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A lélek él 
 

A lélek él, 
Testvéreim, 
És hitet nem cserél. 
A lélek él: betűben, színben, fában, 
Hullámos hangban és merev márványban, 
Száz változáson át - 
Amíg meg nem tagadja önmagát. 
 

A lélek él, és munkál csendesen, 
Kis szigeten, vagy roppant tengeren, 
De amit alkot: nem szól a világnak, 
Csak egy kis körnek, csak egy kis nyájnak. 
 

A lélek él, 
Testvéreim, 
És hitet nem cserél. 

Reményik Sándor 
 

 

 
 

 

Örökkévaló kegyelem 
 
Ha szeptember, akkor árvaházi találkozó! Persze, isko-
lakezdés is, és tudom én, hogy ez utóbbi sokkal többe-
ket érint gyülekezetünkben is, mint az árvaházi találko-
zó. Mégis, néhányunk számára, akiknek a kiváltságunk, 
hogy részt vehetünk a találkozó szervezésében, majd 
magán az eseményen is, a szeptember – most már 8 éve 
– erről is szól. Idén szeptember 20-án lesz az árvaházi 
találkozó, persze csak akkor, „ha az Úr akarja és élünk”. 

Ebben az évben egy évforduló is kötődik a Baptisták 
Árvaházához. Stílszerűen kifejezve, egy kissé „árván 
hagyott” évforduló. Idén volt ugyanis 100 éve annak, 
hogy létrejött Ócsán az az árvaház, amely a kezdete volt 
a gyülekezetünk bölcsőjét jelentő Baptisták Árvaházá-
nak. Nem ismert az árvaház alapításának pontos dátu-
ma, talán 1914 márciusban történt mindez. Aztán két 
évre rá, 1917-ben költözött a Torbágyi útra, majd 1922-
ben az Alsóhegy utcába az árvaház, melyből aztán 
1924-ben megalakult gyülekezetünk is. 

És hogy miért fontos ez 90 – 100 évvel később? 
Egyetlen okot említek csak, talán a leglényegeseb-

bet: az Árvaház gyülekezetünk szellemi öröksége. Úgy, 
ahogy génjeinkben hordozzuk szüleink, nagyszüleink 

alkatát, arcvonásait, mozdulatait, netán személyiség-
jegyeit, ugyanígy gyülekezetünk „génjeiben” is benne 
van a múlt, és annak meghatározó részeként az Árva-
ház. Egy közöttünk élő testvér személyében kézzelfog-
hatóan is kötődünk az Árvaházhoz. De annak a mintegy 
300 árvának, akik rövidebb hosszabb időt az árvaház-
ban töltöttek – közte a még ma is élő kb. tizennyolcnak 
– a gyerekei, unokái is fel-felbukkannak időnként köz-
tünk, keresve a gyökereiket. 

Azonban ez a szellemi örökség legfőképpen abban 
nyilvánul meg, hogy Isten, aki az árvák és özvegyek 
Atyja (Zsolt 68,6), még ma is számon tartja azt az áldo-
zatos szeretetet, amivel az Alsóhegy utcai gyülekezet 
akkori tagjai és szolgálói (és persze az országos testvé-
riség tagjai is) fordultak az árvák felé. És azok az áldá-
sok, amelyeket nekünk, a mai gyülekezetnek ad, vala-
hol onnan, az árvaházból is erednek. Vallom, hogy ma 
is igaz, amit Dávid így fogalmaz meg: „Az Úr kegyelme 
öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő 
igazsága a fiaknak fiain.” (Zsolt 103,17). 

Áldjátok az Urat! 
Ádány Mihály 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Nyári menyegzők 
 
Ezen a nyáron két fiatal pár menyegzőjén örülhetett együtt a testvériség. Ladányi Tünde és Gulyás Zsombor testvé-
reink június 14-én, Gajdács Rebeka és Boda Gábriel testvéreink pedig július 12-én mondták ki a holtomiglan-
holtodiglant. Mindkét ifjú párnak Isten áldását kívánjuk közös életükre! 

„Egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!” (1Pt 1,22) 
 

  
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Biblia és fürdőzés, azaz nyaralás Jánoshalmán 
 
Az elmúlt évek hagyományait követve idén július végén 
Jánoshalmán töltöttünk együtt egy hetet a gyerekekkel. 
Örültem, hogy most először én is ott lehettem. 

Szokás szerint most is korosztályonként voltak fel-
osztva a csoportok. Az óvodások Kiss Ági, Boda Gabó 
és Rebi tanítását hallgathatták, akik kreativitásukat 
100%-ban kihasználva, napról-napra színes ötletekkel 
tették felejthetetlenné a délelőtti alkalmakat. A kisisko-
lásokat Uri Erika és jómagam tanítottuk, a felső tagoza-
tosokat Kati néni 
vette szárnyai alá, 
míg a tinikkel 
Soltész Attila 
beszélgetett. 

A hét minden 
napján (keddtől-
szombatig) Péter 
életével foglal-
koztak a csopor-
tok. Hallhattunk 
arról, hogy Péter 
hogyan találko-
zott Jézussal, mi-
lyen csodáknak 
volt részese, és 
hogyan tanította 

őt hinni Jézus nemcsak a szép, de a viharos napokon is. 
A szabadidőben aranymondásokat tanult kicsi és nagy, 
amelyekért jutalom is járt. Persze most sem maradhatott 
el a szobapontozás és az angyalkázás sem. Idén is fi-
nomabbnál finomabb ételeket ehettünk, aztán teljesült 
minden gyermek vágya – IRÁNY A STRAND, VÁR A 
CSÚSZDA!!! – amit mindenki élvezett. 

Vacsora után Gabó és Rebi vezetésével Istent dicsér-
tük énekekkel. Voltak már nagyon jól ismert és kevésbé 

ismert énekek, 
de mindegyiket 
ugyanazzal a 

lelkesedéssel 
énekeltük. Utána 
Sztasákné Bogi 
mesélt nekünk 
egy indiai fiúról, 
aki hallott Jézus-
ról és a szívébe 
fogadta Őt. Min-
denkinek tetszett 
az az új ötlet, 
hogy párbeszé-
des jelenetekből 
kellett kitalálni, 
hogy ki mondta 
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kinek a hallott szöveget Aztán jöhetett a folytatás… A 
közös programot Kati néni kérdései és a válaszokért já-
ró jól megérdemelt ajándékok zárták. 

Az esték beszélgetésekkel, játékokkal, énekekkel, a 
másnap délelőttre készüléssel, vagy pihenéssel teltek. 
Csütörtök délután lovardában jártunk, ahol nemcsak lo-
vakat, hanem malacokat, nyulakat, szarvasmarhát is lát-
hattunk. Ezenkívül lovasszekérrel kocsikáztunk és lo-
vagoltunk is. Na, de aznap sem maradhatott el a stran-
dolás. A lovardához tartozott egy medence, amiben bát-
ran csobbanhattunk és hűsölhettünk. 

Szombaton pedig, bár utolsó nap volt, élveztünk 
minden percet, amit még együtt tölthettünk. A délutáni 

programról a fiatalok gondoskodtak. Itt nem fizikai erő-
re volt szükség: az a csapat nyert, aki a legleleménye-
sebb, illetve a leghangosabb volt. A verseny végén jött 
az eredményhirdetés, de nem csak a játéké, a szobák 
tisztaságát is pontoztuk, és ezért bizony jutalmat is kap-
tak a szobatulajdonosai. 

Nekem ez volt az első gyermektáborom Jánoshal-
mán, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy én is részt 
vehettem ezen az élményekkel, programokkal, áldások-
kal teli héten. 
 

Gulyásné Tündi 

 
 

Tóalmási örömök 
 

 
 

Kis csapatunk: a tóalmási Apacsok 

Július végén páran a fiatalok közül (Ádány Ba-
lázs és Máté, Boda Peti, Uri Beni és Imi és én) 
a tóalmási Élet Szava táborban töltöttünk egy 
hetet. Nekem ez már az ötödik alkalom volt, és 
megint nagyon jól éreztem magam. A sok spor-
tolás, nyelvtanulás és vidámkodás mellett ter-
mészetesen sok időt töltöttünk Istennel is. Dél-
előttönként Bartos Gergő szolgált, délután pe-
dig bizonyságtételeket hallgattunk meg. Mint 
minden évben, most is sok új megtérő volt a 
keddi előrehívásnál. Ezt a tábort én csak aján-
lani tudom: jó a kaja, jó a közösség, jók a prog-
ramok, sok-sok ember, akik Isten gyermekei. 
Remélem, még sokszor mehetek Tóalmásra, 
mert a hangulat és az Istennel való közösség 
egy felejthetetlen élmény ebben a táborban! 

