
MANNA 
 

 
   

VIII. évf. 9. szám       A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2012. szeptember
 
 

 

 

Nőttél-e, gyermekem? 
 
Minden este keblem belsejében 
Egy titkos hang egyre kérdi tőlem:  
Van-e áldás mai munkáidban?  
Fejlődtél-e az én dolgaimban?  
Erőt küldtem, mely áldást hoz rád,  
Segítségem minden nap megy hozzád!  
A javadra hűen törekedtem.  
Felelj tehát: nőttél-e, gyermekem?  
 
Pihenésre fejem ha lehajtom  
Nem jön álom, pedig úgy óhajtom,  
Mert kitérni vágyom e hang elől,  
Mely titkon szól a szívemen belül.  
De hiába, szavát mégis hallom.  
Számonkéri dolgom, ha végezem:  
- Elmúlt a nap: nőttél-e, gyermekem?  
 
Minden hétnek záró végestéjén,  
A hónapok és az évek végén,  
Megjelenik Uram hű szolgája,  
S a szívemet számot adni várja.  
Ki minden jót mérték nélkül adott,  
Számonkéri, hogy hol vannak azok?  
- Tudod-e még mindazt, amit tettem,  
És általuk nőttél-e már gyermekem?  
 
Kellemetlen volt e kérdés nekem,  
S felelni reá nem szerettem.  
De most már az igent elmondhatom,  
Mert szavát nem félve kell hallanom!  
Nyájas hangon szólít szeretettel,  
S érzem, hogy Őt híven követnem kell,  
Boldog vagyok, mikor így szól nekem:  
Ma lelkileg nőttél-e gyermekem?  
 
Nevekedtem, Uram, hitben, látod,  
Kicsiny hitem nagy lesz, ha megáldod,  
Áldd meg szívem, csekély törekvésem,  
Koronázza siker minden léptem!  
Ha e földön eljön meghalásom,  
Könnyű legyen számadásom.  
Lásd meg rajtam azt, hogy nevekedtem,  
Ha megkérded: Nőttél-e gyermekem?  

Molnár Károly 

 

 

Mostanában azt tanulom 
Istentől, hogy… mit is? 

 
Szeptember van, kezdődik a fiatalok számára a hétköznapi és a va-
sárnapi iskola is. Isten azonban nemcsak őket, hanem minden tanít-
ványát hívja, hogy tanuljon tőle. Általában mindenki bólogat, ha 
lelki fejlődésről, növekedésről van szó… de ha konkrétan megkér-
deznek, hogy mostanában mit tanulsz Istentől, mit válaszolnál? 

Jézus mondja: azok az igazán boldogok, akik hallják Isten be-
szédét, és engedelmeskednek! (Lukács 11,28) 

Szeretnél boldogabb lenni? Szeretnél lelki érettséget? 
Isten országában ez a kettő összefügg. Azonban ha csak általá-

ban vágyunk ezekre, akkor nehezen jutunk előre, nem lesz viszo-
nyítási pontunk. Hadd segítsek most néhány tantárggyal, melyek 
elvégzésére Téged is kér Isten beszéde! A Biblia 5 fő területen hív 
minket folyamatos fejlődésre. Akkor lesz egészséges a lelki éle-
tünk, ha ezekben kiegyensúlyozottan, folyamatosan tudunk fejlőd-
ni. 

1. Istennel való kapcsolat, az ő dicsőségére élés: Ez minden-
nek az alapja. Ha nincs mindennapi, élő kapcsolatod Istennel, ak-
kor vagy magad körül forogsz, vagy másoknak akarsz megfelelni – 
mindkét tévút az élet zsákutcáiba vezet. Sokszor megtapasztaltam 
már, hogy ha egy ideig nem keresem Isten társaságát, nem töltök 
vele időt, akkor több bűnt követek el, rosszabb döntéseket hozok, 
szeretetlenebb leszek… Ugyanakkor ha Istennel kezdem a napjai-
mat, akkor ő beragyogja őket, akkor is, ha éppen nehézségeken 
megyek keresztül, mindig tudhatom, hogy számíthatok rá. Ez az 
érzés minden jó alapja – nem vallásos kötelességből kell Istennel 
időt töltenünk, hanem mert csak így érdemes megélni a földi 
mindennapokat.  
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Ha úgy érzed, hogy ez nem működik igazán jól, ak-
kor tedd ezt a tantárgyad a napjaid legfontosabb tenni-
valójává, kérd Istent, hogy mutassa meg magát Neked. 
Ha esetleg elakadsz, akkor erőt meríthetsz a második 
tantárgyból: 

2. Közösség: Istennek nemcsak az a fontos, hogy 
vele legyünk jóban, hanem hogy egymással is. Egy 
apuka is akkor igazán boldog, ha a fia nemcsak őt sze-
reti, de a tesóit is. Az idei év a Közösség Éve a gyüleke-
zetünkben, érdemes ezt kihasználni! Lehet, hogy eleinte 
ijesztő sebezhetőségnek tűnik megnyílni valaki előtt, 
vagy éppen fárasztó nyűg találkozni másokkal – de egy 
ponton túl ezeket a Szentlélek át tudja fordítani szívet 
melengető, Istenhez emelő élményekké. Szeretnél fej-
lődni a közösségben, mások szeretésében? Konfliktusok 
és pletykák helyett barátságokban és egymás terhének 
hordozásában részt venni? Ez elméleti módon nem fog 
megtörténni, muszáj lesz a gyakorlatban megélned ezt: 
Például jelentkezz a „Véletlen Uzsonnavendég Visz-
szatér” programra, ami a Manna ezen számában van 
meghirdetve, és élvezd az egyre jobb közösségi élmé-
nyeid lelki gyümölcseit. 

3. Lelki fejlődés: Teher alatt nő a pálma. Neked 
mostanában milyen terheid vannak? Például sokszor 
veszed észre magadat azon, hogy már megint nem vol-
tál alázatos? Vagy a szelídségedet rombolják az átélt 
összetűzések? Esetleg egyre többször veszíted el az örö-
mödet? Isten általában olyan terheket ad, amelyek a 
lelki fejlődésedet szolgálják. Ha dühöngsz ezek miatt, 
vagy menekülni próbálsz előlük, akkor nem lesz jobb. 
Viszont ha Istentől kérsz segítséget a terheiddel kapcso-
latban, akkor ő meg fog erősíteni, és előbb-utóbb lelki-
leg izmosabban sétálhatsz tovább. Tipp: Olvasd át a 
Bibliában a Lélek gyümölcseit (Gal 5,22-23), és gon-
dold végig, hogy vajon Isten mostanában melyiknek a 
növekedésén dolgozik életed fáján! 

4. Szolgálat: Ha egyetértesz a Közösség és a Lelki 
fejlődés eszméjével, akkor mit szólsz a kettő kombiná-
ciójához? Isten nem azért erősít meg, ad képességeket, 
ajándékokat és lelki élményeket, hogy ezeket egy ma-
gányos szigeten felidézhesd, hanem a Lélek Téged is 
elhív különféle szolgálatokra a testvéreid felé, hogy 
építsd őket és ebből is tanulj. Hogy állsz mostanában 
ezzel? Nem csinálod azt, amit érzed, hogy kellene? 
Vagy olyan szolgálatot végzel, amit Isten szerint nem is 
kellene? Kérlek, beszéld át ezeket vele, és úgy oszd 
be az idődet és energiádat, ahogy arra az Úr elhív – 
Neked is így lesz a legjobb, és a testvéreidnek is. Ne 
hidd el a Sátán kísértését, hogy nem vagy képes semmi-
lyen szolgálatra! Inkább vidd Isten elé a kérdést. Példá-
ul lapozz előre ebben a Mannában, és olvasd el Lélekre 
figyelő fülekkel a megújuló imaszolgálatról szóló írást. 
Lehet, hogy ott akar téged Isten használni és tanítgatni? 

5. Misszió: Sok tanító tudja, hogy kiváló módszer 
megkérni a diákjaikat, hogy adják tovább a tananyagot, 
tanítsák meg a társaiknak – így rögződik bennük is a 

legmélyebben. A misszió nemcsak annak jó, aki így 
meghallja Jézus örömhírét, de annak is, aki megosztja, 
és így fejlődik akár mind a négy előző területen is. Te 
hogy állsz a misszióval mostanában? Vannak olyan ba-
rátaid, ismerőseid, rokonaid, akiknek szükségük lenne 
Istenre? Tegyél bizonyságot, és ha kell, használj szava-
kat is – de általában a tetteid úgyis hangosabban beszél-
nek. A misszió nem arról szól, hogy manipulálsz má-
sokat, hogy azt gondolják, amit szerinted gondolni-
uk kell. Egyre inkább úgy látom, hogy a misszió azzal 
kezdődik, hogy figyelek Istenre: Hol dolgozik éppen? 
Kinek a szívében látom az ő munkáját? Ki él át mosta-
nában nagy változást, krízist, és válik nyitottá? Ha az 
Isten által így előkészített emberek felé már korábban is 
szeretettel és elfogadással voltam, akkor életük ezen 
fordulópontján talán nyitottá válnak arra is, hogy meg-
osszam velük azt, hogy szerintem ki az élete értelme. 

