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A tövis 
 

Megállok a küszöb előtt 
egy pillanatnyi torpanásig, 
mielőtt megnyílik a szám, 
a lelkemen átcikázik 
mindaz, amiért ma este 
hálára dobban a szívem, 
Uram, irgalmas Istenem! 
 
Először talán a kenyeret, 
a mindennapit; 
jótéteményeid sorát, 
a békességet, az igazit; 
és azt, hogy tudok szeretni, 
és hogy engem is szeretnek, 
hogy nem vagyok már eltévedt 
síró gyermek… 
 
Küszöbre szórtam a rózsákat, 
de meg kell állnom az ajtó előtt, 
szívem mintha megértené 
az apostolt, a szenvedőt, 
aki háromszor kért Téged, 
akinek tövis adatott… 
Lassan látni kezd a szemem, 
mint az, aki – nem aratott, 
mert nem volt elég könnyes a vetés 
az ujjongó aratásra… 
Könny ég már a szemem sarkán, 
s rádöbbenek új imámra: 
– A rózsák között, édes Atyám, 
a tövist is megköszönöm! 
Tisztábban látom szent Arcod, 
mint amikor nagy volt az örömöm… 

 
Lukátsi Vilma 

 

 

 
 

Miért kell hálát adnom? 
 

„Mindenért hálát adjatok (vagy: mindenben hálákat adjatok; 
Károli fordítás), mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a 
ti javatokra.” (1Thess 5,18) 
 
Akár itt be is fejezhetnénk a választ. Az idézett igeversben min-
den benne van. Azért, mert ez Isten akarata. És azért ez Isten 
akarata, mert ez nekünk jó. Pont. 

Mégis érdemes tovább gondolkozni a felvetett témán, mint 
ahogy az éles eszű diák, amikor öt perc alatt elvégzi a házi fel-
adatot, csupán érdeklődésből, élvezetből is tovább olvasgatja a 
tankönyvet, csak mert megteheti.  

Fogalmazzunk meg egy olyan kérdést, amit hangosan ritkán 
szoktunk, de magunkban talán annál gyakrabban: Miért van 
egyáltalán Istennek szüksége a hálánkra? Miért szorul rá a dicsé-
retünkre? Olyan lenne Ő, mint valaki, aki vágyik a bókra, a hí-
zelgő, mézes-mázos szavakra? Az 50. Zsoltárban helyre teszi ezt 
a gondolkodást az Úr: „Hiszen enyém az erdő minden vadja, és 
ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden mada-
rát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, 
mert enyém a világ és ami betölti.” Azaz: neki nemhogy a hí-
zelgő elismerésünkre, de még az áldozatainkra (pénz, idő, erő) 
sincs szüksége. Ahogy azt C. S. Lewis fogalmazza meg: „Ha el-
képzelhetőnek is tartanánk egy ilyen abszurd istenséget, ő aligha 
hozzánk, a legalacsonyabb rendű értelmes teremtményekhez 
fordulna, hogy kielégítsük vágyait. Nem akarom, hogy a kutyám 
ismerje el a könyveimet az ugatásával.” Akkor mégis miért 
buzdítanak minket újból és újból a Biblia írói arra, hogy dicsér-
jük az Urat, hogy adjunk hálát Istennek? 
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A pogány népek (és gyakran Isten népe is, amikor 
azok befolyása alá került) ezt félreértve csereüzletnek 
képzelték a hálaadás folyamatát. Az istenség adja meg 
amit kérek, én pedig bókolok, hízelgek neki. Áldozok 
neki egy kost, ő adjon esőt. Teszek pénzt a borítékba, 
Ő, meg intézze el a fizetésemelést. Ez az én feladatom, 
az meg az övé. Nos, pont ez ellen a felfogás ellen küzd 
a Szentírás. Ezt olvasom a Zsoltárok 50:23-ban: „Aki 
hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton 
jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” Az 
1Sámuel 15:22-ben pedig ezt mondja az Úr: „Bizony, 
többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófoga-
dás a kosok kövérjénél!”. 

Úgy tűnik, nem Istennek van szüksége a hálaadás-
ra/áldozatra, hanem nekem, nekünk. Úgy tűnik, Isten je-
lenlétét így tapasztalhatjuk meg a leginkább: a hálaadás 
folyamatán keresztül. Mint ahogy egy szerelmespár is 
rajong egymásért, és feltör belőlük egymás dicsérete. 
Ahogyan azt a kezdetben idézett igei kijelentésben ol-
vassuk: „Ez Isten akarata, a TI JAVATOKRA!” Úgy ér-
zed, hogy Isten hallgat? Nem hallod a hangját? Alakul-
hatna az életed jobban is? Elégedetlen vagy? Lépj Isten 
jelenlétébe a hálaadás, az ő dicsérete által! Mert ez az ő 
akarata, de nem a maga javára, hanem a TE javadra! 

Rendben, de vajon „mindenért” lehet hálát adni? 
Egyedül az idézett fordítást találtam így fogalmazni, az 
összes többi viszont a „mindenben hálákat adjatok”, 
„minden helyzetben”, stb. kifejezést használja. Az ere-
deti gondolatot tekintve is ez a helyesebb. Mert miért is 
kellene hálát adni pl. a bűneimért? Az Eboláért, vagy 
egy pusztító árvízért? Tudomásul kell vennünk, hogy 
nem minden jó, amit a jelen világban tapasztalunk. Is-
ten jónak teremtette a világegyetemet, de a bűn azóta 
pusztítja, állítja a feje tetejére azt, amint belépett az 

univerzumba. Nem baj, ha ezért nem vagyunk hajlan-
dóak hálát érezni. De hogy a körülményektől függetle-
nül mindig hálás legyek, ez egy embertpróbáló és ne-
mes feladat. Sőt, az Ige világosan fel is szólít erre! Ho-
gyan lehetek hát minden körülmények között hálás? 
Kezdetnek nem rossz, ha olyanokra irányítom a tekinte-
temet, akik nálam nehezebb körülmények között élnek. 
Ha ma reggel nehezen találtad meg az összeillő darabo-
kat a ruhatáradból, azt jelenti, hogy az emberiség leg-
gazdagabb néhány százalékához tartozol. Ha elromlott a 
tévéd, azt jelenti, hogy luxuscikkeket használsz. Nézz 
meg egy filmet szegény afrikai, ázsiai országokról. Ol-
vass Placid atya, vagy Corrie Ten Boom életéről. Mind-
járt könnyebb lesz hálásnak lenned. Na, de ha mindenki 
figyelmét egy szerencsétlenebbre irányítjuk, előbb-
utóbb elérkezünk a világ legszerencsétlenebbjéhez. Ne-
ki milyen tanácsot adjunk, kire nézzen? Az Ige erre is 
választ ad: Jézus Krisztus, az Isten Fia „megüresítette 
magát”, mindenről lemondott, értünk a mennyet hagyta 
ott! „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; 
hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő 
szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8:9) Ő 
lett köztünk a legszerencsétlenebb, a legnyomorultabb! 
Rá nézhetünk minden körülmények között… 

Igen, erre mindig hálával gondolhatsz: Jézus Krisz-
tus megmentett az örök haláltól, általa Isten gyermeke 
lehetünk! Mindent általa és Tőle kapunk. Mindenért Ő 
fizetett! Gondoljunk csak dicsőséges jövőnkre! Amint 
ez áthatja a mindennapjaidat, nem lesz olyan körül-
mény, amiben ne lehetnél hálás Istennek kimondhatat-
lan szeretetéért! Irányítsa a hálaadás az életünket, és az 
a javunkat fogja szolgálni! 

Nagy Péter 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Árvaházi találkozó 
 
Volt egyszer egy árvaház – erről természetesen már ko-
rábban is tudtam, sőt még neveket is tudtam hozzákap-
csolni, elsősorban Beharka bácsi nevét. Azt is tudtam, 
hogy az Alsóhegy utcai gyülekezet az árvaházi gyüle-
kezetből nőtt ki, annak folytatása, vagy ha tetszik jog-
utódja. Ám hogy mit is jelentett valójában azoknak, 
akik ott éltek, s azoknak, akik az ott nevelkedettek le-
származottai, erről már sokkal, de sokkal kevesebb in-
formáció jutott el hozzám. Így indultam szeptember 20-
án, szombaton az árvaházi találkozóra. 

Amikor megérkeztem, már kis csoportokban beszél-
gettek a résztvevők, s a helyben készülő gulyás illata 
fogadta a belépőt. Ismerős arcok – nemcsak a gyüleke-
zetből – és szeretetteljes fogadtatás. Amikor körbeültük 
az asztalt, Ádány Mihály köszöntése után Beharka Pál 
testvér avatott harmóniumjátéka mellett igazán frissen 
és vidáman énekelt a húszegynéhány résztvevő. S bár 

többen jelezték, hogy nem tudnak eljönni, de nemigen 
volt olyan a megszólítottak közül, akiről ne tudott volna 
valamit mondani Zsigovicsné Éva, akit a résztvevők 
tiszteletbeli árvaházi tagként kezelnek. 