Zsigovics Beni 
 
 

„Isten nem a képzetteket hívja el, 
hanem az elhívottakat képzi” 

 
Az idei baptista nagytáborba 
heten mentünk el az ifjúságból: 
Ádány Anna, Ádány Rebi, Boda 
Peti, Jenei Péti, Márkó Piri, 
Zsigovics Virág és jómagam. 
Rajtunk kívül pedig kb. 350 
fiatal vett részt ezen az 
eseményen, Tatán. Reggelente 
dicsőítéssel kezdtük a napot, 
majd a csoportbeszélgetések 
vagy egyéb kurzusok 
következtek. Ebéd után rengeteg 
szabadidőnk volt, amikor 
különböző programokon, szemináriumokon vehettünk 
részt, vagy fürödhettünk a Tatai-tóban. 

Esténként egy hosszabb alkalomra került sor. Ezek 
közül talán az első este tanítását szeretném kiemelni. 

Ekkor Balogh Barna tanított 
minket Mózes történetén 
keresztül. A tanítás fő 
gondolata az volt, hogy amivel 
épp foglalkozunk, például a 
diákoknak a tanulás, az 
hasznos. Mózes Egyiptomban 
nevelkedett fel, mindent 
megtanult ennek megfelelően. 
Ez teljesen haszontalannak 
tűnhet egy zsidó embernek, de 
így Mózes pontosan tudta már 
azt az eljárást, ahogyan a fáraó 

elé járulhat. Mózes életének következő 40 évében bir-
kákat terelgetett a pusztában – unalmas, haszontalannak 
tűnő munka volt ez –, de a következő 40 évben már is-
merte a pusztát, ahol a népet vezette. Balogh Barna, 
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Mózes bukására is kitért. Idő előtt akarta megmutatni, 
hogy ő a zsidók szabadságharcosa, ennek következmé-
nyeként pedig gyilkos lett. Ami nekem meglepő volt, 
hogy Mózes vívódását a csipkebokornál nem negatívan 
mutatta be a tanító. Ha Isten elhív, a mellette való dön-
tést harc előzi meg. Fontos, hogy kérdezzünk a részle-
tekről, a lényeg az, hogy igent mondjunk a hívásra. 
Összefoglalva: szükséges tudnunk, hogy jelenlegi hely-
zetünknek fontos szerepe lesz még, viszont képzésünket 
ne használjuk önző célokra.  

Nehéz lenne megfogalmazni, mitől is volt olyan jó 
ez a tábor. Nehéz kiragadni pillanatokat, Isten jelenléte 
betöltötte az egészet. Feltöltődhettünk, és új erővel, új 

energiával vághatunk most neki a hétköznapoknak. Ez a 
legnehezebb része a táboroknak, hazajönni, és megélni, 
amiről tanultunk. Ilyenkor általában nagy remény van 
bennünk, de kérdés, hogy meddig tart ez. A tábor főté-
mája az volt, hogy KAPCSOLJ KI ÉS KAPCSOLÓDJ 
BE! Kívánom, hogy mindenki tudjon néha kikapcsolni 
a hétköznapokból, és tudjon Istenre koncentrálni. Ki 
kell kapcsolódnunk mind testileg, lelkileg, mind pedig 
szellemileg. Ehhez pozitív környezet kell, ahol nem a 
világ szennyével találkozunk. Utána viszont be kell 
kapcsolódnunk a misszióba, amely által fényt tudunk 
vinni a világba. 

