találkozásért. 

„Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nél-
kül.” (1Pét 4,9) 

Ökrösné Margó 

 

 

Gyöngyösi házaspár – Virág és Rebeka találkozó 
 
Szeptember utolsó szombatján elindultunk ketten Gyön-
gyösi Rózsika nénihez és János bácsihoz uzsonnavendé-
geknek. Bár minden vasárnap találkozunk, mégsem ismer-
jük egymást, ezért izgatottan vártuk a találkozást. 

A buszmegállóban már vártak minket, aminek nagyon 
örültünk, mert féltünk, hogy nem találunk oda és így több 
időnk volt beszélgetni. Nagyon kellemes helyen laknak, a 
gyönyörű lakásból pedig egy nagy, szépen gondozott kert-
re nyílik a kilátás, ahol János bácsi egy gyülekezetben fö-
löslegesnek bizonyult fát nevelt fel. 

A beszélgetésünk során sok dolgot megtudhattunk 
egymásról. Meséltek a családjukról, a gyülekezetről. El-
mondták, hogy mit tapasztaltak a különböző országokban, 
ahol jártak, és hogy Isten hogyan kísérte őket életük során. 
Mi pedig az iskoláinkról, a jövőbeli terveinkről és az ifiről 
beszéltünk. A beszélgetés közben pedig mini pizzával és 
almás krémessel kedveskedtek nekünk, ami mindkettőnk-
nek nagyon-nagyon ízlett. 

Nagyon jól éreztük magunkat, örülünk, hogy volt ez a 
lehetőség és jobban megismerhettük egymást! 
 

Gajdács Rebi & Zsigovics Virág
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Sonkoly család – Veress család találkozó 
 
Sonkoly család (Annina, Tamás és Patrik): 

Nagy örömünkre mi egy, a gyülekezetünkbe csak né-
hány hónapja járó családot ismerhettünk meg. A Veress 
család (Tünde, István, és a lányaik, Cippóra és Hanna) 
idén nyáron kezdett el 
a gyülekezetünkbe jár-
ni, miután Budapestre 
költöztek. Felszínesen 
már ismertük egymást 
a gyülekezeti gyerek-
vigyázós helyiségből, 
de szükségünk volt a 
közös uzsonnázásra 
ahhoz, hogy mélyeb-
ben tudjunk beszélget-
ni. 

Patrik fiunk nem 
volt túl udvarias, az első 5 percet hangos sírással nyitot-
ta meg, de aztán annál jobban feloldódott, kifejezetten 
jól érezte magát. Amíg ő megismerte a lányokat és játé-
kaikat, mi nagyon jót beszélgetve megismertük egymást 
a szülőkkel. Beszélgettünk például munkáról, gyüleke-
zetről (érdekes volt hallani az ő tapasztalataikat, hogy 
máshol hogy működnek a baptista gyülekezetek), és 
persze sokat beszélgettünk a gyerekekről, megosztva a 

nevelési tapasztalatainkat, élményeinket. Közben na-
gyon különleges és finom ételeket kaptunk, sosem hit-
tem volna, hogy ilyen finoman el lehet készíteni a spe-
nótot és a céklát, mint ahogy István tette!  

Hálásak vagyunk Istennek ezért az uzsonnázásért, 
nagyon jó élmény volt 
egy hasonló 
élethelyzetű és ha-

sonló 
gondolkodásmódú 

családdal megismerni 
egymást, szorosabbra 
fűzni a testvéri köte-
léket! 
 
Veress család: 

Mi nagyon vártuk, 
hogy megtudjuk, kik lesznek a „véletlen vendégeink”. 
Attól kezdve már lehetett tervezni az uzsonna étkét is. 
Nagyon örvendünk, hogy megismerhettük vendégein-
ket. Ismételni kell ezeket a „véletlen találkozásokat”. 

Köszönjük Istennek azokat, akik a gyülekezet építé-
sében bölcsességet kértek és hatássukkal cselekedetté 
formálták. 

 

 

Novák házaspár – Kiss család találkozó 
 
Amikor megtudtuk a váratlan uzsonnavendég találkozó 
időpontját, hosszasan gondolkodtunk, mert úgy tűnt, 
hogy sem az a nap, sem a közeli napok, hétvégék nem 
lesznek alkalmasak számunkra a túlzsúfolt elfoglaltsá-
gok miatt. De ezután, a hosszas gondolkodás után úgy 
döntöttünk – hiszen fontosnak tartottuk a látogatást – 
hogy szeretettel elfogadjuk a Novák házaspár meghívá-
sát az éppen kijelölt napra. 

Az egész napos kirándulás után jól esett náluk a fi-
nom tea és minden más, amivel gazdagon terítették asz-
talukat. Vittünk magunkkal játékokat a gyerekeknek, de 
végül nem volt rá szükség, mert Irén egy olyan játékot 
hozott elő, amit még az ő unokáik kedvéért vásároltak. 
Nem ismertük, így – ahogy az gyerekeknél lenni szo-
kott – az újdonság ereje hatott, és a saját játék háttérbe 
szorult. A felnőttek beszélgetését is szívesen hallgatták, 
majd csendesen kis könyvecskéiket olvasgatták. 