Miután elcsendesedtünk Isten igéje mellett, nemcsak 
azoknak az üzenetét, jókívánságát hallgattuk meg, akik 
csak írásban tudták üdvözölni a résztvevőket, de Misi 
segítségével interkontinentális beszélgetésbe kezdtünk 
azzal a Kucsera Lajossal, akire szinte minden árvaházi 
növendék emlékezett, de ő már csak annak emlékét 
hordja, hogy éveket töltött egyszer ebben az otthonban. 
A szavakon túl valami többet is szeretett volna tenni: ő 
adta azt az összeget, amiből az ebéd készült, tehát 
mindannyian az ő vendégei is voltunk. 

Ebéd előtt különleges, izgalmas és nagyon érdekes 
információk jutottak el hozzánk a személyes beszámo-
lókból, bizonyságtételekből. S egy vidám 



M A N N A   2014. október 

 3

fényképezkedést követően számos beszélgetés követke-
zett, amelyek bennem is komoly emlékeket hagytak. 
Természetesen jó volt újra beszélgetni Pali bácsival és 
Mónika nénivel, hiszen a Beharka házaspárral nagyon 
sok emlék köt össze. De akikkel életemben először be-
szélgettem: Oláh Lajosnéval, aki éppen hazalátogatott a 

tengerentúlról, vagy Pintér 
Tiborral, aki a Budai 
Gyülekezet tagja. De az 
árvaházi gyülekezet 
lelkipásztorának lányával, 
Vida Piroskával folytatott 
beszélgetés is egészen 
biztosan sokáig emlékezetes 
marad a számomra. 

Évtizedek repültek el, ám 
azok, akik hosszabb-rövidebb 
ideig az árvaházban éltek 
kitörölhetetlen emlékként 
hordják, mi módon gondos-
kodott róluk Isten az akkori 
testvéreinken keresztül. 

Miután elbúcsúztam az igazán jó hangulatú találkozó 
résztvevőitől azon gondolkoztam: vajon a mi generáci-
ónk is megtalálta azokat az eszközöket, amelyekkel 
ilyen mély nyomokat hagyhat azokban, akik között az 
Úr Jézus szeretetét képviselheti?! 

Kulcsár Tibor 

Az ebédkészítésért és a felszolgálásért köszönet illeti a következő testvéreket: Ádány Sándor, Orsolya 
és Barnabás, Baranyai Zsolt és Júlia, Kusztor-Jurenka Krisztina és Lukács Edit. Az ebéd utáni fino-
mabbnál finomabb süteményeket a gyülekezetből több család készítette. Szolgálatukat köszönjük! 
 
 
 

 
Ifinyaralás beszámolója  

Zenés áhítat mexikói vendégekkel 

 
Gyerekek szolgálata  

Új tagok gyülekezetünkben: Berényi Csaba és Aranka 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Pilisi örömök 
 

 
 

Szeptember 28-án a pilisi (ez nem a Pilis-hegységben van) 
gyülekezet (az Albertirsai körzet egyik állomása) hálaadó 
napján vendégeskedtünk az ifivel, Kulcsár Tiborral és 
kedves családjával. Feleségem, Kriszti és jómagam még 
nem vettünk részt hasonló szolgálatban ezelőtt, így nagyon 
kíváncsian vártuk, hogy mire is számíthatunk pontosan. 
Számomra a legizgalmasabbat az jelentette, hogy énekel-
nünk kellett, ettől egy kicsit tartottam, hiszen nem vagyok 
valami nagy dalospacsirta. 

Az istentisztelet délután négy órakor kezdődött. Úgy 
beszéltük meg, hogy az esemény előtt még próbálunk ki-
csit, de sajnos a csodálatos pesti forgalom keresztülhúzta a 
számításainkat. Csak nem sokkal a kezdés előtt futottunk 
be az imaházba, így talán egy-két apró dologban rögtö-
nöznünk is kellett, de azt mondhatom, hogy ez a rész is jól 
vizsgázott. A helyiek is több szolgálattal álltak elő, a leg-
kisebbektől az időseken át mindenki helytállt. A program 
ezen része kicsit hosszúra sikeredett, de az látszott, hogy 
nagyon sokat készültek erre a jelentős napra. 

Tibor prédikációja most is erős üzenetet hordozott, 
mindannyian gazdagodtunk általa. A hosszú programot 
követően szeretetvendégséggel kedveskedtek nekünk, me-
sés sütemények, szendvicsek sorakoztak az asztalon. Az 
alkalmon rengetegen vettek részt, legalábbis engem meg-
lepett, hogy milyen sokan voltunk. A pilisi imaház, mely-
nek padsorai teljesen megteltek, éppen egy éve lett átadva 
a felújítás után, szinte még érezni lehetett a festékszagot. 
Remélem, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk felesé-
gemmel hasonló szolgálatban részt venni, de az persze 
nem baj, ha nem kell énekelnem! 

Kusztor Péter 
 

BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Kiss Gyula 
(1931 – 2014) 

 

Kiss Gyula 1931. január 5-én született Kiss Ferenc és 
Rácz Eszter házasságának első gyermekeként. Hitben 
élő, istenfélő szülők gyermekeként nevelkedett testvére-
ivel egyetemben. Tizenöt éves volt, amikor Pannon-
halmi Béla lelkipásztor által bemerítkezett. Fiatal kora 
ellenére – ha megbízást kapott – szívesen kapcsolódott 
be az újlétai kis gyülekezeti közösség szolgálatába 
éneklés, harmóniumozás területén. 

1951-54 között harminchat hónapon keresztül volt 
katona. Leszerelése után a postánál kapott munkalehe-

tőséget, ahol technikusi minősítést szerzett. Nyugdíja-
zásáig elismert és megbecsült alkalmazottja volt a fent 
említett hivatalnak. 

1956. január 7-én kötött házasságot Oláh Ilonával, 
akivel 54 évet éltek együtt meghitt, békés családi kö-
zösségben. Házasságukból három leánygyermek szüle-
tett. Első gyermekük két éves korában súlyos betegség 
következtében elhunyt. Házasságuk első két évében a 
Berettyóújfalui Gyülekezetben éltek, ahol aktív tagja 
volt a közösségnek. Felesége ott merítkezett be, ő maga 
alkalmanként énekkart is vezetett. 

1957-ben budapesti munkahelyre irányították és ez 
időtől állandó lakosokként éltek Budapesten. Néhány 
évig a Nap utcai gyülekezetben voltak tagok, majd vég-
leges lelki otthonra az Alsóhegy utcai gyülekezetben ta-
láltak. 

További két gyermeket ajándékozott nekik a Min-
denható: Losonciné Kiss Ilona Máriát, kinek gyerme-
kei: Tibor és Tünde. És Szabóné Kiss Csillát, kinek 
gyermekei: Roland és Szandra. Szüleivel, testvéreivel 
mindvégig őszinte, meleg családi közösségben élt sze-
retetben, békességben. 

Temetésén Kulcsár Tibor lelkipásztor hirdette Isten 
vigasztaló üzenetét. 

A gyászoló család 
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Szabó Sándorné (Batta Etelka) 
(1922 – 2014) 

 
Édesanyám 1922-ben született hívő szülők gyermeke-
ként. Fiatalon, tizenkilenc évesen fogadta el az Úr Jé-
zust, és merítkezett be Pilisen. 

1951-ben kötött házasságot édesapámmal, Szabó 
Sándorral, akinek hatvanhárom éven át volt hűséges 
társa. Évtizedekig a Monori Baptista Gyülekezethez tar-
tozott, majd 1977-től a Budai Gyülekezet tagjai lettek. 
Három gyermeke született: Sándor, Gyula és jómagam, 
majd kilenc unoka és négy dédunoka hozott örömet éle-
tébe. 

Szerette az Urat, és amíg betegsége meg nem akadá-
lyozta, hűségesen járt a gyülekezetbe is. Hosszú szen-
vedés után, 92 évesen hívta haza az Úr a mennyei hazá-
ba. Temetésén Kulcsár Tibor lelkipásztor szolgált Isten 
igéjével. 

Zákány Gáborné Szabó Etelka 
 

 
TANÍTÁS 

 

Az élő víz 
(második rész) 

 

„Monda neki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy na-
gyobb vagy-e te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is és jószága is? 
Felele Jézus és monda neki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből 
iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre 
buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Monda neki az asszony: Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhoz-
zam, és ne jöjjek ide meríteni!  Monda neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide! Felele az asszony és monda: 
Nincs férjem. Monda neki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem; Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt 
igazán mondtad. Monda neki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. (Jn 4:14-19) 
 

Ennek az igeszakasznak a 
kapcsán azon gondolkoztam el, 
hogy a leírt mondatokat 
hányféle hangsúllyal lehetne 
elmondani: ironikusan, dühösen, 
fölényesen, gúnyosan stb. Jézus 
szavai őszinteségük ellenére 
mégsem tűnnek bántónak. Ez 
egyáltalán nem magától 

értetődő, hiszen, ha a fenti párbeszédet egy baráttal, 
családtaggal vagy éppen gyülekezeti testvérrel folytat-
nánk le, elképzelhető, hogy sértődéssel végződne a be-
szélgetés. Valami miatt azonban Jézus hanghordozását 
nem gúnyosnak vagy ironikusnak képzelem el. 

