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Jó földben 
 

Úgy szeretnék sok gyümölcsöt hozni, 
az Urat kérem, hogy erőt adjon: 
e komor korban, vész és szenvedés közt 
kegyelmének napja rám ragyogjon, 
hogy érjen bennem minden, ami jó, 
szívem harangját bízva kongatom, 
bár riasztanak sötét felhők az égen, 
a termést, Uram, elveszni nem hagyom! 

Dani Zoltán 
 
 

Itt a tavasz! 
 

Másfél héttel ezelőtt még a havas utcákon sétáltunk, ezek-
ben a napokban pedig már a tavasz illatát érezzük. Akik-
nek kiskertünk van, hirtelen ránk szakadtak a kerti mun-
kák. Itt az idő metszeni, lemosó permettel védeni a fákat a 
kártevőktől. Aztán mihamarabb pótolni az őszről elmaradt 
ásást, hiszen a konyhakerti növények legtöbbjét már már-
ciusban lehet és kell elvetni. De a házban is esedékes a ta-
vaszi nagytakarítás, hiszen úgy illik, hogy húsvétra már az 
ablakok is ragyogjanak, amikor a napfény átsüt rajtuk. 

Lelki életünk területén is vannak tavaszi teendők – 
mind az Ó-, mind az Újszövetség használ tavaszi teendő-
ket idéző képeket a lelki változás szükségességének szem-
léltetetésére. Kifejezők ezek a bibliai metaforák, ahogy a 
bibliai kor emberei, úgy mi is jól értjük. 

Milyen teendőink is vannak tehát az Alkalmazás Évé-
ben, tavasszal? Néhány – a teljesség igénye nélkül: 

1. „A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, 
de nincs mit.” (Péld 20,4). Barátkozzunk meg a gondolat-
tal, hogy itt az idő kilépni a lelki tespedtségből: A csípős 
idő ne zavarjon, ha ideális feltételekre várunk, akkor soha 
nem kezdünk el dolgozni – csak a vetésből lesz aratás! 
„Aki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, 
nem arat.” (Préd 11,4) 

2. „Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el sze-
meim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg go-
noszt cselekedni.” (Ézs 1,16) – Isten lemosó permetezésére 
nekünk is szükségünk van! A lelki kártevők bennünk is 
végzik kívülről alig észrevehető munkájukat, de a nagy 
Kertész meg tud bennünket gyógyítani! Ehhez a munkához 
néha metszőollót is használ: „Minden szőlővesszőt, a mely 
én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, 
a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümöl-
csöt teremjen.” (Jn 15,2). Akkor is, ha a metszés fáj… 

3. „Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tö-
visek közé!” (Jer 4,3) – Istentől való gondolat új lehetősé-
gek, új módszerek keresése. A termés hiányának oka lehet, 
ha olyan helyre vetünk, ami eleve eredménytelennek tű-
nik. A tövisek megfojtják a vetést – mennyivel bölcsebb 
helyette új ugart törni, mégha jóval fáradságosabb is! 
Munkánk eredményességének nem a megszokott módsze-
rekhez való ragaszkodás a záloga, hanem az Isten által 
mutatott föld megművelése. Hiszem, hogy ilyen ugar az 
utcamisszió, meg a gyülekezeti életünk kisebb közössé-
gekben való megélésének terve is. 

4. De nem mindegy az sem, hogy mit vetünk! „Amit 
vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a 
testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélek-
ből arat örök életet.” (Gal 6,7-8) – Milyen magától értető-
dő, egyszerű hétköznapi igazság ez! „Vessetek magatok-
nak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok 
magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, 
mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek. Istentelen-
séget szántottatok, álnokságot arattatok.” (Hós 10,12-13) 
– Az életet adó isteni eső csak az igazság vetésére hull! 

5. Végezzük a munkánkat reménységgel: „Legyetek 
azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a 
szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel 
várja, míg reggeli és esti esőt kap.” (Jak 5,7) 

6. Úgy kell végezni a munkánkat, mintha minden raj-
tunk múlna – tudván azt, hogy az áldás csak Tőle jön. „Én 
plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja a növeke-
dést.” (1Kor 3,6) 

Mindenki folytassa a rá vonatkozó teendők számbavéte-
lét! De nem az a cél, hogy egy teljes feladat-lista álljon elő, 
hanem, hogy azt, amit felismer, mihamarabb tegye is meg! 

Munkára fel hát! 
Ádány Mihály 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Az idei évnyitó tanácskozási órán tudhattuk meg „hivatalosan” is, amit már többen régebb óta tudtunk, 
hogy gyülekezetünkbe hozta át tagságát Horváth Ádám és Kalla Balázs testvérünk. Örömmel fogadtuk 
őket, és reméljük, hogy az Isten által kapott tálentumaikat jól fogják majd itt, Budán is kamatoztatni. 
Először egy „klasszikus” kérdezz-felelek írást adunk közre Balázzsal, majd pedig egy interjú-kiegészítést 
Ádámmal, hiszen őt már megismerhettük ebben a formában 2011-ben, a Manna húsvéti számában. 
 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen csa-
ládba születtél, kik a szüleid, 
testvéreid, hogyan és hol 
teltek gyermekéveid? Mi 
határozta meg ezeket az éve-
ket? 
1987 nyarán, Budapesten 
születtem második gyermek-
ként. Édesanyám az újpesti 
önkormányzatnál, édesapám 

az Országos Egészségügyi Pénztárnál dolgozott. Mára 
már mindketten nyugdíjasok. Bátyám bár zenei pályán 
végzett, egy autólízingelő cégnél dolgozik. 
Sajnos szüleink gyerekkorunkban elváltak, de minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy a legjobb körülmények 
között neveljenek fel minket. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél; milyen élmé-
nyeid vannak ebből az időből? 
Mivel hívő családba születtem, szüleim kiskoromtól 
fogva vittek az Újpesti Baptista gyülekezetbe, ahol a 
vasárnapi iskolai foglalkozások aktív résztvevője vol-
tam. 

Már kisgyerekként is nagyon szerettem imaházba 
járni, mert sok barátomat is vitték a szülei. Mivel a gyü-
lekezetben a fiatalok között volt egy korosztálynyi sza-
kadék, először a Tízen Túliak Társaságába jártam, ami a 
(budai) Biztos Szikla Klubnak felel meg, majd tizenöt 
évesen én is csatlakozhattam a nagy ifihez. 

A fiatalokkal nagyon sokat kirándultunk az ország 
különböző részein. Az ifjúsági táborok is úgy teltek, 
hogy a reggeli áhítat és étkezés után elmentünk egy 
egész napos túrára, ahonnan késő délután értünk vissza 
a táborhelyre, majd egy kis pihenés után volt este egy 
hosszabb bibliatanulmányozás. Talán ezen időszaknak 
köszönhető, hogy megszerettem a természetet. 
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésed? 
Azt hiszem én is megerősíthetem azt az állítást, hogy a 
hívő fiataloknak sokkal nehezebb megtérni, mint a vi-
lágból érkezőknek. Sokáig nem értettem, miért kéne 
bemerítkeznem, hisz gyülekezetben nőttem fel, próbál-
tam jó fiú lenni, olvastam a Bibliát és betartottam a 
„szabályokat”. Azaz én jó hívő fiú voltam, és nem tud-
tam, miből kéne megtérnem. 

