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A győzedelmes élet 
 
Mit tudsz róla? …Ismered? 
Megpróbáltad már élni? 
Nehéz! …De nem lehetetlen… 
– Titka az erőben rejlik: 
amit imában kell kérni. 
 
A győzedelmes élet: 
nem csak szándék, remény. 
– Örökös harc önmagad ellen, 
amiben – észrevétlenül 
kristályosodik a jellem. 
 
A győzedelmes élet… 
Nem csak a jövőbe való nézés, 
a jelen szenvedése, öröme. 
– Hidd el, számodra is ez lesz… 
A mennyország küszöbe. 
 

Tamaska Gyula  

 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” 
 
Ez a felszólítás nem csak a Jézus elmenetele miatt két-
ségbeesett tanítványoknak szólt, hanem minden hívő 
embernek, így nekünk is, hiszen a földünk tele van 
nyugtalanságra okot adó eseménnyel. Nem biztos a 
megélhetés, sok háborúság van a munkahelyen, a csalá-
dokban, az emberek aggódnak a holnap felöl, félnek a 
jövőtől, nem tudják, mi vár rájuk a halál után, a mát be-
árnyékolja a bűnözés, a hatalomvágy, a pénzéhség. 

A nyugtalanság tehát – úgy tűnik – indokolt a mi vi-
lágunkban is. Kiváltó oka alapvetően az ismeretlentől 
való félelem, hiszen van mit féltenünk, a családot, az 
egészséget, az értékeinket, a gyülekezetet. 

A nyugtalanság nem félelem. A félelem tárgya min-
dig valamilyen konkrét kiváltó ok. Ellenben a nyugta-
lanság olyan érzés, amely azonosítható külső ok nélkül 
is létrejön. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a lelkünk jel-
zése egy előttünk még ismeretlen, károsító esemény 
várható bekövetkezéséről. Abból adódik, hogy nem 
rendelkezünk a jövőbe látás képességével és emiatt nem 
ismerjük életünk következő pillanatának történéseit. 
Hátterében felismerhető az ember időbevetettsége, vé-

gessége, halálra rendeltsége, a bizonytalan, de biztos 
vég tudata. 

Egy bizonyos mértékig a nyugtalanság egészséges, 
fokozza a teljesítőképességet, figyelmessé, óvatossá, 
körültekintővé tesz, felkészíti a testet a menekülésre, 
vagy éppen a szembeszállásra, védekezésre. Akkor vá-
lik problémává, amikor negatívan hat a mindennapi éle-
tünkre, ha általánossá válik, ha aggodalommal, ha szo-
rongással párosul. 

A nyugtalanság jelzés a tudatunk számára, döntést 
sürget, mit kell tennem, mire kell felkészülnöm. A tuda-
tunk válaszol a lelkünk nyugtalanságára, amely lehet el-
fogadás: „majd csak lesz valahogy”, visszautasítás: 
„nem létezik”, hősködés „majd én megmutatom”, bele-
törődés: „ahogy lesz, úgy lesz”. Bibliai példa az álmot 
látó Fáraó és Nabukodonozor esete, akik nyugtalanná 
váltak az álmuk ismeretlen jelentése miatt és addig nem 
nyugodtak, amíg magyarázatot nem kaptak erre a böl-
cseknél, jövendőmondóknál.  

Mit kezdünk a nyugtalanságunkkal? Minden esetben 
féltétlenül önvizsgálatot kell tartanunk, nem szabad en-
gedni, hogy eluralkodjon rajtunk, hogy átvegye az irá-
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nyítást életünk felett. A tudatunknak a nyugtalanság 
okát kell megtalálnia, hiszen ennek ismeretében tudjuk 
helyesen kezelni ezt az érzést. 

Ha a nyugtalanság rajtunk kívül álló, általunk nem 
befolyásolható események miatt van, Jézus válasza az, 
amit a tanítványoknak is mondott: „Ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én ben-
nem.” (Jn 14,1) „Békességet hagyok néktek, az én bé-
kességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, amint a 
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne fél-
jen!” (Jn 14,27) Mindezzel Jézus a feltétlen bizalom és 
hit szükségességére hívja fel figyelmünket, mert ebben 
az esetben nincs ok a nyugtalanságra bármi történjék is 
velünk a jövőben , mert nem vagyunk magunkra hagy-
va. Isten velünk van, gondoskodik rólunk, ha hiszünk 
Benne. 

Más a helyzet akkor, amikor a nyugtalanságunk hát-
terében a rendezetlen dolgaink, engedetlenségeink, bű-
neink, saját jó, vagy rossz magatartásunk van. Ha vala-
mi nincs rendben az életünkben, rossz úton járunk, 
rossz tanácsra hallgatunk, nem Isten igéje szerint élünk, 
ebben az esetben  Istennel és az emberekkel rendezni 
kell cselekedeteinket, bűneinket, hogy lelkünkben hely-
re álljon a nyugalom és betöltsön az Ő békessége. A jó, 
Isten előtt kedves magatartás viszont nem kárhoztató, 
így a nyugtalanság emiatt nem indokolt. 

A környezetünkben élő emberek mit látnak rajtunk? 
Reménység, nyugalom árad belőlünk? Nos, mindez le-
hetséges, mert „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, az 
a Mindenható árnyékában nyugszik.” (Zsolt 91,1) Se-
gítsen az Úr erre bennünket életünk minden helyzeté-
ben! 

Gulyás Jenő 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Tanévzáró Gyermekklub 
 

 
 

Egy héttel a Gyermeknap után, s egy héttel a vakáció 
„kitörése” előtt, június 9-én tartottuk meg tanévzáró 
Gyermekklub-alkalmunkat a budai imaházban. Meghí-
vásunkra mintegy hetven XI. kerületben lakó gyermek 
„hozta el” szüleit, nagyszüleit, hogy egy rövid időre el-
felejthessék égető problémáikat, vagy éppen megismer-
jék a megoldást azokra. 

Miután lelkipásztorunk, Fábián Sándor testvér kö-
szöntötte vendégeinket, a fiatalok (Nagyné Kalán Évi és 
Boda Gábriel, zongorán kísért Zsigovics Virág) egy 
kedves énekre tanították meg a jelenlevőket. „Az Ő ne-
ve: Bástya, Erős Várunk; az igaz hozzá fut, és megme-
nekül.” – zengett egyre hangosabban, taps és koreográ-
fia kíséretében.  

A gyerekek már jó ismerősként fogadták Laci bácsit, 
aki bevezetőként három talányos rajz megfejtését várta 
a kicsinyektől. A sikertelenség nyomán kifejtette, 
mennyire  fontos  a szemünk  szerepe,  hogy  amikor né- 

 

zünk, valóban a lényeget lássuk: akár környezetünk ál-
lapotát, akár saját helyzetünket. Ez utóbbit egy bűvész-
mutatvány segítségével ábrázolta: a kötélen az embert 
és Istent jelképező két golyó közé ékelődő fekete golyó 
azt a bűnt jelenti, amely elválaszt minket Teremtőnktől. 
A kötél két végét ellenkező irányba húzva, a fekete go-
lyó leesett, jelképezve Jézus megváltói munkáját, 
amellyel elhárította az akadályt az Atya és az ember kö-
zössége útjából…  

 
 

A korábban tanult ének megerősítése után került sor az 
ajándékozásra Nagy Jánosné Zsuzsa vezetésével. A 
gyerekek a legjobban a pöttyös labdának és az édesség-
nek örültek. A szeretetvendégségre és a ruhaválogatás-
ra – köszönhetően a szép időnek – az udvaron került 
sor. A finom kalács és tea elfogyasztása közben lehető-
ségünk nyílt elbeszélgetni a szülőkkel, nagyszülőkkel.  

Végül köszönetet mondunk Budapest Főváros XI. 
ker. Újbuda Önkormányzatának, amely tevékenységün-
ket fontosnak ítéli, és pályázaton keresztül támogatja. 

Kolozs Nagy János 
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ISMERJÜK ŐT? 

Folytatva megkezdett sorozatunkat, amelyben a nálunk szolgált teológus hallgatókat kerestem meg az 
interjú kérdéseivel, most Bódis Sámuel testvér válaszai következnek. Ő is két évig volt gyülekezetünk-
ben teológus. Biztos nem felejtettük ízes beszédét, lelkes igehirdetéseit. Őszinte válaszaiból megtudhat-
juk, hogy a lelkipásztornak is van még tanulnivalója; megismerhetjük budai emlékeit; és hogy milyen 
sokoldalú munkát végez mostani szolgálati helyén. Szeretettel ajánlom ezt az interjút is testvéreim fi-
gyelmébe! 
 
 

 
 
– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, hol és milyen csa-
ládba születtél, kik a szüleid, testvéreid, hogyan és hol 
teltek gyermekéveid? 
Munkásszülők gyermekeként jöttem e világra 1976. júl. 
21.-én Nagyváradon (Románia). Volt idő, amikor pin-
celakásban laktunk, de körülbelül 2 éves koromtól a 
nagyváradi 1. számú Baptista Imaház szomszédságában 
növekedtem testben és lélekben. Időközben született 
még két húgom, Naómi és Mirjam. Édesapám – Bódis 
László – asztalosként dolgozott a bútorgyárban, de ott-
hon is volt a pincében egy kialakított műhelye, ahol so-
kat megfordultam és a fafaragás tudományát részben el-
sajátíthattam. Édesanyám – Lőrincz Piroska – a helyi 
szőrmefeldolgozó gyárba járt két műszakban dolgozni, 
időként szombatonként is. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen élmé-
nyeid vannak erről az időszakról? Voltak-e olyan em-
berek, akik nagy szellemi hatással voltak az életedre? 
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a nagyváradi ma-
gyar baptista gyülekezetben nevelkedhettem. Akkoriban 
nagyon sok időt töltöttünk az imaházban, különböző 
programokban vehettem részt. Ez a kb. 900 fős közös-
ség volt a lelki és kulturális otthonom. Itt tanultam he-
gedülni, mandolinozni, trombitálni, de nagyon sok él-
ményt szereztem a vasárnapi iskolából is. A zenekari 
próbák általában focival, vagy ping-ponggal végződtek, 
így a sport napi szinten jelen volt az életemben. 