Sonkoly Anna 
 
 

IFINYARALÁS 
 

Augusztus utolsó hetében Kőröshegyen töltöttünk egy 
nagyszerű hetet a fiatalokkal, és mivel nekem ez volt az 
első ifinyaralásom a budai ifivel, ezért különösen vár-
tam, hogy milyen lesz. Én leginkább két dolog miatt 
mentem el: egyrészt, hogy jobban megismerjek minél 
több embert a gyülekezetből, másrészt pedig azért, hogy 
lelkileg tudjak növekedni és Istenre figyelni, engedni, 
hogy használja a közösség által teremtett különleges 
környezetet, hogy új 
dolgokat megismer-
jek belőle. 

Számomra mindig 
különleges élményt 
nyújt azt látni, hogy 
Isten mennyire sokfé-
le és különböző hát-
térrel rendelkező ér-
tékes embert tud ösz-
szehozni, és egy ki-
sebb gyülekezetté, 
családdá formálni, az 
ifinyaraláson pedig 
intenzív módon 
ugyanezt tudtuk meg-
tapasztalni, a hét vége 
felé a közben 
érkezettekkel együtt 
több mint 30-an is voltunk. Van, aki gyülekezetben nőtt 
fel, van, aki egy baráton, vagy ismerősön keresztül tért 
meg és kapcsolódott be a gyülekezetbe, és vannak, akik 
egy utcai beszélgetés miatt kezdtek ifire járni. Sokat ját-
szottunk, sportoltunk, nevettünk, ettünk, beszélgettünk, 
énekeltünk, imádkoztunk együtt, délelőttönként általá-
ban egy tanítással készült valaki, délután, ha jó idő volt, 
akkor elmentünk fürödni a Balatonban, este pedig egy 
rövidebb közös áhítaton és dicsőítésen voltunk együtt. 

Délelőttönként a tanítások témája Jézusnak a tékozló 
fiú címen ismertté vált példázata volt. A legtöbben va-
lószínűleg nagyon sokszor olvastuk már ezt a történetet, 
és több tanítást is hallottunk róla, ezért kapásból fel tu-

dunk sorolni néhány tanulságot, ami belőle leszűrhető, 
azonban e hét után egészen másképp nézek erre a pél-
dázatra. Például: a cím (A tékozló fiú), ami általában 
szerepel a Bibliákban a történet előtt, sokszor eleve 
meghatározza a bibliatanulmányozásunk tárgyát, a ki-
sebbik fiúra és az ő tékozlására koncentrálunk, miköz-
ben valójában Jézus az Atya „tékozló” kegyelmét sze-
retné a középpontba állítani, és különös hangsúlyt akar 

fektetni az idősebb 
testvér elveszett 
állapotára, ami álta-
lában nagyobb ve-
szélyt jelenthet szá-
munkra is. A 
nagyobbik fiú meg 
van győződve a 

saját 
hibátlanságáról, és 
kívülről tényleg 

mindent 
megfelelően csinál, 
ezért jogosnak 
gondolhatjuk a 
felháborodását, de a 
szívének az állapota 
nincs rendben, nincs 
igazi tisztelet benne 

az Atya iránt, és nem a szeretet motiválja az életét. Eh-
hez kapcsolódik az egyik gondolat, ami egész héten a 
fókuszban volt: Isten nem tud csalódni bennünk, ha el-
bukunk, de az igazi bukás nem az elesés, hanem mikor 
nem akarunk felállni. 

Nekem sokat adott ez az ifitábor, olyan élményeket, 
amikre emlékezni fogok sokáig, és amik nemcsak egy-
szerűen emlékek maradnak, hanem kicsit megváltoztat-
nak engem. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített, 
aki megszervezte, vezette a programokat, aki imádko-
zott a hétért, vagy elkészítette az ennivalót. 

Tóth Máté 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Kelet-Ázsiában jártam 
 

Talán már sokan tudják a 
testvérek közül, hogy alkal-
mazott teológiát tanulok az 
angliai Redcliffe College-ban, 
ahol idén fejeztem be a 
második évemet. Eredetileg 
úgy nézett ki, hogy csak két 
évet maradok, mára ez 
azonban megváltozott. 
Szeptemberben vissza fogok 
térni a Redcliffe College-ba, 

hogy befejezzem az utolsó évemet és diplomát szerez-
zek. A tanulmányaim részeként minden tavasszal egy 
hat hetes szolgálatot kell, hogy végezzek, a világ bár-
mely táján. Tavaly Kenyába vezetett az utam, idén Is-
tennek Kelet-Ázsia egyik országára esett a választása. 