Minden bizonnyal a samáriai asszony sem érezte 
bántónak a beszélgetést, különben otthagyta volna Jé-
zust. Ez az asszony ugyanis éppen elég gúnyt, megve-
tést, elutasítást kaphatott már a közösségben. Talán ő 
maga is éppen elég okot szolgáltatott mindezekhez, hi-
szen az élete nem volt egy sikertörténet. Jézus szavai 
azonban nem ellenállást vagy haragot váltanak ki az 
asszonyból, hanem őszinte Isten utáni vágyat. Felmerült 
bennem az a kérdés, hogy mi lehetett ennek a titka? 

Talán ilyen szempontból fontos, hogy Jézus már a 
beszélgetés kezdetén bevallotta saját rászorultságát, va-
gyis hogy nincs merítő edénye, amikor így szólt az asz-
szonyhoz: „adj innom” (7. vers). Jézus egyszerre volt 
szent és egyszerre mert igazán emberi lenni, ő valóban 
hitelesen fordult oda embertársaihoz. Az a benyomá-
som, hogy Jézus nem lenyomta, hanem felemelte az 
embereket maga körül. Érdekes elgondolkozni azon, 
hogy például a mi viselkedésünk, a szavaink vagy ép-
pen a szolgálatunk felemeli vagy lenyomja a körülöt-
tünk lévő embereket. Nemrég például azon tűnődtem el, 
mikor egy igehirdetés során együtt nevettünk a gyüle-
kezettel, egy gyermekét ügyetlenül nevelő anya tréfás 
történetén, hogy vajon Jézus is velünk együtt nevet-e 
ezen az asszonyon? 

Nézzük most meg, hogyan változott kettejük kapcso-
lata a találkozás során. Az asszony a beszélgetés elején 
Jézust csak egy szokatlanul viselkedő izraelitának néz-
hette: „hogy kérhetsz inni zsidó létedre” (9. vers). Ez az 
első fordulópont, ahol Jézus lemondhatott volna erről az 
asszonyról, és egész egyszerűen nem is bajlódik azzal, 
hogy elmagyarázza, ki is ő valójában. Jézus ezzel 
szemben az asszony számára is érthető módon elkezdi 
feltárni valódi énjét: „ha tudnád, hogy ki az, akivel be-
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szélsz, te kértél volna tőle inni” (10. vers). Itt egy újabb 
fordulóponthoz érkeztünk, ahol az asszony sértődhetett 
volna meg Jézus szavain. Elképzelhető, hogy némi 
gúnnyal válaszolt vissza Jézusnak, valahogy így: „nincs 
is vödröd, honnan vennéd azt a vizet” (11. vers), „hát 
kinek képzeled te magad” (12. vers)? Tudatosan térek el 
a Károli fordítástól és próbálom sarkítva visszaadni azt 
az indulatot, amelyet ezek a szavak közvetíthettek Jézus 
felé. 

Itt erősödik fel a beszélgetés folyamán az a kísértés, 
amivel nekünk is gyakran szembe kell néznünk vagyis, 
hogy ne a Szentlélek vezetését kövessük, hanem a má-
sik viselkedését kezdjük el visszatükrözni. Jézus azon-
ban nem ezt a megoldást választja. Pedig hogy vissza 
lehetett volna vágni az asszonynak, mondjuk így: 
„Kedves samáriai asszony megmondjam, hogy ki is va-
gyok valójában? Hát én vagyok az, aki nálad biztosan 
többet tudok a vízről, a házasságról, az Isten dolgairól 
és minden egyébről”. Persze sokkal elegánsabban is le 
lehet kezelni a másikat egy ilyen helyzetben, mondjuk 
némi együttérzéssel: „szegény samáriai asszony, azért 
ilyen agresszív, mert annyi bántást kapott az élettől”. 
Az az érdekes, hogy mindkét válaszban van némi igaz-
ság, ám egyik sem a Szentlélek útmutatását követi. Az 
első az asszonyt alázza meg, a második meg az asszony 
környezetében lévő embereket vádolja. Jézus nem 
ezeknek a sémáknak megfelelően válaszol, hanem a 
„szomjúságról” és az „élő vízről” kezd beszélni (14. 
vers). De miért nem mondja meg Jézus ennek az asz-
szonynak a megoldást, egy tömör bizonyságtétel formá-
jában: „kedves samáriai asszony, az a te bajod, hogy 
bűnös vagy és meg kellene térned Istenhez”. Talán azért 
nem így beszél Jézus, mert nem letudni akarja a beszél-
getést, hanem hajlandó Isten szent szeretetével bajlódni 
a másik emberrel. 

De mit jelenthetett Isten szeretete ennek az asszony-
nak, aki ötödik házassága után, jelenleg egy hatodik 
élettársi kapcsolatban élt? Erre a kérdésre bizonyára 
többféle módon is lehet válaszolni. Nekem az jutott 
eszembe, hogy ez az asszony talán nem is élte, hanem 
inkább csak túlélte az életet. A kettő között az a döntő 
különbség, hogy az igazi élet során az ember, az Isten-
nel való közösségre törekszik. A túlélés során pedig a 
lehető legjobb alkut próbáljuk megkötni az életben. 
Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a legkevésbé rosszat 
próbálja választani az ember. A „lehető legjobbat” meg 
a „legkevésbé rosszat” úgy szoktuk nevezni kulturáltan, 
hogy „ideális kompromisszum”. Isten akaratának köve-
tése lehet nehéz, keserves vagy fájdalmas, de végül 
mindig áldás és békesség kíséri, és az életre visz. Az 
ideális kompromisszum azonban lehet kellemes, élveze-
tes, kifizetődő, csak éppen az áldás, a békesség és az Is-
tennel való közösség kopik ki belőle. 

A minket körülvevő világ folyamatosan ideális 
kompromisszumokat kínál. A reklámok mindig a lehető 

legjobb terméket ajánlják a lehető legolcsóbb áron. Ta-
lán a samáriai asszony is felismerhette Jézus „élő vizé-
ben” a legjobb ajánlatot, aminek köszönhetően soha 
többé nem kell majd a kúthoz jönnie. A beszélgetésnek 
ezen a pontján Jézus megkérte az asszonyt, hogy hívja 
oda a férjét. A kor viszonyainak megfelelően, egy ilyen 
komoly üzleti jellegű tárgyalást a családfővel kellett le-
bonyolítani. Itt azonban váratlan fordulatot vesz a törté-
net, az asszony ugyanis „tiszta vizet önt a pohárba”. 
Nem tereli el a beszélgetés fonalát, nem köt alkut, nem 
beszél mellé, hanem Jézushoz hasonló módon ő is be-
vallja a rászorultságát, vagyis, hogy nincs férje. Ezzel 
az asszony azt is kockáztatta, hogy elveszti Jézus aján-
latát és nem kapja meg az „élő vizet”, hiszen egy asz-
szony nem volt hiteles tárgyalópartner egy férfi számá-
ra. 

Jézus azonban nemhogy elfordulna tőle, hanem ép-
pen ellenkezőleg, megdicséri: „Jól mondád” (17. vers). 
Nem veti meg, nem gúnyolja ki, de nem is mentegeti az 
asszonyt. Egy nő, aki talán már lemondott arról, hogy 
igazi elismerést és szeretetet kapjon, elkezdi követni a 
Szentlelket egy beszélgetésben és elnyeri a Mindenség 
Királyának dicséretét. Ezen a ponton az asszony a túl-
élés helyett az igazi életet tapasztalhatja meg. 

Jézus azonban azt is feltárja az asszony előtt, hogy 
pontosan ismeri az életét: „Mert öt férjed volt, és a mos-
tani nem férjed: ezt igazán mondtad” (18. vers). Ebből a 
néhány szóból teljesen világossá válik, hogy Krisztus 
előtt nyitott könyv az asszony élete. Nem Jézusnak, ha-
nem az asszonynak van szüksége arra, hogy szembe-
nézzen saját életével. 