Kérlek, állj meg egy percre, és fusd át még egy-
szer ezt az öt tantárgyat. Melyikben hogy állsz? Va-
jon Isten melyikben hogyan szeretne fejleszteni? 
Kérj tőle személyre szabott házi feladatot! 

 
Sonkoly Tamás 

 
Bodó Dani Madridban fog tanulni egy-két félévet. 
Nemrég búcsúzott el a gyülekezettől, egy nagyon érde-
kes gondolattal: Reméli, hogy amikor visszajön, akkor 
a gyülekezet látni fogja rajta a lelki fejlődést; és remé-
li, hogy ő is látni fogja ugyanezt a gyülekezeten. 
Ha visszatekintesz az év eleji önmagadra, fejlődtél lel-
kileg azóta, látszik a változás? Ha előretekintesz az év 
végére, vajon akkor hol fogsz tartani? Isten minden 
segítséget megad a szellemi érésedhez, csak rajtad áll, 
hogy akarsz-e tanulni tőle. 

 
A keresztyén fejlődés 8 jellemzője: 
 

1. Szándékos: Ha nincs benned elhatározás, akkor nem 
jutsz egyről a kettőre „véletlenül”. 

2. Fokozatos: Lépésenként növekszünk, nem ugráson-
ként. 

3. Személyes: Fogadd el, hogy mindenki mindig más 
dolgokban és más módon fejlődik. 

4. Szokásokra épül: Ha valamit megtanultál, tedd szo-
kássá, és akkor nem könnyen hagyod abba. 

5. Közösségi: Testvérek által tudsz igazán növekedni. 
6. Teljes körű: Ne csak egy dologban akarj fejlődni 

minden más rovására. 
7. Szezonális: A gyümölcstermés nyarát időnként fel-

váltja a próbák hideg tele. 
8. Krisztusi: Hasonlíts egyre jobban Jézusra. 
 

 (Egy amerikai lelkipásztor nyomán.) 

Te melyik pontot karikáznád be? 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Simon Ildikó és Erika. Két lánytestvér, akik szeretik egymást. Csendesen meghúzódva élnek közöttünk, pedig 
Isten az ő életükben is munkálkodik. Eddigi életükről, örömeikről és bánataikról olvashatunk a következő 
írásban. 
 

 

 
 

– Kérlek, beszéljetek arról, hogy mikor, hol és milyen csa-
ládba születtetek, kik voltak a szüleitek, testvéreitek, ho-
gyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Ildikó: 1983. március 25-én születtem, Budapesten. 
Anyukám baptista, apukám katolikus. Kétéves voltam, 
amikor Agárdra költöztünk. Erikán kívül még két bátyám 
van. 
Erika: 1987. április 21-én születtem Budapesten, negye-
dik, utolsó gyermekként. 

Anyukám Nagy Viola Erzsébet, már nyugdíjas. Na-
gyobbik bátyám születésétől 10 éves koromig otthon dol-
gozott főállású anyaként. Utána egy pár év szobaasszonyi 
munka után munkanélküli volt, és utána alkalmi munkákat 
vállalt. Ő baptista hívő, jelenleg is a gyülekezetbe jár. 
Apukám Simon János, ő Tárnokon, egy út- és hídépítő 
cégnél gépészeti vezető. Ő katolikus vallású. Emiatt a val-
lási ellentét miatt szüleim 2000-ben elváltak. 

Három testvérem van: Balázs (32), János (31) és Ildikó 
(29). Balázs és Jani családosak, Gárdonyban laknak. Ba-
lázs felesége Ódor Brigitta, három lányuk van. Ők sajnos 
egyáltalán nem járnak gyülekezetbe. Jani felesége Kántor 
Judit, és két lányuk van. Ők Fehérvárra, a Hit Gyülekeze-
tébe járnak. 

Gyermekéveim Agárdon teltek. Szüleim és testvéreim 
születésem előtt kb. 2 évvel költöztek ide. Igaz, nyaraló-
hely volt, és amíg kicsi voltam, jó volt lejárni a tóra fürde-
ni, de igazából nem találtam fel magam. Néha testvéreim-
mel együtt fociztunk, meg többször mentünk 
unokatesóimhoz és másod-unokatestvéreimhez játszani. 
Igazán azok az időszakok maradtak meg bennem, amikor 
nyaranta lementünk Dombóvárra, a nagymamámhoz. Na-
gyon szerettem nála lenni, és bár hazavágyós voltam, nála 
ezt sosem éreztem. 

Mikor nála voltunk, minden ebédnél együtt tartottunk 
áhítatot, és Istenről beszélgettünk. Voltak esték, mikor ko-
runknak megfelelő hívő könyvekből olvasott nekünk, utá-

na beszélgettünk, énekeltünk és együtt imádkoztunk. Ezek 
néha egész késő estéig tartottak. Sok hívő könyvet kaptam 
tőle, volt, amit többször is elolvastam. Sajnos anyukám 
testvére halála után Kiskőrösre költözött az idősek ottho-
nába, ezért ezek már nincsenek, de sokszor eszembe jut-
nak az ott elhangzottak. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy éreztétek 
magatokat gyerekként, majd ifjúként a gyülekezetben? 
Ildikó: Agárdra költözésünk után nem sokkal kezdtünk a 
Velencei gyülekezetbe járni. Akkor még csak kis gyüleke-
zet volt, rajtunk kívül csak egy testvérpárral együtt jártunk 
a vasárnapi iskolába. Később valamivel többen lettünk, de 
így is családias volt a hangulat. Középiskolás koromra már 
igazi ifjúsági közösség alakult ki. Jól éreztem magam itt, 
de röviddel érettségi előtt átmentünk Székesfehérvárra, 
ahol szintén sikerült barátokat szereznünk.  
Erika: A velencei gyülekezetben nőttem fel, ahol, amikor 
én gyerek voltam, nem volt velem más egykorú gyerek. 
Nővérem, aki négy évvel idősebb nálam, ő volt hozzám 
korban a legközelebb. Olyan 8 éves lehettem, amikor 
kezdtek jönni velem egykorú fiatalok, de maximum akkor 
is nyolcan lehettünk, és ők ott helyben, Velencén laktak, 
és többen voltak, akik nem jártak rendszeresen. Később, 
amikor Fehérvárra jártunk, kicsit megijedtem a nagy lét-
számú ifitől. Kicsit később csatlakoztam hozzájuk, de a 
bejárás miatt ide sem tudtam igazán bekapcsolódni. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által történt a 
bemerítésetek? 
Ildikó: Részben kettős nevelésben volt részem, de én 
mindig is a baptistákhoz voltam közelebb. Ebben nagy-
mamámnak is nagy része volt, akivel rengeteget beszélget-
tünk a hitbeli dolgokról és tulajdonképpen ő volt az, akivel 
leültem imádkozni, és átadtam az életemet Krisztusnak. 

Bemerítésem 18 éves koromban volt Székesfehérvá-
ron, dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor merített be. 
Erika: Mivel anyukám és nagymamám is hívő, kiskorom-
ban sokat hallottam Istenről. Engem Isten apukám hitet-
lenségén és bátyáim későbbi Istentől való eltávolodásán 
keresztül mutatta meg, hogy én is bűnös vagyok. Elhatá-
roztam, hogy én nem hozzájuk szeretnék hasonlítani, ha-
nem Őt szeretném követni, ezért döntöttem mellette. 

1999. december 31-én, Velencén, Révész Lajos által 
merítkeztem be. 
– Milyen szolgálatba kapcsolódtatok be, miután a gyüleke-
zet tagjai lettetek? 
Ildikó: Velencén néhányszor elmentem missziózni. 
Erika: Mivel Velencére és Fehérvárra is nehéz volt a be-
járás, ezért nem tudtam bekapcsolódni a szolgálatokba. 
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– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát tanul-
tatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken? 
Ildikó: Általános iskolába Agárdra jártam, a középiskolát 
a Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskolában végeztem 
el Székesfehérváron. Elkezdtem egy gazdasági informati-
kai iskolát is, de rájöttem, hogy nem ez az én utam, ezért 
abbahagytam. Ezután pár évig otthon maradtam, majd a 
More nevű boltban dolgoztam először. 2006 januárja óta a 
Libri könyvesboltban dolgozom a Pólus Centerben.  
Erika: Agárdon jártam általános iskolába, majd Székesfe-
hérváron egy közgazdasági szakközépiskolába. Középis-
kolás éveim alatt idegenforgalommal szerettem volna fog-
lalkozni. El is kezdtem itt, Budapesten egy ilyen jellegű 
tanfolyamot, de aztán valahogy azt éreztem, hogy ez nem 
az a dolog, amit igazán szeretnék csinálni, ezért abbahagy-
tam. 