Aztán Isten kegyelméből olyan szituációkba és be-
szélgetésekbe kerültem – hívő és nem hívő fiatalokkal 

egyaránt –, ahol egyre több kérdés fogalmazódott meg 
bennem, hogy ki is valójában nekem Isten, mit jelent 
az, hogy elküldte Jézust a Földre értem, és hogy miért 
és miből kéne nekem megtérnem. Ahogy kerestem kér-
déseimre a választ, egyre inkább megláttam, hogy én 
egyáltalán nem vagyok olyan tökéletes, mint ahogy azt 
gondoltam, és téves világban éltem. És ebben az állapo-
tomban tudott megszólítani Isten és tudta megértetni ve-
lem, hogy mit tett értem Jézus által. Így a megtérésemet 
nem lehet egy igevers, egy igehirdetés vagy egy ese-
mény köré írni. Ez egy több éves folyamat volt, aminek 
a legvégén egy bemerítési istentisztelet prédikációja ad-
ta meg a végső indíttatást arra, hogy fogadjam be Jézust 
a szívembe, adjam át neki az életemet. 

Így 2002. december 15-én Újvári Ferenc lelkipász-
tor által megpecsételhettem az Úr iránti odaszánásom. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? Hogyan látod, Isten milyen 
tálentumokkal ruházott fel? 
Ahogy nőttem, úgy vehettem részt a szolgálatokban is, 
mint szavalás, éneklés, zenei szolgálatok. Általános is-
kola végére először a harangzenekar, majd az énekkar 
tagja lehettem és szolgálhattam. 

Bemerítésemet követően a szolgálataim köre a bi-
zonyságtételekkel bővült ki. Emellett igyekeztem egyre 
többet segíteni a különféle háttérszolgálatokban. Szá-
momra a kapott talentumok köre még mind a mai napig 
nem tisztázódott le teljesen. Sokáig azt hittem, hogy 
csak a zenei szolgálatok és a háttérszervezések lebonyo-
lításában kaptam ajándékokat, de ahogy Isten a külön-
böző élethelyzeteken visz keresztül, és ez által tapaszta-
latokat szerzek, egyre inkább körvonalazódik bennem, 
hogy hogyan kellene szolgálnom mások felé. Ez viszont 
egy kettős érzést vált ki bennem, mert egyrészt örülök 
neki, másrészt félek tőle, mert nem tartom magam al-
kalmas személynek a feladatra. De hiszem, hogy Isten 
úgy formál, hogy megfelelő eszköze legyek. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahe-
lyen dolgoztál/dolgozol? 
Általános iskolai tanulmányaimat a Kodály Zoltán Ma-
gyar Kórusiskolában, majd a Pécsi Sebestyén Zeneta-
gozatos általános iskolában végeztem el. A zene mellett 
nagyon érdekelt a biológia és a környezetvédelem, így 
tanulmányaimat az Irinyi János vegyipari és Környe-
zetvédelmi szakközépiskolában, majd a Pannon Egye-
tem Környezetmérnök szakán végeztem.  

Egyetemi éveim alatt dolgoztam a Pilisi Parkerdő-
nél, Újbuda önkormányzatnál és a Fővárosi Csatornázá-
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si Műveknél. Jelenleg a Magyar Posta Minőségügyi és 
Integrált Irányítási rendszerek osztályán dolgozom. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? Hogyan formálta eddig 
jellemedet? 
Én egy elég makacs természetű ember vagyok, amin 
próbálok változtatni. Sokszor nem akartam meghallani 
a nekem nem tetsző válaszokat, és ha meg is hallottam, 
ezerszer visszakérdeztem, hogy valóban úgy van-e. Az 
életem során sokszor az Istennel való kapcsolatom is 
ilyen volt. Sokszor nem akartam meghallani, amikor 
halkan, szelíden szólt, aztán amikor határozottabb esz-
közökhöz nyúlt, sokszor sírás lett a vége. 

Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor általános is-
kolásként a nálam 5-10 évvel idősebbekkel szemben 
szemtelen voltam, míg az egyik fiú egyszer csak elka-
pott, és a bokámnál fogva kilógatott az első emeleti ab-
lakon. Először jót nevettem, mert nem fogtam fel a 
helyzetemet, aztán amikor a fiú egy pillanatra elengedte 
a bokámat, majd elkapott, nagyon megijedtem és ekkor 
fogadtam meg, hogy sokkal tisztelettudóbb leszek má-
sokkal. 

Egy másik jelentősebb próba nagy mértékben járult 
hozzá a jelenlegi jellemem kialakulásához, és ahhoz 
hogy a Budai Gyülekezetbe kerültem. Amikor úgy érez-
tem, hogy igazán jó volt az Istennel való kapcsolatom, 
adott mellém egy lányt, akit annyira szerettem, hogy el 
is akartam venni feleségül. Sajnos rám borult az úgy 
nevezett „rózsaszín köd” és ezért egyre kevesebbet fog-
lalkoztam Istennel. Amikor jöttek a próbák, mivel nem 
Rá figyeltem, nem tudtam helyesen kezelni a helyzete-
ket, így megengedte, hogy a kapcsolat megszakadjon. 

Ez olyan törést okozott az életemben, amit nagyon 
sokáig nem tudtam feldolgozni. Ezért rájöttem, hogy 
változtatásra van szükségem, és meg kell próbálnom 
továbblépni, így a József utcai gyülekezetbe mentem, 
ahol szeretettel befogadtak. Ahogy telt az idő, igyekez-
tem Istennel rendezni a kapcsolatomat. Isten kegyelmé-
ből idővel megérthettem, mi az, amit rosszul tettem, és 
mi volt az, amitől megmentett. Megtapasztaltam, hogy 
létezik helyreállás, és hogy kaphatok új utat, ahol Isten-
nek velem terve van és jót szán nekem. 

Így az Ő vezetésével kerültem a budai gyülekezetbe. 
Bevallom, nem vagyok szent, így nagyon sok hibám 
van, és mind a mai napig szükségem van egy-egy hatá-
rozottabb Isteni figyelmeztetésre, amik időről időre 
visszatérítenek a helyes útra. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
„Az Úr szólt is, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, 
vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! Mert 
ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamaro-
san célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türe-
lemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.” 
(Hab 2,2-3). Ez az ige életem elmúlt időszakában na-

gyon sokszor adott erőt abban, hogy bízzam az Úrra 
mindenemet, és Ő a megfelelő időben megmutatja, 
hogy merre kell haladnom. ☺ 

A kedvenc énekem az Evangéliumi Vegyeskarok 
304. éneke. (Halmos László: Fogadd el, Uram) Szá-
momra ez az ének egy fohász. Amikor lelkileg le va-
gyok törve, mindig emlékeztet arra, hogy elég nekem az 
Úr kegyelme, és boldog lehetek. 
– Hogyan vezetett Isten abban, hogy a mi gyülekeze-
tünkbe kérted tagságodat? 
Először 2010 őszén egy kedves meghívásnak eleget té-
ve jöttem el egy ifjúsági alkalomra, majd egy istentisz-
teletre. Mivel nagyon jól éreztem magam a közösség-
ben, rendszeresen elkezdtem járni az ifjúsági alkalmak-
ra, majd ahogy lehetőségem nyílt rá, a vasárnap délelőt-
ti istentiszteleteket is örömmel látogattam. Isten lassan 
kimunkálta bennem, hogy szeretne ebben a gyülekezet-
ben látni, és hogy itt találjam meg a szolgálati helyemet. 
– Milyen élményeid vannak eddig Budáról, az ifivel 
való kapcsolatodból? Milyen visszajelzéseket kapsz a 
testvérektől? Milyen terveid vannak? 
Jó volt megtapasztalni, hogy az ifjúság és gyülekezet 
mennyire befogadó és közvetlen. Jó volt látni azt is, 
hogy milyen összhang van a generációk között, és hogy 
a különböző szolgálati stílusokat is szeretettel fogadják 
a testvérek. 