Sokáig élvezhettük Irén és Péter vendégszeretetét. 
Jól éreztük magunkat, s így az idő is nagyon gyorsan 
repült. Olyan jó lenne, ha a gyülekezet tagjai is ilyen 
természetes figyelmességgel és szeretettel fordulnának 
egymás felé, mint ahogy mi is megtapasztalhattuk ezt 
ezen a délutánon. Jó lenne, ha mindannyian érezhet-
nénk, hogy része vagyunk az egésznek, sőt FONTOS 
része vagyunk, ami hiányozna, ha nem lenne. Ezt tud-

nunk és akarnunk kell kimutatni a másik felé. Ezt azon-
ban csak akkor tudjuk megtenni, ha valóban ég bennünk 
a szeretet lángja testvéreink és embertársaink felé. Kö-
zönyösen, rutinból, megszokásból ez nem működik! 

Fontos nekünk a másik ember? Ismerjük egymást? 
Akarjuk valóban megismerni a másikat? Érdekel min-
ket, hogy mi történik a lelki testvéreinkkel, mondjuk a 
hétköznapokban? A kapcsolatokon - és ez legyen akár 
testvéri kapcsolat - folyamatosan dolgozni kell. Hát te-
gyük! Véleményünk szerint az ilyen találkozások is épí-
tik a kapcsolatokat, erősítik a szeretetkapcsokat.  

Jó volt azt is megtapasztalni, hogy már a gyerekek is 
tudják kötni az elhangzó neveket arcokhoz és így lehet-
nek ők is részei a „nagy családnak”. Ezúton is megkö-
szönjük Irénnek és Péternek a beszélgetést, a testi és 
lelki táplálékot, a vendégszeretetet, az együtt játszást, a 
kis úti csomagot! 

Kiss Zoli és Andi 

Utóirat: Nekem a legnagyobb ajándék az volt, hogy 
másnap, vasárnap Anna felnézett a karzatra és mintegy 
régi ismerősre rám mosolygott. Így alakulhatnak ki a 
kapcsolatok a nemzedékek között. 

Novák Péterné Irén 
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Fábián család – Zsigovics család találkozó 
 

 
 

A véletlen úgy hozta, hogy nem kellett messzire men-
nünk vendégségbe. A szomszéd házba kaptunk meghí-
vást, Fábián testvérékhez. Örömmel látogattunk el hoz-
zájuk, a gyerekeink is várták már a találkozót. 

A csengetésre nagy gyerekzsivaj hallatszott bentről. 
A gyerekeknek mindig nagy öröm és egy kis változa-
tosság, ha vendégek érkeznek. Meg lehet mutogatni a 
játékokat, a szobát, ahol laknak. Itt is így történt, elő-
ször a gyerekek birodalmát kellett megnézni. Utána ül-
hettünk le beszélgetni a másik szobában. Tizenegyen 
voltunk, mert ott volt éppen Zsuzsanna édesanyja is. A 
gyerekek hamar megtalálták a közös hangot. Nagy 
örömmel ingáztak a két szoba között. Így a mi beszél-
getésünk nem volt teljesen zavartalan. 

Sok finomság fogadott bennünket az asztalon, ami a 
beszélgetés végére talán el is fogyott. Jól éreztük ma-
gunkat, felidéztük a múltat, a közös ismerősöket. Mivel 
kisgyerekek vannak a Fábián családban, így próbáltuk 
betartani az illemszabályokat, és időben eljöttünk. 

Zsigovics Géza 
 

 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Örök élmények a Csillagtúrán 
 

 
 

Október 21-én indultunk el a Csillagtúrára tízen a Mó-
ricz Zsigmond körtérről. Voltak közöttünk kicsik, na-
gyok, hozzánk, a gyülekezetbe tartozók, s olyanok, akik 
nem. Olyanok, akiket már régről ismertünk s olyanok, 
akikkel most ismerkedhettünk meg! Vidáman, teli mo-
sollyal a szánkon szálltunk fel a 240-es buszra, s ez a 
túra végéig se változott. 

Este 22:23 perckor kezdtük meg a túrát. Jenei Peti 
volt a vezetőnk. Az elején mindenkire kiosztottunk egy 
számot. Így mikor az első elrikkantotta magát, hogy 
egy, a többiek folytatták a számolást vagy nem, ha épp 
figyelmetlenek voltunk, vagy lemaradt valaki, de sze-
rencsére ilyen nem sűrűn akadt. Sok állomás került az 
utunkba és egy kivételével mindegyiket sikerült teljesí-
tenünk! 

A Vitorlázó-emlékmű volt az első hely, amit meg 
kellett találnunk, s onnan mehettünk az első állomás-
hoz, amit kicsit nehezen találtunk meg, mert úgy gon-
doltuk, nem lesz ekkora távolság két pont között. Az el-
ső állomás a Piktortégla-üregek voltak, ahol kaleidosz-
kópot készítettünk s megkaptuk éjszakára az elemózsi-
át. Utána Csillebércre mentünk. Majd Makkosmáriára 
sétáltunk, itt sikerült elveszítenünk egy csoporttársun-
kat, de végül meghallotta a kiáltozásunk, bár csak há-
rom méterre volt tőlünk. ☺ Sajnos ezt az állomást nem 
tudtuk teljesíteni, mert nyolc csapat volt előttünk s így 
legalább másfél órát kellett volna várnunk. Következett 
a Csacsi-rét, ahol fát gyűjtöttünk, Sherlock Holmes-szá 
váltunk, zsineget bogoztunk elengedés nélkül, s fűsze-
reket szagoltunk. Innen elmentünk a János-hegyre, ahol 
egy vers részleteit kellett megtalálnunk, s csoki ellené-
ben összerakni. Majd a Szépjuhászné-n vártak minket s 
csillagdalokat énekeltettek velünk. A Tündér-hegyen 
ismerős arcok mosolyogtak ránk megérkezésünkkor. Az 
ifinkből jó páran voltak a vezetők ezen az állomáson, s 
cukorkakeresésre ösztönöztek minket – pontok ellené-
ben. Végül az Anna-rétre mentünk, ahol elértük a célt 
reggel hét órakor. 