Ekkor költöztünk fel Pestre, ahol először eladóként 
dolgoztam, gondoltam, közben kitalálom, hogy mit szeret-
nék csinálni. 2008-ban volt egy lehetőségem Tóth 
Péteréknél, hogy egy családi napköziben bölcsődés korú 
gyerekek mellett dolgozzam. Ott találtam meg a hivatáso-
mat, hogy ilyen pici gyerekekre vigyázzak és nevelgessem 
őket, míg szüleik dolgoznak. Most jelenleg állami 
bölcsiben dolgozom. 2010 márciusában végeztem el a 
szakirányú OKJ-s tanfolyamot, és most szeptemberben 
kezdem a csecsemő- és kisgyermeknevelő főiskolai sza-
kot. 
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Is-
ten titeket eddigi hívő életetekben, hogyan formálta jelle-
meteket?  
Ildikó: A legnagyobb próba talán a szüleim válása volt. 
Ezen a próbán keresztül sok mindenre megtanított Isten. 
Először nagyon nehéz volt, de amikor rájöttem, hogy bár-
mi történik, Isten mellettem van, segít és sosem hagy el, 
már könnyebb volt elviselni. A másik próba a munkahe-
lyem. Egyedüli hívőként nehéz megállni a helyemet, rá-
adásul rengeteget kellett változnom az eladói szakmához, 
de tudom, hogy Isten végig velem van. Isten segített ab-
ban, hogy a munkatársaimmal jól ki tudjak jönni. 
Erika: Én úgy érzem, hogy egész eddigi életem egy nagy 
próba volt, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Kezdve 
apukám hitetlenségével, majd szüleim válása, a középisko-
lai évek, a szakmám keresése, majd az abban való helytál-
lás, mind-mind Isten próbái voltak. De így visszanézve 
már látom, hogy semmi sem volt véletlen. 

Az utóbbi időt nézve azt kellett leginkább megtanul-
nom, hogy Isten tervét az életemre feltétel nélkül el tudjam 
fogadni, és ne próbáljak a saját elképzelésem szerint sem-
mit se, még kis mértékben sem megváltoztatni. 
Mivel 2010-ben megszereztem a szakirányú OKJ-s vég-
zettséget, nem konkrétan erre a főiskolai szakra szerettem 
volna menni, hanem pedagógiára, mert az én emberi el-
képzelésemmel ezt valahogy biztosabbnak éreztem a jö-
vőm szempontjából. De Isten nem tette számomra lehető-
vé, hogy elkezdjem. Ezt figyelmeztetésnek vettem, és 
ezért most a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra je-
lentkeztem. Sikerült, és azóta úgy látom, hogy lassan kez-
denek helyreállni azok a dolgok, amik akkor elromlottak. 

Sőt! Egyre több lehetőséget fedezek fel ezen a főiskolán! 
Ez még jobban megerősített engem abban, hogy nekem ezt 
a szakmát kell folytatnom, olyannyira, hogy már ez az én 
külső szolgálatom Isten iránt. Persze, vannak nehéz napok, 
és még nehezebb munkatársak, és néha elcsüggedek, de 
ezek után mindig megtapasztalom, hogy a legsötétebb éj-
szaka után jön a legfényesebb nappal. 
– Hogyan vezetett benneteket Isten abban, hogy ide, Budá-
ra jöjjetek? Hogy érzitek magatokat a gyülekezetben? 
Megtaláltátok a helyeteket, szolgálatotokat? Mi tart itt Ti-
teket? 
Ildikó: Azért maradtam itt, mert szeretek itt lenni. Jól ér-
zem magam és vannak barátaim. 
Erika: Anyu régen idejárt, mi is eljöttünk vele, és közösen 
úgy döntöttünk, hogy ide fogunk járni. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Ildikó: 1Pét 5,7; Zsolt 37,5. Azért ezek, mert még most is 
erőt adnak, és ezeket tanultam meg először. Az elsőt a 
nagymamám tanította. 
A kedvenc énekem: „Adjátok a szent bibliát kezembe”. 
Régen a nagymamám gyülekezetében sokat énekeltük és 
nagyon megtetszett. Azóta is az egyik legkedvesebb éne-
kem. Tavaly volt egy kisebb próbatételem, és akkor a „Ha 
Isten békéje lakja szívemet” című ének segített át ezen. 
Megindító az ének keletkezésének története. 
Erika: Kedves igevers: „Ne félj te kicsiny nyáj, mert tet-
szett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot”. (Lk 
12,32) Szerintem ez az igevers nagyon jól tükrözi az Atya 
szeretetét irántunk. 

Kedves ének: „Jézus te égi szép” kezdetű ének. Na-
gyon szép a dallama és a szövege, fülnek és szívnek egy-
aránt. 
– Mostanában hogy telnek a hétköznapjaitok, mi foglal-
koztat Benneteket, milyen terveitek vannak? 
Ildikó: Általában dolgozom, és itthon vagyok. Szeretnék 
egyszer Angliában tölteni hosszabb időt. 
Erika: Az elmúlt augusztusi napok aktív pihenéssel teltek, 
mert a bölcsődében szünet volt. Most szeptembertől jön-
nek az új gyerekek, akiket hozzászoktatok a bölcsődei 
élethez. Majd jön a főiskola, ahol a tőlem telhető legjob-
ban szeretnék helytállni. 
– Köszönöm kedves válaszaitokat, és a következő két ige-
verssel kívánom, hogy további életetekben is az Úr útján 
járjatok! 
„Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő 
szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem 
adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárd-
ságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Iste-
nétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsé-
ge, a kik a te orczádat keresik.” (Zsolt 24,3-6) 
„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam 
az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhes-
sem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő 
templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a ve-
szedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, 
sziklára emel fel engem.” (Zsolt 27,4-5) 

Ádány Judit 
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VELÜNK TÖRTÉNT – NYÁRI ÉLMÉNYEK 
 

Jánoshalma 2012 
 

Idén is nyaralt a gyerekcsoport, a megszokott helyen: 
Jánoshalmán. Augusztus első hetét tölthettük együtt. 
Régen mindig kérdezgettem: „hányat kell még aludni a 
táborig?” 

Június 30-án, hétfő reggel indultunk. Ez a 3-4 órás út 
nekem mindig a kedvenceim közé tartozott, mert még 
nem kellett számolni, hogy hány napig lehetünk még 
ott. Dél környékén érkeztünk, a csomagokat lepakoltuk, 
és utána ebédeltünk. 

Az első napon nem volt bibliaköri foglalkozás, így 
lementünk a strandra pancsolni. Itt volt, aki homokvárat 
épített, mások csúszdáztak, megint mások úszkáltak és 
lubickoltak, de mindannyian élveztük a jó időt. Öt óra 
környékén érkeztünk meg a szálláshelyünkre, ahol 
megvacsoráztunk. Estefelé összegyűltünk a társalgó 
szobában, és énekeltünk, majd esti történetet hallgat-
tunk. Más napokon Kati néni is szóhoz jutott, és kérdé-
seket tett fel a bibliakörön tanultakkal kapcsolatban, de 
az első napon még nem volt bibliakör, így csak jó éj-
szakát kívánt. 

Ugyancsak az 
első nap estéjén 
kezdődött meg az 
angyalkázás – 
mindenki húzott 
egy nevet, akinek 
később ajándékot 
készített. Ezt a 
játékot szerintem 
mindenki nagyon 
élvezte, hiszen 
megtapasztalhatta, 
hogy milyen jó adni 
és kapni, és tovább 
fokozta az 
izgalmakat, hogy ez mind titokban történt.  

Reggel 8 óra környékén ébredtünk, majd megregge-
liztünk. Nem sokkal utána mindenki elment a bibliaköri 
foglalkozásra a saját korcsoportjához. 

Idén Ruth történetét tanulmányoztuk. Először azt ta-
nultuk meg, hogy a (kegyelmi) idő véges: Elimélek fiai 
megszegték a parancsot (Ruth 1,3-4  5Móz 7,1-3). Is-
ten adott időt, amit Naomi családja nem használt ki, így 
meg kellett halni a férfitagoknak. (Ruth 1,5  Róm 
6,23) 

Azt is megtanultuk, hogy mindenkivel úgy kell cse-
lekednünk, hogy mi is kerülhetünk az ő helyzetébe. 
(Boáz, aki Ruthról gondoskodott, ugyancsak jövevény-
nek, Ráhábnak volt a fia – Mt 1:5) 

De a legfontosabb csak ezután következett: Jézus 
Krisztus lehet a mi Megváltónk, hiszen ő mindent meg-
tett, hogy alkalmas legyen a bűneinkből való megvál-

tásra… Boáz is alkalmas volt Ruth (földjének) megvál-
tására, viszont Ruthnak jeleznie kellett azt, hogy igényt 
tart a megváltásra (Ruth 3,6-11). Nem elég, hogy lehet-
séges a mi megváltásunk, meg is kell mondanunk Jé-
zusnak, hogy igényeljük-e! (Jel 3,20) 

A bibliakör után ebédeltünk, és indultunk is a strand-
ra. Ott uzsonnáztunk, és csak vacsorára jöttünk haza. 