Készülődésem során többször lehetetlennek tűnt, 
hogy eljussak Ázsiába. Gondok voltak az orvosi aján-
lással, a vízummal, a repülőjeggyel és az anyagiakkal 
is. Isten az első három problémát már az utazásom előtt 
elsimította, ám amikor április 22-én felültem a gépemre, 
még közel sem volt meg a szükséges összeg. Az ott tar-
tózkodásom alatt még több helyről érkezett támogatás, 
és az utam végére az is kiderült, hogy a költségvetést a 
legdrágább variációval számolták, így végül mindenre 
volt elég pénzem. Isten ismét bebizonyította, hogy Ő 
mennyire hűséges, és gondoskodik az övéiről. 

Arra számítottam, hogy a kelet-ázsiai utam legalább 
olyan nehéz lesz, mint a kenyai, azonban kellemesen 
kellett csalódnom. Bár Ázsiában is voltak nehézségek 
(az emberek folyton bámultak, nem tudtam elolvasni az 
utcajelzéseket, nem volt tökéletes az ottani misszionári-
usokkal való kapcsolatom), ezek eltörpültek az öröme-
im mellett. Nagyon megszerettem a helyieket, és majd-
nem minden tetszett az országban: a kultúra, a nyelv, az 
írásjelek és nem utolsó sorban az ételek. Mivel nagyvá-
rosban laktam, itt nem kellett tartanom különféle rova-
rok támadásától és maláriaveszély sem fenyegetett. 
Bárhol jártam, biztonságban érezhettem magam, mert a 
helyiek nem követnének el semmit a külföldiekkel 
szemben. Így összességében nagyon élveztem az ottlé-
tet és megtapasztalhattam, hogy nem minden misszió 
történik egy dzsungel közepén lévő sárkunyhóban. 

Hogy nézett ki az életem Kelet-Ázsiában? Egy helyi 
muszlim családnál laktam (apa, anya, három éves kis-
lány, nagymama), akikkel nagyon jól kijöttem. Azon-
ban csak az anyuka tudott angolul, és ő se túl sokat. Hét 
közben nyelvórákat vettem egy fiatal helyi tanárnőtől, 
és egy idő után már mentek a legfontosabb mondatok 
(pl.: Vacsorára tésztát szeretnék enni.). Így sokszor már 
a nagymamával is sikerült váltanom pár szót. 

A nyelvtanuláson kívül angol beszélgetős csoportot 
vezettem egyetemistáknak, egy fiatalok számára kiala-
kított kikapcsolódási központban. Az első egy hónapom 
így leginkább a befogadó családommal való kapcsolat-
építésről, a nyelvtanulásról és az angoloktatásról szólt. 
Az utolsó két hétben a befogadó családomra és a nyelv-
tanulásra kevesebb időm maradt, ugyanis egy fülöp-
szigeteki lány segítségével nagyon sok időt tölthettem a 
diákjaimmal: karaokézni mentünk, együtt ebédeltünk, 
dalokat tanítottam nekik, társasoztunk, kirándultunk. 
Így majdnem minden nap lehetőségem volt megosztani 
egy-egy bizonyságot vagy más módon beszélni Istenről 
velük olyan természetes módon, hogy senki nem mond-
hatta volna meg, hogy én pont azért voltam ott. Ezeken 
kívül Isten elém hozott olyan embereket, akik nagyon 
nagy áldás voltak a számomra. Gondolok most arra a 
Down-kóros 20 éves lányra, aki ahányszor meglátott a 
lakóházunk udvarában, rohant felém, hogy megöleljen. 
Vagy azokra a sérült kisgyerekekre, akiket egyik nap 
meglátogattam az árvaházban: dalokat énekeltem nekik 
és meg is etethettem őket (ekkor jól jött a „repülő” szó 
ismerete a helyi nyelven, mert így kinyitották a száju-
kat). 