A fiatalokkal kapcsolatos eddigi legmeghatározóbb 
élményem az ifjúsági táborhoz kapcsolódik. Nagyon jó 
volt részese lenni egy olyan egymásra odafigyelő kö-
zösségnek, ahol az egész hét folyamán összhang van. 
És a felmerülő kisebb súrlódások is szeretetben rende-
ződtek el. 

Egy olyan ifjúság tagja lehetek, ahova bátran hívo-
gathatok fiatalokat, mert tudom, hogy szeretettel fogják 
körülvenni és nagyon jól fogja érezni magát, olyannyi-
ra, hogy máskor is eljöjjön. 

A jövőre vonatkozó terveimben legelső sorban az 
szerepel, hogy szeretnék még közelebb kerülni Isten-
hez. Szeretném megtalálni azokat a szolgálati területe-
ket, ahol az Úr dicsőségére és a gyülekezet javára lehe-
tek. Emellett ha az Úr megengedi, szeretném meglelni 
azt a Valakit, akit nekem szánt és szeretnék családot 
alapítani. 
– Köszönöm őszinte válaszaidat, és ezzel az igével kí-
vánom Isten áldását magán- és gyülekezeti életedre 
egyaránt! (Pál apostol után szabadon) 

„Téged pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a 
szeretetben mi irántunk és mindenki iránt, aho-
gyan mi is szeretünk téged. Erősítse meg a szíve-
det és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi 
Istenünk és Atyánk színe előtt.” (Thesz 3,12-13) 

Ádány Judit 
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– Kedves Ádám! Hogyan vezetett 
Isten abban, hogy útnak indulj a 
külmisszióba, a Wycliffe 
bibliafordítói szolgálatába? 
Hogyan készítenek fel erre a 
mostani tanulmányaid? 
Nagyon nehéz ezt röviden 
összefoglalni, ugyan úgy, ahogy azt 
is, hogy miért jelentkeztem annak 
idején a teológiára. Most mégis 
mindkettőről szeretnék írni, mert a 

két történet összetartozik.  
Tizenhat éves voltam, amikor először felmerült ben-

nem, hogy a teológiára menjek. Egy ifjúsági angol tábor 
végére fogalmazódott meg bennem, hogy én a teljes 
idejű missziói szolgálatban szeretném leélni az életem. 
Ez egy baptista tábor volt, és a hét során átéltem azt, 
ahogy Isten engem használt néhány ott levő nem hívő 
fiatallal folytatott beszélgetésekben. Tudtam, hogy Isten 
nem véletlenül készítette elő az akkori eseményeket épp 
úgy, és hogy ez egy üzenet, vezetés az életemre nézve, 
hogy olyanok felé szolgáljak, akiket az evangéliummal 
pusztán az igehirdetések, vagy evangelizációk, bizony-
ságtételek által nem tudunk elérni. Szóval, minden vil-
lámcsapás-szerű élmény nélkül tudtam, hogy a misszió-
ban a helyem, ekkor még inkább az evangelizációs 
szolgálatban gondolkodtam… Az ez utáni két évben az-
tán, ami az érettségiig hátra volt, a gyülekezeti- meg a 
gimnáziumi-bibliaköri szolgálataim során fedeztem fel 
az ajándékomat a tanításra, és a vágyat arra, hogy má-
sokat a hitbeli növekedésre vezessek. Végül, miután Is-
ten vezetését kértem, a Baptista Teológia lelkipásztori 
képzésére jelentkeztem. Jogos kérdés ezek után, hogy 
most miért készülök mégis a külmisszióba.  

A teológiai éveim alatt a lelkipásztori szolgálat mel-
lett sokat hallottam az apologetikáról, vagyis a hitvéde-
lemről, és ez is az érdeklődési körömbe tartozott, de azt 
tapasztaltam, hogy nem nyit, hanem inkább zár Isten aj-
tókat ezzel kapcsolatban. A Wycliffe szolgálatáról is 
hallottam, a magyar egyesülettől voltak a teológián be-
mutatni a szervezet szolgálatát, és azonnal nagyon fel-
keltették az érdelődésemet: a hatalmas szükség, az ösz-
szetett feladat, és az, hogy ez milyen alapvető fontossá-
gú egy nép életében. Ekkortájt került a kezembe a 
Judson Adoniram életéről szóló könyv (baptista misszi-
onárius volt, a burmaiak felé szolgált a 19. században, 
és idősebb éveiben lefordította a Bibliát a nyelvükre), és 
más írások is a bibliafordításról. Mindezek miatt halvá-
nyan már bennem volt a kérdés, vajon Isten a külmisz-
szióban (is) akar látni engem, és ha igen, mennyi időre?  

A kérdéssel 2011 őszén kellett komolyabban foglal-
koznom. Nem csak azért, mert utolsó éves teológus-
hallgató voltam, hanem mert Láng Emese (Nigériában 
bibliafordító konzulens) szolgálati beszámolóját külön-
böző helyeken és alkalmakból háromszor is meghall-
gathattam (sok volt a véletlen). Tulajdonképpen 2011 

őszén az egyik fő imatémám volt, hogy Isten vezessen a 
további szolgálat, vagy tanulmányok kérdésében. Fon-
tolgattam a teológus mesterszak elvégzését, esetleg va-
lamilyen rövidebb missziói tapasztalatszerzést a hosz-
szabb távú szolgálatba állás előtt. Ezután következett a 
Mission-Net európai ifjúsági missziós konferencia, 
szilveszterkor. Már az első este, amikor a számtalan 
missziói szervezet standjai között sétálgattam, Isten 
megmutatta, hogy milyen sok apró dologgal is vezetett 
már a Wycliffe irányába. Aznap este a lelkialkatomról, 
személyiségtípusomról is beszélgettem egy szakember-
rel, és ez a beszélgetés is csak megerősített abban, hogy 
ez egy nekem való szolgálat lenne. A konferencia alatt 
beszélgettem magyar wycliffesekkel, és a szolgálatba 
készülőkkel is. A nemzetközi előadók közül pedig ket-
ten is felhívást intéztek hozzánk, miután a külmissziós 
szolgálataikról beszéltek, hogy aki elhívást kapott a 
külmisszióba, az ezt jelezze (felállással vagy 
előremenetellel), ezek voltak azok a pillanatok, amikor 
először határozottan ki tudtam jelenteni, hogy a kül-
misszióba hív Isten engem is. Ezt a konferenciát tartom 
a meggyőzés, vagy inkább a kijelentés utolsó szakaszá-
nak: visszanézve olyan, mintha csak annyi lett volna, 
hogy Isten azt mondta: „Igen Ádám, a külmisszióban a 
helyed, és nem csak rövid időre; és igen, tényleg a 
Wycliffe-nél.” 