A szálláson elég kevés szabadidőnk volt, amelyet ál-
talában a foglalkozások közötti fél órák, vagy a vacsora 
és éneklés közötti 1-1,5 óra alkotott. Általában társas já-
tékot játszottak/játszottunk ilyenkor kint a szabadban. 

Egy másik érdekes (és igen hasznos) időtöltés az 
aranymondások megtanulása volt. Ki voltak rakva ige-
helyek kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt, és köz-
vetlen alatta voltak kedves ajándékok felsorakoztatva. 
Ha felmondtunk egy igeverset, akkor választhattunk 
egyet közülük. Ez szerintem jó megoldás volt, mert így 
(remélem) az sem unatkozott, aki éppen nem játszott. 

Egyik nap strand helyett kimentünk a lovardába. 
Lovas 

kocsikáztunk, 
megnéztük a szép 
tájat, és nem 

mellékesen 
lovagoltunk is. 
Innen hamarabb 

hazaérkeztünk, 
mint a strandról, 
így volt időnk 

csoportos 
játékokat játszani, 
ahol két csapat 
tette próbára az 
erejét. Itt többek 
között ehettünk 

Zizit késsel, villával; kipróbálhattuk milyen jól lövünk 
kapura; pingpongtudásunkat is próbára tehettük. 

Szombaton kihirdették a csapatverseny és a szoba-
tisztasági verseny eredményét (mert ilyen is volt!). Utá-
na játszottunk még egy játékot, meguzsonnáztunk, és 
indultunk haza. 

39-en nyaraltunk idén Jánoshalmán gyerektáborban, 
de hiszem, hogy Isten is velünk „táborozott” ezen a hat 
napon, mert még az idő is javarészt szép, meleg, napos 
volt ottlétünk alatt. Én nagyon élveztem a tábort, és örü-
lök, hogy idén is ott tölthettem ezt a hetet. 

Ez volt az eddigi legkedvesebb gyerektábor szá-
momra! 

ifj. Uri Imre 

U.I.: Ezt a beszámolót egy „más fajta” táborból (kö-
zépiskolai gólyatábor) érkezve írtam, és mindenki elhi-
heti, hogy ég és föld a különbség! 
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Nagytábor 2012 
 

Az utóbbi évek hagyományát 
követve minden második 
évben egy, országos 
érintettségű nagytábor kerül 
megrendezésre a MABIM 
(Magyarországi Baptista 
Ifimisszió) szervezésében. Az 
idén – ahogy a nevében is 
olvasható: Baptista 
Nagytábor és Fiatal Felnőttek 
Hete – nemcsak fiatalok 

voltak hivatalosak erre, hanem fiatal házasok, kisgyer-
mekes családok is, illetve mindenki, aki az ország bap-
tista fiataljainak társaságában szeretett volna eltölteni 
egy teljes hetet. Hála Istennek, augusztus második heté-
ben ragyogó időjárás mellett több mint 700-an táboroz-
tunk Fonyód-ligeten, az Erzsébet Táborban. 

E hét témája „A győzelem ára” volt, mivel 2012 az 
olimpia éve. Minden sportolónak az az álma, hogy az 
olimpián versenyezhessen, és ott győzelmet arasson. Ők 
elhervadó koszorúért küzdenek, nekünk pedig az örök 
élet a cél. Az örök életre vezető út nem könnyű, sok 
próbával és kísértéssel van kikövezve. Ebben az évben 
a figyelmet szeretnénk a győzelemre vezető útra terelni. 
Csodálatos dolog Isten kegyelme, nem lehet kiérdemel-
ni, kegyelem által lehet a miénk (Ef 2,8), de a futásun-
kat el kell végeznünk. 

A tanításokat is ilyen témában hallhattuk esténként: 
A győzelem ára – toborzásban, kiválasztásban, felké-
szülésben, edzésben, versenyben, kudarcból. A napi 
időbeosztásunk így nézett ki: reggeli után dicsőítés, 
buzdítás volt a nagysátorban, majd kiscsoportos beszél-
getések, illetve csapatjátékok következtek naponként 
felváltva. Ezután ebéd következett, majd vacsoráig sza-
bad programok voltak (strand, pihenés, egyéb sportver-
senyek, szemináriumok, szolgálatok), vacsora után pe-
dig az esti tanítás áldásait élvezhettük; végül a szokásos 
kávéház beszélgetésekkel, ismerkedésekkel, közösség-
építéssel zárta a napot éjfélkor. 

Lehet, hogy a sok színes program miatt fizikailag 
olykor megerőltető volt a hét, de hiszem, hogy lelkileg 
mindenki gazdagabban tért haza gyülekezetébe. Hiszen 
az esti alkalmakon sokan megtértek, még többen oda-
szánták magukat az engedelmességre, az elhívásukat 
megújították és megerősítették, és együtt magasztaltuk 
Urunkat, Megváltónkat az ő kegyelméért. 

Hiszem, hogy akik ott voltunk, mindannyian mara-
dandó áldásokat, élményeket és barátokat, testvéreket 
szereztünk a hét folyamán. Ezekért az örök „értékekért” 
megéri küzdeni, ezekért a győzelmekért érdemes árat 
fizetni; megérte és mindig megéri! 
 

Jenei Péter 

 
 

Nyári élményeim 
 

Az idei nagytábor volt az első 
nagytáborom, és nagyon jól éreztem 
magam. Sok új ismerősöm lett. A 
legtöbbet az utolsó 
csoportbeszélgetésünk jelentette 
számomra. Az egyik lány azt 
mondta, hogy ha viharos az életünk, 
gondoljunk erre a táborra. A Sátán 
sokat támadott mindenkit, első nap a 
kamion, ami a hangfalakat hozta le-

robbant, a hét közepén kissé lebetegedtem, és sok ha-
sonló probléma volt. De Isten megáldotta a tábort.  

Hétközben minden nap voltak szemináriumok, ame-
lyek fakultatívan működtek. Az első, amire elmentem 
egy lányoknak szóló előadás volt. Eleinte nem volt 
kedvem elmenni, valahogy mégis elmentem a szeminá-
riumra, és végül nagyon jó volt. Nem unalmas tanítások 
voltak, hanem bizonyságtételek. Komoly bizonyságtéte-
lek egy elrontott életről, amit Isten megmentett. A má-
sik szeminárium, amire elmentem a Márk-dráma volt, 
amit mindenkinek ajánlok. Ez az előadás Márk evangé-
liumát dolgozza fel. Azért jelentett sokat nekem, mert a 
tanítványokat nem tökéletes, komoly hívőkként jeleníti 

meg. Inkább gyenge hitű, hozzám hasonló emberek-
ként. 

Ez után a hét után mindannyian, akik a budai ifiből 
voltunk ott, fáradtan mentünk át az ifinyaralás helyszí-
nére, Balatonfenyvesre. Volt, akinek ez már 3., 4. vagy 
akár 9. hete volt táborban. Mind fáradtak voltunk, de Is-
ten így is megáldotta a hetünket. A maximális létszámot 
szerdán értük el, amikor Béci és Fábián Sándor lelki-
pásztorunk is csatlakozott hozzánk. 

Délelőttönként Max Lucado könyve alapján arról ta-
nultunk, hogy az élet nem rólunk szól, hanem Istenről. 
Megtanultuk, hogy Jézuson kívül semmire nincs szük-
ségünk a kegyelemhez. Tanultunk arról is, hogy amikor 
szolgálunk, azt Isten dicsőségére tegyük, ne pedig a sa-
játunkra, mindig Istenre mutassunk, ne takarjuk őt el. 
Persze ez nagyon nehéz. Sokszor nem tudjuk felfogni, 
hogy szolgálatunk eredménye igazából Isten érdeme. 
Azt gondoljuk, mindenképp tennünk kell valamit. Pedig 
semmit sem tudunk a magunk erejéből tenni. Azt hi-
szem, Isten dicsőségére szolgálni leginkább olyan dol-
gokon keresztül tudunk, amiket észre sem veszünk. 
Ilyenkor a Lélek indít minket és nem önnön céljaink. 
Talán így lehet értelmezni a Mt 25,31-40-t. 
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„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és 
innom adtatok; Akkor felelnek majd néki az igazak, 
mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és táplál-
tunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk vol-
na?” 
Így tudjuk felfogni, hogy az élet nem rólunk szól. Ha 
mindenért Istennek adjuk a dicsőséget. Ha folyton visz-
szatérő bűneinktől nem akarunk mindáron önerőből 
megszabadulni, küszködni velük, takargatni mintha 
nem is lennének, hanem hagyjuk, hogy Isten az ő Lelke 
által, és Jézusi alapokon álló életünkből egyszerűen el-
vegye.  