 
 

Sokszor úgy éreztem, hogy többet kéne kézzelfogha-
tó dolgokat tennem (mivel tavaly eléggé be voltam táb-
lázva). Visszanézve azonban látom, hogy idén az egész 
szolgálatom igazából Isten által rendelt találkozások há-
lózata volt. Nekem csak ott kellett lennem és hagynom 
kellett, hogy Isten rajtam keresztül megpróbáljon kap-
csolatba lépni velük és kifejezni az Ő örökkévaló szere-
tetét irántuk. 

„Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt 
a kincset azonban „cserépkorsóban”, vagyis emberi 
testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a 
mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig 
tőlünk.” (2 Kor 4,7) 

 
D.F. 
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A megtisztulás öröme 
 

Nemrégiben a napi áhítatunk az 
úrvacsora szereztetésére és 
annak vételére emlékeztetett 
bennünket. E témában elmerülve 
jutott eszembe egy régi történet. 

Újpesten történt. Abban az 
időben szokás volt a gyülekezet-
ben (talán most is), hogy az 
újonnan bemerítkezőket a fiata-

lok egy megbeszélt időpontban, otthonukban megláto-
gatták. Hozzám is eljött néhány fiatal. Örültem nekik, 
mert éreztem benne a törődést. Sokat beszélgettünk. 
Megkérdezték, hogyan érzem magam a gyülekezetben, 
volt-e valamilyen lelki élményem a bemerítés óta. 

Akkor elmondtam nekik, hogy a sok élmény közül 
nekem a legszebb és legszentebb minden alkalommal az 
úrvacsora. Ilyenkor már az előtte lévő héten készülök, 
önvizsgálatot tartok. Nekem minden úrvacsorai alkalom 
ünnep! Amikor ezen részt veszek, megszűnik körülöt-
tem a külvilág. Csak ketten vagyunk: az Úr Jézus és én. 
Tudom, hogy jelen van teljes lényében, és megvigasztal 
bűnbocsátó szeretetével. Most elmondhatok Neki min-

dent: hibáimat, kéréseimet, kérhetek erőt a kapott újra-
kezdési lehetőséghez. Ez egy csodálatos, szent érzés, 
amit soha nem hagyok ki, ha az Úr engedi. 

A fiatalok csendben hallgatták ezt a bizonyságtéte-
lemet. Amikor befejeztem, megszólalt az egyik fiatal: 
„Ilonka néni, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta ne-
künk. Most nagyon zavarban vagyok, mert őszintén el-
mondom, egy ideje csupán egy megszokott rutinnal vet-
tem az emlékjegyeket. Most rádöbbentem a hibámra, és 
ezek után igyekszem jóvátenni a könnyelműségemet.” 

Ezután a fiatalok örömmel távoztak, megköszönve 
az együttlét áldásait. 

Ezt a történetet azért írtam meg, mert ma is úgy ér-
zem, hogy az úrvacsora vétele, annak minden perce 
szent és áldás mindenkinek, aki él vele. Vegyük el 
Megváltónk kezéből minden alkalommal az áldást, a 
megtisztulás örömét, az Ő egyik legdrágább ajándékát! 
 

„Úr Jézus, kit a bűnünk a fára szegezett, 
Add méltóképpen vennünk ez emlékjegyeket.” 

 
Pomázi Lászlóné Ilonka 

 

 

Az Úr csodásan működik 
 

Néhány évvel ezelőtt, amikor ír-
tam a Mannába, úgy éreztem, 
hogy a próbáknak még nincs 
vége – sőt, a neheze még hátra 
van. Jó néhány évtizede annak, 
hogy idősebb Tóth testvér 
mondta: a sátán nem szenved 
végelgyengülésben. Ez az 
életünkre tekintve beigazolódott. 

Ahogy családunkban az Úr 
Lelke egyre jobban munkálkodott, úgy a sátán is igye-
kezett a rombolást végezni. 

Nehéz helyzetbe kerültünk. Imádkoztunk, hittünk, 
de elfáradtunk a harcban. Két törékeny nő sokféle 
gonddal, bajjal, nem láttuk az alagút végét. 