Még írtunk egy verset búcsúzásképp, persze bolon-
dozás kíséretében s kicsit fáradtan, de egy hatalmas él-
mény birtokában indultunk hazafelé. 

A kép az Anna réten készült, ennyien maradtunk a 
túra végére. A többiektől el kellett búcsúznunk sajnos. 

Mikolics Anikó 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 
Aki jól és figyelmesen követte az immáron hétéves Manna írásait, az előtt nem titok, hogy ennek az újságnak a leg-
fontosabb célkitűzése a gyülekezet szellemi-lelki épülése, fejlődésének elősegítése. Emellett a mögöttünk lévő évek 
megannyi gyülekezeti eseményét is dokumentáltuk, így is megörökítve azt, hogy Isten nem hagyta magára nyájá-
nak ezt a kis részét sem. Beszélgetéseimből tudom, hogy sokan nem olvassák el az újságot, vagy válogatnak az írá-
sok között, a szájízüknek nem tetsző cikkeket átugorják. De sokan igen, és ennek hangot is adnak, nem egyszer 
kaptam nem a gyülekezetünkhöz tartozóktól is visszajelzést, bátorítást, köszönetet azokért az áldásokért, amiket az 
újság olvasása közben éltek át. 

Ezekért elsősorban Istené a dicsőség! De köszönet mindenkinek, aki engedelmes a Lélek késztetésének, és egy-
egy felkérésben felismeri a lehetőséget az Istenről szóló bizonyságtételre, legyen az egy beszámoló megírása vagy 
egy lelki élmény megosztása a gyülekezettel. 

És íme: az alábbiakban egy újabb önvizsgálatra késztető és egyben hálaadásra is buzdító összeállítást olvasha-
tunk. A bizonyságtételek előtt megjelenik a felkérést tartalmazó levél is, hogy értsék a testvérek, hogy miért pont 
erről a témáról szólnak az írások. Jó tükörbenézést és jó megtapasztalásokat az olvasóknak! 

Ádány Judit 
 
„Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok 
meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban 
és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarát-
jának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti ha-
ragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és sa-
ját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó 
beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hoz-
zon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a meg-
váltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden go-
noszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4, 22-32) 
 
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő 
és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értel-
metek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéle-
tes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint 
amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott 
hit mértéke szerint.” (Rm 12, 1-3) 
 

Kedves Testvérem! 
 
Kérlek, hogy olvasd el figyelmesen a fenti igeverseket! 

Ezek alapján értékeld magad, hívő életed, és kérlek, írj bizonyságtételt arról, hogy hogyan változtál meg értel-
med megújulása által, hogyan újult meg elméd és lelked. 

Tudom, hogy senki nem szeret a rossz tulajdonságairól, a bűneiről írni. Nem is feltétlenül erre gondolok, hanem 
inkább arra, hogy életed mely területein változtatott meg Isten, formált át, újította meg a gondolkodásodat, hozzáál-
lásodat. Engedetlenség, elutasítás, keserűség, indulatosság, (kegyes?) hazugságra való hajlam, megfelelési kény-
szer, félelem, csüggedés, nem Isten szerinti életvezetés, rossz értékrend, fel nem ismert szolgálat, személyváloga-
tás, ítélgetés, és így tovább, vagy bármi más, amiben gyökeresen megváltoztatott Isten, vagy a változás most van 
folyamatban. Mert olyan nincs, hogy valaki X évnyi hívőség után is mindenben ugyanolyan, mint a megtérése előtt. 
Aki nem változik, az nem él Krisztusban, annak téves elképzelési vannak a hívőségről! 

Nagyon kevés ilyen bizonyságtételt hall az ember, pedig a hívő élet sarokkövei ezek, hiszen célunk, hogy egyre 
jobban hasonlítsunk Krisztusra. Tényleg! Akarunk hasonlítani rá? 

Persze nem kell abba a hibába esnünk, hogy magunkat dicsérjük („Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az ide-
gen, és ne a te ajkad!”), inkább az örömről kell beszámolnunk, mert „Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, 
hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” 
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„… ahogyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” 
 

Egyszer a hátam mögött beszélt ki 
egy hívő testvér ekképpen: „Na, 
már megint megsértődött.” Igen, 
megvallom, előfordult velem, ha 
valamit sértőnek éreztem magamra 
vagy a családomra nézve, 
meglehetősen magamba fordultam. 
De eljött a mennyei fény, ami 
megvilágosította számomra, hogy 

ez mennyire helytelen. Isten megtanított arra, hogy mind-
azon túl, hogy ehhez nincs jogom, még bűn is. Megvallot-
tam Istennek ezt. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden go-
noszságtól.” (1Jn 1,9) Azóta megtanulhattam azt is, ho-
gyan kell naponta gyakorolnom a megbocsátást. Mivel 
erősen lelki beállítottságú ember vagyok, ez nem volt 
könnyű feladat számomra. Csodálatosan tanított Isten. Va-
lakitől ezt hallottam: „Nem fogok más miatt kint rekedni a 
Mennyországból.” Nagy hatással volt rám ez a mondat. 
Igen, a meg nem bocsátás bűn, ami elválaszt Istentől. Az-
óta vallom, ha megsebzettnek érezném magam: „Nem fo-
gok senki miatt kint rekedni a Mennyországból!” 