Még a nagytáborban hallottam arról is, milyen fon-
tos, hogy öltsük fel Isten fegyverzetét. Később átolvas-

tam ezt az igeszakaszt és az ifinyaraláson elmagyaráz-
ták nekem, hogy mit is jelentenek ezek pontosan. Ami a 
leginkább megmaradt, az az üdvösség sisakja, mely az 
elménket védi. Ez a világ az ördög, a bűn világa és sok 
minden eltereli a figyelmünket Istenről. Az üdvösség 
sisakja segít, hogy a mennyre figyeljünk. 

„De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmes-
kednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek 
fel van írva a mennyben.” (Lk 10,20) 

Mindent összevetve ez a két tábor sokat jelentett lel-
kileg és közösségépítésben egyaránt nekem. Egyetlen 
problémám volt: hamar vége lett. 

Sonkoly Anna 

 
 

Ifi-tábor 2012 
Avagy az énközpontúságtól az isteni kegyelemig 

 

Ahogy idén egyre inkább közele-
dett a táborozásunk időpontja, 
egyre jobban lehetett látni a 
szervezők igyekezetét, amely arra 
irányult, hogy az előttünk álló 
héten minden a legtökéletesebben 
mehessen végbe. Pontosan 
megszervezett napi menetrend, 
szisztematikusan felépített 
tanítások, áhítatok és dicsőítések, 

és finomabbnál finomabb ételek tették teljessé a hetün-
ket.  

Eltöprengtem azon, hogy vajon én mivel járulhatnék 
hozzá a héthez, és mennyire lesz ez mások számára is 
látható. Vajon hozzám is oda jönnek majd, hogy „Na-
gyon köszi, hogy 
ennyit fáradoz-
tál!”? Aztán Nagy 
Peti felkeresett, 
hogy lenne-e 
kedvem vele kö-
zösen tartani a 
keddi alkalmat. 
Kapva kaptam az 
alkalmon, hogy 
én is átadhassam 
másoknak a tudá-
somat és tapaszta-
lataimat. Aztán 
elgondolkoztam. 
Én nem is tudok 
nagy társaság 
előtt komoly dol-
gokról beszélni. 
Mi lesz, ha az 
eltervezett gondolataimba belegabalyodok és elkezdek 
hebegni-habogni? A nagy tettvágyból hatalmas bukás 

lesz. Elfogott a félelem és a bizonyítási vágy kettős ér-
zése. 

Ezen elmélkedve elkezdtem olvasni Max Lucado: 
Az élet nem rólam szól című könyvét, amely alapján 
tartanunk kellett az alkalmat. Ahogy haladtam az olda-
lakkal, megvilágosodott előttem, hogy nem azért kap-
tam a felkérést, hogy másokat tanítsak, hanem hogy én 
tanuljak, és azt mondjam el, mi az, amire engem tanított 
meg az Úr. Tanuljam meg újra, hogy a magam erejéből 
és a magam dicsőségére semmit sem érhetek el. Min-
den, ami vagyok és minden, amim van, azt mind Isten-
től kaptam az Ő kegyelmi ajándékaként. Az életemnek 
nem rólam, hanem róla kell hogy szóljon, és amit kap-
tam, azt arra kell fordítanom, hogy az Ő dicsőségét 
szolgáljam, az önös érdekeimet nem keresve. 

Jó volt ezekkel 
a gondolatokkal 
nekiindulni a hét-
nek, tanulni a taní-
tások által, szolgál-
ni a közösségben, 
és dicsőíteni Őt 
nagy kegyelméért. 
Hálás vagyok Is-
tennek azért, mert ő 
mindig megtalálja 
a legmegfelelőbb 
módot arra, hogy 
formáljon engem, 
akár egy könyv 
által felépített 

tanítás-sorozaton 
keresztül, akár egy 

szeretet-
közösségen ke-

resztül. 
Kalla Balázs 
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Képes beszámoló néhány további nyári eseményről 

A tanév végén lelkipásztorunk gyermekeinkért és 
tanítóikért imádkozott 

 
Egy rutinos és egy újonc táborozó Tóalmáson, 

az Élet Szava Táborban… 

2012. június 1-3 között került sor a Reménység Feszti-
válra, melyen gyülekezetünkből is sokan részt vettek. 

Huntley Brown-nak, a Reménység fesztivál egyik 
fellépőjének zongorajátéka az Újpesti imaházban. 

A nyáron tovább szépült az imaház néhány helyisége. 
A festés előtti pakolásból mindenki igyekezett kivenni a 

részét. 

Ez a kép jól mutatja, hogy a szőnyeg alatt az irodában. 
mindössze egy-két papírfecni volt csak… 
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A festés ideje alatt a XI. kerületi Önkormányzat 

ülésteremként és házasságkötő teremként funkcionáló 
helyiségében tartottuk a vasárnap délelőtti alkalmainkat 

 
Szól az ige a szószékké változott házasságkötő asztaltól 

Augusztus 19-én imával és énekkel elbúcsúztattuk 
dr. Ádány Sándort és családját, 

akik az Egyesült Államokba költöztek egy évre. 

Augusztus 28-án az imaházban mindnyájan, 30-án pedig 
a fiatalok egy kerti parti keretében külön is elbúcsúztat-

ták Bodó Danit, aki tanulni Madridba költözött. 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Hogyan ne szeressük az állatokat! 
 

Sokszor hallottam, hogy vannak, 
akik jobban szeretik az állatokat, 
mint az embereket, de 
személyesen csak most, 
Ausztriában tapasztaltam meg, 
ahol ideiglenesen dolgoztam. 

Éppen egy macska-ágynemű 
cserébe csöppentem bele, amikor 
megérkeztem Pottsach-ba, ahol 
nyolc macska volt a házban. Egy 

örmény fiatalasszony, aki már elmenőben volt, ő mutat-
ta meg, mit és hogyan kell csinálni. Minden reggel az-
zal kellett kezdeni, hogy a háziasszony szobáját takarí-
tani kellett, ami azt jelentette, hogy mindent ki kellett 

rázni, aztán meg kellett tisztítani a macskaszőrtől. Ez 
legalább két óra hosszat tartott. Az ágy le volt terítve 
egy nejlonnal, és még egy lepedővel is, hogy még vélet-
lenül se legyen macskaszőrös. A háziasszony macskák-
kal aludt ugyan, de a macskaszőrt nem szerette. 

Nappal kint voltak az udvaron, de nem mindegyik, 
mert az egyik beteg volt, a másik pedig nem jött vissza, 
ha egyszer kiment. Nagyon vigyázni kellett, nehogy rá-
juk lépjek munka közben. Volt egy „láthatatlan” macs-
ka is, akinek a kertbe kellett vinni az enni-innivalót, és 
kiabálni, hogy „Molli, gyere enni!” Természetesen né-
metül, mert német macska volt. Látni soha nem láttam, 
ezért neveztem láthatatlannak. 
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Amikor felutaztunk Bécsbe (a háziasszonynak ott 
volt egy üzlete), akkor elkezdődött a macskafogó. Ne-
hezen lehetett rávenni őket, hogy menjenek a ketrecük-
be. Frau Schmidt azt mondta, hogy ha meglátják, hogy 
elkezd pakolni, eltűnnek. Első alkalommal három óra 
hosszat vártunk arra, hogy előkerüljenek. Kétszer csak 
három macskát vittünk, utána már hatot. 

Bécsben is a macskák voltak az elsők, alig tudtam 
bekapni pár falatot reggel, már ott nyávogtak körülöt-
tem. Főleg az egyik fekete, Laurának hívták. Az ő helye 
tíz évig az az ágy volt, ahol én aludtam. Éjszakánként 
ott nyávogott, szaladgált körülöttem, az egyik reggel 
pedig nekem ugrott. Szerencsére már ébren voltam, és 
egy ösztönös mozdulattal ellöktem. De a másik, egy vö-
rös kandúr is ott szeretett lenni a szobámban, ráült a tás-
kámra, ráfeküdt az ágyamra. Szerencsére én is kaptam 
egy lepedőt, hogy ne az ágynemű legyen macskaszőrös. 

Egyszer, amikor aludtak, Frau Schmidt odahívott, és 
mutatta, hogy milyen boldog akkor, amikor ilyen béké-
sen pihennek. Szinte könnyes volt a szeme. Többször 

mondta, hogy neki a macskák a gyerekei, ők segítettek 
neki a gyógyulásban, és ha vásárolni mentünk, mindig 
vett nekik valamit. 

Kicsit sajnáltam az asszonyt, nem tudom, miért ju-
tott idáig, hogy a macskák többet jelentenek neki az 
embereknél. Az állatoknak helye van az életünkben, hi-
szen azokat is Isten teremtette, és szerethetjük is őket, 
de az már baj, ha jobban szeretjük őket, mint az embe-
reket. 

Nem kell azonban a szomszédos országba menni ah-
hoz, hogy ilyeneket halljunk, lássunk. Az elmúlt hetek-
ben hallottam egy beszélgető műsorban, ahogy sztárok 
vallottak arról, mit jelent nekik a kutyájuk, macskájuk, 
vagy egyéb állatuk. Hasonlókat mondtak, mint az oszt-
rák asszony. Még a kommentátor is megjegyezte, hogy 
az állatok átmenetileg segíthetnek, de nem helyettesítik 
az emberi kapcsolatokat. 