Ezután kicsit utánajártam a felkészülés lehetséges 
módjainak, és mint kiderült, teológiailag elég képzett 
vagyok, azonban egy jó fordítói projekthez az adott 
nyelvet is meg kell ismerni, nem csak a nyelvtanát, ha-
nem egészében, a nép kultúrájába, társadalmába ágya-
zottan. 

Ezután kezdődött a kalandos utam az ELTE Alkal-
mazott nyelvészeti mesterszaka felé. Ezt most nem tu-
dom kifejteni, de meg kell jegyeznem, hogy számos 
csodával határos dolgot éltem át tavaly tavasszal, míg 
végül is felvettek. Alkalmazott nyelvészetet tanulni 
azért szükséges, mert sok nyelv, amelyre a Wycliffe 
Bibliát fordít, nincs feltárva nyelvészetileg, gyakran 
írásbelisége sincs – ezek megteremtéséhez szükséges az 
alkalmazott nyelvészek munkája. Másrészt a fordítás 
során a már írásbeliséggel rendelkező nyelveknél szá-
mos nyelvészeti kérdést figyelembe kell venni, hogy a 
különböző bibliai műfajokat a megfelelő elvek mentén 
fordíthassák. Végül, amikor a helyi munkatársak által 
fogalmazott szövegeket már teológiailag is ellenőrizték, 
szükséges nyelvészek segítségével felmérni, mennyire 
(jól) érthető, és értelmezhető a helyiek számára a szö-
veg. 
– Milyen terveid vannak? Mit jelentenek mostani ter-
veid a lelkipásztori szolgálatra nézve? 
Mindenek előtt szeretném befejezni az egyetemi tanul-
mányaimat, közben pedig a Wycliffe magyar egyesüle-
tének tagjává válni. Egyelőre szeretném jobban átlátni 
ezt a szolgálatot, és közben Isten vezetésére figyelve 
kiválasztani azt a projektet vagy projekteket, amihez 
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csatlakoznék. Ezután tudok majd a nemzetközi szerve-
zeten keresztül a leendő szolgálati helyemről ismerete-
ket gyűjteni, illetve, ha szükséges további tanulmányo-
kat folytatni Angliában, vagy egy másik képző köz-
pontban. Amíg viszont itthon vagyok, szeretnék minél 
több partneri kapcsolatot építeni Magyarországon, 
olyanokkal, akik szeretnének részt venni itthonról eb-
ben a szolgálatban: rendszeresen imádkozva értem, va-
lamint lelkileg és akár anyagilag is támogatva.  

A lelkipásztori szolgálatot nem vetettem el teljesen a 
terveimből. Nem tudom, hogy mennyi idő, míg valóban 
a Wycliffe szolgálatában kezdek majd dolgozni, és azt 
sem, hogy az hány évig fog tartani. Elképzelhető, hogy 
egész életemben, de lehetséges, hogy valamikor itthon, 
vagy máshol a lelkipásztori szolgálatba fogok beállni. 
Őszintén szólva, szeretnék ebben rugalmas lenni, és 
nem feltétlenül egyfajta sztereotip életpálya sémát kö-
vetni, hanem mindig arra menni, és azt csinálni, amit Is-
ten mutat. 
– Hogyan vezetett Isten abban, hogy ide kérd a tagsá-
godat? Hogy látod, Isten milyen tálentumokkal ruhá-
zott fel? Hogyan tudod ezt itt, Budán kamatoztatni? 
Amikor biztossá vált, hogy felvettek az egyetemre, tud-
tam, hogy legalább még két évet Budapesten fogok töl-
teni, és ezúttal nem leszek kirendelve egy gyülekezetbe, 
vagyis úgymond nekem kell választanom. Azt kell 
mondanom, hogy a Budai Gyülekezet volt a leginkább 
magától értetődő lehetőség: az általam már ismert gyü-
lekezetek közül ez a legközelebbi, de ez volt az is, ahol 
a legmélyebb személyes kapcsolataim voltak, sőt a gyü-
lekezet arculata, az emberek gondolkodásmódja, és az 
ifi is olyan volt, hogy nem csak azt éreztem, hogy el tu-
dom fogadni, de bele is tudok illeszkedni. Az előbbi 
mondatba pedig az még bele sem fért, hogy milyen 
kedvesen, érdeklődve, szeretettel fogadtak a testvérek, 
amikor a nyár végén, vagy épp az ősz elején ellátogat-
tam a gyülekezetbe, és hogy kiderült az is, hogy az új 
lelkipásztor is örömmel lát, sőt a bibliafordítók szolgá-
lata a szívügyei közé tartozik. Azonban nem szerettem 
volna csak ezek miatt ide járni. Habár többen is bátorí-
tottak, hogy hozzam át a tagságom, szerettem volna időt 
hagyni, hátha Isten mégis máshol akar látni, valamiért 

nem működik, stb. De hála neki, nem így lett, minden 
továbbra is rendben zajlott, és állandó szolgálatot is vál-
lalhattam az újrainduló Biztos Szikla Klub egyik veze-
tőjeként. Szóval időközben ez az elköteleződés is kiala-
kult a gyülekezet felé, ezek után pedig tényleg nem tud-
tam elképzelni, mit várhatnék még Istentől, mivel mu-
tassa meg, hogy itt a helyem. ☺ 

Habár a gyermekszolgálat nem tartozik a 
tálentumaim közé, tudom, hogy ebben kell gyakorol-
nom azt, hogy a hit elméleti és gyakorlati igazságait ki-
fejtsem, mert akkor értem és élem meg igazán, ha szá-
mukra is érthető módon tudom bemutatni. Emellett az 
igehirdetésben és más tanítói szolgálatban is szeretnék 
alkalmanként részt venni. A lelkigondozásra is igyek-
szem nyitott lenni: lelkigondozás alatt nem alkalmi be-
szélgetést értek, hanem azt, hogy szükség esetén valaki 
személyes odafigyelést kap, van valaki, aki egy ideig 
kíséri az életben önállóságra, szilárdságra vezető úton. 
Meglehetősen elhanyagolt terület még a szolgálataim-
ban minden ami művészet: vagyis az ének, vers, szín-
játszás. Szeretném az ezekhez kapott adottságaimat is a 
gyülekezet szükségeihez, és a saját lehetőségeimhez 
mérten kamatoztatni, de ezek módjai még kialakulóban 
vannak. Reményeim szerint a közeljövőben ezekből is 
láthatnak majd valamit a testvérek.  

Köszönöm szépen az interjút, és a lehetőséget, hogy 
a gyülekezettel az életem ezen területeit is megoszthat-
tam! 
– Mi pedig mit is kívánhatnánk neked többet ennél?! 
(szintén Pál apostol után szabadon) 

„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságté-
telt… Mert ő szabadított meg téged, és ő hívott el 
szent hívással, nem a te cselekedeteid alapján, 
hanem saját végzése és kegyelme szerint, ame-
lyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban 
adott neked. … A rád bízott drága kincset őrizd 
meg a benned lakozó Szentlélek által.” (1Tim 1,8-
9;14) 

 
 

Ádány Judit 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Debreceni Ifi-konferencia 
 
Másodszor voltam Debrecenben, s nagy reményekkel 
telve indultam el a többiekkel. De azt korántsem gon-
doltam volna, hogy Isten ennyire megáldja majd ezt a 
három napot. 