Tinédzserként ismerhettem meg a szolgálat örömeit. 
Édesapámat – aki rendszeresen szolgált imaórákon és 
igehirdetőként – többször elkísértem a város cigányte-
lepére, ahol rendszeresen tartottak házaknál istentiszte-
letet. Később belőlük alakult egy gyülekezet, ami ma 
már kb. 150 fős. Tizenévesen tanultam meg azt, hogy a 

betegeken, az időseken segíteni kell. Rendszeresen jár-
tunk betegeket látogatni a kis ifiből, de több kis vidéki 
gyülekezetben is megfordultunk, ahol énekkel, versek-
kel és bizonyságtételekkel gazdagítottuk az istentiszte-
letet. Rengeteg élményem van még a fúvósokról is, 
akikkel sok gyülekezetben voltunk vendégszolgálaton. 

Később, amikor már kezdtem a nagy ifjúságba is be-
épülni, visszaemlékezem az együtt töltött kirándulások-
ra, a nagyheti ünnepekre, a karácsonyi (kántálások) és 
szilveszteri eseményekre, minden perce áldott volt. 

Gyakorlatilag nagyon gazdag gyermekkorom volt, 
hisz nyáron a nagyszülőknél voltam vidéken, ahol a 
munka ízét is megismerhettem. Az apai nagyapám 5-6 
évesen megtanította velem a szolfézs alapjait, így auto-
didakta módon megtanultam harmóniumozni két szó-
lamra, majd később akkordosan zongorázni. Ha náluk 
voltam, minden este a képes Bibliából olvastunk, és a 
végén együtt zenéltünk. Ezért ő életem egyik példaképe 
volt, akit nagyon tiszteltek a faluban (Pusztaújlak), alá-
zatossága és becsületessége miatt – nem hiába volt a he-
lyi gyülekezet diakónusa. A másik példaképem az anyai 
nagymamám, akinél a nyaraim nagy részét töltöttem. A 
napi háromszori elcsendesedés az Ige körül akkor sem 
maradhatott el, ha fontos teendőink voltak. Együtt ka-
páltunk és együtt mentünk a piacra árulni, mindig kész 
volt velem énekelni, ezért nagyon sok és sokféle hívő 
éneket megtanultam. Persze, nem voltam minta gyerek, 
nagyon izgága és nyugtalan voltam. 

Életünkben a nagy választóvonal az volt, amikor kö-
zösen a család úgy döntöttünk, hogy átköltözünk Ma-
gyarországra, mégpedig Kisvárdára, szolgálni a gyüle-
kezetbe. Édesapa a ’80-as években elvégzett egy román 
„földalatti teológiát”, mivel már régóta volt lelkipászto-
ri elhívása. Kisvárdán avatták fel, ezzel egy új felelős-
ségteljes szolgálat kezdődött az akkori kihalófélben lé-
vő gyülekezetben, hisz alig voltak kb. hatan. Mi még 
nem voltunk megtérve a testvéreimmel, de a szolgálatra 
szükség volt, így több szinten is besegítettünk. Édes-
apámtól tanulhattam meg azt, hogy hogyan kell egy 
gyülekezetet úgy pásztorolni, hogy a missziós szemlélet 
is kialakuljon. Minden nyáron tele voltunk vendégek-
kel: OM csoport, FaluMisszió és még különböző misz-
sziós társaságok képviselői. A magvetés sikeres volt, 
lassan kezdtek beérni a gyümölcsök, így a gyülekezet 
kb. 25 tagú lett. 
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– Hogyan alakultak iskolás éveid? Hol és mit tanul-
tál? 
Az általános iskolát Nagyváradon végeztem, magyar 
nyelven; sőt a gimnáziumból egy évet is. Amikor 1992 
augusztusában átköltöztünk Kisvárdára, a helyi Besse-
nyei György Gimnáziumban folytattam tanulmányai-
mat. Sokat jelentett nekem, hogy az osztálytársaim be-
fogadóak voltak, és természetesen sokat köszönhetek az 
osztályfőnökömnek is, aki szárnyai alá vett. Nemcsak 
azzal kellett megküzdenem, hogy idegen vagyok egy 
számomra ismeretlen helyen, de sokan nem tudták mit 
jelent az, hogy valaki baptista. 
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésed? 
A megtérésem útja, a szolgálat útjával kezdődött – tu-
dom, sokan most azt mondják, de hát ennek fordítva 
kellett volna történnie. Már gyermekként tudatosult 
bennem, hogy miért kaptam a Sámuel nevet – a szüleim 
Isten szolgálatára szántak, de mint minden embernek 
nekem is meg kellett küzdenem a magam ÉN-jével. So-
ha senkivel nem volt annyi problémám, mint bűnös 
természetemmel, önmagammal. Amíg ezt megértettem, 
17 évembe került. Nem felejtem el azt az estét, amikor a 
’93-as békési konferenciára készültünk húgaimmal, és 
csúnyán összevesztem a szüleimmel. Elég volt egy kér-
dés édesanyám részéről: Hát így akarsz elmenni a kon-
ferenciára? Pár percen belül, mintha valami végighasí-
tott volna bennem, összetörettem, és sírva kértem Isten-
től, hogy változtassa meg az életemet. Ez már egy hosz-
szú folyamat beteljesülése volt. Húgaim már korábban 
döntést hoztak, de nem volt lehetőség a bemerítésre, 
mivel a kisvárdai imaház egy családi ház volt, nem volt 
medencéje. 

Mivel megszoktuk, hogy minden nyáron 
evangélizációs sorozatokat tartottunk – köszönet a 
boldvai fiataloknak – 1994 nyarán úgy döntött a család, 
hogy a kéthetes sorozat végén, a város központjában, az 
egyház által kölcsön adott sátorban tartottuk meg a be-
merítési ünnepséget. Természetesen édesapám volt a 
bemerítő lelkipásztor, és április 24-én mindhárman 
bemerítkeztünk. 
– Hogyan folytattad a szolgálatot miután a gyülekezet 
tagja lettél? Nyíltak-e új területek számodra? 
A bemerítésem után még jobban belevetettem magam a 
szolgálatba. Már vezettem imaórákat, a közös éneklést, 
ifjúságit, de ezután megkértek igét hirdetni is. A testvé-
rek nagyon kedvesek voltak, és türelmesek, mindig bá-
torítottak – hisz a beszéd- és kommunikációs hibáim 
miatt erre szükségem volt. Most már nemcsak „játszás-
ból” prédikáltam, mint korában, hanem meg akartam 
osztani Isten üzenetét az emberekkel. 
– Hogyan vezetett Isten abban az elhívásban, hogy a 
Teológián tanulj tovább? Milyen élményekkel gazda-
godtál a főiskolai évek alatt? 

Az érettségi után szüleim azt szerették volna, ha előbb 
egy polgári foglalkozást tanulok ki, és majd csak ké-
sőbb megyek a Teológiára, de bennem olyan erős volt 
az elhívástudat: „nem ti választottatok ki engem, hanem 
én választottalak ki titeket” – és mindenáron misszioná-
riusnak akartam készülni. Ez köszönhető volt azoknak a 
könyveknek is, amiket korábban többször is elolvastam, 
egy-egy ébredésről, misszionáriusok életéről. 

Végül a Baptista Teológiai Akadémiára adtam be a 
felvételimet, ahol először elutasítottak a rövid tagságom 
miatt, majd szeptemberben megtudtam, hogy mégis el-
kezdhetem a ’94/95-ös tanévet. Bevallom, a nyelvekkel 
sokat szenvedtem a tanulmányaim alatt, főleg a héber-
rel. Sajnos, nem vagyok egy egyhelyben ülő, ez a tanu-
lásra is igaz. Csak most nemesebb cél vezérelt. Hálás 
vagyok Istennek azokért a gyülekezetekért, ahol gya-
korlaton lehettem és jó testvéri kapcsolat alakulhatott 
ki. 

Élmény: emlékszem, a rákospalotai gyülekezetben 
voltam első éves teológus, és Dobner Béla bácsi volt az 
akkori lelkipásztor; kikért egy hétfői napon az iskolá-
ból, mondván egy teológusnak a temetést is meg kell 
tanulnia – így vitt el magával, egy számomra ismeretlen 
testvérnő temetésére. 
– Milyen tapasztalatokat szereztél a különböző gyüle-
kezetekben, legációk során? Milyen élményeid vannak 
Budáról, a mi gyülekezetünkről, a testvérekről? Mit 
tanultál nálunk, miben gazdagodtál? Tartod-e valaki-
vel a kapcsolatot azóta is? 
Mivel könnyen barátkozom, számomra minden eltöltött 
legáció, a legkülönbözőbb gyülekezetekben is, nagyon 
jó testvéri kapcsolatot jelentett. 

Nem sok teológus mondhatja el magáról, hogy két-
szer is volt egy ugyanazon helyen teológus, de én igen, 
méghozzá Budán. Az itt eltöltött két év több szempont-
ból is gazdag volt: 

Naomi húgommal együtt osztottak be, aki akkoriban 
a missziói szakot végezte. Először házaspárként kö-
szöntöttek, amin mi meglepődtünk, majd azt hitték ró-
lunk a testvérek, hogy ikrek vagyunk. Itt ragadnám meg 
az alkalmat, hogy megköszönjem a gyülekezet akkori 
vezetőségének, hogy rám bízták a TeaKlub szervezését, 
ami azóta is hiányzik. 

Hálás vagyok a testvéreknek, hogy a szolgálataim-
ban bátorítottak, és a hiányosságaimra, hibáimra na-
gyon diszkréten hívták fel a figyelmemet, hogy tanul-
hassak belőlük. Külön köszönet az imaközösségért, 
akik felkaroltak bennünket, és rendszeresen imádkoz-
tak, ill. bevontak az imádkozásba keddenként, sajnos 
már nem mindenki él közülük. 