Az a valaki, aki egykor a hátam mögött beszélt rólam, 
sajnos nem csak akkor tette ezt. Egy alkalommal érte 
imádkoztam, ahogyan az Úr tanít is minket erre („… aho-
gyan mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” „Én 
(Jézus) pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségei-

teket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.”) 
Imádság közben szólt hozzám Isten: „Mert nem bocsátott 
meg.” Mindig is azt éreztem, hogy a múltban történteket 
ez a személy nem tudta megbocsátani a férjemnek. De ez-
úttal ezt nagyon konkréttá tette Isten. Az a valaki ugyanis 
olyan lelki fájdalmat élt át, amit nem is én okoztam neki, 
hanem a férjem, amikor mi még nem is ismertük egymást. 
Az ő nem megbocsátásának én lettem a célpontja. Ezen az 
eseten keresztül értettem meg igazán, mit is jelent megbo-
csátani. Nagyon felemelő élmény volt. 

Isten megtanított arra is, hogy a megbocsátás nem 
egyenlő azzal, hogy nekem feltétlenül keresnem kell az il-
lető társaságát, akinek a viselkedése bántó. Egyszerűen 
csak el kell engednem a fájdalmamat, átadni Istennek, nem 
felemlegetni, a sebeimet gyógyítgatni, mert az Úr az, aki 
meggyógyít, sebeket bekötöz. Megláttatta velem, hogy ha 
hagyom, hogy a keserűség gyökeret verjen nálam, saját 
magamat falazom be, és zárom el mások szeretetétől. 
Minden egyes keserűséggel ugyanis akaratlanul is magunk 
köré építünk egy-egy téglát, ami megsokasodván egy nagy 
falat fog eredményezni. „Ügyeljetek arra, hogy senki se 
hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyö-
kere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fer-
tőzzön.” (Zsid 12,15) 

Döntsük le mindannyian MA ezeket a falakat! 
 

Kissné Andi 
 

 

Akkor megszólalni, amikor Isten indít rá 
 

Isten mostanában sokat tanít engem 
a beszélgetéssel kapcsolatban. 
Sokat jelent mostanában a 
Prédikátor könyvének 3. 
fejezetében ez a mondat: „Megvan 
az ideje a hallgatásnak, és megvan 
az ideje a beszédnek.” Minden em-
bernek alapvető igénye, hogy 
kibeszélje magából a gondolatait, 
nekem pláne. ☺ De Isten sokat ta-

nít rá, hogy mikor szólaljak meg és mikor ne; mikor 
mondhatom azt, ami a nyelvemen van, és mikor inkább 
azt, amit a Lélek a szívemre helyez. Például: 

– Ha egy érdekes pletykát hallok, nehéz megállni, hogy 
tovább ne adjam. Utólag sokszor megbántam már ezt, 
most már hála Istennek egyre többször előre vagyok okos 
(és nem utólag), és inkább csendben maradok. 

– Ha valaki kifogásol velem kapcsolatban valamit (pl. 
egy hibát a munkámban), akkor a reflex az szokott lenni, 
hogy védekezek, kifogásokat sorolok, illetve próbálom 
másokra kenni a dolgot. Nagy élmény megtanulni, hogy 
ezekhez képest egy sima „Elismerem, így van, bocsánat.” 
mondat nem okoz bajt, sőt ez a legjobb megoldás. 

– Ha valaki mesél egy problémájáról (például a felesé-
gem vagy egy munkatársam), akkor legszívesebben egy-

ből a megoldási javaslatomat mondanám el neki. Nehezen, 
de megtanultam, hogy általában nem erre van szükség, ha-
nem empátiára, meghallgatásra, együtt gondolkozásra. 

– Istenről beszélni nem akkor kell, amikor nekem ked-
vem van hozzá. Megtanultam már, hogy időnként jobb, ha 
csöndben maradok: többet ártok egy rossz helyen elhang-
zó mondattal, mint amennyit segíteni akarok – a legjobb 
bizonyságtétel a szeretet, de ez nem mindig egyenlő a be-
széddel. Máskor pedig bátran fel kell vállalnom a hitemet 
a szavaimmal, akkor is, ha úgy érzem, hogy ez egy nagyon 
rossz ötlet az adott szituációban, de Isten Szentlelke mégis 
noszogat rá belülről. 

Hogyan tudok változni ezekben? NEM ÚGY, hogy 
összeszorítom a fogamat, és erősen koncentrálva, nagyon-
nagyon odafigyelve megválogatom a szavaimat minden 
egyes élethelyzetben. Ez a fajta megoldás távol áll Isten-
től, ő nem a cselekedeteink alapján fogad el minket igaz-
nak, és nem várja, hogy jók legyünk magunktól. Nekem 
inkább ez a három lépés segített: 

1. Felismertem a problémát, mert a Szentlélek rámuta-
tott. Elkövettem néhány bűnt, szóltam, amikor nem kellett 
volna és csöndben maradtam, amikor szólni kellett volna. 
Isten rámutatott ezekre, furdalt a lelkiismeret. Így, hogy 
már tudatában voltam a problémának, oda tudtam figyelni 
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rá. Isten biztosan rá fog mutatni még sok más bűnre az éle-
temben, az ő időzítése szerint mostanában erre mutat rá. 