Mi következik olyankor, ha valaki bevallja a gyen-
geségét? A világi forgatókönyv szerint elérkezik a vég. 
A világban ugyanis a gyengékből vesztesek lesznek. Jé-
zus azonban egy egészen más forgatókönyvet mutat be 
a történet során: „Valaki pedig abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúho-
zik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre 
buzgó víznek kútfeje lesz ő benne” (Ján 4:14). Aki 
Krisztusnak vallja meg a gyengeségét, az Krisztussal 
kerül szoros közösségbe. Aki Krisztussal szoros közös-
ségben él, annak az élete Jézusról szóló örömüzenetté 
válhat ebben a világban. Ugyanígy a mi életünk is ál-
dássá lehet, ha erőtlenségünket bevalljuk önmagunknak 
és Krisztusnak. Ez az asszony felszabadult arra, hogy az 
élet forrása legyen a körülötte lévő emberek számára. 
Otthagyta a vödrét Krisztus lábainál és visszament a vá-
rosba, hogy Krisztushoz hívja az embereket. 

Erre a szabadságra és örömre hív a mi Krisztusunk 
mindannyiunkat, akik rászorulók, szomjazók és erőtle-
nek vagyunk, hogy Ő általa „örök életre buzgó víznek 
kútfejévé legyünk”! Ámen. 

Soltész Attila 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Hála és dicséret 
 

Már tavaly akartam írni a 
hálaadásról, de úgy gondoltam, 
hogy holnap, azután megint 
holnap, így elmaradt. Volt egy 
imanap, ahol a szervezők úgy 
gondolták, hogy a hálaadás legyen 
a fő irány és cél. Többször volt 
egy-egy imanap, és ezeken az 

összejöveteleken kéréseinket vittük az Úr elé országun-
kért, gyülekezeteinkért és az egész Eklézsiáért. A sok 
kéréstől már nem is láttuk igazán, hogy mit akar tőlünk 
az Úr, nem láttuk meg, hogy valami újat akar velünk 
kezdeni. Amikor kérünk, tudnunk kell, hogy milyen a 
szívünk, és milyen az Úrral való közösségünk. 

„...imádságotokban és könyörgésetekben hálaadás-
sal tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt minden al-
kalommal.” (Fil 4,6) Természetesen voltak kéréseink is 
ezen az alkalmon, de a hangsúly a hálán volt. Előálltak 
testvéreink, akik nehéz területeken végeznek munkát, 
így misszionáriusi munkában határon túl is, romamisz-
szióban, börtönmisszióban, gyerekek között, családok-
ban. Mindenki hálával számolt be az eredményekről, 
csodákról. Öröm volt hallgatni. 

Amikor Isten népe együtt van, elkülönülve a világ-
tól, bizonyságtételeket hallgatva, szívünk mindenre 
kész. De mi történik hétköznapjainkban? Elfeledkezünk 
sokszor az Úr jótéteményeiről. Az apostol azt mondja, 
hogy „Jézus által vigyük a dicséretnek az áldozatát 
mindenkor Isten elé, vagyis az olyan ajkak gyümölcsét, 
amelyek hálát adnak az Ő nevének.” (Zsid 13,15) Még 
nem is gondoltam bele, hogy azt mondja az Ige, hogy 
mindenkor hozzuk a dicséretnek áldozatát Isten elé, va-
gyis ez egy kitartó cselekedet, nem akkor, amikor ked-
vünk tartja. Még van egy jelentős szó ebben a versben, 
az áldozat. A Szentírás alapelvei szerint az áldozat ha-
lállal jár. Az ószövetségi áldozat mindig átment a halál-
ba. Talán kiolvashatjuk, hogy a dicséret áldozata halált 
kíván, az óember halálát. Az óember nem képes úgy di-
csőíteni Istent, ahogy Ő méltó erre. Istent leginkább ak-
kor kell és szükséges dicsőíteni, amikor nem érezzük 
késznek magunkat arra. A dicsőítés nem függhet az ér-
zéseinktől. 

A dicséret szellemünk, szívünk áldozata. A spontán, 
szabadon áradó dicséretnek két fő akadálya az önzés, 
azaz önmagunk szeretete, és a világ szeretete. Ebből a 
rabszolgaságból a kereszt tesz szabaddá. 

Sok olyan szakasz van a Bibliában, ahol azt látjuk, 
hogy a hálaadás és a dicséret összekapcsolódik. A 100. 
Zsoltár 4. versében található: „Menjetek be kapuin há-
laadással, tornácaiba dicséretekkel.” A hálaadás dicső-
ítéshez vezet. Tovább olvasva ezt a zsoltárt, látjuk, 
hogy az Úr jó, örökkévaló az Ő kegyelme, és nemze-

dékről nemzedékre való az Ő hűsége. Ez mind állandó 
és változatlan. Ez nem függ érzéseinktől vagy a körül-
ményektől. Egyik nap levertnek érezzük magunkat, má-
sik nap feldobottak vagyunk, de ez nem ok arra, hogy 
megváltoztassuk Isten iránti hálánkat. Le kell vennünk 
tekintetünket azokról a dolgokról, amelyek elbátortala-
nítanak minket. Az örökkévaló dolgokra kell figyel-
nünk, és teljes szívvel elfogadni, amit az Örökkévaló 
kijelentett önmagáról, és kimondani, hogy az Ő ígéretei 
igazak. Tudjuk, hogy ez nem mese, mégis amikor pa-
naszkodó, zsörtölődő emberek közé kerülünk, mi is át-
vesszük a rossz hozzáállást. 

Derek Prince elmondta, hogy a II. világháború ide-
jén a brit hadseregben szolgált, az észak-afrikai sivatag-
ban állomásozott. Az ott lévő körülmények zúgolódást 
és panaszkodást váltottak ki belőle. Elveszítette Isten 
jelenlétének tudatát. Elhatározta, hogy egy napig böjtöl. 

Hamar kapott választ: „Miért nem adtál hálát ne-
kem? Miért nem dicsőítettél engem?” Megértette, hogy 
ha nem ad hálát, rosszabbá válik a helyzet. Azonnal 
igehelyek jutottak eszébe, amelyek helyre állították őt. 

Amikor hálás szívű emberekkel találkozunk, a mi 
szájunkon is könnyebben jön ki a hála és a dicséret. 
„Magasztaljátok velem az Urat, és dicsőítsük együtt az 
Ő nevét!” – a 34. zsoltár 4. versében mondja Dávid. 
Erősítést nyerhetünk egymástól, és a mi dicséretünkkel 
az ellenséget is elnémíthatjuk. „A csecsemők és csecs-
szopók szájából erőt parancsoltál elő a te ellenségeid 
miatt, hogy a gyűlölködőt és a bosszúállót elnémítsd.” 
(Zsolt 8,3) Isten népe számára erőt jelent harc közben a 
dicséret. Ha készek vagyunk a tökéletes dicsőítésre, 
szájunkból fegyverként jön elő. 

A dicséretnek és a hálaadásnak imái által segítségül 
hívjuk az Úr Jézus nevét. Istenünk áldását hívjuk le 
azokra, akikért Jézus nevében imádkozunk. A közben-
járói szolgálat egyik fő része, hogy dicsérni tudjuk az 
Urat, és hálát tudunk adni azokért az emberekért, aki-
kért imádkozunk. 

Ezek a sorok Derek Prince-től és tőlem származnak. 
Már pontosan nem tudom, hogy éppen kié egy-egy 
mondat, de hogy a jobbak és értékesebbek Derek Prince 
tollából valók, az biztos. 

A végén még egy személyes megjegyzés: Mennyei 
Atyám arra tanít már egy jó ideje, hogy a legegyszerűbb 
dolgokért is adjak hálát, semmi sem természetes, én 
magamtól semmire sem vagyok képes. 
Házicsoportunkban is mindig figyelmeztetjük egymást, 
hogy adjunk hálát a meghallgatott imákért. Amikor vá-
laszt kapunk kéréseinkre és kérdéseinkre, tele van a szí-
vünk hálával és ezt el is mondjuk és felemel minket. 
Minden hála és dicséret az Urat illeti! 

Lukács Edit 
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Csodák a szolgálatban 
 

Kíváncsian figyelő arcok. 
Hallgatjuk a szép verseket. Most 
egy ifjúsági ének következik. 
Megint versek. A kórus is 
másodszor énekel már. Marika néni 
bizonyságot tesz. Az igehirdetés 
előtt még átismételjük az újonnan 
tanult éneket. A tanítás versekről és 

a bizonyságtétel fontosságáról szól. Az istentisztelet 
után még sokáig beszélgetünk a meghívott vendégek-
kel, a tavaly elhunyt Dr. Mike Károly családtagjaival. 
Hála tölti be a szívem, mert áldásokban gazdag esténk 
volt. „Az Úr meghall imát.” Visszagondolok arra, hogy 
hogyan is jött létre ez a mai költői est. 

2001. augusztus 19-én Tahiban először lehetett 
megvásárolni Dr. Mike Károly „Gyűjteményes versek” 
című verseskötetét. Szerettem volna venni egy példányt 
magamnak, de addigra már elköltöttem a pénzem más 
könyvre. Sikerült azonban néhány szót váltani Karcsi 
bácsival, akit bár évtizedek óta ismertem, nem tudtam 
róla, hogy annyira termékeny költő, hogy 500 oldalba 
fér csak bele életműve. Ekkor találkoztam vele utoljára. 
2-3 hónap múlva jött a hír, hogy mikor lesz a temetése. 