Elmondhatom, hogy nem volt még egy olyan ifjú-
ság, mint a budai fiatalok, ahová olyan könnyen be tud-
tam volna illeszkedni, sőt velük együtt ilyen odaadóan 
szolgálni. Nemhiába, nehéz szívvel jöttünk el, amikor 
letelt a két év. 
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Végül, de nem utolsósorban, köszönet az anyagi tá-
mogatásokért is, úgy gyülekezetileg, mint egyénileg is. 

A budai éveim alatt éltem át életem egyik legjelen-
tősebb eseményét. Az akkori békásmegyeri albérle-
tünkben Sonkoly Tamás befogadta Jézus Krisztust a 
szívébe. Elég elvont fazon volt, a maga deszkás és feke-
te világával, amikor édesanyja megkért, hogy barátkoz-
zam vele, ez később átalakult egy fiúkörré, ahol rend-
szeresen olvastuk Isten Igéjét, beszélgettünk küzdelme-
inkről és imádkoztunk. 

Egy ilyen alkalommal a Szentlélek sugallatára meg-
kérdeztem Tamástól, hogy nincs-e kedve befogadni az 
Úr Jézust, mire ő – de hát nincs semmilyen különleges 
alkalom – és ott azon a délután megtörtént a csoda, az 
áttörés. Később boldogan számolt be Tamás, hogy min-
den okkult könyvét elégette, és szakított azon számító-
gépes játékokkal, amiknek a fogságában volt. Öröm 
volt látni egy ifjú életét, amint a csendes, visszahúzó-
dóból egy kivirágzott élet bontakozott ki. Meglepődve 
olvastam a Békehírnökben a „budai ifjak” szolgálatra 
való felkenetését – hála ezért is. 

A velem egy- vagy hasonló korosztályúakkal szok-
tam időnként találkozni, ilyenkor az üdvözlésen kívül 
mindig beszámolunk egymás gyülekezetéről is. 
– Hogyan élted át Isten vezetését abban, hogy hol vál-
lalj a Teológia után szolgálatot? Hogyan indultál neki 
a „nagybetűs” életnek? Milyen útravalót kaptál leendő 
szolgálatod betöltéséhez? Milyen terveid voltak? 
Még jóformán be sem fejeztem a tanulmányaimat, ami-
kor meghívott a kondorosi körzet lelkipásztorának. Vol-
tak, akik óvtak attól, hogy ilyen fiatalon vállaljam el ezt 
a körzetet, mivel nem könnyű hely. Ennek ellenére 
amellett döntöttem, hogy elvállalom, és „megváltom a 
világot”. Sok hibát elkövettem, amíg gyakorlati évemet 
itt töltöttem, és ez azt is eredményezte, hogy az ottani 
testvérek előbb jobbnak látták, ha a tanulmányaimat be-
fejezem, és majd valahol másutt folytatom a szolgálatot. 
Őszintén szólva számomra csalódás volt ez a gyakorlati 
év, mivel nagyon tapasztalatlan voltam a prédikátori 
szolgálatban. Attól, mert valaki tud igét hirdetni, még 
nem biztos, hogy egyből alkalmas lelkipásztornak. Ezt 
nekem is meg kellett tanulnom – és ez több évembe tel-
lett. 

Kondorosról Budapestre költöztem, ahol a YFC 
munkatársaként helyezkedtem el pár hónapig. Amikor 
támogatások hiánya miatt megszűnt az állásom, egy 
nyílászáró kereskedésben vállaltam eladói munkát, mi-
közben készültünk a menyegzőnkre. Miután 2002 júni-
usában összeházasodtunk, ősszel leköltöztünk Miskolc-
ra Szűcs Sándorékkal – akit a miskolci gyülekezet 
meghívott lelkipásztorának – mondván, hogy mi meg 
besegítünk a YFC misszió terjesztésébe. Végül nem 
minden úgy alakult, ahogy mi gondoltuk, de így kerül-
tünk Miskolc-Szirmára, ahol 2004 májusában felavattak 
lelkipásztornak, és egy önálló gyülekezet pásztora le-
hettem 6 éven át. 

– Hogyan vezetett Isten Téged-Titeket a párválasztás-
ban? Milyen élményeid vannak családosként, apa-
ként? 
Amikor úgy gondoljuk, hogy egy-egy életszakaszunk 
teljesen értelmetlenül telt el, megfeledkezünk arról, 
hogy Istennél nincsenek véletlenek. Így voltam ezzel én 
is, hisz távol a szülőktől, egy teljesen ismeretlen – tő-
lem idegen – helyen lettem lelkipásztor, viszont Kondo-
roson ismerhettem meg a feleségemet, Editet, akiért na-
gyon hálás vagyok Istennek. Egyáltalán nem voltam az 
esete, sőt, ha tehette került, és azt sem mondhatnám, 
hogy a gyülekezet legpéldásabb tagja volt, mert még 
gyülekezetbe se járt, de Isten valamit elindított a szívé-
ben, hogy a bemerítkezését követően több év után, is-
mét visszaforduljon Hozzá. 

Egy ifjúsági táborban kérdeztem meg megtérésének 
a történetét, mivel mindenkiét ismertem a kondorosi 
ifiből, csak az övét nem. Csak azt vettük észre, hogy két 
napot és két éjszakát fordítottunk arra, hogy egymást 
megismerjük. Miután hazamentünk a táborból hetek tel-
tek el, amikor azt vettem észre, hogy nem tudok éjsza-
kánként aludni, mert valami furcsaság vesz erőt rajtam. 
Bevallom, már több lány is tetszett, de mindig azért 
imádkoztam Istenhez, hogyha nem tőle van, akkor ne 
alakuljon ki mélyebb kapcsolat senkivel, csak az igazi-
val – és ez így is történt. 

Amikor megosztottam az érzéseimet Edittel, mind a 
mai napig nem tudja miért, de igent mondott arra, hogy 
jövőnket közösen tervezzük meg. Nagyon sok imádság 
és próba övezte a mi kapcsolatunkat, háromszor majd-
nem abbahagytuk, végül Isten megerősített, és Igéjén, 
valamint szolgáin keresztül arra bátorított bennünket, 
hogy életünket fonjuk össze. 

Csodálatos menyegzőnk volt a kétegyházi baptista 
imaházban, mivel édesapa akkoriban ott szolgált. Az 
idén voltunk 11 évesek. Isten gazdagon megáldott ben-
nünket, hisz kis családi házunkban – amit két éve épí-
tettünk – együtt lakunk három gyermekünkkel: Noel 
(6), Eliza (4) és Simon Salamon (1). 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jelleme-
det? 
Az életem egyik megpróbáltatása volt a kondorosi szol-
gálatom. Mivel alapjában véve olyan a személyiségem, 
hogy mindent azonnal akarok, ezért meg kellett tanul-
nom, és talán még mindig tanulom, hogy nem lehet 
egyszerre mindent/mindenkit megváltoztatni. Ha válto-
zásokat szeretnénk a környezetünkben, előbb mi ma-
gunknak kell változnunk, hogy ebben is példát mutas-
sunk. 

A másik fontos dolog, hogy ne legyünk személyvá-
logatóak. Korábban elkövettem azt a hibát, hogy csak 
bizonyos emberekkel barátkoztam a gyülekezetből, 
vagy csak egy bizonyos csoport szolgálatát fogadtam el. 
Örülök annak, hogy Miskolc-Szirmán már nem követ-
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tem el azokat a hibákat, mint Kondoroson – ilyen 
szempontból kellett az a 1,5 év; ugyanakkor mindig té-
vedhetünk és hibázhatunk, és ezt meg kell tanulnunk 
nekünk, lelkipásztoroknak is. Csak olykor nagyobbak 
az elvárások. Még jelenleg is tanulom, hogy ne az elvá-
rások szerint szolgáljak, mert ez előbb, vagy utóbb bo-
nyodalmat okoz a gyülekezetben. Érvényesüljön ben-
nem a Biblia elvárása, és ha erre törekszem, akkor telje-
sítem a küldetésem. 
– Hogy érzed magad mostani szolgálati helyeden? Mi-
lyen területei vannak a szolgálatodnak, Isten hogyan 
vezet, hogyan munkálkodik Benned, mint lelkipásztor-
ban? Tanítható vagy-e? Vannak-e olyan munkatársa-
id, szolgatársaid, akiket Isten helyezett melléd, mun-
kád megsegítésére? Milyen örömök és nehézségek tar-
kítják munkádat? 
Jelenleg a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezetben (Mis-
kolc-Diósgyőr) szolgálok, és elmondhatom, hogy a 
szolgálat több új dimenziójában is vagyok. Két és fél 
éve hívott meg ez a kis parányi összetöretett gyülekezet, 
hogy vállaljam el a lelkipásztori szolgálatot, a Szeretet-
szolgálatos feladataim mellett – mivel 2011. december 
31-ig a Baptista Szeretetszolgálatnál dolgoztam szenve-
délybetegekkel, közel nyolc évet. 

Amikor hat év után úgy éreztem, hogy Isten más he-
lyen szeretne látni a szolgálatban, és elvállaltam a diós-
győri gyülekezetet, még nem gondoltam, hogy a szolgá-
lat mennyire ismeretlen dimenziói fognak megnyílni 
előttem. Rövid időn belül szolgálatba állásom után, a 
gyülekezetünk kérte az önálló egyházjogi státuszba vé-
telét, amit meg is kapott. Ezzel teljesen új útra léptünk, 
hisz ezzel a státusszal felvállaltuk a város egyik leghát-
rányosabb iskolájának a működtetését, valamint közel 
900 idős ember, úgynevezett házi segítségnyújtását, és 
mára már 3000 adag/nap étkeztetését. 

Mindig is szerettem az új kihívásokat, de itt többről 
van szó. Mindenképp valamilyen társadalmi szerepet 
szerettünk volna vállalni, hogy a só példázatával élve jó 
bizonyságai lehessünk a városnak. Szociális területen 
még volt is némi rálátásom, de az iskola teljesen új volt 
még nekem is. Ma már elmondhatjuk, hogy a 260 roma 
diákból álló iskola mellett reménységünk szerint ősztől 
120 fővel indulhat az óvoda és kb. 400 fővel a szakkép-
zés. Ez utóbbin még erősen dolgozunk a nyáron. Jelen-
leg még további munkatársakért imádkozunk, szeret-
nénk még legalább 3 főt alkalmazni az iskolában – bib-
liaismeret tanításában. 