Kérem Isten segítségét, hogy az állatokkal kapcso-
latban is megtaláljam a helyes utat. 

Nagy Viola 
 
 

BÚCSÚZUNK 
 

 

Baranyai János 
1928 – 2012 

 

Férjem, 1928. november 18-án született Kiskőrösön. 
Két öccsével és három húgával együtt hívő családban 
nevelkedett. Fiatalon fogadta el Jézus Krisztust megvál-
tójának, és 1946. Pünkösdjén merítkezett be Kiskőrö-
sön, Barkóczki Pál lelkipásztor testvér által. 

Hosszú ideig az élelmiszer-kereskedelemben dolgo-
zott, 15 évig állami alkalmazott volt. 1990. január 1-től 
ment nyugdíjba a Külkereskedelmi Minisztériumból. 
1955-ben kötöttünk házasságot Szigetszentmiklóson, Is-
ten kegyelméből 57 évet tölthettünk együtt. 

Házasságunkból két fiúgyermek született, Zoltán és 
Tibor. Ők is családosak, unokáink: Adriána, András, 
Tibor és Emese. 

1991-ben, 62 éves korában történt agyvérzése miatt 
nagyon megnehezült az élete, de végig azt tapasztaltuk, 
hogy jó Atyánk ígérete szerint velünk van. Annyi erőt 
adott, amennyire szükség volt. A hosszú évek alatt vol-

tak más betegségei is, amelyeket türelmesen viselt, és 
meggyógyulva hálát adtunk gondviselő Istenünknek. 
2007 óta még jobban megnehezült a járása, ezért a la-
kást nem tudta elhagyni. 

Folyamatosan készült az örök hazába, ebben az év-
ben már nagyon várta, hogy mehessen. Ránehezedett a 
gyengeség, betelt az élettel. Ez a gyengeség, a májusi 
elesése, és az azt követő kórházi állapota idézte elő a 
közel kéthónapnyi súlyos szenvedést, és végül az elköl-
tözést. Szerettük volna otthon ápolni, de erre már nem 
került sor. Nehéz szívvel fogadtuk el, hogy a kórházban 
fog meghalni. Jó Atyánk tudja, hogy miért így kellett 
történnie. 

Szerette a gyülekezetünket, amíg ereje engedte 
együtt mentünk az Úr házába. 1955-től 1967-ig a kiskő-
rösi gyülekezetbe jártunk, mert ott laktunk. Gyermeke-
ink ez idő alatt születtek, majd Csepelen laktunk 5 évig, 
és 1972-től vagyunk itt, Budán. Fiaink hamarosan elma-
radoztak, de imáink biztos meghallgatást nyertek, mert 
Zoltán már elfogadta a megváltást, és hittük-hisszük, 
hogy jó Atyánk nem hagyja elveszni sem őket, sem csa-
ládjaikat. 

Zoltán fiunk gondoskodott arról, hogy a rádióban, 
TV-ben adásba kerülő istentiszteleteket meg tudjuk 
hallgatni, nézni. A minden héten történő látogatásai al-
kalmával sok igehirdetést hozott kazettán, lemezen. 
2011-től fiaink segítségével már az interneten keresztül 
nézhettük, hallhattuk a gyülekezeti adásokat. Gyüleke-
zeti énekeinket naponta többször hallgatta felvételről és 
örömmel énekelgette azokat. 

Hálás szívvel köszönjük, hogy jó Atyánk nekünk ad-
ta őt e földi életre! Temetése augusztus 10-én volt, me-
lyen lelkipásztorunk, Fábián Sándor hirdette az igét. 

Baranyai Jánosné Ágnes 



M A N N A   2012. szeptember 

 11

2012 – A KÖZÖSSÉG ÉVE 
 
 

A Véletlen Uzsonnavendég Visszatér 
 

Ezúttal vajon kivel fogsz együtt uzsonnázni? 
 

Gyülekezetünk iz-
galmas programja 
lesz a februárban 
már egyszer meg-
tartott „Véletlen 

Uzsonnavendég” 
visszatérése. Akkor 
nagyon jól sikerült 
ez az esemény: 10 

uzsonnázás történt, több mint 40-en vettek részt ezeken 
– a Manna márciusi számában lehet elolvasni a beszá-
molóikat. Jó volt látni, hogy a Szentlélek ott volt a sor-
solásnál, ő úgy illesztette össze a párosításokat, hogy az 
igazán jó legyen. 

Az idei év a Közösség Éve a gyülekezetünkben, 
melynek célja egymás egyre jobb megismerése és meg-
szeretése: Ne csak egymás mellett ülő gyülekezeti tagok 
legyünk, hanem egymást ismerő, és egymás terhét hor-
dozó testvérek! 

Az ötlet egyszerű: Jelentkezz, és összesorsolunk 
valakivel, akivel együtt uzsonnázhatsz, így megis-
merhetitek egymást, elmélyülhet a kapcsolatotok. 

 
Részletesebben: 

1. Jelentkezni kell a részvételhez. Bárki jelentkezhet 
vendéglátónak vagy vendégségbe menőnek; akár egye-
dül, akár a családjával együtt. A jelentkezési határidő 
szeptember 23. vasárnap 12 óra. 

2. A jelentkezési lapon bátran jelezd a lehetőségei-
det, például hogy csak vendéglátást tudsz vállalni, vagy 
csak vendégségbe menést, hogy van-e esetleg ételaller-
giád, stb. 

3. Véletlenszerűen ki fogunk sorsolni vendég-
vendéglátó párosításokat, majd telefonon értesítünk 
minden résztvevőt, hogy kivel fog együtt uzsonnázni. 

4. Az uzsonnázás javasolt időpontja szeptember 29, 
szombat délután. Ha esetleg valakinek ez nem megfele-
lő, akkor kereshet más időpontot is az uzsonna-
partnerével egyeztetve. 
 
Jelentkezés: 
Papíron: az imaház lépcsőházában a párkányon. 
E-mailben: Sonkoly Tamásnál a 

sonkolyhun@gmail.com címen. 
Határidő: 2012. szeptember 23. 12 óra. 
 

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 alkalom 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 valamilyen sós vagy édes 
rágcsálnivaló bőven elég lesz; csak akkor süss valamit, ha szeretsz sütni. Nem az a program célja, hogy el-
fáradj 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. Meséljetek a jelenetekről: Mivel foglalkoztok, mik mostanában az örömeitek és a problémáitok, ho-
gyan élitek meg a hívő életet, milyennek látjátok a gyülekezetet. Meséljetek a jövőtökről: Mik a terveitek a 
jövőre, mik a céljaitok hosszabb távon. 

6. Lehetőleg készítsetek egy közös fotót az uzsonna végén! 
 

Természetesen várjuk az élménybeszámolókat, amelyek megjelennek majd a Mannában! 
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Legyünk imádkozóbb gyülekezet! 
 
A Közösség Éve programsorozat következő kezdeménye-
zése – amelyet az elöljáróság is jóváhagyott – a gyülekezet 
imaéletének felfrissítése, megújulása. (A félreértés elkerü-
lése végett, senki nem gondolja azt, hogy a gyülekezeti ta-
gok nem imádkoznak!) 

Biztos ismerik a testvérek a párkányon lévő imadobozt. 
Ebbe lehet az imakéréseket beledobni, azokat a fiatalok az 
ifjúsági órákon elolvassák, és csoportokban imádkoznak 
az éppen bedobott kérésekért. Talán arra is emlékeznek a 
testvérek, hogy Kovács néni a júniusi számban megjelent 
bizonyságtételében pont egy ilyen bedobott imakérésről és 
az ima meghallgatásáról is beszámolt. 

A fiatalok lelkesen és kitartóan végzik ezt a szolgála-
tot, de az új kezdeményezéssel ki szeretnénk szélesíteni 
ezt az imaszolgálatot, úgy, hogy ne csak a fiataloknak le-
gyen lehetősége imádkozni. Gyülekezetünkben sok idős 
testvér már nem tud aktívan részt venni a tevőleges szol-

gálatokban, de imádkozni tudnak a többi testvér aktuális 
problémáiért, így ők ezzel tudják kivenni részüket a szol-
gálatból. Tehát legyen több imádkozó! Most lehetőség 
lesz ebbe a szolgálatba bekapcsolódni bárkinek, aki tudja 
vállalni, hogy rendszeresen (naponta vagy hetente) végig-
imádkozzák azt a listát, amit az imakérésekből állítunk 
össze havonta. 

De legyen több imát kérő is! Használjuk bátrabban az 
imadobozt, illetve következő vasárnaptól (szeptember 16.) 
a perselyezéskor, a perselybe is be lehet dobni az imaké-
rést, amit otthon előre meg lehet írni. 