Február 1-jén, pénteken indultunk úgy három óra 
körül. Szerencsénkre végig szép napsütötte, meleg idő 
volt. Az egyetlen s talán legnagyobb problémát, a sok 
kátyú okozta az autópályán. Miután megérkeztünk s re-
gisztráltunk, Széles Csongor református lelkipásztor tar-

totta meg az első előadást és az ottani dicsőítő csoport 
énekelt. Nekem nagyon tetszett a prédikációban az, 
hogy számomra nagyon is aktuális kérdéseket feszege-
tett. A választás lehetőségéről szólt. Ez mind a keresz-
tény életre való megtérést és a megújulást is jelentette. 

Mindezek után átmentünk a Gulyás Pál kollégiumba 
ahol megkaptuk a szállást. Lefekvés előtt még sokat ját-
szottunk „gyilkososat”, „aranyásósat”, „üsd a jobbo-
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dat”. És hallgathattuk a számomra 
csodás zongorajátékot Gábrieltől, 
Virágtól és Pétitől. 

Másnap esős, borús reggelre éb-
redtünk. Szeverényi János evangélikus 
missziói lelkész tartotta a prédikációt. 
Személy szerint nekem ez tetszett a 
legjobban. A keresztyén életformáról 
beszélt. Rengeteg példát hozott, hogy 
pontosan miért és hogyan tudunk 
megváltozni, egyre jobban hasonlítani 
Jézushoz. S hogy miért is ne legyünk 
középszerű keresztyének. Mennyire 
kell, hogy égjen a tűz a szívünkben 
ahhoz, hogy merjük a családunkban is 
hirdetni az Igét. És talán ami a legjob-
ban megfogott az ez az idézet volt. 
Billy Graham mondott egyszer: „Nem az érdekli az 
evangélistát, hogy egy stadion tele van, hanem az, hogy 
a legfölső sorban üres 5 szék.” 

Délután voltak szemináriumok, melyek a továbbta-
nulással, vezetőképzéssel, abortusszal, s a párkapcsola-
tokkal foglalkoztak. Majd ezek után az Offline Band, a 
szentendrei gyülekezet dicsőítő csapata játszott nekünk. 
Ezután meghallgathattuk a debreceni mandolin csoport 
muzsikáját, ami a klasszikusoktól egészen a mai kor di-
csőítő zenéig vonultatta fel a repertoárját. 

Több színdarabot is láthattunk, 
majd az esti evangélizáció 
„Életforma forradalom” címmel zárta 
a napot a Lovardában. Persze a 
kollégiumban, mint előző este, ismét 
játszottunk, s több mély 
beszélgetésre is sor került. 

Vasárnap megint esős, borús 
időre ébredtünk. A Lovardába érve 
az első, aminek örülhettünk, az volt, 
hogy az éppen aznap 20 éves Boda 
Gábrielt felköszöntötték 
születésnapja alkalmából. Testvére, 
Boda Peti készített egy vetítést Gabó 
fényképeiből, amit a jelenlévő kb. 
500 ember látott. 

Bacsó Benjámin tartotta az 
előadást. Az új életformában való megerősödésről hal-
hattuk beszélni. Ennek végeztével úrvacsorát vettünk. 
Bár szomorúan és könnyes szemmel intettünk búcsút 
egymásnak, de örülhetünk, hogy csak egy évre. 

Délután 5 körül érkeztünk haza az imaházhoz, hálát 
adva az Úrnak, hogy a sok időjárási viszontagság között 
épségben érkezhettünk meg. 
 

Mikolics Anikó 

 
 

Vendégszolgálat Budafokon 
 

Február 24-én, vasárnap délután gyülekezetünk 
örömmel tett eleget annak a testvéri 
meghívásnak, hogy szolgáljunk együtt a 
Budafoki Baptista Gyülekezet testvériségével. 

Vendéglátóink nevében H. Kovács Gábor 
testvér, a budafoki gyülekezet vezetője köszön-
tötte az egybegyűlteket. 

Az istentiszteleti alkalmon lelkipásztorunk, 
Fábián Sándor hirdette Isten igéjét. Kiemelte, 
hogy tekintsünk minden vasárnapot ünnepnek, 
amikor a feltámadt Úr Jézust ünnepeljük, és 
figyeljünk Urunkra abban is, hogy 
megláttathassa velünk azt, hogy miben akar 
megváltoztatni bennünket. 

A két gyülekezet egyesített énekkarát a 
helyiek karnagyai, és a mi énekkarunk karnagya, 
Bodóné Polányi Tünde vezényelte. Az alkalom 

„kis” fénypontjai voltak még: Boda Gábriel énekszólója, Balázs Enikő versmondása, Sztasákné Erzsi, Nagy Péter 
és Kalla Balázs testvéreink bizonyságtételei. 

Az igehirdetés után öröm volt hallgatni az imára buzdítást és az elhangzó imákat is. 
Végül jóízű testvéri beszélgetéssel zártuk az estét, amit a budafoki testvérek által készített szeretetvendégségen 

ejtettünk meg. 
Köszönjük a vendéglátást és a szolgáló testvérek munkáját! 

Á. J. 

Fotó: Bodó Attila, további képek a gyülekezet honlapján. 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Generációk egymásért – egy igehirdetés margójára 
 
 
Ajánlott levelek a gyülekezetekbe 

Fiataloknak 
„A mi leveleink ti vagytok, amely be van írva szívünkbe 

amelyet ismer és olvas minden ember.” (2Kor 3,2) 
 
„Voltam én is fiatal” – ebből az ismert megállapításból 
indítom mondandómat. Tudom, hogy a tízen- és hu-
szonévesek öregnek tartanak. Azonban nem a múló 
évek tesznek bizonyos dolgokban élemedett korúvá, 
mint ahogyan nem okvetlenül csak azok fiatalok, akik 
húszévesek. – Régebben azt dalolták: „Nemcsak a 
húszéveseké a világ, az úton még poroszkál, nemde né-
hány korosztály”. 

Bizonyos helyzetekben, történésekben a dolgok jól 
vagy nem jól fogadása, illetve az akkor bennünk lévő 
lelkület határozza meg, hogy fiatalok, középkorúak 
vagy öregek vagyunk-e. Ebből eredően lehetnek éretle-
nül viselkedő „öregek”, és kiegyensúlyozottan, meg-
gondoltan beszélő, gondolkozó és cselekvő fiatalok. 

A rám háruló feladat azt sugallja, hogy legalább 
négy évtizedet pörgessek vissza. Idézzem meg a ma 
már „egészségesen irigyelt” húszéves koromat? Hogyan 
néztünk ki akkor? Milyenek voltunk? Rosszabbak-e 
vagy különbek, mint a mai fiatalok? Nem gondolom, 
hogy ezekre és hasonló kérdésekre választ kell adnom. 

Fiatalok! Mozgékonyak, gyorsak, erősek, szépek 
vagytok. Az élet az ifjú korban különösen csodálatos. 
Örömmel, Isten iránti hálával mondjuk: „A mi leveleink 
ti vagytok, amely be van írva szívünkbe.” A szívünkben 
hordott levél értékes, dédelgetett, szeretett, biztonságos 
helyen levő. Jó volna, ha ez megfordítva is így lehetne, 
mert „Isten családjában” így kellene lennie. Csak akkor 
van rendjén, ha így van, hogy mi idősebbek mint „meg-
sárgult” öreg levelek benne vagyunk a ti szívetekben. 