2002 szeptemberében gyülekezetünk lépcsőházában 
a párkányra lerakva találtam egy Mike Károly verses-
könyvet. (Az ide elhelyezett könyvek szabadon elvihe-
tők.) Nagyon megörültem neki. Igaz, ez vékonyabb 
volt, mint a Tahiban látott könyv, de így még aznap este 
kiolvashattam a „Gabonasorsot”. 

Először a Mike családtól próbáltam „engedélyt kér-
ni” a költői est megtartására, majd a gyülekezeti elöljá-
róságtól. Mindkét részről örömmel vették az ötletet. 
Éreztem, hogy itt többről van szó, mint egy ötlet, ez a 
Szentlélek munkája. Ettől kezdve szinte minden vasár-
nap csodákat éltem át. Marika néni (Karcsi bácsi özve-
gye) küldött nekem egy teljes verseskötetet. 

A kilenc vers megtanulására találtam bátor vállalko-
zókat, akik örömmel mondtak igent a bizonyságtétel e 
formájára. Általában 3-5 versből lehetett választani, de 
Irénkének csak egyet kínáltam elolvasásra. Azt mond-
tam, hogy ezt neki szántam, mert amikor ezt a verset 
olvastam, rá gondoltam. Különös arckifejezéssel hall-
gatta szavaimat. 

– De biztos, hogy rám gondoltál?- kérdezte. 

– Igen, ezt a verset még nem mutattam másnak. 
– Azon a napon születtem, amikor ezt a verset írták 

– mondta. 
Most már én is megdöbbentem. A Szentlélek fel-

használt, és ez alázattal és hálával töltött be. Katika is 
örömmel vállalta a szolgálatot, de elmondta, hogy Ang-
liába készül, így kevesebb ideje lesz a verstanulásra. 

– Tanultam én valamikor egy Mike Károly verset, de 
már nem emlékszem a címére sem – mondta. 

– Itt a verseskönyv, vidd haza, és keresd ki belőle! – 
ajánlottam. 

Legközelebbi találkozásunk alkalmával, sugárzó 
arccal mondta el, hogy az 500 oldalas könyv éppen ott 
nyílt ki, ahol az általa ismert vers volt. Szeret az Isten! 

Még hiányzott egy férfi versmondó, amikor megszó-
lítottam Rudi bácsit. Ő szívesen vállalta a verstanulást, 
és volt egy kedvenc Mike Károly verse, amit ott azon-
nal el is mondott. Hosszú évek óta nem mondta el, de 
ehhez a vershez személyes élmények fűzték, így nem 
lehetett elfelejteni. Nekem is tetszett, így ezt választot-
tuk. A meglepetésnek szánt megzenésített vers is időre 
elkészült. Almási Kornél testvér három hangszerre kísé-
retet szerzett hozzá. 

Bár azt szerettem volna, hogy október elején legyen 
ez az est megtartva, nem kaptam rá időpontot, csak no-
vember 24-re. Távolinak éreztem ezt a napot, de bele-
nyugodtam. Reméltem, hogy nem lesz addigra olyan 
rossz az idő, hogy a kosdi vendégek ne tudjanak eljön-
ni. Marika néni bizonyságtételéből kiderült, hogy éppen 
előző nap volt egy éve, hogy Karcsi bácsi az örökkéva-
lóságba költözött. Alkalmasabb napot nem is választ-
hattunk volna a megemlékezésre. 

A költői est már a múlté, de máig érkeznek a vissza-
jelzések: 

– Képzeld, azóta is mindennap elmondom a verset, 
jobban mondva elimádkozom. A hálámat nem tudom 
szebben kifejezni – újságolta Andi. 

Köszönöm mindazoknak, akik szolgálatot vállaltak 
ezen az estén valamilyen formában. Eszközei lehettek a 
Szentlélek megáldó, megszentelő munkájának. Remé-
lem, minden közreműködő átérezte velem együtt azt, 
hogy az „Úrnak szolgálni oly felemelő”. 

Zákány Etelka 
(Megjelent a Békehírnök 2003. február 9-i számában) 

 

 

Amszterdam – 405 évvel később 
 
2009-ben ünnepeltük az európai baptizmus 400 éves év-
fordulóját. 1609-ben történt ugyanis, hogy egy John 
Smyth nevű hittestvérünk Angliában, az ottani üldözé-
sek elől menekülve többedmagával együtt hajóra szállt 
és Amszterdamba érkezésüket követően megalakult a 
kontinens első baptista gyülekezete. 

Öt évvel ezelőtt az Európai Baptista Szövetség egy 
konferenciával emlékezett erre a történelmi eseményre 
Amszterdamban. Nem tudok arról, hogy gyülekeze-
tünkből bárki is részt vett volna ezen a konferencián. 
Idén nyáron azonban megadatott, hogy feleségemmel 
együtt egy hetet tölthettünk ebben a nagyon hangulatos 



M A N N A   2014. október 

 9

városban, és ha már ott jártunk, akkor igyekeztünk fel-
keresni a baptista emlékhelyeket is. 

Nem volt könnyű dolgunk – 405 év nagyon nagy 
idő. A korabeli feljegyzések szűkszavúak, a helyszínek 
is nagyon megváltoztak. 

Hadd tegyek egy kis kitérőt – annak fényében is, 
hogy gyülekezetünk egy hónap múlva ünnepli alapítá-
sának 90 éves évfordulóját. Ahogy telnek az évek, egy-
re nagyobb értékként élem meg, hogy részese voltam a 
múlt eseményeinek. Hogy egy példát mondjak: ma sem 
tudom úgy átlépni az osztrák határt, hogy ne érezzem 
azt az örömöt, amit csak az érezhet, aki korábban csak 
háromévenként, akkor is szorongva tehette meg ezt. 
Most megtehetem úgy, hogy mindössze lassítanom kell 
egy kicsit a kocsival… A rendszerváltozást fiatal koruk 
miatt át nem élőknek ez az érzés nem adatik meg, ők 
esetleg azon csodálkoznak, hogy miért kell egyáltalán 
lassítani…. A történelem mindig is érdekelt, de valami 
kimondhatatlanul jó érzést jelent, ha átélhetem, hogy 
azon a helyen, ahol vagyok, valamikor a régmúltban va-
lami fontos esemény történt… 

Így aztán az egyébként magával ragadó város felfe-
dése közben igyekeztünk felfedezni a baptista múlt he-
lyeit is. 

Három helyszín van, ami ma is beazonosítható a 400 
évvel ezelőtti eseményekkel összefüggésben. Az egyik 
helyszínen Isten különös ajándékát is átélhettük. 

Hogyan is kezdődött a kontinensen a baptista misz-
szió? 

„1609-ben egy közel ötvenfős evangéliumi keresz-
tyén csoport gyűlt össze Amszterdamban egy egyszerű 
pékség hátsó épületrészében, hogy nyilvános hitvallá-
sukat követően bibliai keresztségben, azaz bemerítés-
ben részesüljenek. Ez az Amsterdamban létrejött hithű 
közösség eredetileg Angliából menekült Hollandiába az 
ottani kegyetlen vallásüldözés elől. Abban az időben 
ugyanis halálos veszedelem fenyegette azokat a hívő-
ket, akik az államegyházból kilépve mertek önállóan 
gondolkodni és elmélkedni a Biblia igazságai fölött.” 
(http://www.baptist.hu/hu/rolunk/tortenetunk/400-eves-
a-baptista-vilagmisszio/) 

„A Bakkerstraat (Pékség utca) és az Amstelstraat 
sarkán volt Jan Munter flamand menonita üzletember 
péksége, amit a Kelet-indiai Társaságtól (East India 
Company) vásárolt. Ebben a pékségben dolgozott és 
gyűlt istentiszteletre a Smyth csoport, és itt alapították 
meg az első baptista gyülekezetet 1609-ben. A 
Bakkerstraat ma is megvan, de az épület helyén ma egy 
vendéglő található.” 
(http://kjozsef.wordpress.com/2009/08/29/tortenelmi-
varosnezes-amszterdamban/) 

Így hát a fényképen, amit készíthettünk, jobb híján 
az Amszterdamot átszelő folyóról elnevezett (finom…) 
sör reklámját lehet látni. (Milyen érdekes, hogy gyüle-
kezetünk első imatermét is egy kocsmahelyiségből ala-
kították át...) 