Minden hónapban összeállítunk egy imahírlevelet, 
amiben benne lesznek a gyülekezeti aktuális imatémái, a 
betegek és természetesen a bedobott imakérések is. Ezt 
igény szerint email-ben vagy kinyomtatva kapják kézbe 
azok, akik vállalják ezt az imaszolgálatot. 

 

A teendő tehát ez: 
1. Dobj be bátran imakérést a dobozba vagy a perselybe, kérj imahátteret a dolgaidhoz. 
2. Aki vállalja ezt a szolgálatot, az jelentkezzen nálam (Ádány Judit). 
3. Aki bedobott kérést, az mindenféleképpen jelezzen vissza, hogy megoldódott-e a probléma, vagy folytatni kell az 
imádkozást. 
4. A kérést bedobókat kérjük, hogy a többi testvér megerősítésére, bátorítására írják meg rövid bizonyságtételben, hogy 
mi történt az imakéréssel. Isten hogyan hallgatta meg azt, vagy sem, milyen tanulságokat vontak le a testvérek. Termé-
szetesen ez nem kötelező, ha olyan a téma, akkor nem kell erről írni. De aki tud, az írjon, mert fontos a visszajelzés! 
Ezek a visszajelzések bekerülnek az imahírlevélbe, illetve megbeszélés után a Mannába is. 
 

Úgy gondoljuk, hogy ez a szolgálat néhány hónapig „próbaüzemmódban” működne, és aztán a tapasztalatok fényében 
folytatnánk, szükség esetén módosítva azokon a dolgokon, amiken kell. 
Legyünk imádkozóbb gyülekezet! 
 

Szeretettel: Ádány Judit (koordinátor) 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

G P S  
 

Bevallom, GPS-függő lettem… 
Mielőtt folytatnám, hadd tisztázzam, 
mi is az a GPS. Valaki – jó eséllyel 
inkább az idősebbek közül – nehogy 
összekeverje a nevet egy hasonlóan 
hárombetűs kábítószerével…. A 
GPS (ejtsd: gyípíesz) a „Global 
Pozitioning System” (lehet, hogy a 
fiatalabbaknak is újat mondtam?) 

angol kifejezés rövidítése, ami magyarul azt jelenti, hogy 
általános helymeghatározó rendszer. A GPS készülék va-
lamivel nagyobb egy mobiltelefonnál, és a benne levő tér-
kép segítségével nemcsak azt láthatjuk pontosan, hogy hol 
vagyunk, hanem ha megadjuk, hogy hova akarunk menni, 
akkor megmutatja, sőt meg is mondja, merre menjünk, 
hogy elérjük a célunkat. 

Pironkodva nézek szembe régi önmagammal, amikor 
egy turistatérképpel bárhova odataláltunk, ahova szeret-

tünk volna. Általában is nagy becsben tartottam a térképe-
ket és büszke voltam arra, hogy jól tudtunk tájékozódni, 
amikor kirándulni mentünk. Pedig (állítólag) a térképeket 
nemzetbiztonsági okokból torzították, hogy félrevezessük 
az imperialista kémeket. (Elnézést, de ezeket a kifejezése-
ket már nem magyarázom meg, aki érti, az érti, aki meg 
nem, azt kérem, hogy ugorjon és folytassa következő 
mondattal a cikk olvasását.) Kirándulni pedig gyakran 
mentünk az ifjúsággal, mert régen (még a múlt évezred-
ben) nem volt se számítógép, se mobiltelefon, plázák sem; 
ifitalálkozók is ritkán, konferenciák, keresztyén koncertek 
pedig szinte egyáltalán nem. Valahogy azért sikerült túlél-
ni ezt a sivár időszakot… 

Most pedig térkép helyett alig várom, hogy megszólal-
jon a GPS – és én engedelmesen követem az utasításait… 
Sok dolog tetszik benne. 

1. Ha elvétem az útirányt, akkor megszólal: „Újrater-
vezés”. Ez rendben is van – mindenki tévedhet. Van azon-
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ban, amikor tudatosan felülbírálom, mert úgy gondolom, 
onnantól már jobban ismerem az utat, mint „ő”. Ilyenkor 
másodszor is megszólal: „Újratervezés”. Ha ember lenne, 
azt hiszem, másodszor már emeltebb hangon tenné ezt. 
(Szoftverfejlesztők, figyelem! Az ötletgazda én vagyok! 
Vagy már lehet, hogy valaki 
megelőzött?). És megteszi harmadszor 
is, meg negyedszer is, ugyanolyan 
nyugodt hangon. Titokban mindig 
várom, hogy megszólal: „én ezt nem 
csinálom tovább, abbahagytam, 
boldogulj magad!” meg is érteném, ha 
ezt mondaná – de nem teszi. 

2. Abban, hogy „újratervezés”, 
benne van a bátorítás is: „nem vagy reménytelen helyzet-
ben! Ha nem tudod, hogy hol vagy, ne félj, bízz bennem, 
én tudom a kiutat a zsákutcából. Lehet, hogy meg kell for-
dulnod, lehet, hogy nem a legrövidebb úton fogsz így 
menni, de elvezetlek a célig!” – Milyen jó is tudni, hogy 
nem hagy cserben, támaszkodhatok rá, akkor is, ha telje-
sen tanácstalan vagyok! 

3. Aztán, ha kell, ilyet is mond: „A következő lehető-
ségnél fordulj jobbra!” Benne van ebben az együttműkö-
dés is. Felhívja a figyelmet a helyes irányra, de a lehetősé-
get nekem kell észrevenni. Nem kíván lehetetlen manővert 
a sofőrtől, nem várja el, hogy árkon-bokron keresztül men-
jek, hanem hogy ismerjem fel a lehetőséget és éljek azzal. 

4. Néha, úgy tűnik, magamra hagy. Ha bemegyek egy 
alagútba, megszólal: „A GPS-vétel megszűnt!” Ilyenkor 
nincs más teendő, haladni kell, amerre vezet az út, tudva 
azt, hogy az alagút végén „várni” fog. 

Persze, el kell fogadni, hogy beleszól a vezetésbe. Nem 
kérlel, hanem parancsokat ad. Biztos 
a dolgában, hiszen műholdas 
kapcsolaton keresztül mintegy 
fölülről néz ránk, így már akkor 
pontosan látja a célt, amikor mi még 
el sem indultunk – hogyne tudná az 
ahhoz vezető utat? 

Milyen egyszerű is ez!... Bölcs 
Salamon ezt írja: „Az igazak ösvénye 

pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább 
halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld 4,18). 

Dávidon keresztül Isten ezt ígéri: „Bölccsé teszlek és 
megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel ta-
nácsollak téged.” (Zsolt 32,8) 

Mi a célod? Ki vezeti az életedet? Jézus ezt mondja: 
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd 
titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem 
azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megje-
lenti néktek.” (Jn 16,13) Ha ezt a „GPS-t” követed, a cél is 
biztos, meg az odavezető út is. 

Akkor tehát indulhatunk? 
Ádány Mihály 

 

TALLÓZÓ 
 

Augusztus 26-án a délutáni istentiszteletet követően mintegy 20-an maradtunk ott, hogy meghallgassuk a Kijevi 
Központi Baptista gyülekezetből érkezett vendégeinket. Svitlana Prykhodko a vadludak példáján keresztül a közös-
ség fontosságáról osztott meg velünk gondolatokat. A jelenlevőknek három csapatot alkotva kellett megoldani egy 
játékos feladatot, amely igazolta azt, hogy összefogva tudunk csak eredményt elérni, ezt követően pedig két cso-
portban beszélgettünk gyülekezetünkről. 
A vadludak példáján keresztül tanított minket a Mai Ige tavalyi kiadványában Bob Gass. Ennek a tanításnak az első 
részét olvashatják most a testvérek. 
 

A VADLIBÁK TANÍTÁSA (1) 
„Nézzétek meg az égi madarakat…” (Mt 6,26) 

Jézus így beszélt az aggodalmaskodókhoz: „Ne aggódjatok életetekért... Nézzétek meg az égi madarakat!” Azt 
mondod: „Ugyan mit tanulhatnék abból, hogy egy csapat madarat bámulok?" Ha jártál valaha Pennsylvania állam-
ban tél elején, akkor láthattad, hogy az ég szó szerint elsötétül a kanadai vadludak sokaságától, ahogy elkezdenek 
összegyűlni délre tartó útjukhoz. A következő néhány napban figyeljük meg viselkedésüket, és tanuljunk belőle! 