Ezenkívül úgy adódott, hogy egy koreai házaspárnak 
besegítek a hétköznapokban a roma misszióba, jelenleg 
három helyszínen tartunk rendszeres istentiszteleteket. 

Végül, nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, 
hogy fiatal korom ellenére a kerület testvérisége alkal-
masnak látott, ill. megelőlegezett bizalommal megvá-
lasztott a kerület elnökének. Tehát nem unatkozom, 
rengeteg dolgunk van, többet szeretnék Istennel időt 
tölteni, és az emberi kapcsolatokat is erősíteni, most ezt 
tanulom, leszámítva a BTA MA évfolyamát. 

Megtanultam már fiatalként, hogy a szolgálat nehéz-
ségeit Isten mindig kipótolja örömökkel! 
„Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (JerSir 
3,27) 
– Köszönöm az őszinte válaszaidat. És szintén egy je-
remiási igével kívánom, hogy életed továbbra is sok 
gyümölcsöt teremjen az Úrban! 
„De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a 
bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, 
amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a 
hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben 
sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” 
(Jer 17,7-8) 

Ádány Judit 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 
 
Június 16-án nemcsak az iskolai tanév, hanem a bibliaköri tanév is befejeződött. Ebből az alkalomból a bibliakörös 
gyerekek és tanítóik Mózes történetét elevenítettek meg a gyülekezet előtt. 
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HÁZANKÉNT TANÍTANI… 
 
Május harmadik hetében indultak útjukra a gyülekezeti házicsoportok. Ideiglenesen, hogy a résztvevők 
újra vagy előszörre belekóstoljanak a közösségi élet eme „tortaszeletébe” is. Ahogy látjuk, hamar eltelt 
ez a 6 hét. A következőkben először a már régebb óta működő házicsoportok tagjainak beszámolóját ol-
vashatják a testvérek, majd pedig a most indult csoportokba járók élményei következnek. 
 

Házicsoport Kálmánné Erzsikénél 
 

Lukács Edit: 
Házicsoportunk gyökere az 1990-es évek elejére nyúlik 
vissza. dr. Mike Károly tv. indított közbenjáró imádko-
zást a gyülekezetért. Csatlakoztunk egy páran, mert tet-
szett a cél. Először a kisterem volt az összegyülekezé-
sünk helye, később a Meleg házaspár otthonában talál-
koztunk. A mostani csoportunkból Kálmán Erzsike, Uri 
Erika és én voltunk ott. Még egy nagyon fontos sze-
mély volt csoportunkban, dr. Nagy Katalin, aki már el-
költözött az Úrhoz. Kati nagyon sokat jelentett nekünk 
előrehaladásunkban, imádkozásunkban. 

Meleg Pali és Marika 1995-ben Kisújszállásra költö-
zött. Úgy gondoltuk, hogy nem szakadhat meg az ima 
folyamata, valahogy folytatni kell. Kálmán Erzsike már 
régen szerette volna, hogy otthona az imádkozás helye 
legyen. Szeretettel befogadott minket, azóta nála műkö-
dik házicsoportunk. 

Nagyon sokan megfordultak közösségünkben. Nagy 
Katinak nagyon kiterjedt ismeretsége volt, nemzetközi 
is, így jártak nálunk Amerikából, Skóciából, Hollandiá-
ból, természetesen magyarországi gyülekezetekből is. 
Rálátásunk volt, hogyan használja az Úr az Ő gyerme-
keit különböző területeken. Mi a közbenjárásra kaptunk 
elhívást. Minden csoport arculatát a benne résztvevők 
személyisége határozza meg. 

Még tartozom azzal, hogy felsoroljam testvéreim 
nevét, akiknek később nyílt lehetőségük, hogy csopor-
tunkhoz jöjjenek, így Bencsik Zsuzsa, Horpácsi Éva és 
Antal Éva a Bárka Gyülekezetből, aki Erzsike közelé-
ben lakik, és ha egészségi állapota megengedi, átjön 
hozzánk. A házicsoportba járóknak egyénenként is fej-
lődni kell, hogy egymás hasznára lehessünk, amink van, 
azt hozzuk magunkkal: éneket, zsoltárt, Igét, vigaszta-
lást, stb. Az a vágyam, hogy ezt többet gyakoroljuk! 
 
Erzsike: 
A házi, illetve imacsoportunkkal kapcsolatban szeret-
ném megosztani, hogy mi és miért jó nekem. 
ERŐFORRÁS! 

Szabadság van. Mindenki úgy énekel és dicsőíti az 
Urat, ahogy akarja. (felemelt kézzel, állva, ülve, tapssal, 
tánccal stb.) 

Nincs kritika, megszólás, teljes az ELFOGADÁS. 
Ha valakinek a Bibliából valami nem világos, nem 

érthető, akkor azt megbeszéljük. 

Családi, személyes napi gondok, problémák feltárá-
sa. Ezek és egyéb lelki problémák, esetleg anyagi prob-
lémák megoldása. 

Egymásért és másokért való imádkozás. (pl. gyó-
gyulásért is) 

Talán ezzel kellett volna kezdenem: a Szentlélek ve-
zetése! Imameghallgatások csodái. TITOKTARTÁS! 
És az együttétkezés öröme. 

Biztos van több is, de most ezek jutottak eszembe. 
 
 

A2U2 házicsoport 
 

 
 
Sonkoly Tamás: 
A mi házicsoportunk neve A2U2, ami az Apcsel 2 utol-
só 2 versére utal. Már sok éve működünk ilyen-olyan 
formában, a jelenlegi módon 2012 novembere óta talál-
kozunk. Most heten vagyunk benne: élethelyzetre nagy-
jából azonos fiatalok, akik közül azonban nem minden-
kinek van gyülekezeti háttere, közössége. 

Három rendszeres eleme van az alkalmainknak: 
– Őszinte beszélgetés, beszámoló az elmúlt 1-2 hét 

eseményeiről: Ez nagyon fontos számunkra. Korábban 
erre nem tettünk ekkora hangsúlyt, de beláttuk, hogy 
enélkül nem tudunk igazi baráti/testvéri közösséggé fej-
lődni. 

– Beszélgetés a Biblia alapján: Mindig más készül 
egy témával, felvezető gondolatokkal, beszélgetésindító 
kérdésekkel. Azok is tartanak alkalmat, akik maguktól 
csak ritkán olvasnak Bibliát. 

– Vacsora: Megadja az alkalmak alaphangulatát, kö-
zösségi jellegét az együttevés. Ráadásul praktikus is, hi-
szen mindenki időhiányban szenved, de ha az alkalmak 
alatt vacsorázunk, nem pedig külön-külön otthon, akkor 
ez segít korábban odaérni és tovább ottmaradni. 

A csoportunk jelenleg kicsit döcögősebb szakaszon 
megy át, mivel Dávid fiunk születése miatt most pár 
hónapig nélkülünk találkoznak – de a kapcsolat azért él, 
és néhány hónap múlva megint aktív részesei leszünk a 
csoportnak. Így volt ez az idősebb fiunk, Patrik születé-
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sekor is, és az ő jelenlétét is teljesen jól megszokta 
mindenki, nem volt zavaró, hogy velünk együtt vacso-
rázik, vagy hogy egy gyors fürdetés is lezajlik a beszél-
getés közben. ☺ 
 
 

Házicsoport Nagy Péteréknél 
 

A hétfői házicsoport Nagy Péter és Évi otthonában mű-
ködött. Csoportvezető: Nagy Péter testvér. Akik jelent-
keztek: Magyar Bernadett, Mikolics Anikó, Pap Viola, 
Simon Dávid. 

A házigazdák élményei: 

Péter: 
Miért jelentkeztem?: Vezető voltam, illett ott lennem... 
Vezetést pedig azért vállaltam, mert szeretem a kötetlen 
beszélgetéseket, mások látásának, életének megismeré-
sét. Mindig sokat épülök ezáltal, van, hogy bátorít, és 
van, hogy megszégyenít. Életem ilyen közösségi élmé-
nyei megtanítottak pl. másokkal türelmesebbnek lenni, 
hiszen meglátom, hogy milyen sokfélék, sokszínűek Is-
ten teremtményei. 

Mit vártam?: A szokásos élményeket. 
Mit tudtam adni?: Helyet, témákat és szabad at-

moszférát a jó beszélgetésekhez. 
Mit kaptam?: Erősödő baráti kötelékeket, élményt. 
Milyen témákról beszélgettünk?: Zömmel az előző 

héten minket ért hatásokról, eseményekről beszélget-
tünk. Jó volt ezeket, és terveinket, kérdéseinket meg-
osztani egymással, és imádkozni. 

Milyen meglepetésekben részesültem?: Nem emlék-
szem ilyenre. 

Milyen tanulságokat vontam le a saját életemre néz-
ve?: Hogy életem végéig szükségem lesz ilyen mikro-
közösségekre. (bár ezt már korábban is tudtam) 

Milyen hasznát látom a nagy gyülekezetre nézve?: 
Nekem ez nem valami újdonság, amit ideje bevezetni. 
Ez a gyülekezeti életem normális része. Őszinte legyek? 
Szerintem sokat veszít az, aki ebből kimarad, és vesztett 
eddig is, fog ezután is, de bármikor megéri bekapcso-
lódni. Viszont tudomásul veszem, hogy nem mindenki 
fog, ugyanúgy, ahogy a délutáni istentiszteletek kiha-
gyásával, vagy fiatalok esetében az ifire járás mellőzé-
sével is sokat lehet veszteni, mégsem százszázalékos a 
látogatottság. Erre egyelőre nem látok megoldást. 
 