Lehet, hogy nektek nincs szükségetek reánk: maga-
biztosak vagytok, okosak. Nekünk azonban az Úrban 
szükségünk van rátok, hiszen „a mi levelünk ti vagy-
tok”. Akkor is ti vagytok, ha ez talán nem tetszik nek-
tek. Be vagytok írva a szívünkbe. A szívbe írt levelet 
nem lehet kitörölni. Nem lehet és nem is szabad. Nem 
is akarjuk… Nem engedi a szeretet. A „fájdalommal 
szülő” szülői szeretet. Voltatok olyan életkorban, ami-
kor nem tudtatok volna élni nélkülünk. Eljön az idő, 
amikor mi idősebbek vagyunk rátok utalva. Mi az elő-
deink levele vagyunk – egyenes ágiak –, ti a mi leve-
lünk vagytok családilag és közösségileg is. 

A földi élet veletek is gyorsan tovatűnik, mintha re-
pülnétek. Észre sem veszitek, és már közeledik az út 
vége. Néhány évtized, és ti lesztek „sárguló levelek”, 
amelyeket elfúj a szél. Olvassátok csak a 90. zsoltárból 
a 10-12. verset. 

Óriási a felelősségünk, mert úgy kellene történnie, 
„hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett le-
vele vagytok”. Kaptunk levelet valamikor bennetek. 
Lehetőséget az élet szolgálatára. Tiszta lapot, amelyre 
írnunk kellett. 

Az előttetek és a veletek élt mindennapjaink voltak a 
mi levélírásunk sorai. Lélekkel vagy annak híjával írt 
sorok. 

Az apostol által rögzített képben maradva elmélke-
dem irgalmas Istenem előtt. Figyelmeztetést, tiszta er-
kölcsöt, elvárható törvényt: „Tiszteld apádat és anyá-
dat” kellett volna e levélben prédikálnom. Mulasztás 
megvallása, segélykiáltás, Isten bocsánatáért való 
imádkozás került bele gondolataimba. 

Írnunk kell! Írtak a mi elődeink, írtunk mi, és ezt te-
szitek, fiatalok, akarva akaratlan ti is. Lehet jól írni, 
megragadóan, lebilincselően – egészen úgy, hogy „rab-
bá téve”… Lehet felelőtlenül, meggondolatlanul, bűnö-
sen, rosszul, úgy, hogy pusztítunk vele életeket, előre és 
messzire. Igazat kellene írnunk mindig! Nem tintával, 
hanem „az élő Isten lelkével… a szívek hústábláira”… 
– Ehhez azonban a Szentlélek uralma alatt és vezetésé-
ben kell élnünk. „Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten-
nek fiai.” 

Fiatalok! Leveleink! Mindnyájan egy úton haladunk, 
egy cél felé törekszünk. Életünkkel az utánunk jövők-
nek folyamatosan írunk. És felelősek vagyunk azért, 
amit múló évtizedek alatt „írtunk”. 

Uram! Taníts bölcs szívhez jutva számlálni napjain-
kat, hogy „az élő Isten Lelkével” írottak legyenek a mi 
szolgálatunk levelei. 

Dobner Béla 

Megjelent az 1994. évi Múlt, jelen, jövő c. kiadványban 
Közreadta: Ádány Béláné Vilma 
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Nemzedékek közti feszültségek 
 

Miért beszélünk a nemzedékek „harcáról”? 
Amit a fiatalok nem tudnak elfogadni az öregekben. És az öregek válasza erre. 

 
F: Sok idős sérelmezi azt, hogy nem vagyunk minden-
ben hasonlóak hozzájuk. 
I: „Uniformizálni” akarjuk őket „saját képünkre és ha-
sonlatosságunkra”. Próbáljuk olyanná formálni őket, 
amilyenek mi szerettünk volna lenni. 
F: Nem bírom elfogadni az idősebb generáció 
törvényeskedését: megszólják azokat, akik nem úgy él-
nek, mint ők. Márpedig nekem több lehetőségem van: 
utazás, munka, ismerősök, stb. Megszólják a káros 
szenvedélyek rabjait... 
I: Nem szeretik, hogy szigorúbb, törvényeskedőbb va-
gyok, hogy a bűnt bűnnek szoktam nevezni. 
F: Úgy gondolják, csak nekik van élettapasztalatuk, és 
mindenki más buta. Ők mindent mindenkinél jobban 
tudnak. 
I: Nem tudják elfogadni az eltelt évek megismerésének 
az eredményét, a türelmet - és ennek a tanítását, ami 
visszatart a gyors ítéletmondástól. 
I: Nem tud közelebb vinni egymáshoz az a magatartás, 
amely nem Krisztust kínálja, hanem a „bezzeg a mi 
időnkben” mintát. 
F: Az idősebb generációnak többnyire előre gyártott vá-
laszaik vannak, jobbik esetben arról beszélnek, mi hogy 
működött a saját életükben. 
I: Nem tudják elfogadni, ha a magunk valamikori fia-
talságát tekintjük mércének, és abba próbáljuk bele-
kényszeríteni őket, gondolok elsősorban az életvitelre. 
Azt sem fogadják el, amit én is szégyellek Isten előtt: a 
képmutatást. Nem hinném, hogy unalmas lenne valaki-
nek, akár ifjú hallgatónak is, a megtérésem története 
most, vagy mindaddig, amíg nekem ez az életem leg-
fontosabb napja. 
F: Nincsenek kérdőjelek a maguk életére, véleményére 
nézve. 
I: Nem tudják bennem elfogadni, hogy mindenben ne-
kem van igazam, hogy nekem mindent szabad, hogy el-
takarom Jézust, hogy nem tudom őket szeretni... 
F: Komoly hívő múltjuk mellett sokat panaszkodnak, 
aggodalmaskodnak. 
I: Nem fogadják el, ha sokat beszélek Jézusról, az igé-
ről, és nem fedi életem az igét. 
F: Nem szeretem az öregekben azt, hogy sok esetben 
kicsinyesek. 
I: Nem fogadják el, hogy túl józanul próbálok viszo-
nyulni dolgokhoz, ami az időt, energiát, anyagiakat ille-
ti. 
F: Nem nagyon ismerik a fiatalok problémáit, nem lát-
nak bele. Elítélik a másságra való törekvést. 

I: Nem fogadják el azt, ha kioktatom őket, miközben 
nem vagyok nyitott arra a MÁS-ra, amit ők képvisel-
nek. Nehezen mozdulunk az újra. 
F: Nehezen tudnak viszonyulni a fiatalság hitének, 
missziós jellegű munkájának újszerűbb formáihoz. Új 
szituációkban kell feltalálnunk magunkat. Ez csak a mai 
generáció harca, és semmi köze az 50-es évek fiataljai-
nak helyzetéhez, mások a kihívások. 
I: A kifejezési formákat, a nyelvezetet illetően kell ido-
mulni a következő nemzedékhez, a tartalmat illetően 
nem, mégha „konzervatívnak” is számít. Azt tapaszta-
lom, hogy bizonyos mértékben várják is tőlünk egy me-
der körvonalainak érzékeltetését. 
F: Talán lehetnének egy kicsit megértőbbek, nyitottab-
bak, mosolygósabbak. Hogyan tudjak odafordulni egy 
rosszkedvű, fel nem szabadult, nálamnál idősebbhez, ha 
problémáimra megoldást keresek? 
I: Naponként meg kellene újulnom a Jézus Krisztus vé-
re által, hogy életem vonzó legyen a fiatalok számára. 
F: Jó lenne egy mélyebb kapcsolat, kölcsönös elfoga-
dás, mert volna mit tanulnunk egymástól. 
I: Nem tudjuk megbeszélni örömeinket, bánatainkat. 
Ha barátok tudnánk lenni, az tetszene. 
F: Imádkozhatnának az idősek értünk, hogy fájjon sok-
sok hibánk, és tudjuk elhagyni őket az Úr segítségével. 
I: Többet kellene imádkoznom a fiatal generációért. 