 
 

Mielőtt azonban ezen a helyen rendszeres, baptistá-
nak tekinthető istentiszteletekre került volna sor, és az 
Angliából érkezett csoport önállósult volna, egy angol 
református templomba kezdtek járni megérkezésüket 
követően. „A templom Amszterdam Begijnhof negye-
dében van és 1419-ben épült. Miután a reformáció ide-
jében a város kitiltott minden reformátustól eltérő fele-
kezetet, a templomot bezárták. Amikor az Amszter-
damba menekült angolok istentiszteleti helyet kértek 
maguknak, a városatyák átadták nekik az épületet. Az 
első istentiszteletet 1607-ben tartották, nem sokkal az-
előtt, hogy John Smyth és Thomas Helwys csoportja 
megérkezett. Ők is ebbe a templomba jártak hollandiai 
tartózkodásuk elején. Itt heves hitvitákra került sor az 
ide járó nonkonformisták között, amelyekben Smyth és 
Helwys hite kikristályozódott.” (http://kjozsef. 
wordpress.com/2009/08/29/tortenelmi-varosnezes-
amszterdamban/) 

A templom tulajdonképpen egy kolostor belső udva-
rán van, de az ma már nem kolostorként működik, ha-
nem egykori kolostorépületből kialakított lakóépületek 
veszik körül azt a meghitt belső teret, ahol valamikor a 
szerzetesek elmélkedhettek. (A Begijnhof szerzetesrend 
szolgálata szociális jellegű volt: segítették a város sze-
gényeit.) 
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Mivel a templom az egyébként sem túl nagy (kb. 
800 ezer lakosú) város közepén van, így jártunkban-
keltünkben többször is útba ejtettük a környéket. Má-
sodjára már tudatosan mentünk, a baptista emlékeket 
keresve. Meleg nap volt, és amikor kora délután betér-
tünk a templomba, úgy éreztük, hogy szinte maga Isten 
kedveskedik nekünk. Hiszen éppen istentisztelet kezdő-
dött, amelynek az elején vagy négy-öt éneket énekelt a 
nagyobbrészt nyilván helyiekből álló közösség, amely 
elég szép számban megtöltötte a templomot. Nem tu-
dom, ők dicsőítésnek nevezték-e mindazt, amit tettek, 
de mi annak éreztük. Az orgona lendületes vezetésével 
– amely az énekek közötti közjátékot is magában fog-
lalta – nemcsak testi felüdülést jelentett a városnéző sé-
ta közbeni pihenés, hanem igazi lelki élményt is. Külö-
nösen azért, mert a negyedik és ötödik éneket mi is is-
mertük és bizony könnyek között énekeltük a többiek-
kel együtt: Csodálom Jézus nagy kegyét és Ó, mily hű 
barátunk Jézus... Felemelő érzés volt énekelni, mindezt 
abban a templomban, ahol 400 évvel ezelőtt a mi hit-
elődeink is a padokban ültek… Most pedig más anya-
nyelvű, más kultúrában élő, mégis hitben testvérekkel 
tehettük ezt! 

A harmadik helyszín egy olyan imaház, amelyet pl. 
a mi Nap utcai imaházunkhoz tudnék leginkább hason-
lítani. Baptista hitelődeink ugyanis később csatlakoztak 
az amszterdami flamand mennonita gyülekezethez. „A 
mennoniták az anabaptisták evangéliumi szárnyának 
utódai voltak és a velük való kapcsolat adja meg az 
anabaptisták és a baptisták közötti hitelvi (nem törté-
nelmi folytonosság) hasonlóságot. A templom nem lát-
szik az utcáról; közönséges kereskedő ház kinézete van, 
mert a mennoniták nem akarták magukat kitenni üldö-
zőik ellenszenvének. Hollandiában, abban az időben 
több ilyen „rejtett templomot” építettek.” 
(http://kjozsef.wordpress.com/2009/08/29/tortenelmi-
varosnezes-amszterdamban/) 

 
 

Miközben a templomban ma is tartanak rendszere-
sen istentiszteleteket, egyfajta emlékhelyként is üzemel, 
meghatározott nyitvatartási rend szerint. Az azért nem 
mondható, hogy sorok állnak előtte az utcán, például 

azért sem, mert alig lehet észrevenni a bejáratot... Az 
utcai kaputól egy belső folyosón át juthatunk el az ima-
terembe – közben még átmegyünk egy valamikori utcán 
is, ami beépült az épületbe. Az istentiszteleti hely való-
ban egy Nap utca méretű, többszáz főt befogadó terem 
– meghökkentő a méret, főleg ahhoz képest, hogy az ut-
cáról nem látszik semmi, ami erre utalna. 

 
 

Nagyon kedvesen kalauzolt bennünket az a fiatal-
ember (talán a lelkész?), aki a csöngetésre ajtót nyitott, 
ő mondta el, hogy ma is rendszeresen tartanak alkalmat, 
amelyet mintegy 150-200 fő látogat rendszeresen. 

Megnéztük a folyósón azt a „családfát” is, amely a 
korabeli Európa különböző helyeiről érkezett csoportok 
vezetőit ábrázolja, az Angliából érkezettek között van 
John Smyth neve is. 

 
 

„Az 1609-ben Amszterdamban létrejött, letisztult 
bibliai látással és hitvallással bíró baptista csoport ké-
sőbb visszatért Angliába, ahol felvette a „Bemerített 
Keresztyének Egyháza” nevet. Őket nevezték később 
leegyszerűsítve baptistáknak, akik először a fővárosban, 
Londonban hoztak létre egy jelentős missziói központot 
és később gyülekezeteket, majd innen terjedt szét a kö-
vetkező évszázadokban bibliai mozgalmuk és tanításuk 
szerte Angliában és Amerikában.” 
(http://www.baptist.hu/ hu/rolunk/tortenetunk/400-eves-
a-baptista-vilagmisszio/ 

Milyen zárszó is illene mindehhez? Talán leginkább 
a Zsid 13,7: Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik 
szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő 
életük végére, kövessétek hitüket. 

Ádány Mihály 
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Vasárnapi szolgálatok beosztása 2014 okt. – dec. 
 

Hónap nap Szolgálatszervező Tervezett program. 
de  Úrvacsora 5. 
du  Gyerekklub 
de 12. 
du 

Balázs Enikő Hálaadó nap 
 

de Uri Erika/Ádány S. Zenés istentisztelet 19. 
du Uri Erika Kamaraerdő 
de Gyöngyösi Jánosné 

O 
k 
t 
ó 
b 
e 
r 26. 

 du Boda Gábriel 
Reformáció vasárnapja 

 
de  Úrvacsora (Örökélet) 2. 
du  Csoportbeszélgetés 
de 9. 
du 

Uri Melinda/Ádány S. Zenés istentisztelet 

de Ifj. Ádány Béla  16. 
du Ifj. Ádány Béla Kamaraerdő 
de 23. 
du 

Nagyné Kalán Éva Gyülekezetünk 90 éves fennállásának 
ünnepe 

de 

N 
o 
v 
e 
m 
b 
e 
r 

30. 
du 

Bodáné Uri Ibolya Advent I. 

de  Úrvacsora – Advent II. 7. 
du  Csoportbeszélgetés 
de 14. 
du 

Tarsolyné Sonkoly Eszter Advent III. 

de Ádány Ferenc Advent IV. 21. 
du Ádány Ferenc Kamaraerdő/Gyerekklub 
de Balázs Enikő Karácsony I. 25. 

cs. du Bibliakör Gyermekek Karácsonya 
de Nincs istentisztelet 26. 

p. du Nincs istentisztelet 
 

de 28. 
du 

Ádány Sándor Zenés istentisztelet 

D 
e 
c 
e 
m 
b 
e 
r 
 

31. 
sze. 

du Nagyné Kalán Éva 
 

 

 
TALLÓZÓ 

 

Egy pohár tej 
 
„Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony mondom nék-
tek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.” (Mt 10,42) 
 
Egy szegény fiú, Kelly Howard, nagyon szeretett volna 
továbbtanulni. A szükséges pénz előteremtéséhez ház-
ról-házra járva különféle dolgokat árusított. Több nap 
elteltével mégis csupán egyetlen centje maradt, ő pedig 
nagyon éhes volt. Elhatározta, hogy a következő háznál 
majd kér valami ennivalót. Egy kedves fiatalasszony 
nyitott ajtót. Azonban Kellynek annyira inába szállt a 
bátorsága, hogy étel helyett egy pohár vizet kért tőle. A 
fiatalasszony észrevette, hogy a fiú éhes, ezért inkább 
egy pohár tejet hozott neki. Kelly nagyon lassan itta a 
tejet, majd megkérdezte: 

– Mennyivel tartozom önnek? 
– Semmivel – hangzott a válasz. – Édesanyánk min-

dig arra tanított, hogy szívességért soha ne fogadjunk el 
fizetséget. 

– Akkor én a szívem mélyéből köszönöm önnek – 
mondta a fiú. 