Évi 

Miért jelentkeztem? 
Amikor Petivel albérletet kerestünk, egyik fő szempon-
tunk volt a választásnál az is, hogy megfelelő hely le-
gyen egy házi csoportnak. Most, hogy nálunk lehettek 
az alkalmak, Isten egy nagy „álmunkat” teljesítette be. 
Halleluja! 
 
 

Mit vártam? 
Mivel már régebben is jártam házicsoportra, és az ifit is 
egy nagy házicsoportnak tartom, tudtam, hogy nagyon 
jó lesz, akármilyen formátumban is!!! 

Mit kaptam? 
Sajnos a gyülekezetben elég kevés idő van arra, hogy az 
alkalmak után beszélgethessünk drága testvéreinkkel, 
vagy éppen kapcsolatokat építsünk. 
Ezért külön áldásnak tekintem, hogy házicsoporton még 
jobban megismerhettük egymást akár szokásaink meg-
osztásával, akár az Ige alapján mély beszélgetésekben. 
A közös imádságokat szerettem a legjobban! Sokat 
épültem! Nagyon tetszett, hogy egymás terheit hordoz-
tuk imában az egész héten. Saját ügyünknek tekintettük, 
hogy közbenjárjunk a másikért. 

Milyen tanulságokat vontam le a saját életemre néz-
ve? 
Szerintem kell, hogy egymást erősítsük, kapcsolatokat 
építsünk, és hogy tudjunk a másikról. Mindezt úgy, 
hogy nem klikkesedünk, hanem építjük a saját gyüleke-
zetünket. 
 
Magyar Bernadett testvérünk beszámolója: 
Nagy öröm volt a szívemben, amikor a házicsoportok 
indulása hirdetésre került a gyülekezetben. Már régóta 
szerettem volna egy olyan alkalmon részt venni, ahol 
pásztorolnak minket-engem-egymást. Ahol épülünk és 
gyógyulunk, békességben és őszinte légkörben tölthet-
jük az időt. 1-2 órára letehetem a terheimet az Úr elé. 
Onnan már nem egyedül veszem vissza, de én sem csak 
a sajátomat veszem fel. 

Már egymás meghallgatása is segített abban, hogy a 
bezárt gondolataimból kilépjek. A hangos imádságok 
sokfélesége is gazdagította az alkalmakat és emelte fel a 
tekintetemet Mennyei Uram felé. ☺ Amikor énekeltünk 
Istennek, örömünk és dicséretünk volt a dallamban és a 
szavainkban is. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy áldozatokat is 
kellett hoznunk az alkalmakért. Az időmből, odafigye-
lésemből adhattam és gyakorolhattam, hogyan alkal-
mazkodjak másokhoz egy csoportban. Az előítéleteimet 
is Istennek kellett adnom, és átéltem, hogy az „Úgysem 
értenének meg!”hogyan változott át, „Nahát, tényleg 
megértik.”-re. Azt érzem, hogy amit a Krisztus testében 
– az egyházban szeretnék kapni, de vasárnap délelőtt 
nincs rá mód és idő, annak egy részét volt lehetőségem 
átélni a házicsoportban. És ezt nagyon köszönöm! ☺ 
 
 

Házicsoport a Novák házaspárnál 
 

A keddi házicsoport a Novák házaspár otthonában gyűlt 
össze. Csoportvezető: Ádány Mihály testvér. Akik je-
lentkeztek: Bencsik István, Kissné Kati, Kiskőrösi Jó-
zsef, Sonkolyné Ági, Veress Tünde, Zsigovicsné Éva. 
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A házigazdák, Péter és Irén élményei: 
 

Kiváltságnak tartjuk, hogy a „házankénti összejövetel” 
a mi otthonunkban lehet. 

Jó találkozni a hétköznapokban is a testvéreinkkel. 
Jó aprópénzre váltani a vasárnap halott Igét Misi 

provokatív kérdései alapján. 
Jó jobban megismerni egymást. 
Jó együtt örülni, és jó egymás terheit megosztani és 

segíteni annak hordásában. 
Jó egymásért imádkozni. 
Jövőre nézve jó lenne, ha előszobája lehetne házi 

csoportunk azoknak, akik még egyáltalán nem járnak 
gyülekezetbe, vagy csak ritkán. 

Ha jobban engednék a Szentlélek általi közbenjáró 
imádságnak a gyülekezetünkért, a misszióért, népün-
kért, országunkért. 
 
Kiskőrösi József testvérünk írta: 
 

Amikor a lelkipásztor testvér kihirdette, hogy „kísérleti 
jelleggel”, 6-szori alkalommal házi csoportos imakö-
zösségeket szerveznek, csoportonként kb. 8 fővel, akkor 
rögtön elhatároztam, hogy jelentkezni fogok az egyik 
csoportba. A jelentkezést persze az utolsó pillanatra 
hagytam, remélve hogy sokan fognak jelentkezni, így 
udvariasságból lehetőséget kívántam hagyni más testvé-
reknek. Csalódtam, mert nem volt túljelentkezés. 

Számomra a házicsoportos imaközösség nem volt új, 
mert a megtérésem után még az előző gyülekezetem-
ben, Újpesten idősebb testvérek meghívtak egy ilyen 
házi-imacsoportba. Nagyon jól éreztem ott magam, a 
testvérek annak ellenére, hogy fiatal voltam egyenrangú 
félként kezeltek, elmondták családi problémáikat, ami-
ért közösen imádkoztunk, majd később a visszajelzés-
kor együtt örültünk az ima meghallgattatásért. Együtt 
tanulmányoztuk a Bibliát, sok értékes hitbeli tapasztala-
ton alapuló hozzászólást hallgathattam a testvérektől, 
amire még most is emlékszem. 

Később, amikor a Budai Gyülekezetbe kerültem az 
ifjúság is tartott házi csoportos imádkozási alkalmakat, 
melyeken én is részvettem, nagyon áldásosak voltak. 
Ilyen előzmények után tulajdonképpen céltudatosan ér-
keztem az első imaalkalomra. Nem csalódtam. Novák 
testvérék, Péter és Irénke nagy szeretettel fogadtak 
minket, és ez kitartott az utolsó összejövetelünkig. 
Minden alkalommal kedveskedtek süteménnyel és teá-
val. Én egy kicsit zavarban voltam, mert sajnáltam őket 
hogy ezzel terheljük őket. 

Az első alkalom egy kicsit döcögve indult, mert csak 
a három férfi jelentkező tudott elmenni, a nőtestvérek 
nem értek rá. A következő alkalmaktól kezdve szinte 
majdnem teljes létszámmal jelentünk meg. Meglepőd-
tem, hogy már az első alkalomtól kezdve nem volt fe-
szélyezett a légkör. Mindenki őszintén elmondta a vé-
leményét, az imakörvezető, Ádány Mihály testvér időn-
ként kissé kiélezett „provokatív” megadott témáiban. 
Ilyen volt pl., hogy vasárnap legyen-e közös imaóra? 
Vagy ennek a szerepét több kiscsoportos imádkozás ve-
gye át? Megegyeztünk, maradjon meg továbbra is, nem 
baj, ha vannak alternatívák is, ki hol érzi jobban magát 
oda csatlakozzon. 

Rendszeresen az ajánlásnak megfelelően beszélget-
tünk a vasárnap délelőtti igehirdetés témájáról. Imád-
koztunk egymásért, családi problémáinkat az Úr elé 
hoztuk, kérve a felülről jövő segítséget. Olyan témákról 
is beszélgettünk, amiről az imaházban istentisztelet előtt 
vagy utána sohasem: mi a véleményünk arról, hogy már 
Európában is egyes országokban engedélyezik a homo-
szexuálisok házasságkötését és gyermek örökbefogadá-
sát. Mit tennénk akkor, ha egy homoszexuális, vagy 
leszbikus személy akarna csatlakozni a gyülekezetünk-
höz? Azonos álláspontot alakítottunk ki, egy testvérnő 
megjegyezte, hogy ez betegség is. Egyik alkalommal a 
férfitestvérek a napi aktuális politikával is foglalkoztak. 
Észrevettem, hogy a testvérek között van egy kis politi-
kai véleménykülönbség, de ez nem okozott problémát, 
továbbra is megmaradt köztünk a testvéri szeretet, ezzel 
is példát mutatva a világi politikusoknak. Minden ösz-
szejövetel végén Irénke egy összehajtott papírra felírta a 
nevünket, és egy tálból ki kellett húznunk egy nevet és 
érte egész héten át imádkoztunk. Olyan jól éreztük ma-
gunkat, és annyira áldásosak voltak ezek az alkalmak, 
éreztük, hogy az Úr Jézus itt van velünk, hogy elhatá-
roztuk szeptemberben folytatni fogjuk. Voltak, akik 
annyira lelkesedtek, hogy nyáron is folytatni akarták. A 
várakozásnak megfelelően rám komoly hatást gyakorol-
tak ezek az imaközösségi alkalmak. Amikor találkozom 
imatársaimmal, sokkal közelebb tartozónak érzem ma-
gamhoz őket. 

A hétköznapokban is sokat foglalkoztattak az alkal-
makon elhangzott témák és az elhangzott testvéri véle-
mények. Én úgy éreztem, hogy kimondottan jó hatással 
van rám, és lelkileg is felüdítő és megerősítő az ilyen 
együttlét és közös, majd az otthoni imádkozás. Vélemé-
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nyem szerint, ha a gyülekezetben sok ilyen házi csoport 
alakulna, az egész gyülekezet megújulna. 

Éreztük, ahogy az Úr Jézus mondta ahol ketten vagy 
hárman (vagy még többen) összejövünk az Ő nevében, 
Ő ott van. Ezt mindannyian éreztük, hála legyen az Úr 
Jézusnak érte. 
 