Amit az öregek nem fogadnak el a fiatalokban, és 
mit gondolnak erről az ifjak? 

I: Talán nem tudják elfogadni a közösségnek azt a zárt 
és fegyelmezett formáját, melyben mi éltünk. 
F: Nehezen fogadják el, hogy lemaradozunk, nem iga-
zodunk pontosan a rendhez, nem tartjuk be szigorúan a 
programot, nem vagyunk elég fegyelmezettek (például 
beszélgetünk néha előadás, igehirdetés alatt). 
F: Elképzelhetetlen számukra, hogy a hitünket, a mi sa-
játos világunkban, ugyanolyan hitelesen megélhetjük, 
mint ők a maguk területén. 
I: Nem tudom elfogadni, hogy ítélkeznek, ahelyett 
hogy, először az illető helyébe képzelve magukat, pró-
bálnák megérteni.  
F: Talán az öregek azt nem szeretik bennünk, fiatalok-
ban, hogy felszínesek vagyunk. 
I: A fiataloknak nem szabad elfelejteniük, hogy a náluk 
idősebbeknek tartoznak egy kis szeretettel, tisztelettel, 
segítséggel, és ne felejtsék el, hogy egyszer ők is meg-
öregednek. 
F: Természetesen ennek a válaszfalnak mi is lehetünk 
az okai, amennyiben nem adjuk meg az idős korosztály 
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számára az őket megillető tiszteletet, szeretetet és gon-
doskodást. Ha mi őszinte nyitottsággal viszonyulnánk 
hozzájuk, akkor bizonyára ők is könnyebben megérte-
nének és elfogadnának bennünket. 
F: Szerintem az öregeknek tetszenek a fiatalok. Ha va-
lamit nem értenek, vagy valamiben nem értenek egyet, 
azt a kommunikáció, az ismeret hiánya okozza. Én nem 

érzem azt, hogy ne fogadnának el az idősebbek. Én is el 
tudom fogadni őket. 

Az elfogadás nem életkor, hanem szemléletváltás 
kérdése. A megértés a megtérés függvénye – mondta 
egy középkorosztályhoz tartozó. 
 

Halmen Krisztina - Kis Tükör 
Forrás: Internet 

 
 

Méreg 
 
Egyszer egy friss házaspárnak nem volt lehetősége hol 
lakni. Nem volt elég tőkéjük ahhoz, hogy egy saját la-
kást vehessenek, albérlet mellett pedig nem tudtak fél-
retenni. Csak egyetlen választásuk maradt, hogy oda-
költözzenek a férj édesanyjához, akinek elég nagy háza 
volt ahhoz, hogy ott lakjanak. Nagyon jó megoldásnak 
ígérkezett az odaköltözés, mivel jó helyen volt a ház, és 
elég szoba volt ahhoz, hogy kényelmesen elférjenek. 

Ahogy teltek-múltak a hetek, kiderült, hogy a fele-
ség és az anyós túlságosan ellentétes személyiség. Egy-
re több és hevesebb vita bontakozott ki közöttük. A férj 
gondolta, hogy ez csak egy kezdeti időszak, ameddig 
össze nem szoknak. 

Viszont az idő múlásával a 
feleség és anyós közti viszony 
egyre jobban elmérgesedett, 
már gyűlölködésbe ment át. 
Nem telt el úgy egy nap, hogy 
ne vesztek volna össze valami 
apróságon. 

A feleség kezdte megelégel-
ni a dolgot és elment az egyik 
legjobb barátnőjéhez, aki 
gyógyszerész volt, hogy szerez-
zen tőle valami olyan gyógy-
szert, aminek olyan káros mel-
lékhatásai vannak, hogy hosszú 
távon halált is okozhat vagy legalábbis gyors leépülést. 

A barátnője adott is neki egy méreggyógyszert, ami-
nek a rendszeres szedése legyengíti az immunrendszert, 
mely leépüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet. Hoz-
zátette, hogy minden reggel készítsen finom reggelit, és 
abba csempéssze bele a méreggyógyszert. Továbbá, le-
gyen mindig kedves, türelmes, végtelenül toleráns, ke-
rülje el a vitákat az anyóssal, nehogy később bármiféle 
gyanúba keveredjen, hogy őt gyanúsítsák leromlott ál-
lapota vagy halála miatt. 

A feleség nagyon megörült, hogy legjobb barátnője 
ilyen segítőkész és megértő volt. Másnap reggeltől 
rendszeresen úgy tett, ahogy azt a barátnője meghagyta 
neki. Elkészítette a reggelit, amibe mindig belecsem-
pészte a méreggyógyszert, minden fajta konfliktust el-

került, a vitás helyzetekben megértően elsimította a 
problémát, kedves volt és türelmes az anyósához. Úgy 
volt vele, hogy úgysincs neki sok hátra. 

Pár nap elteltével, az anyós mentalitása is kezdett 
megváltozni. Egyre kevesebb konfliktus helyzet állt elő. 
Végül hetek múlva teljesen megváltozott a légkör a 
házban. Elmúltak a veszekedések, és egyre barátságo-
sabb viszony alakult ki a két nő között. 

Végül az anyós már úgy tekintett menyére, mint lá-
nyára. A feleség pedig édesanyjának tekintette az anyó-
sát. Nagyon jó barátság alakult ki közöttük és egymás 
segítségére lettek a mindennapokban. Megszűnt a ve-

szekedés, furkálódás és 
piszkálódás. 

Viszont a feleségnek 
hatalmas lelkiismeret-furdalása 
lett, mivel hetekig mérgezte 
anyósát a gyógyszerrel. 
Gyorsan elrohant barátnőjéhez, 
hogy adjon tanácsot, mivel 
tudná helyrehozni a 
méreggyógyszer által okozott 
károkat. 

Barátnője pedig 
megkérdezte, hogy most miért 
gondolta meg magát. A feleség 
kétségbeesetten mondta, 

mennyire bánja, hogy ilyen szörnyűségre vetemedett, és 
hogy igazából anyósa egy nagyon jó ember, akivel most 
már nagyon jól megértik egymást. Nem győzte sorolni a 
jó tulajdonságait. 

Erre a barátnője elmosolyodott és megnyugtatta, 
hogy valójában csak vitamint adott neki, nem mérget: 
„Látod, kedves barátnőm, a szeretet jobb mindennél, 
méregnél, vitaminnál. A szeretet az, ami segített a kap-
csolatotokon az anyósoddal! Itt az ideje, hogy megtérj 
Jézushoz, mert Ő maga a szeretet! Ismerd meg Jézust, 
és őáltala megismered a szeretet valódi hatalmát és át-
formáló erejét.” 