Amint Kelly továbbindult, elhatározta, hogy változ-
tat eddigi életén. Már nemcsak fizikailag érezte jobban 
magát, hanem Istenbe és az emberekbe vetett bizalma is 
megerősödött, s bátorságot nyert élete további küzdel-
meihez.  
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Teltek az évek, s egyszer az asszony súlyosan meg-
betegedett. A helyi orvosok tanácstalanok voltak, s vé-
gül egy nagyvárosi kórházba utalták őt, ahol szakorvo-
sokat kértek fel ritka beteg-
ségének kivizsgálására. Dr. 
Kelly Howard is a meghívott 
szakértők között volt. Ami-
kor meghallotta a városka 
nevét, ahonnan a beteg érke-
zett, felragyogott a szeme. A 
beteg szobájába sietett, és 
azonnal felismerte egykori 
jótevőjét. Elhatározta, hogy 
minden tőle telhetőt megtesz 
érte. Hosszú küzdelem után 
az asszony meggyógyult. 

Azon a napon, amikor betege elhagyni készült a 
kórházat, dr. Kelly átnézte a gazdasági osztályról felkért 
számlát. Végigfutott rajta, majd a bizonylat szélére írt 

valamit, és beküldte a szobába. Az asszony jó ideig nem 
mert belenézni az iratba, mivel bizonyos volt abban, 
hogy egy ilyen hosszú és igen drága kórházi tartózko-

dás költségeit élete végéig 
törlesztheti. Végül nem bírta 
tovább a bizonytalanságot, és 
kinyitotta a számlát. Tekintete 
a lap szélén lévő kézírásra 
tévedt, ahol a következő 
szavakat olvashatta: 
„Kifizetve egy pohár tejjel.” 
Aláírás: Dr. Kelly Howard. 

Szemébe az öröm könnyei 
tódultak, és boldog szívvel 
adott hálát: „Köszönöm, 
Uram, hogy emberi szíveken 

és kezeken át ilyen csodálatos módon árasztod ki szere-
tetedet.” 

 
 
 

A visszajáró 
 
Néhány évvel ezelőtt egy lelkész Houstonból Texas vá-
rosába költözött. Néhány héttel az érkezése után egy al-
kalommal a belvárosba kellett mennie. 
Amikor a buszon leült, észrevette, hogy 
a sofőr negyed dollárral többet adott 
vissza. 

Elkezdett gondolkodni, hogy mit te-
gyen, és arra az elhatározásra jutott, 
hogy visszaadja a pénzt. Hiszen bűn 
lenne megtartani. Aztán egy másik 
gondolat fogant meg a fejében: „Óh, fe-
lejtsd már el, hiszen ez csak negyed 
dollár. Ki törődik egy ilyen kis 
összeggel? A buszvállalat amúgy is túl sokat kér az uta-
zásért, nem fog nekik hiányozni ez a kicsi összeg. Fo-
gadd el, mint Isten ajándékát és maradj csöndben.” 

Mikor a megállóba értek, ahol a lelkésznek le kellett 
szállnia, egy pillanatra megállt az ajtóban, majd a ne-

gyed dollárt a buszvezető felé 
nyújtotta, és azt mondta: „Tessék, egy 
kicsit többet adott vissza.” 

A sofőr rámosolygott és azt mond-
ta: „Köszönöm! Maga a városi, új lel-
kész, ugye? Mostanában gondolkodtam 
azon, hogy el kellene járnom valahova 
gyülekezetbe, és meg akartam nézni, 
hogy mit tesz, ha rosszul adok vissza.” 

Amikor a lelkész leszállt a buszról, 
a legközelebbi villanypóznához 

botorkált, és bele kapaszkodva csak annyit tudott mon-
dani: „Ó, Istenem, majdnem eladtam a Fiadat egy ne-
gyeddollárosért.” 

 

Forrás: Internet, közreadta: Sonkolyné Ági 
 

 

Az érték határozza meg az árat 
 
30 évvel ezelőtt részese voltam egy fiatal, lelkes hívő 
közösségnek. Sokat imádkoztunk, evangélizáltunk és 
reméltük, hogy megváltoztatjuk a világot. Ehelyett, e 
csapat legtöbb tagját a világ változtatta meg. Miért? 

A Lukács 9:57-62-ben Jézusnak három találkozását 
látjuk olyanokkal, akik lehetséges követőivé válhattak 
volna. Mindhárom meghívást kapott arra, hogy köves-
sék Őt. Mindhárom kudarcot vallott. 

Ez a három találkozás Jézussal megdöbbentő igaz-
ságokat mutat be, amelyeket egyetlen mondatban fog-
lalhatunk össze: mindig van egy ár, amit fizetni kell, s 
amely árat a legtöbb ember nem hajlandó megfizetni. 

- Mindig ára van Jézus követésének. A fenti Igé-
ből a következő „árak” nyilvánvalóak: 

- A bizonytalanság mindig osztályrészed lesz – 
„nincs hová lehajtania fejét”. 

- A magány érzése mindig magához fog ölelni – 
számkivetettség a követés része. 

- Mindig lesz valami, amit hátra kell majd hagy-
nod – „hagyjátok a halottakat, hogy eltemessék ha-
lottaikat”, lesz egy szülő, egy pozíció, egy jól is-
mert környezet, egy karrier-lehetőség, egy hírnév, 
egy biztonság, amit hátra kell hagyni. 
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- Mindig lesz egy szokás (családi, társadalmi), 
amit majd meg kell szegned. 

- Mindig lesz egy nehéz döntés, amit meg kell 
hoznod, s amelyet nem fognak megérteni és elfo-
gadni azok sem, akiket szeretsz. 

- Mindig lesz egy elvárás, aminek nem fogsz tud-
ni megfelelni, mert nem vállalhatod fel Krisztus 
követésében, és ezzel fájdalmat fogsz okozni azok-
nak, akik a 
legközelebb állnak 
hozzád. 

- Mindig lesz egy 
prioritás, amit át kell 
rendezned, mert 
semmi (család, pénz, 
üzlet, munka, 
kényelem) nem lehet 
„előbb”, mint 
Krisztus, így sokan 
körülötted 
„másodrangúnak” 
fogják érezni 
magukat. 

- Mindig lesz egy személyes, mély érzelmi fájda-
lom, amit átélsz. („nem köszönhetett el a családjá-
tól”). 

- A kemény, fáradtságos munka állandó társaddá 
válik. Krisztus követése azt hozza, hogy az Isten 
„mezején” fogunk „szántani, vetni és aratni” – ez 
pedig mind kemény munka. A szántáshoz az „eke 
szarvára kell tenni a kezünket” – ahogy a történet-
ben olvassuk. A szántás szükséges a majdani ara-
táshoz, hiszen a szántás teszi alkalmassá a földet 
arra, hogy befogadja a „magot”. 

- Mindig fegyelmezett, fókuszált, eltökéltség kí-
vántatik meg tőled. Egy ügyed lesz. Nem nézhetsz 
hátra, ha jól akarsz szántani. Senki nem tud egye-
nesen szántani, aki hátra tekint. Aki pedig hátra 
néz, az alkalmatlanná válik az Isten országában 
végzett munkára. Csak a fókuszált követés vezet 
egyenes szántáshoz. Ha Jézuson kívül bármi más 

(elismertség, biztonság, hírnév, siker, boldogság, 
stb.) van a fókuszodban, akkor nem vagy alkalmas 
az Isten országában végzett munkára! Ha visszate-
kintesz és a jövőt arra alapozod, amit eddig elértél, 
akkor a „szántásod” girbe-gurba lesz. Ha a Krisz-
tus aratásában akarunk dolgozni, akkor nem nézhe-
tünk hátra arra, amit hátrahagytunk. Nem enged-
hetjük meg, hogy amit hátra hagytunk befolyásolja 

azt, ami 
előttünk van. 
Ez a fajta „egy-
ügyűség” ha-
talmas ár sokak 
számára. 

Túl sok embert 
láttam Krisztus 
követését feladni, 
mert túl nagynak ta-
lálták az árat, amit 
fizetniük kellett. 
Nem látták meg a 
végtelen kincset, 
amelyet megnyer-

hettek volna azzal a csekély árral, amit fizetniük kellett. 
Az árat, amit hajlandó vagy fizetni az a kincs határozza 
meg, amit meg akarsz szerezni. Ha felfedezted már a 
Krisztusban rejlő végtelen kincset, ami ingyen a tied, 
akkor boldogan fizeted meg azt a nevetségesen csekély 
árat, amellyel még többet tapasztalhatsz belőle. 

Mi az az érzelmi fájdalom, az a magány, az a csaló-
dás, amit másoknak okoznál, az a bizonytalanság, az a 
kitaszítottság, meg nem értettség, az a döntés, ami már 
túl nagy ár Krisztus követésében a számodra? 

Mi az az ár, amit Te nem vagy már hajlandó 
megfizetni? 

Grész Gábor 

Forrás: http://egytanu.wordpress.com/2014/08/02/ 
az-ertek-hatarozza-meg-az-arat/ 

 

 
 

 

Ha jót teszel, és megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli csele-
kedeteidet, mégis tegyél jót! 
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj 
célt! 
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! 
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és 
nyílt! 
Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs! 
Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, 
mégis segíts! 
A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cseré-
be, mégis a legjobbat add a világnak, amid van! 
 