Sonkolyné Ági gondolatai: 
 

Nagyon örültem, amikor kihirdették, hogy lehetőség 
van házicsoportok megalakítására. Miért is jelentkez-
tem? Talán elsősorban azért, hogy közösségben lehes-
sek másokkal. Vonzó volt számomra hogy olyan testvé-
rekkel is együtt lehessek, más formában mint az isten-
tiszteleteken, akikkel keveset vagy szinte soha nem be-
szélgettem. Kicsit izgultam is emiatt, és azért is, mert a 
munkámból kifolyólag tudtam, hogy nem lehetek ott 
minden alkalommal. Nem szerettem volna „közösség-
zavaró” lenni emiatt, de azt sem akartam, hogy kima-
radjak ebből a lehetőségből. Éppen ezért rendkívül jól 
esett és szeretettel töltött el az, amikor feltették nekem a 
kérdést, hogy a következő alkalomra el tudok-e menni. 
Sajnos nemmel kellett válaszolnom, és akkor a legna-
gyobb meglepetésemre, mindenki egyetértésével áttet-
tük az alkalom időpontját másik napra, amikor el tud-
tam menni. Annyira jó érzéssel töltött ez el, és olyan 
hálát és szeretetet érzetem a csoport minden tagja iránt 
emiatt, ami bennem igazán megerősítette, hogy a gyü-
lekezetünk valóban egymásra figyelő, rugalmas szerető 
tagokból áll. 

A beszélgetéseket Ádány Mihály testvér vezette, és 
többnyire az előző vasárnapi istentiszteletekhez kapcso-
lódóan tett fel kérdéseket. Az összejövetel minden pil-
lanatát élveztem, éreztem Isten lelkének jelenlétét. 
Rendkívül őszinte és nyílt beszélgetések zajlottak az 
Igéről, az életről, és voltak eszmecserék különböző látá-
sokról, megtapasztalásokról. Az első alkalommal némi-
leg zavarban voltam, de hamar felengedtem, mivel azt 
tapasztaltam, hogy bár a látásunk nem mindenben 
egyezik, de a testvérek olyan türelmesen, szeretettel 
hallgatták meg egymást, hogy ki lehetett alakítani az 
őszinte légkört. Senki nem torkollta le a másikat, nem 
akarta erőszakosan meggyőzni a saját igazáról, kedve-
sen és elfogadóan vettek minden gondolatot. Sokat 
épültem, és sok szeretetet kaptam, és remélem adtam is. 
Novák testvérék igazi házigazdaként gondoskodtak az 
ottaniak kényelméről, és bár egyáltalán nem volt elvá-
rás, de mindig volt az asztalon tea és némi harapnivaló. 
Számomra különleges hangulata volt, és komolyan vár-
tam, mikor lesz már a soron következő alkalom. A kö-
zös imádságok tele voltak szeretettel és a Szentlélek ál-
tali könyörgésekkel. Egyetlen baj volt csupán: nagyon 
hamar elszaladt az idő esetenként is, és összességében 
is. Sajnáltam, hogy vége lett, és nagyon bízom benne, 
hogy ha az Úr akarja és élünk, a júniusi alkalom nem 
volt az utolsó, és a csoport tagjai is szeretnének ősszel 
újra együtt lenni. 
 

Zsigovicsné Éva beszámolója: 
 

Jelentkezés: 
Nem iratkoztam fel, de Sonkoly Ági olyan lelkesen 
számolt be az élményeiről, hogy a 4. héten csatlakoz-
tam a csoporthoz. Vonzó volt az egyezség, amit a töb-
biek az első alkalommal kötöttek, hogy nincs kritizálás, 
negatív véleménynyilvánítás, igyekeznek bibliai építő 
módon hozzáállni a témákhoz, egymáshoz. 
Elvárni, adni, kapni: 
Feltételeztem az őszinteséget és nyitottságot, a magam 
részéről is ezt tudtam adni, de mindenki törekedett erre. 
Témák: 
A beszélgetések alapgondolatai az előző vasárnap dél-
előtti főcímből eredtek, de ennél sokkal több témát is 
érintettünk, melyek menet közben merültek fel. 
Haszon: 

– Baráti légkörű beszélgetés. 
– Konkrét imatéma egy hétre. 
– Felszínességtől mentes imádságok. 
– Egy-egy téma másként látása a különböző vélemé-

nyek megismerése révén, ezáltal a berögzült szokásaim-
tól felszabadulhatok. 

– A kegyesség becsapós látszatát kikerülve provoka-
tív kérdésekre való válaszadás késztetése. A kérdésekért 
köszönet a csoportvezetőnek, Misinek!! Tanulságos 
volt rájönnöm, hogy mindenről kell véleményemnek 
lenni, még ha kellemetlen is a téma (pl.: lábmosás gya-
korlata, homoszexuálisokhoz való hozzáállás, vitatko-
zás szükségessége, stb.). Vagy mellette állok, vagy el-
lene vagyok, vagy be kell ismernem, hogy bizonyos 
problémakörökben bizonytalan vagyok. 

– És el ne felejtsem! A finom sütemények, amiket 
hétről-hétre kaptunk a házigazdáktól! Példamutató volt 
a vendégvárásuk. A részletekben látható és ízlelhető 
volt az irántunk való tiszteletük. ☺ Köszönjük! 
Meglepetések: 

– Elfogadás. Nem kellett kakukktojásnak éreznem 
magam, mert eltér a véleményem a másikétól. 

– Képesek voltunk sokkal nyitottabbak lenni egymás 
iránt, mint az imaházban. 

– Kevés volt a 2 óra! Nem jutottunk a kérdések vé-
gére, mert az idő miatt be kellett fejezni az alkalmat. 

– Heti imatémámmá vált valaki, akinek a nevét húz-
tam. 

– „Gyors” imameghallgatások. 
Tanulság: 

– A szorosabb kapcsolattartás révén elszámoltatha-
tóbbá váltam, és ez jó irányba ösztönzött. 

– Felelősségteljesebb magatartást kíván, de ez nem 
teher, hanem fejlődésre való kihívás. 
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– Ha megosztom a mindennapjaim részleteit, imatár-
sakat kapok. Mások bizonyságtételén keresztül folya-
matosan épülök, és az enyémre is szükség van. 

– Egyéni fejlődésem érdeke, hogy nyitott legyek 
mások gondolkodásmódjára, látására figyelni, így meg-
akadályozhatom, hogy a saját gondolataim bezárt vilá-
gának legyek a foglya. 
Gyülekezeti haszon: 

– Erősíti a gyülekezeti közösséget. 
– Mélyebb testvéri kapcsolatok alakulnak ki. 
– Intenzívebbé válik a csoportos imaélet. 

Jó volna folytatni! 
 
 

Házicsoport Nikodémné Olgi néninél 
 

A szerdai házicsoport Nikodémné Olgi néni otthonában 
kapott helyet. Csoportvezető: Fábián Sándor lelkipász-
tor testvér. Akik jelentkeztek: Balázs Enikő, Goldmann 
Benjámin, Janák Gabi, Nagy Viola, Zsigovics Géza. 
A házigazda élményei: 
Jelenlegi lakásomban már 48 éve lakom. 9 évi házasság 
és nehéz körülmények után Isten hozzásegített bennün-
ket, hogy megvehettük ezt a lakást. Az ún. „lakásszen-
telőn” sok testvérem ott volt, hogy velünk együtt örül-
jön. Ekkor kaptam egy nagyon szép faragott táblát, 
amelybe ezt az Igét vésték: ÉN VELED VAGYOK! 
Valóban ez az ige végigkísérte az életemet valóságosan 
a mai napig. Ezen alkalom után azt mondtam az Úrnak: 
használja Ő is ugyanúgy a lakásunkat, mint az egész 
családunk. És valóban így történt: gyermekalkalmak, 
házaspári órák és főleg asszonyórák zajlottak nálunk 
hosszú éveken keresztül. Bátran mondhatom, hogy lel-
kiéletem fejlődésének nagy részét ezeknek az alkal-
maknak köszönhetem. 

Ezekben az években a Sréter-féle gyülekezetnek vol-
tam tagja. Amikor l980-ban visszajöttem a Budai Gyü-

lekezetbe, nagyon hiányoztak ezek a házi csoportórák. 
Nagyon örültem, amikor itt is bekapcsolódhattam ha-
sonló együttlétekbe, bár ez nem volt rendszeres. És 
most, hogy ilyen idős lettem és egyre nehezebben me-
gyek el valahova, kissé önző módon javasoltam Fábián 
testvérnek, hogy jöjjenek hozzám. Így elindult a szerdai 
csoportóra, ami változó létszámmal, de négy biztos tag-
gal működött. 

Nagyon jó dolog testvérekkel együtt beszélgetni. Jó 
dolog, hogy problémáink napvilágra jöhetnek, mert an-
nak megosztása már fél gyógyulás. Jó dolog együtt 
örülni a jó dolgoknak, mert örömünk megsokszorozó-
dik. És nem utolsósorban jó dolog együtt imádkozni 
egymásért és másokért, mert tudjuk, hogy Isten minden 
szavunkat, kérésünket hallja. Végül igazi testvérekké 
tudunk válni. Kívánom minden testvéremnek, hogy aki 
teheti, kapcsolódjon be valamelyik csoportba, hogy 
megtapasztalhassa annak minden áldását és örömét. 

 

Nagy Viola testvérünk gondolatai: 

Én abban a házicsoportban vettem részt, amelyet Fábián 
Sándor testvér vezetett. Nekünk hét alkalmunk volt, 
mert még tartottunk egy záró alkalmat is. Egy alkalmon 
nem vettem részt, az összes többin ott voltam. 

Minden héten az előző vasárnap délelőtti prédikáció 
tárgyáról beszélgettünk. Itt lehetőség volt egyéni véle-
mények elmondására is. Ezen kívül beszélgettünk sok 
minden másról is, és közelebbről is megismertük egy-
mást. Olyan eseményeket is megtudtunk egymás életé-
ből, amelyet addig nem ismertünk. Imádkoztunk a gyü-
lekezetért, valamint egymás problémáiért. 

Az alkalom végén mindig friss kalács és friss tea 
várt minket, amit Olgi készített, így testileg is felüdülve 
mentünk haza. 
 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

„Minden gondotokat Őreá vessétek…” (1Pt 5,7) 
 

Vízvezeték-szerelési, átalakítási 
munkálatok elé néztem, ami 
falvéséssel és egyéb rombolással jár. 
Ez nekem igen nagy gondot 
jelentett, ezért vittem az Úr elé, de 
sajnos ennek ellenére tele voltam 
aggodalommal. 