2. Hiszem, hogy soha nem valami ellen, hanem valami 
érdekében kell harcolni. Nem kezdtem el harcolni az 
óemberi természetem ellen, hanem inkább Isten képmásá-
ra akarok formálódni. Ha sok időt töltök Istennel, például 
imádkozva, bibliázva, akkor ő átváltoztat a saját képére. 
És így szinte magától, természetes módon szorul egyre 
hátrébb az óemberi énem. Minél jobban szeretem Istent, 
minél jobban átadom magamat neki, annál inkább vissza-
szorulnak a bűnök az életemben. 

3. Amellett, hogy általában időt töltök Istennel, külön 
is kérem őt egy-egy nap elején, hogy legyen velem a be-
szélgetéseimben; illetve amikor tudom, hogy most egy 
fontos beszélgetésem lesz, akkor is imádkozom, hogy se-
gítsen hallani az ő hangját, mutassa meg, hogy mikor mit 
mondjak, és ne mondjak. 

Sokat jelent Jün testvér egyik kalandja a „Mennyei em-
ber” című könyvben. Ő egy misszionárius volt Kínában, 
akit végül sokévnyi szolgálat és üldöztetés után arra indí-
tott Isten, hogy szökjön meg Németországba. Volt egy ha-

mis, nyilvánvalóan más fotóját tartalmazó útlevele, ezzel 
ment ki a reptérre, úgy döntve, hogy csak azt fogja mon-
dani a határőröknek, amire Isten indítja. A határőrök per-
sze számon kérték, hogy komolyan ezzel a dokumentummal 
akar-e utazni, de mivel Jün testvért Isten nem indította 
semmilyen válaszra, egyszerűen csöndben maradt. A ha-
tárőrök csodálatos módon végül átengedték, azt mondva, 
hogy a németek precíz emberek, úgyis visszaküldik. Né-
metországban aztán Jün testvér menedékjogot kért és ka-
pott, nem küldték vissza, megmenekült. 

Évekkel később derült ki, hogy a kínai reptereken 
hangfelismerők voltak telepítve mindenhová, amelyek egy 
programmal felismerték a kormány ellenségeinek a hang-
ját. Jün testvért is egyből felismerték volna, ha bármit is 
mond, és rögtön letartóztatták volna. Mi talán nem kerü-
lünk ilyen éles helyzetekbe, de Isten minket is sok bajtól 
meg tud óvni, ha akkor és úgy szólunk, ahogy ő indít rá. 

(Ez a könyv beszerezhető a gyülekezeti könyvterjesz-
tésben is, Nagy János tv. kérésre meghozza.) 
 

Sonkoly Tamás 
 

 

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, 
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” 

 
Már egy jó ideje fontossá vált 
számomra a teljes megújulás 
kérdése. Az újjászületés Isten 
Szellemétől való, az emberi szellem 
Istentől való születése. Ez akkora je-
lentőségű változás, hogy nem is 
tudjuk, hogy mi történt velünk. Ha 
ez a változás egyszerre hatna 
minden részünkre, testünkre, 
lelkünkre, szellemünkre, el sem 

tudnánk hordozni, szinte felrobbannánk a hatalmas erőtől. 
A mi Atyánk bölcsessége, hogy személyre szabott munkát 
végez bennünk, és leghatékonyabb az Ő műve, mert belül-
ről kezdi és kifelé hat. Fordítva nem megy, ha én akarok 
valakit kívülről megváltoztatni, vagy engem más, rájö-
vünk, hogy a meggyőzés nagyon nehéz, és sokszor ered-
ménytelen. Itt elsősorban nem a bűnös helyreigazításáról 
van szó, hanem valamilyen gondolkodásbeli dologról, fur-
csa életmódról, rossz szokásokról. 

Ezek úgy hozzá tudnak nőni az életünkhöz, hogy észre 
sem vesszük, hogy változásra van szükségünk azon a terü-
leten. Talán hamis következtetésünk, érzelmeink miatt vé-
delmezzük rossz szokásainkat. Szinte erődítményként mű-
ködhetnek a szívünkhöz közelálló szokások és bűnök. En-
nek így kell maradni, bele kell nyugodnunk ebbe az álla-
potba? 

Van rá megoldás, de nem megy egyik napról a másik-
ra, és nem a mi ügyességünk, elgondolásunk szerint megy 
végbe. A mi dolgunk az engedelmesség, és minden utun-
kat Istenhez kell igazítanunk, amit Igéjében mond, azt kell 
követnünk. „Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, 
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” (Péld 3,5) 

Kezdődik valami az életünkben, amikor meglátunk va-
lami bűnt. Először próbáljuk szépíteni, azután már nem 
hagy nyugodni, már nagyon nehézzé válik, nem tudjuk to-
vább cipelni. Én is ezt éreztem, meg kellett vallani bűnei-
met, amiket megláttam. Sok bajom volt indulataimmal, 
tudtam, hogy ez nem maradhat így. Szabadulásra volt 
szükségem. Testvérek imádkoztak értem, és láttam, hogy a 
harag szelleme kicsi lett, és amikor fölém akar kerekedni, 
hivatkozhatom arra, hogy nagyobb, Aki bennem van, és 
visszahúzódik az ellenség. Mondhatom azt, hogy az Ige 
megvallása, kimondása győzelmet hoz. 

Csodát éltem át, amikor kezelésbe vette az Úr érzelme-
imet, a másik nemhez való viszonyulásomat, szinte egy 
csapásra szabaddá tett. Ezt nagyon nagy ajándéknak tekin-
tem. 