De Istenünk olyan csodásan működik, hogy legne-
hezebb helyzetünkben is küldött segítséget! A Kulcsár 
testvér által hirdetett igei sorozat, a Nehémiás próféta 
által írt fejezetek új hitet, új erőt adtak nekünk. De 
nemcsak nekünk, hanem Benjáminnak is, a visszajelzé-
sek ezt igazolják. 

Jó párhuzamot vonni Nehémiás próféta és a jók mel-
lett, a még jobbak odaszánását illetően, legyen az lelki 
vagy fizikai munka. Zsigovicsné Éva kedves testvér-
nőnknek adott látó szemet az Úr, felfigyelt ránk és fel-
mérte az élethelyzetünket, és férjével kijöttek hozzánk, 

új otthonunkba. Miután látták, hogy milyen fontos te-
endők vannak nálunk, cselekedtek és megerősítették 
kezüket a jóra. És Nagy Jánossal és Zsuzsa testvéreim-
mel együtt (aki jól ismerte és tudta az efféle kerti mun-
kák minden csínját-bínját) eljöttek hozzánk, és közös 
erővel elvégezték a szükséges munkát. Csatlakozott 
hozzájuk Jenei Péter testvér is. 

Hála legyen a mi Urunknak azért, hogy ezeknek a 
kedves testvéreknek a szívére helyezte az őrállói szol-
gálatot! Hála és köszönet Kiss Pál testvéréknek, akik 
szintén sokat segítettek. 

Köszönet illeti az imádkozó csoportokban részt vevő 
testvéreket is, akik imádkoznak és tusakodnak az Úr 
előtt értünk, és mellénk állnak. Sírva olvastuk Benjámin 
levelét, amiben azt írja, hogy köszöni egyik testvér-
nőnknek a 27. zsoltár igéit. Minden reggel ezzel ébred, 
és sok erőt kap általa. 

Köszönet és hála tölti el a szívemet az Úr iránt az 
egész gyülekezetért, Ádány Mihály testvérért, a sok-sok 
lelki támogatásért. És Kulcsár testvérért is, aki által az 
Úr igéje hirdettetik, és az Ige végzi a maga munkáját. 

Imádkozzunk azért, hogy jó talajba hulljon, és sok 
gyümölcsöt teremjen Istenünk dicsőségére! 
 

Balázsné Erzsike 
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A lehetetlen is lehetséges? 
 

Várhatóan elég nehéz év elé nézek. 
Az egyetem mellett sok más fontos 
elvégzendő feladat is vár rám és 
ezek miatt sokat aggódom is, mert 
gyakran elbizonytalanodom, hogy 
sikerülni fog-e. 

Isten sokszor bátorít ebben a 
kérdésben, hogy meg fogom tudni 

csinálni, sőt, most az ifinyaraláson kézzel fogható meg-
erősítést is kaptam ehhez. 

Az egyik este a közösségi alkalom arról szólt, hogy 
milyen dolgok vannak az életünkben, amik hazugságok 
és ezeknek milyen hatásuk van ránk. Egy lapra fel kel-
lett írni ezeket és az alkalom végén mindenki kapott egy 
véletlenszerűen kiválasztott bátorító idézetet a Bibliá-

ból. Én a következőt kaptam: „Ami lehetetlen az embe-
reknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27) 
Ez az idézet önmagában is bátorítás, de különösen sze-
mélyesen szólt hozzám amiatt, hogy tudtam, „véletle-
nül” kaptam pont ezt. Igaz, volt rá kb. 3% esély, hogy 
pont ezt a lapot kapom, de úgy gondolom, hogy Isten 
ezzel is bátorítani akart. Ha pedig tényleg csak véletlen 
egybeesés, akkor is tudom, hogy ezt a Bibliában Jézus 
mondta, tehát mindenképp igaz és nekem szól. 

Talán nem tűnik nagy dolognak egy ilyen bátorítás, 
de nekem mégis sokat számít, mert segít abban, hogy 
úgy álljak hozzá ehhez az évhez, hogy sikerülni fog. Így 
már az első héten könnyebben és hatékonyabban ment a 
munka, és majd ha nehezebb lesz, akkor is lesz mire 
emlékezni, és miből bátorítást nyerni. 