Mikor egyik reggel korán (ne-
gyed 7-kor) megcsörrent a telefon, 

hogy 8 óra körül jön a mesterember dolgozni, Misi fiam 
segítségét gondoltam kérni. Vártam 7 óráig, mivel nem 
akartam korán ébreszteni. A telefont menyem, Judit vet-
te fel, s mondta, hogy Misi már 6 órakor elment vidékre 
dolgozni, de rögtön mondta, hogy majd ő jön segíteni. 

Jött is, és a „rendelt időben”, mire a szerelő megérke-
zett, kész lettünk a ránk váró feladattal, a kipakolással. 

Amikor a szerelő délután 5 órakor abbahagyta a 
munkát, és egy vödör sittet is kiszedett a kádból, kér-
dezte, hogy hová viheti? Mivel én magam sem tudtam, 
mondtam, hogy hagyja ott, majd megoldjuk. Mikor 
Vilma, a sógornőm (egy házban lakunk) észlelte, hogy 
elment a szerelő, feljött és folytatta a sitt eltakarítását. 
Elővette a ház közös talicskáját, a lépcső aljához tette, 
és abba hordta le a törmeléket. Ő is a „kellő időben” 
jött, és segített. 

Aztán este 8 óra után lementem az udvarra, s arra 
gondoltam, hogy ha esne az éjjel, az nem tenne jót a ta-
licskában lévő törmeléknek. Kissé tovább mentem, és 
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találkoztam Hunyadi Sanyival, Kinga férjével. (Ők ha-
marosan lakótársaink lesznek a házban, és a felújítás 
miatt sokszor megfordulnak ott. Kértem a segítségét, és 
ő a saját sitt halmukhoz vitte az én egy talicskányi tör-
melékemet. A „rendelt időben”. 

Másnap a WC-ben folytatódott a „rombolás”. Mikor 
a szerelő abbahagyta a vésést és a fúrást, (újra rengeteg 
törmelék lett) lement a kocsijához, útközben keresztez-
ték az útjukat Judittal, aki jött felfelé a kaputól. Amint 
látta, hogy mi a helyzet, fogta a vödröt és a lapátot, és 
hordta le a sittet. Megint volt segítség a „rendelt idő-
ben”. 

A következő nap a burkoló kezdett dolgozni, de ő 
már nem hagyott maga után annyi szemetet, de azért 
még így is volt mit takarítani. Neki is álltam fél kézzel 
(jobb kezemen égési sérülés volt), és úgy-ahogy, erőm-
höz képest (mert az is csekély) végeztem a munkát. 

És megint a „rendelt időben” másnap, váratlanul 
megjelent Anikó lányom és vele két unokám, és elvé-
gezték az aprólékos, alaposabb takarítást. 

„Én fel se foghatom, mily jó az Úr, 
Az ajkam zeng hála halleluját, 
Nyelvem Róla szól!” 
Ennek az éneknek a szövege, dallama zsongott ben-

nem. Meg a Lukács 12,30: „a ti Atyátok pedig tudja, 
hogy néktek szükségetekre van ezekre.” 

„Semmi felől ne aggódjatok” – és én mégis aggód-
tam, és ennek ellenére, kegyelemből a maga idejében 
minden megoldódott. 

Legyen hála az én mennyei Atyámnak, s kérem, 
hogy teremtse meg ajkamon a hála gyümölcsét. (Ézs 
57, 19) 

 
 

„Ha mint a gyermek, olyan nem leszel…” 
 

A fenti cím Túrmezei Erzsébet: Eddi című versének 
utolsó sora. 

Az Úr Jézus az Ő gyermekeinek nem ígérte azt, 
hogy életútjuk mindig sima lesz, csak azt, hogy Ő min-
dig velünk lesz. „Bízzatok!” – hangzik felénk a bátorí-
tás. A hívő embernek is bizonytalanná válhat a munka-
helye, s mint három gyermekes családapa keresgél, ta-
pogatózik már előre, eddig eredménytelenül. 

Egyik este, miközben a gyermekek játszadoznak a 
szőnyegen, a szülők erről a kérdésről beszélgetnek, s 

valamelyikük úgy nyilatkozott: „ha valakinek nincs va-
lamiféle kapcsolata…, s nekünk nincs.” 

Erre a legnagyobb (a 6 éves!) gyermek felkapja a fe-
jét: 

– Dehogy nincs! 
– Hát ki? – kérdezi a szülők egyike. 
– Hát az Úr Jézus, a jó Isten! – hangzott a válasz. 

Ádány Mihályné Annuska 

 
 

 Eddi 
 

Napsugaras vasárnap reggelen 
a villamos sárgán megáll velem. 
A kis téren keresztülsietek. 
Iskola vár. Iskolásgyerekek. 
Elhagyom az arany-sugárözönt, 
és csendülő „Erős várunk!“ köszönt. 
Állok az ünneplőbe öltözött 
pöttöm fiúk, pici lányok között. 
Szívünkből ének, imádság fakad 
és elhagyja a komor falakat. 
Száll, száll a kéklő magasságon át. 
Keresi Istennél az otthonát. 
 
Iskola ez. Tanulunk valamit. 
Nyitva a Bibliánk. Hinni tanít. 
Elolvassuk a szent történetet, 
ahogy a nép ezrével sietett 
hallani a Mester szelíd szavát… 
s a pusztaságban, ahol rátalált, 
nem volt kenyér.  

Csak egy fiúgyerek 
vitt két halat s öt árpakenyeret. 
S ötezrek mind jóllaktak vele! 
Hogyan lettek még kosarak tele 
az eledellel, ami megmaradt 
a kék galileai ég alatt! 
 
Évi kételkedik. Az nem lehet! 
Hogy ennék öt kenyérből eleget 
ötezer ember. Nem sok egy falat, 
annyi sem jut egynek, s dehogy marad! 
Fürtös fejébe ez sehogy se fér. 
Jól tudja ő, hogy mennyi egy kenyér, 
és megtanulta, mi az egyszeregy. 
Akárhogy számolgat, most mégse megy. 
 
Nem látja Jézust. Hiába az egész. 
De máris ugrik, bátor harcra kész 
a másodikos, szőke kis Dezső. 
Jézus tette! Mindenre képes Ő! 
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Ha egy darab kenyér lett volna csak, 
akkor is elég, akkor is marad, 
akkor is megcselekszi a csodát, 
és ezereknek táplálékot ád! 
 
Eddike is nagyon jelentkezik. 
Felém mutatja csöpp, rózsás kezit 
– Csak egy falat sima gyerektenyér – : 
„Ha ekkora lett volna a kenyér!“ 
(kisujjából mutat egy darabot): 
„Ha ennyi kenyér lett volna csak ott: 
az ÚR Jézusnak nem nagy valami 
ötezret ennyiből jóltartani!“ 
 

 

Boldogan, mosolyogva hallgatom. 
Napsugár csillan be az ablakon. 
Ó, most kilesett bennünket a nap! 
Látta, hogy Eddiék tanítanak. 
 
Hisz bárha mind idesereglenék 
ez a hitetlen, koldus nemzedék 
és megtanulná, mért olyan szegény, 
elsős kis Eddi gömbölyű kezén! 
Én, a tanítvány boldogan lesem. 
Csak egy áment mondok még csendesen. 
– Napfény nevet be a nagy ablakon. – 
Hazafelé is elmondogatom 
az új leckét… A Mester adta fel: 
„Ha mint a gyermek, olyan nem leszel…“ 

Túrmezei Erzsébet 
 
 

Az olvasás öröme 
 

A gyülekezetünkben a párkányra 
kirakott könyvek között válogatva, 
olyan jókat lehet találni, hogy 
érdemes elolvasni őket. Amit még 
nem ismerek, azt el szoktam vinni, 
és annyira lekötnek, hogy alig tu-
dom letenni őket, de a szemem 
figyelmeztet, hogy most már elég, 
mert összefutnak a betűk. 

Akiknek jó szemük van, azoknak ajánlom, hogy 
szokjanak rá az olvasásra, mert az frissíti a lelkünket. 
Amiket elolvasok, félreteszem, és elajándékozom. 
Egyik szomszédasszonyomat, Erzsikét kérdeztem, hogy 
szeret-e olvasni, mert tudnék neki jó könyveket adni. 
Azt válaszolta, hogy jó, elfogadja. Tudtam, hogy temp-
lomba jár. 

Összeszedtem egy szatyorra való könyvet, nagyon 
megköszönte. Volt közte a TV műsorok romboló hatá-
sairól szóló könyv is, ami engem is megrázott. Később 
találkoztam Erzsikével az úton, beszélgettünk, nagyon 
dicsérte a könyveket. Különösen ezt a Tv műsorost, ami 
megrázta őt is, mivel egyedül él, özvegy. Azt mondta, 
hogy rögtön fogott egy kést, és elvágta a TV zsinórját, 
azóta nem néz TV-t. 

 

Megdöbbenve mosolyogtam, és mondtam, hogy Er-
zsike, te jobb keresztény vagy, mint én, mert én nem 
vágtam el a TV zsinórját. A híradót szoktam nézni, mert 
érdekel, hogy hogyan teljesülnek be a próféciák. 
„Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad 
az Urat.” (Zsolt 27,14) 
„Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt 
mind megcselekszi.” (Zsolt 115,3) 
„Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki 
hűséggel hívja őt.” (Zsolt 145,18) 
„Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tán-
torgó térdeket.” (Ézs 35,3) 
 

Egy másik szomszédasszonyom, Zsuzsika mindig 
megáll velem beszélgetni, és panaszkodott, hogy 35 
évet dolgozott a Rádiónál és elküldték. Neki is ajánlot-
tam a lélekerősítő könyveket, a Mannát, a Vetés és Ara-
tást is. El is vitt mindegyikből. Háromszor beszéltem 
vele ezekről, és azt mondta, hogy eddig keresztrejtvényt 
fejtett mindig, de most már nem érdekli, mert alig tudja 
letenni a jó olvasmányokat, a TV-t se nézi. 