Nagyon sokszor visszatérő bűnöm volt a megszólás. 
Nagyon sokat tanított az Úr arra, hogy vigyázzak, mert 
visszakapom. Az utóbbi időben erőteljesen tapasztaltam, 
hogy ha megszólok valakit valamiben, ugyanazokat a hi-
bákat én is elkövetem. Azóta nagyon óvatos vagyok, és 
nem is esik nehezemre, hogy vigyázzak, mit ejtek ki a szá-
jamon, vagy egyáltalán miket gondolok másokról. 

És még nincs befejezve bennem Isten munkája. Amit 
az Úr célba vesz, az nem marad eredmény nélkül. Levet-
kőzni, felöltözni – kikerülhetetlen. Az elme megújulása 
nélkül nem lenne sok értelme a ruhaváltásnak. (Ef 4,22-
24) Az elme megújulása nélkül nem irányulna akaratom 
Isten akarata felé. Így azt is meglátom, hogy a régi szeny-
nyes, gusztustalan ruhámat le kell venni, és kapok helyette 
egy szentet és igazat, és így már mehetek az Atya elé. Az 
elme megújulásának elmaradása akadályozza, hogy az Úr 
munkájának helyet adjak, és együttműködjek Vele. Ezt 
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láttam magamnál, és másoknál is, és már nem akarok 
mást, mint elmémet a legjobb kézbe adni. 

Amíg ragaszkodom életvitelemhez minden átgondolás 
nélkül, és nem rombolom le a falakat, amik korlátozzák Is-
ten igazságának megismerését, akkor egyre nehezebben 
tudok elbánni az ellenség erőivel. Akármilyen is a múltam, 
az Úr új kezdetet tud adni. Kérdés, hogy oda tudom-e 
szánni az én testemet is Istennek áldozatul, ami élő, szent 
és kedves. Istennek csak épet és egészet adhatok. Ha el-
mém megújul, Isten-központú lesz az életem. Testem nem 
lehet másé, csak Isten tulajdona. Ha ragaszkodom testem 
elgondolásához, akkor Isten nem tesz semmit az elmém-
mel. 

Az elme megújulása által tele vagyok várakozással, 
hogy mit tesz velem az Úr, a jövő felé nézek, és az moti-
vál, hogy akarjak elérni egy mércét. Krisztus testében 
megtalálni a helyemet. Meglátni, hogy szükségünk van 
egymásra. Egészséges gondolkodásra kell eljutnunk, meg-
látni, hogy mindenki kapta a hitnek mértékét, és ez más-
más jellegű, és ha teljes természetességgel használjuk, ak-
kor tudni fogjuk, hogy milyen ajándékokat kaptunk ha-
szonra. 

Nem akarok helyet adni olyan dolgoknak, amik a régi 
élet felé visznek. Csak az én Uram mondhatja meg, hogy 
merre menjek. A Neki való engedelmesség által jutok sza-
badságra. 

Lukács Edit 
 
 

Isten kegyelméből történő változásaim 
 

Mindnyájunk élete az Úr kezében 
van. Az, hogy valamiben fejlődünk, 
bizonyos dolgokban jó irányba 
változunk, egyedül Őt dicsőíti. A 
változások nálam inkább fokozato-
sak, nem egy csapásra történnek. 
Azonban mindig van egy pont, 
amikor rájövök, hogy egy rendezett, 
de a korábbiakhoz képest más, új 
gondolkodásmód, hozzáállás, vagy 
szokás alakult ki bennem. Habár 

nem mindig közvetlenül bibliai igék, vagy a Lélek szelíd 
hangja tanított, figyelmeztetett, formált; sosem kételked-
tem benne, hogy Isten volt az, aki gondoskodott arról, 
hogy épp azokat a dolgokat éljem át, amik nálam szüksé-
gesek voltak a változáshoz. Három területről szeretnék ír-
ni, amikben Isten megújított. 

Az első a felelősségvállalás. Gyermekkoromban, ha 
valami kárt okoztam, vagy elrontottam valamit, gyakran 
addig titkoltam, amíg csak lehetett, és sokszor akkor is le-
tagadtam a dolgot, amikor meggyanúsítottak. Röviden, 
nem vállaltam a felelősséget a tetteimért, és akár hazudtam 
is ennek érdekében. Eleinte csak az zavart, hogy emiatt 
kevésbé bíztak meg bennem, aztán arra is rájöttem, hogy 
egyszerűbb felvállalni a rosszat, mint folyton hazugságo-
kat fenntartani. Felismertem azt is, hogy Isten azt akarja, 
hogy szabadságban éljek, ezért sem lehetek a saját hazug-
ságaim rabja. Másrészt elhittem, hogy végső soron akkor 
lesz jobb nekem, ha igazat mondok. Elkezdtem bízni ab-
ban, hogy Isten kezében van a sorsom, és nem kell félnem 
a tetteimért felelősséget vállalni, mert átmenetileg lehet, 
hogy rosszabb lesz a helyzetem, de így Ő meg tud áldani, 
akkor viszont, ha hazugságokat tartok fenn, vagyis bűnben 
élek, nem tud velem közösséget vállalni. 

Egy másik dolog, amiről beszélni szeretnék: mások le-
nézése, lekicsinylése. Ezt persze az ember nem úgy fo-
galmazza meg magában: „őket lenézem amiatt, mert…” 
vagy „ ő nem sokat ér, hiszen…” , ez nálam inkább hozzá-
állás kérdése volt, vagy egyfajta szintekben való gondol-
kodás:  voltak, akiket magamnál alsóbb szintre soroltam 
be… Én úgy gondolom, hogy az ilyesmiből meg kell térni. 