Forrás: Internet 

 
 
 



M A N N A   2013. március 

 10

 
 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 
A januári-februári rejtvények helyes megoldásait a lép-
csőházi táblán láthatjátok. Akik jutalomban részesülnek: 

Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Se-
bestyén, Kiss Anna, Máté és Zoltán, Uri Benjámin, 
Veress Cippóra, Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Örülök, hogy újra ilyen sokan fejtettétek meg a rejt-
vényeket, és hogy felbukkantak a régi-új rejtvényfejtők 
is! Alább láthatjátok az új rejtvényeket, amelyeket a 
szokásos módon: Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel old-
jatok meg. 

Megfejtéseiteket március 24-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á. J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
márciusi szülinaposokat! 

Ádány Anna (márc. 4.) 

Ádány Balázs (márc. 11.) 

Ádány Rebeka (márc. 12.) 

Veress Hanna (márc. 29.) 

 
Óvodások (7 év alatt) 
 

Húsvét előtt ezt a képet választottam nektek. Vajon miért? Beszélgessetek erről bibliakörön és otthon is! Színezzé-
tek ki a rajzot, majd a kivágott képet (a nevetekkel együtt) dobjátok be a szokásos dobozba! 
 

 

Forrás: Isten jó! – színező 
Közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Az alábbiakban bibliai személyek neveit láthatjátok. Az első oszlopban lévők mellé írjátok oda, hogy ki volt az ap-
ja és az anyja, a másodikban pedig azt, hogy ki (kik) volt a testvére. Ha elkészültetek, akkor a kivágott rejtvényt a 
nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

Ábel: ………………………………………………….. 
Izsák: …………………….……………………………. 
József: ……………….………………………………. 
Sámuel: …………………………………………….... 
Salamon: ……………………………………………... 
Bemerítő János: ………………………………………. 

Ézsau: …………………………………………………. 
Áron: ………………………………………………….. 
Hofni: …………………………………………………. 
Péter: ………………………………………………….. 
János (apostol): ………………….,………………….... 
Márta: ………………………………………………….. 

 

Nagy iskolások ( 11 év felett) 
A bibliakörön a nagy prófétákról tanultok, így a mostani rejtvényetek egyikükhöz kapcsolódik. Töltsétek ki a soro-
kat (Károli fordítás szerint), segítenek a megadott igehelyek. Majd a szokásos dobozba a nevetekkel ellátva dobjá-
tok be a kivágott rejtvényt! 
 

 

 
1. Benjámin édestestvére (1Móz 35, 24) 
2. Jákób legkisebb gyermeke (1Móz 35, 24) 
3. Ezt kellett összetörnie Jeremiásnak (Jer 19, 1-10) 
4. Ezt írt Jeremiás a fogságban levő zsidóknak (Jer 29,1) 
5. Ide dobták Jeremiást (Jer 38,6) 
6. Jób egyik barátja (Jób 32) 
7. A Jeremiással szemben álló hamis próféta (Jer 28,1) 
8. Anna fiának a neve (1Sám 1,20) 

9. Kije volt Elkána Sámuelnek? (Sám 1) 
10. A fogságba hurcoló nép királya (Jer 25,1) 
11. A fogságba hurcoló ország (Jer 25,1) 
12. 70 évig tartott (Jer 25,1) 
13. Ebből az irányból jött az ellenség (Jer 6,1) 
14. Ezt tette a hamis próféta a járommal (Jer 28,10) 
15. Ide tette a jármot Jeremiás (Jer 28,12) 

 
Megfejtés: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Forrás: Biblia rejtvények/Közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  

márciusban 
született testvéreinket! 

 

 
Baranyai Jánosné (márc. 1.) 
Fábiánné Bárány Zsuzsanna (márc. 9.) 
Zsigovics Virág (márc. 9.) 
Illés Károlyné (márc. 10.) 
Kőszegi Józsefné (márc. 10.) 
Galambos Sándorné (márc. 11.) 
Ádány Rebeka (márc. 12.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné (márc. 15.) 
Molnár József (márc. 17.) 
Pap Viola (márc. 17.) 
Kristóf Róbert (márc. 18.) 
Pomázi Lászlóné (márc. 20.) 
Simon Ildikó (márc. 25.) 

„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére 
pedig ne támaszkodjál!” (Péld 3,5) 
 
Magától értetődőknek, jónak tűnnek dolgok, természetes gondol-
kodásunk szerint minden a helyén van, de egyszer csak megaka-
dunk, valami nincs rendben, ettől több dolog kibicsaklik. Ilyen 
helyzetben kényszerülünk arra, hogy segítséget kérjünk a Minden-
hatótól. Miért nem előbb? 

Többször kerülünk ilyen helyzetbe, hogy végre tanuljuk meg a 
teljes odaszánást. Amíg saját céljainkat akarjuk betölteni, nem tu-
dunk teljesen Isten akaratára figyelni. 

Adjatok át mindent Annak, aki meg tud oldani minden problé-
mát. Ha átadjátok magatokat Isten céljainak, beárad életetekbe 
minden áldás. Ha ezt nem teszitek meg, gátoljátok a sok jót, amit 
nektek szánt az Úr. Bátran adjátok át az Úrnak múltatokat, jelene-
teket és jövőtöket akkor is, ha aggódva gondoltok azokra. 

Kívánom, hogy legyetek bátrak arra, hogy adjátok át az irányí-
tást a legjobb Vezető kezébe! 

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: 17 óra Biztos Szikla 

Klub, 19 óra: Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján, a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 

Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 
 

Ajánló 
Szülők figyelmébe! 

Az immár hagyományos gyerek-
nyaralás Jánoshalmán, az idei év-
ben augusztus 5-10-ig lesz. 

Szeretettel ajánljuk a számítógép-
pel és internettel rendelkező testvé-
rek figyelmébe a gyülekezet hon-
lapját. Most főleg abból a meggon-
dolásból, hogy a vasárnapi prédi-
kációkban elhangzó kérdéseket – 
amelyeken mindig a rákövetkező 
héten kell(lene) gondolkodnunk –, 
itt, a honlapon a Heti alkalmazás 
cím alatt mindenki megtalálja. Így 
újra elolvasva könnyebb magunké-
vá tenni ezeket a gondolatokat, 
kérdéseket. 

Ezenkívül természetesen olvas-
hatók a gyülekezeti élet hírei, meg-
nézhetők a fényképek és az isten-
tiszteletek is. 

A cím: www.budaibaptista.hu 
 

Betegeink 
Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 

Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
„Akik az Úrban bíznak, olyanok, 
mint a Sion hegye, amely nem 
inog, hanem örökre megáll. … 
Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz 
szívűekkel!” (Zsolt 125,1,4) 
 

Apróhirdetés 
 
Hívő, katolikus fogorvos várja a 
fogproblémákkal küszködőket csa-
ládi fogászati magánrendelőjében. 
Barátságos hangulat és „földön já-
ró” árak várják a bátor vállalkozó-
kat. 
Dr. Felsővályi Alice, cím: Bp. XI. 
ker. Budaörsi út 163/b., rendelési 
idő: kedd-csütörtök délután. Beje-
lentkezni a 06-20/575-2030-as tele-
fonon lehet. Hivatkozni lehet erre a 
hirdetésre. (További információ: 
Ádány Judit) 

 
 
 

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