A vadludak csapatban repülnek, nem pedig egyedül, véletlenszerű alakzatban, mert egy lúd egyedül sohasem 
jutna el akkora távolságra. Isten úgy tervezte őket, hogy jellegzetes V alakban repüljenek. Amikor egy-egy madár 
suhint egyet a szárnyával, azzal felhajtóerőt képez az őt követő madár számára, megkönnyítve ezzel annak repülé-
sét. V alakban az egész csapat 71%-kal hosszabb utat tud megtenni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének. 
Így még a legfiatalabb, a leggyengébb és a legöregebb vadlúd is meg tudja tenni az utat. Együtt el tudják érni, amit 
egyedül sohasem tudnának. Íme, a tanulság: Amikor a Biblia azt mondja: „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, 
ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást...” (Zsid 10,25), ez azt jelenti: „Maradjatok az alakzatban, és 
élvezzétek a felhajtóerőt, amit a közösség biztosít”. Nem arra hívott el Isten, hogy szólóban repülj. „Nem mondhat-
ja a szem a kéznek: Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: Nincs rátok szükségem!” (1Kor 12,21). Időnként 
előfordul, hogy egy lúd kiesik az alakzatból, ilyenkor hamarosan kimerül, veszít a magasságából, végül fáradtan 
visszatér a csapathoz. „Nézzétek meg az égi madarakat”, és tanuljatok! 

Közreadta: Magyar Bernadett 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A nyári szünet után újabb rejtvények és színezők várnak 
rátok itt, az újság hasábjain. Remélem, hogy lelkesen és 
boldogan vágtok neki az új feladatoknak az óvodában és 
iskolában is! Tudjátok, ezért imádkoztunk! 

Kívánom, hogy ez a tanév is jól teljen mindenkinek, 
nemcsak a hivatalos intézményekben, hanem itt, az ima-
házban, a vasárnapi iskolában is! 

A mostani rejtvényeket is a szokásos módon, Isten 
előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor 
egy kis szülői segédlettel oldjátok meg. Megfejtéseite-
ket október 7-ig dobjátok be a szokásos dobozba. Min-
den gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap. 

 

Szeretettel köszöntjük a szeptemberi 
születésnaposokat! 

 

Boldog születésnapot! 
Boda Zsolt Csaba  
(szept. 6.) 
Egyed-Kiss Dániel 
(szept. 9.) 
Fábián Sebestyén 
(szept. 9.) 
Sonkoly Patrik 
(szept. 24.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen egy olyan igeverset láthattok (anyu-apu olvassa el), amely minden hívő embernek nagyon fontos. Szí-
nezzétek ki a hozzá tartozó rajzot, vágjátok ki a képet, és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba 

Színezzétek ki a képet, és írjátok rá a neveteket a rajzra, majd kivágva dobjátok be a szokásos dobozba. 

Forrás: http://gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/szinezo/ 
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év felett) 
Idén nyáron, Jánoshalmán egy újabb bibliai könyvet tanulmányoztatok. Ez alapján állítottam össze ezt a nagyon 
egyszerű keresztrejtvényt, hogy megjöjjön a kedvetek a további rejtvényekhez is. 

A megfejtés egy állapotjelző, amelyet a tanulmányozott könyvben így találhattok meg: Mára. A meghatározá-
sokban nem írhattam le a nevét ennek a könyvnek, vagyis annak, akiről elnevezték, így névadónak neveztem. A 
megfejtés alá írjátok oda a bibliatanulmányozás számotokra legkedvesebb aranymondását! Miután elkészültetek, 
vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
 

 

1. Ezt szedegette a bibliai könyv névadója 

2. Ő volt a második férje a névadónak 

3. Ő volt az anyósa a névadónak 

4. Ő volt az apósa a névadónak 

5. Második férjének ehhez a testrészéhez feküdt a név-
adó 

6. Így hívták a másik menyét a névadó anyósának 

7. És végül: ő a bibliai könyv névadója 

Megfejtés: …………………………………………….. 

Ki mondta ezt magára? ……………………………….. 

Aranymondás: ………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
 
 

„Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét?” (Jn 11,40) 
 

Valahányszor egy új lépést teszel előre a hitéletedben, ráakadsz valamire hétköznapi körülményeidben, ami hited-
nek kereken ellentmond. A józan ész nem hit, és a hit nem józan ész. Az egyik természettől való, a másik szellemi. 
Tudsz-e bízni Jézus Krisztusban ott is, ahol józan eszed nem tud bízni? Bátran kiállsz-e Jézus Krisztus kijelentései 
mellett akkor is, ha a mindennapi élet 6tényei azt kiáltják: „Ez hazugság!”? Fent a hegyen könnyű kimondani: „Ó, 
igen, én hiszek Istenben, hogy Ő megteheti.” – de újra le kell jönnöd a démonoktól megszállt völgybe és szembe 
kell nézned olyan tényekkel, amelyek hitedet – amit vallottál fent a hegyen –, gúnyosan kikacagják. Valahányszor 
hitem programja tisztán áll előttem, mindannyiszor keresztezi valami, ami ellene mond. Mondd ezt: Hiszem, hogy 
Isten minden szükségemet kielégíti, – aztán fussak kifosztottan, minden kilátás nélkül, hadd lássam, kiállom-e a 
hitpróbát, vagy még valamivel alacsonyabbra esem vissza. 

A hitet ki kell próbálni, mert csak harcok által lehet személyes tulajdonoddá. Milyen próba előtt áll most a hi-
ted? A próba vagy azt bizonyítja majd, hogy hited valódi, vagy megöli a hitedet. „Boldog, aki énbennem meg nem 
botránkozik” (Mt 11,6). Végcélunk, hogy higgyünk Jézusban! Bízzál benne rendületlenül, akkor mindaz, ami ér, 
erősíti majd a hitedet. Hitéletünk folytonos próbatétel és az utolsó nagy próba a halál. Bárcsak mindig csatarendben 
tarthatna meg Isten. A hit kibeszélhetetlen bizalom Isten iránt, amely még álmában sem gondol arra, hogy Ő nem 
fog mellettünk állni. 

Oswald Chambers 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

szeptemberben 
született 

testvéreinket! 
 

Kiss Ágnes (szept. 3.) 
Gulyás Jenőné (szept. 5.) 
Uri Benjámin (szept. 7.) 
özv. Bányai Jenőné (szept. 8.) 
dr. Ádány Sándor (szept. 13.) 
Bartha Gáborné (szept. 13.) 
Bodó Dániel (szept. 13.) 
dr. Novák Péter (szept. 13.) 
özv. Egyed Ferencné (szept. 15.) 
dr. Simon Lászlóné (szept. 19.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Nagy Péter (szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.) 
Ádány Mihály (szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy Ágnes (szept. 30.) 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én-
bennem. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, 
nem úgy adom én néktek, amint a világ adja.” (Jn 14,1 és 27) 

Az emberek tele vannak kétségekkel, kérdésekkel, és nem találnak vá-
laszt. Nincs békességük, mert tele vannak bizonytalansággal. 

Jézus Krisztus egy különleges békességet ajánl fel nekünk. Ő általa 
kibékülünk az Atyával, és minden területen nyugalmunk lesz. Ha a tietek 
az Istentől származó békesség, azt senki sem zavarhatja meg, a körülmé-
nyek nem befolyásolják. 

Ne nyugtalankodjon a szívetek, ha a nehézségek nagyok, vagy annak 
látszanak. A félelem ne vegyen erőt rajtatok, mert önmagatokról torz ké-
petek lesz, azt gondoljátok magatokról, hogy sáskák, vagy szöcskék 
vagytok, és az ellenség martalékai lesztek. 

„Mint józanok, tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben.” (1Pét 1, 
13)  

Ha erre a kegyelemre támaszkodtok, akkor növekedni fogtok, és erő-
ről erőre juttok. 

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 2. vasárnapján dél-
előtt Közösségi Vasárnap: kávé, 
tea, sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetés. 

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

Programajánló 
Árvaházi találkozó 

Szeptember 22-én délelőtt 10 
órakor a volt Baptista Árvaház 
még élő növendékei, és a kör-
nyéken lakott kortársaik talál-
koznak, hogy együtt emlékezze-
nek az együtt töltött évekre. 

Szeptember 30-án vasárnap dél-
után 4 órakor kerül sor a követ-
kező Gyerekklub alkalmára. 

 
Betegeink 

Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Gulyás Józsefné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 
„Monda azért nékik Jézus: Még 
egy kevés ideig veletek van a 
világosság. Járjatok, a míg vilá-
gosságotok van, hogy sötétség 
ne lepjen meg titeket: és a ki a 
sötétségben jár, nem tudja, ho-
vá megy. Míg a világosságotok 
megvan, higyjetek a világos-
ságban, hogy a világosság fiai 
legyetek.” (Jn 12, 35-36) 

Felhívás 
 

Baptifonosok figyelem! 
A telefonadó bevezetése miatt tari-
fa változások lesznek a baptifon 
hálózatát használóknál is. 
Aki még nem kapta meg az erről 
szóló részletes tájékoztatót email-
ben, vagy kinyomtatott formában, 
az kérheti Kiss Zoltán testvértől. 
 

Vers 
 

Igazi boldogság 
 

Az igazi boldogsághoz 
sok pénz, szép ház nem feltétel, 
s mi ennél több: üdvösséghez 
csak gyermeki, tiszta szív kell! 

Boros Gergely 
 
 

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

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