Nem csak azért, mert az ige arra szólít fel, hogy egymást 
különbnek tartsuk önmagunknál. Nekem Isten azt mutatta 
meg, hogy mennyi dologban nézhetnének le engem bizo-
nyos emberek, és azon kezdtem gondolkodni milyen hatá-
sa is van annak, ha az emberek így viszonyulnak egymás-
hoz. Ha észreveszik, vagy valamilyen formában kinyilvá-
nítjuk, hogy lenézzük őket, fájdalmat okozunk vele, sőt 
akár az illető önbecsülését is alááshatjuk, ennek követ-
kezményeit nem kell ragozni. Ugyanakkor magunk is el-
szigetelődünk olyanoktól, akiktől tanulhatnánk is, vagy 
akikkel Isten közösségre, sőt akár közös szolgálatra hívott 
el. Akárhogy is, de semmiképp sem az Úr terve szerint 
alakulnak ezek a kapcsolataink. 

Végül a tekintély elfogadásával kapcsolatos harcaimat 
szeretném megosztani. Állítólag személyiségtípusomból 
fakadóan nehezen előlegezem meg a tiszteletet a vezetők, 
feljebbvalók iránt, merthogy „azt ki kell érdemelni”. Visz-
szatekintve úgy látom, sajnos ez általában velem is így 
volt. Ez okozta a lázadás, tiszteletlen viselkedés, öncélú 
kritizálás megjelenését a viselkedésemben akkor, amikor 
nem értettem egyet valamivel. A gondolkodásom ezzel 
kapcsolatban nehezen, és lassan változott meg. Sok köze 
volt hozzá annak, hogy több helyen, többféle szituációban 
a másik oldalra kerültem, azaz nekem kellett vezetni, én 
voltam (lettem volna) a tekintélyszemély. Emellett Isten 
ébresztgette a lelkiismeretem a lázadás különböző, fent 
felsorolt megnyilvánulásaival kapcsolatban. A Szentírás-
ból világos, hogy Isten rendeli a vezetőket, ő határozza 
meg a mi helyünket a világban, és mi igazából ellene (is) 
lázadunk, amikor haszontalanul kritizálunk, vagy nem 
tiszteljük a feljebbvalókat. Mindez oda vezetett, hogy ma 
már tudatosan igyekszem a kritikus helyzetekben is lojális, 
és tiszteletteljes maradni. 

Ezekről a témákról hosszasan tudnék még értekezni, de 
nem az volt a célom, hogy pontosan kifejtsem a nézetei-
met, hanem, hogy elmondjam: Isten lehajolt hozzám, és 
átformált engem; nem mondott le rólam, amikor éretlenül, 
félve, vagy öntelten viselkedtem, és vétkeztem ellene, és 
embertársaim ellen is. Ezért vagyok hálás, és ezért egyedül 
Övé a dicsőség! 

Horváth Ádám 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az októberi bibliai rejtvényeket a következők fejtették meg helyesen: Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Se-
bestyén, Uri Boglárka, Zsigovics Dorina. A jutalomosztás természetesen nem marad el, a műveket pedig a lépcsőházi 
táblán lehet majd megtekinteni. 

Most következnek az új rejtvények, amelyeket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon 
szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjátok meg. Megfejtéseiteket december 16-ig dobjátok be a szokásos 
dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap.       Á.J. 
 
 

Óvodások (7 év alatt) 
 
A mostani színezőtök a magvetőt ábrázolja. Olvassátok el együtt ezt a történetet a Bibliából, és beszéljétek meg 
anyuékkal, hogy mit jelentettek az Úr Jézus szerint azok a helyek, ahová a mag eshetett. 
Azért kaptátok ezt a rajzot, mert most a Biblia vasárnapját ünnepeljük, és a magvető példázatában a magok Isten 
igéjét jelképezik, amit a Bibliából olvashatunk ma is. 
Ha elkészültetek, vágjátok ki a rajzot és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

 

 
 

Forrás: Bibliai kifestő 
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Kis- és nagy iskolások (7 év felett) 
A ti rejtvényetekben János evangéliumának első tíz része alapján kell kitölteni a sorokat. (Segítenek a zárójelben meg-
adott igehelyek.) A megfejtés egy igevers első része, ami szintén ebben a könyvben található, méghozzá a Károli fordítás 
alapján. (Tehát régies elnevezésekkel fogtok találkozni.) Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt és a nevetekkel ellátva 
dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
 

1. Péter másik neve (1,43) 
2. Ő mondta: „Jer, és lásd meg!” (1,46) 
3. Mit változtatott Jézus borrá? (2,7) 
4. Éjszaka kereste fel Jézust (3, 1-2) 
5. Mijét hagyta ott a samáriai asszony a 

kútnál? (4,28) 
6. Hogy hívták héberül azt a tavat, amely 

a Juh kapu mellett volt? (5,2) 
7. Kinek a kútja, forrása volt Sikár köze-

lében? (4,5) 
8. Mi volt a törvény szerint a házasságtö-

rők büntetése? (8,5) 
9. Ebben a városban tette Jézus az első 

csodáját. (2,1) 
10. Ebbe hordatta Jézus a szolgákkal a vi-

zet a menyegzőn. (2,6) 
11. Ilyen nap volt, amikor a vakon szüle-

tett ember meggyógyult. (9,14) 
12. Ehhez a tóhoz küldte Jézus a vakon 

született embert. (9,7) 
13. Mit készített Jézus a vakon született 

meggyógyításához? (9,14) 
14. Kettő volt belőle az ötezer ember 

megvendégeléséhez. (6,9) 
15. Ki a jó pásztor? (10,14) 
16. Mivé akarták tenni Jézust az ötezer 

ember megvendégelése után? (6,15) 
17. „Én vagyok a világ …” (8,12) 
18. Ki dobott követ a házasságtörő nőre? 