Azt mondta: Úgy tessék elképzelni, hogy csodálko-
zom magamon, hogy megváltoztam. 

Az Úré legyen a dicsőség! 
Kovács Józsefné Anna néni 

 

 Boldog születésnapot, gyerekek! 
 

Szeretettel köszöntjük a júliusi és az augusztusi születésnaposokat! 
 

Egyed-Kiss András (júl. 20.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), Ádány Máté 

(júl. 29.), Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 
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BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Bocska Istvánné (Békefi Eszter) 
(1923 – 2013) 

 
Esztike néni 1923. november 23-án született hívő bap-
tista családba. Hat testvére volt, hatukból már csak a 
legfiatalabb, Debóra él. Dolgos, Istenszerető szülei 
mindent megtettek azért, hogy a testvérek is hívő bap-
tista szellemiségben nevelkedjenek, ami Isten segítsé-
gével meg is valósult. Esztike néni 20 éves korában fo-
gadta el az Úr Jézust személyes megváltójaként, és az-
óta is hívő emberként élte életét, töretlen hittel Megvál-
tójában, egészen haláláig. 

Tagja volt a hévízgyörki, majd az aszódi, és élete 
végéig a Budai Baptista Gyülekezetnek, ahol az ének-
karban szolgált egészen addig, ameddig egészségi álla-
pota megengedte. 

1949-ben házasságot kötött Bocska Istvánnal, akivel 
annak haláláig, 1999-ig boldog házasságban élt, és ne-
velte fogadott fiát, Róbertet. 

Általános és középiskolai tanulmányait Aszódon vé-
gezte, majd Gyulán elvégezte a Vöröskeresztes Nővér-
képzőt. Ezt követően nyugdíjba vonulásáig szinte egész 
életében az egészségügyben, ágy mellett dolgozott. A 
betegek szerették, különösen vidám természete miatt. 

Az idő múlásával szaporodtak a dédunokák, akik 
nagycsaládként vették körül a Dédit, szeretettel hallgat-
ták történeteit, meséit, egészen addig, ameddig tavaly 
téltől már kórházi ellátásra nem szorult. A dédunokák, 
ők négyen vannak, tavaly karácsonykor is karácsony 
ünnepséget rendeztek betegágyánál, szeretettel, de jó 
nagy zsivajjal. 

A kórházban, ameddig állapota megengedte, a Bibli-
ából olvasott fel betegtársainak, és hitéről bizonyságot 
tett sorstársainak. 2013. május 15-én a Mennyországba 
költözött. 

Kedves halottunkat a feltámadás reményében 2013. 
június 5-én kísértük utolsó földi útjára. 

dr. Bocska Róbert 
 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyermekbemutatás 
 

„Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye 
rájuk a kezét, és imádkozzék értük.” (Mt 19,13) 
 
Ez az ige szólt július 7-én imaházunkban. 

Ugyanis ünnep volt, hiszen egy újszülött kis-
gyermeket hoztak el bemutatni az imaházba szüle-
ik. 

Együtt örült a gyülekezet Sonkoly Tamással és 
Anninával, amikor lelkipásztorunk áldáskérő imát 
mondott második kisfiúk, Dávid és a család egé-
szének életére. 

Kívánjuk, hogy a jó Atya kísérje ennek a kis-
fiúnak is a felnevekedését! 

 

A nyári hónapokban a gyülekezetünkbe járó gyermekes családoknak szeretnénk azzal kedveskedni, hogy a 
délelőtti istentisztelet ideje alatt a gyermekek részére gyermekvigyázást biztosítunk. Akik szeretnék ezt 
igénybe venni, azok a karzati ruhatárban találkozhatnak délelőttönként az ott várakozó ügyeletes gyermekvi-
gyázó testvérrel. Ő kb. 10:15-ig vár, majd utána a gyermekekkel felmegy a bibliaköri termekbe, és ott felügyeli 
a játékot. Szeptembertől tovább folytatódik ez a kezdeményezés. 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Menyegző 
 

 

„… és lesznek ketten egy testté.” 
 
Július 20-án a budafoki imaházban gyűlt össze az ün-
neplő gyülekezet, hogy együtt örüljünk testvéreinkkel – 
Pap Violával és Simon Dáviddal – a menyegzői isten-
tiszteleten. 

Fábián Sándor lelkipásztorunk az alkalomhoz és a 
házasulandókhoz illő igékkel (Mária éneke, Dávid 
egyik zsoltára) köszöntötte testvéreinket. A gyülekezet 
részéről dr. Novák Péter gyülekezetvezető testvér egy 
közös családi Bibliával ajándékozta meg őket. 

A jó kívánságokat az ifjúság részéről Nagy Péter 
tolmácsolta, valamint a gyülekezet nőtestvéreinek re-
ceptes gyűjteményével Fábiánné Bárány Zsuzsanna. 

Kívánjuk, hogy a most induló közös életetek Isten-
ben legyen elrejtve, és, hogy így is Urunk jó bizonysá-
gai legyetek! 

 

TALLÓZÓ 
 

NÓÉ bárkájának élethű mása 
 

 
 
Egy holland milliomos megépítette Nóé bárkájának tö-
kéletes mását. Johan Huibers a Bibliában szereplő leírás 
alapján építette a hajót, még arra is figyelt, hogy Bibliá-
ban használt ősi könyök mértékegységet használja (egy 
könyök 44,5 centiméter). 

A hajó 2012 decemberében nyílt meg a közönség-
nek, a holland Dordrecht város kikötőjében található, a 
Merwede folyó partján. Hossza háromszáz könyök (137 
méter), szélessége ötven könyök (21 méter), magassága 
harminc könyök (14 méter). 

A hajó Bibliamúzeumként működik majd, életnagy-
ságú állatszobrokat és élő madarakat tettek bele. „Va-
lami olyasmit szerettünk volna építeni, ami segít elma-
gyarázni a Bibliát” – magyarázta Huibers. 

Huibersnek nem ez az első bárkája, az első változa-
tot 2004-ben építette és turistákat szállított vele a város 
csatornáin. A mostani, jóval nagyobb bárkát 2008-ban 
kezdte el építeni. Terve még 1992-ben fogalmazódott 
meg benne, egy éjszaka azt álmodta, hogy az Északi-
tenger elönti Hollandia tengerszint alatt fekvő részeit. 

„Következő nap vettem egy könyvet Nóé bárkájáról, 
majd azt mondtam a gyerekeimnek, hogy ezt fogjuk 
megépíteni.” 

Forrás: Internet 

 
 

A fenti hírhez kapcsolódva ajánljuk a gyermekek figyelmébe a Bibliai Történetek című rajzfilmsorozatból 
Nóé történetét. A felnőtteknek pedig az Evan, a mindenható című amerikai vígjátékot, amely ugyan nem 
eredeti bibliai történetet dolgoz fel, de a bárkaépítés, mint kerettörténet szerepel benne. A kissé bárgyú 
befejezés ellenére nagyon is tanulságos „felnőttmese” az engedelmességről, a családi összetartásról, és 
Isten szavahihetőségéről. (meg persze nagyon vidám is ☺ ) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 

„Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra 
vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének 
illatját minden helyen megjelenti miáltalunk. 
Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek...” 
(2Kor 2,14-15) 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Bódi Lászlóné (júl. 22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 
Magyar Bernadett (júl. 23.) 

Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 
Simon Dávid (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
Kalla Balázs (júl. 30.) 
Kosztán Sándorné (júl. 31.) 

Jézus ismeretét nemcsak hallani lehet, nemcsak beszélni lehet róla, hanem érezni is lehet az illatát. Mindenkiből árad va-
lamilyen légkör, minél jobban megismerjük Jézust, annál jobban érezhető az Ő illata. Az Úrral való kapcsolat levegője 
érezhető beszédetekből és magatartásotokból. Lehet, hogy bennetek van Krisztus élete, de valamit tenni kell, hogy kijöj-
jön az illat. Mária összetörte az alabástrom edényt, és az illat betöltötte az egész házat. Hálaadásotok, imádságotok illata 
szálljon fel minden nap az Úrhoz. Ha Érte ég a szívetek, felszabadul Krisztus illata, és hatással lesztek mások életére. 
Úgy legyen ! 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 

„Taníts meg, Uram, a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mind-
végig!” (Zsolt 119,33) 
 
Aki nem akar olvasni Igét, az is olvashat a teremtett világból, és az Istenhez 
tartozók életéből. A mi Urunk szeretetéből fakad, hogy szól azokhoz is, akik 
nem félik az Ő nevét. Szólt az Ő saját népéhez a Tízparancsolaton keresztül, 
szól mostani népéhez a Biblián keresztül, kérdés, hogy szemünkkel, vagy 
szívünkkel olvasunk. Ha felületesek vagyunk és nem élünk jól az Igével, a 
világ azonnal észreveszi. 

Ügyeljetek arra, hogy mi folyik át rajtatok, mivel táplálkoztok, mivel töl-
titek tele elméteket. Az Örökkévaló az Ő Igéjét az Ő saját kezével írta örök 
szeretetével. Ezért tiszteljétek az Ő Szavát! 

Lukács Edit
 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők alk. 
10 óra: Istentisztelet 
18 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 
Balaton NET 2013 
Balatonszemes, 2013. aug. 21-25. 
www.balaton-net.eu 
 

Betegeink 
Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

Szabó Sándorné 
„Örvény örvénynek kiált zuhatag-
jaid hangjában, minden habod és 
hullámod átcsapott fölöttem. Nap-
pal szeretetét rendeli mellém, éjjel 
éneket ad számba az Úr; imádsá-
got életem Istenéhez. (Zsolt 42,8-9) 
 
 

Július 6-án a mennyei hazába 
költözött Menyhért Béláné 
testvérünk. A gyászoló család-
nak Istenünk vigasztalását kí-
vánjuk! 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Kalla Balázs, Kolozs Nagy János 

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