Kalkuttai Teréz anya 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A szeptemberi rejtvények megfejtéseit és a színezése-
ket az imaházi táblán láthatjátok. Akik jól dolgoztak és 
jutalmat kapnak: 

Ádány Zsófia, Tarsoly Barnabás, Uri Boglárka, 
Zsigovics Dorina 

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

Megfejtéseiteket november 9-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, 
jutalmat kap! 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük 

az októberi 
születésnaposokat! 

Tarsoly Barnabás (okt. 8.) 
Soltész Máté (okt. 11.) 
Kiss Anna (okt. 12.) 
Hunyady Balázs (okt. 25.) 
Kiss Máté (okt. 29.) 
Tarsoly Abigél (okt. 30.) 

 

 

 
Óvodások (7 év alatt) 

Biztos tanultatok már Zákeusról, aki vámszedő volt, de miután találkozott az Úr Jézussal, megváltozott az élete. Be-
szélgessetek anyuékkal arról, hogy mit láthattok a képeken. Ha kiszíneztétek a rajzokat, vágjátok ki, és a neveteket 
sem lefelejtve róla dobjátok be a szokásos dobozba! 

 

Forrás: www.reformatus.hu 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak az alábbi kis versikék. A megfejtéseket írjátok a kipontozott vonalakra. Va-
jon melyik szóval jellemezte magát az Úr Jézus? Karikázzátok be piros ceruzával! Miután elkészültetek, vágjátok 
ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Partján kinyújtott kezé-
vel állt egy ember, 
mire kettévált és falként 
áll a tenger. 
(melyik?) 
 
………………………… 

2. Ígéret földje, 
mezője, zöldje 
áldást terem. 
Amíg a nép nem  
istentelen. 
(melyik föld?) 
……………………… 

3. Nem látod, csak érzed, 
mikor fáj vagy dobban, 
szivattyúzza véred 
lábadba, karodba, 
belőle az élet 
indul új rajokban. (mi az?) 
…………………………. 

4. Mustból készült, 
lassan erjed, 
lakomákon 
gyorsan terjed. 
(mi az?) 
 
…………………………. 

5. Apró ember mászott fel 
rá egyszer Jézust látni, 
egyébként a gyümölcséért 
szoktak rá felmászni. 
(milyen fa?) 
 
…………………………. 

6. Halász volt,
ám egyszer olyan sok 
halat fogott, hogy a vét-
keit megbánva térdére 
rogyott. 
(ki?) 
……………………… 

7. Sok szeme van, még-
sem lát, tőkét ismer, és 
nem fát, szeméből ha 
könny csorog, 
lesz abból finom borod. 
(mi az?) 
…………………………. 

8. Szorgalmasnak monda-
nak, mert hat lábam fürge, 
egész nap csak fut-szalad, 
ennivalót gyűjtve. 
(mi az?) 
 
………………………… 

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Nektek is ki kell találnotok, hogy kiről-miről szólnak az alábbi versikék. A helyes megfejtéseket a kipontozott vo-
nalakra írjátok le. Ha jól figyeltek, akkor felismeritek, hogy melyik három megfejtés egy-egy evangélium szerzője, 
és melyik három az Úr Jézus egy-egy példázata. Aki tudja, az karikázza be piros ceruzával! Ha elkészültetek, írjá-
tok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1. Ifjan Jézus mellé vá-
gyott,  
lett belőle vén, 
s mennyei látomást lá-
tott Pátmosz szigetén. 
(ki ő?) 
………………………… 

2. Kapernaum kapujában 
ült a vámnál, 
s csalt, lopott, 
mígnem Jézus szólította, 
s csapot, papot otthagyott. 
(ki ő?) 
………………………….. 

3. Orvos volt, 
és Pál apostol 
úti- s munkatársa, 
meg az első keresztyének 
egyik krónikása. 
(ki ő?) 
…………………………. 

4. Tanítványok, akik 
tanúságot tettek 
Urukról, 
ki feltámadott, 
s kit nagyon szerettek. 
(kik ők?) 
…………………………...

5. Falat kenyér, korty 
bor arra emlékeztet, 
Jézus kínhalála 
számunkra 
új kezdet. 
(mi az?) 
………………………… 

6. Ádám, Éva elvesztette, 
Isten Fia visszaadta, 
aki hisz 
az Úr Jézusban, 
örök ajándékul kapja. 
(mi az?) 
…………………………. 

7. Lehetnek több százan, 
vagy csak ketten-hárman, 
hogy ha az Úr ott van köz-
tük, 
testvérek mindnyájan. 
(mi az?) 
…………………………. 

8. Jézus szerint itt van 
köztünk, 
mégis láthatatlan, 
határán útlevél nélkül 
léphetünk át nyomban. 
(mi az?) 
…………………………. 

9. Tíznek fele okos, 
másik fele balga. 
menyegzői öröm 
okosok jutalma. 
(kik ők?) 
 
 
………………………… 

10. Kertet kaptak műve-
lésre, de a gazdát nem sze-
rették. 
Még a fiát is megölték, 
hogy a termést megsze-
rezzék. 
(kik ők?) 
…………………………...

11. Pénze volt, de nem 
maradt, minden elveszett, 
míg apjához haza nem tért 
önmaga helyett. 
(ki ő?) 
 
 
…………………………. 

12. Kit egy pap, s egy lé-
vita is messze elkerült, 
ahhoz ő  
– bár idegen volt – 
féltőn lehajolt. 
(ki ő?) 
 
………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

   Szeretettel 
   köszöntjük 
   októberben 
   született 
   testvéreinket!  

 

Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
 

 
„Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az em-
ber, annak gyümölcsét eszi.” (Péld 18,21) 
 
Két dolog származik a nyelv használatából: halál és élet. Ha 
elégedetlenül morgolódunk, vagy negatívak, esetleg önzők va-
gyunk, nyelvünk halált hoz elő. Ha azonban felszabadulunk a 
negatív hozzáállásból, és Isten dicséretében és imádatában já-
runk, a nyelvünk életet hoz elő. A kereszt munkája megakadá-
lyozza az önzésnek, a negatív dolgoknak és a világ szeretetének 
előre törését. Amikor már kevésbé hat ránk, hogy mi történik 
velünk, jelentősen csökken a körülöttünk zajló események befo-
lyása életünkre. Jönnek problémák, és az kihat a hangulatra. Az 
már a ti döntésetek, hogy a világ ne uralja gondolataitokat. 
Ügyeljetek arra, hogy semmi ne akadályozza a hálát és a dicsé-
retet. Valljátok meg, hogy az Úr jó, és méltó a dicséretre, és ez 
élettel tölti meg egész bensőtöket! 
 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, Palacsintázó 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra Biztos Szikla 

Klub, 18,30 óra Ifjúsági alka-
lom 

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. 
 
November 23-án, vasárnap ün-
nepeljük gyülekezetünk alapítá-
sának 90. évfordulóját. 

Bátorítjuk a testvéreket, hogy erre 
a napra hívják el azokat a régi ta-
gokat, akik már nem járnak gyüle-
kezetünkbe. 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándor 
 

„Vénségetekig ugyanaz mara-
dok, ősz korotokig én hordozlak! 
Én alkottalak, én viszlek, én 
hordozlak, én mentelek meg.” 
(Ézs 46,4) 
 

Vers 
 

„Gondolatjel” 
 

Azt mondják, csak egy „gondo-
latjel”az élet két évszám között, 
s a roppant idő folyamában  
vesz el az is, vagy elnyeli a köd. 
Mi volt előtte, s lesz utána? 
Hány van, ki meg sem kérdezi, 
és aki tán, az is hiába, 
nem válaszol az ész neki. 
De válaszol a Könyvek-Könyve! 
Nos, kell-e hát a Biblia? 
Kereszten vérzik elgyötörve 
tükrében az Isten Fia, 
Ki értünk jött le, meg van írva, 

és bűneinkért szenvedett, 
hogy végtelenre hosszabbítsa 
a sok-sok „gondolatjelet”. 

Füle Lajos 
 
 

Nyomkeresés 
 

Az eke szarvára vetettem kezem, 
és nem kívánok hátranézni, 
Uram, 
csak előre, a barázdák nyomán, 
hogy a nyomodon vezessen 
utam. 
Ha kell, sírva is vetni a magot, 
hogy vigadozással arassak majd, 
de azt se bánni, hogyha más 
arat, 
és megelőzni mosollyal a bajt… 
 

Szeretném meglátogatni 
a foglyokat, 
s fölvidítani a betegeket, 
hogy azt mondjad Te 
 ama nagy napon, Uram, 
hogy mindezt megtettem – 
Veled! 
 

Lukátsi Vilma 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 

Fotó: több szerzőtől (illusztrációk: internet) 
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