(8, 9-11) 
 

A rejtvény forrása: Bibliai rejtvények; közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 
 

 

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok.” (Jn 14,15) 
 

Urunk nem kényszerít az engedelmességre. Nagyon vilá-
gosan megmondja, mit kellene tennünk, de soha nem 
használ kényszerítő eszközt arra, hogy megértesse velünk. 
A vele való szellemi egységünk alapján kell engedelmes-
kednünk. Ezért van az is, hogy bármikor beszélt Urunk a 
tanítványságról, mindig elébe tette: „HA” – nem kell meg-
tenned, csak ha szeretnéd. „Ha valaki jönni akar énutá-
nam, tagadja meg magát…” (Máté 16,24). „adja át nekem 
a magához való jogát.” Urunk itt nem örökkévaló helyze-
tünkről beszél, hanem arról, hogy a földi életben haszno-
sak legyünk neki; ezért beszél olyan keményen (Luk 
14,26). Soha ne magyarázd ezeket a szavakat attól függet-
lenül, aki mondta. 

Az Úr nem szabályokat ad nekem, hanem egészen vi-
lágosan elém állítja az Ő álláspontját, és ha az én hozzá 
való viszonyom a szereteten alapszik, minden habozás 
nélkül megteszem, amit Ő mond. Ha bizonytalankodom, 

ez azért van, mert más valakit szeretek vele szemben, - 
magamat. Jézus Krisztus nem segít, hogy engedelmesked-
jem. Nekem kell engedelmeskednem neki, s mihelyt enge-
delmeskedem, betöltöm szellemi rendeltetéseimet. Szemé-
lyes életem teli lehet kicsi kellemetlenségekkel, de ha 
adott helyzetben engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, 
ezek olyanok lesznek, mint tűszúrás okozta lyuk, átlátok 
rajtuk Isten arcára, és vele szemtől szemben állva felisme-
rem majd, hogy engedelmességem által ezren meg ezren 
nyertek áldást, Amikor Isten megváltása az ember lelké-
ben egyszer már eljuthatott az engedelmességig, az mindig 
teremtő erő. Ha engedelmeskedem Jézus Krisztusnak, Is-
ten megváltása átterjed rajtam keresztül más életekbe is, 
mert engedelmességem tette mögött ott van a Mindenható 
Isten valósága. 

Oswald Chambers 
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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.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

„Az Igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, meg-
csalván magatokat.” (Jak 1,22) 
Az Igét nemcsak meghallgatni, hanem cselekedni is kell. Szakít-
satok időt arra, hogy az Igéről elmélkedjetek, és tegyétek meg, 
amire tanít. Ennek eredménye az lesz, hogy bölcsen fogjátok az 
élet dolgait megoldani. Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy azt 
teszitek, amit az Ige mond. Sokan azt gondolják, hogy az Ige 
cselekvése a Tízparancsolat megtartása. A törvény betöltése a 
szeretet. Ha az Ige cselekvői vagytok, akkor szeretetben jártok. 
Az Ige további cselekvése, hogy megteszitek, amit az apostolok 
leveleikben leírtak. Ha az Igét cselekszitek, akkor az igazságot 
cselekszitek, és a világosság fiai vagytok. A Biblia nem változik, 
elvezet a célig, mert mutatja az utat, amelyen nem lehet eltéved-
ni. Érezzétek, hogy lábatok egyenesen, biztonságban halad elő-
re! 

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. 

 

 

Reformáció után 
 

„Nem tehetett másképp!” 
 
Kiszögezte, s nem tudta 
 mit cselekszik. 
Tudós vitát és tisztulást akart. 
Világoljon az Evangélium! 
Aranyért nincsen kegyelem! 
Bűnbánat nélkül nincsen bocsánat! 
 
 

Ha látta volna már, 
hogy 95 tétele, 
mint vihar süvítő szele, 
söpör végig országokon, világon, 
ha látta volna a nyomában támadt 
viharos zivatart, 
s mint vérfagyasztó vízió 
szemébe lobbant volna máglyák 
lángja, 
gályarabság és inkvizíció: 
vajon megtette volna akkor is?! 
Nem verte volna vissza látomása? 
Nem hullott volna ki csontos kezé-
ből 
tételszögező, súlyos kalapácsa?! 
 
Lehet… Ha nem a Hatalmas keze 
vezette volna 
tételíró kezét, 
Akivel ellenkezni kárhozat, 
Aki előtt csak térdre hullni jó… 
Lehet… ha nem a Hatalmas szava 
mondta volna: Legyen: 
Világosság és reformáció! 
 
Kiszögezte, s nem tudta, 
mit cselekszik. 
Nem tudta, hogy a 95 tétel 
útnak indul, és századokon átlép. 
 
Megírta, mert meg kellett írnia. 
S kiszögezte, mert „nem tehetett 
másképp”. 

Túrmezei Erzsébet 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 
„Istenem, igazságod a magas égig 
ér, mert hatalmas dolgokat vittél 
véghez. Van-e hozzád hasonló, Is-
tenem? Sok nyomorúságot és bajt 
láttattál velem, de újra megelevení-
tesz, még a föld mélyéből is újra 
fölhozol engem. Igen naggyá te-
szel, hozzám fordulsz, és megvi-
gasztalsz.” (Zsolt 71,19-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: több szerzőtől 
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