Simon Dávid 
 

 

Isten tenyerén  
 

Hívő életünkben sokszor 
tapasztalhatjuk, hogy Isten milyen 
előrelátó bölcsességgel óv minket 
bajoktól, akár tragédiáktól is. 
Máskor átvezet rajtuk, és közben 
érezteti velünk, hogy nem marad 
távol tőlünk. Amikor úgy érezzük, 
hogy minden reményünk 
szertefoszlott, és már zuhanunk is 
a csüggedés mocsarába, Isten – 

mint a sas, mely szárnyaival óvja kicsinyeit a zuhanás-
tól repülés közben – is hasonlóan viselkedik velünk 
esendő, csüggedésre hajlamos gyermekeivel. Kezét 
nyújtja, és felemel minket, erejét adja, és azt mondja 
nekünk: „Ne félj, mert én veled vagyok! Ne aggódj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt, megsegíte-
lek! Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak.” 
(Ézs 41,10 EFO) 

Ezt sokszor tapasztalhattuk az utóbbi néhány hónap-
ban. Nemcsak mondta, nemcsak ígérte, hanem meg is 
adta. Adta erejét, békességét, szeretetét, és végül, de 
nem utolsó sorban adta a megoldást is. Akkor is, amikor 
úgy gondoltam, hogy talán nincs is megoldás, Isten be-
bizonyította, hogy Ő úr a helyzetek felett! Ő a megoldás 
minden problémára, és csak azt várja, hogy hozzá jöj-
jünk, és elmondjuk Neki, mert:  
 
Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. 
Nincs olyan nagy hegy, mit Ő meg nem mozdíthat. 
Nincs oly sötét, nagy vihar, mit le nem csendesít. 
Nincs olyan nagy bánatod, amin Ő nem segít. 
Mert e világnak terheit mind vállain hordta. 
Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 

 

Sokszor azt gondolod, hogy tőled oly messze van. 
Hiába kiáltasz, mert minden szó hasztalan. 
Pedig Ő tegnap és ma, s örökké ugyanaz. 
Ha minden elmúlik is, de igéje megmarad. (ének) 

 
Szeretnék megosztani a testvérekkel néhány történe-

tet családunk életéből. 
Valamikor év elején bőrgyógyászati problémákkal 

kezdték kezelni édesanyámat a Bőrgyógyászati Klini-
kán. Ez a Mária utca és az Üllői út sarkán van. Nagyon 
aggódtam a parkolás miatt, hisz ez az a része a város-
nak, ahol ritkán lehet szabad parkolási helyet találni, és 
ha van is ilyen, azt nagyon meg kell fizetni. De Iste-
nünk mindig előttünk járt, hála Neki, mindig tudtunk 
parkolni a Klinika közelében. Édesanyám sebei is szé-
pen gyógyultak – egy kivételével –, de végül az is be-
gyógyult, csak lassabban. Így visszatekintve köszönöm 
Istennek a vezetést, amit ebben a problémában is adott. 
Köszönöm édesanyámnak, hogy alávetette magát a mű-
téteknek, kezeléseknek. Köszönöm testvéreimnek, Ilon-
kának és testvérének, akik biztattak, hogy induljunk el 
ezen az úton, és imádkoztak értünk. Minden testvér 
imáját köszönjük. Hálásak vagyunk Istennek azokért az 
eszközeiért is, akik nem voltak tudatában annak, hogy 
azok, csak tették a dolgukat, és ezért Isten használni 
tudta őket. Legyen Istené a dicsőség!  

A következő történet Imi fiunk története. Gyerek-
nyaralásra készülődtünk. Másnap Jánoshalmára ment 
volna három gyermekünk: Imi, Beni, Bogi. Imrével le-
hoztuk a tetőcsomagtartót a padlásról, hirtelen esni kez-
dett az eső. Mivel a ruhákat is be kellett szednem, Imit 
küldtem, hogy segítsen édesapjának felszerelni a tető-
csomagtartót. Ő közölte, hogy nagyon fáj a hasa. Imiről 
tudjuk azt, hogy ha ő mondja, hogy fáj valamije, azt 
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tényleg komolyan kell venni. Mondtuk, hogy feküdjön 
le, pihenjen egy kicsit, és ha utána is fájni fog, a délutá-
ni istentisztelet után elmegyünk az ügyeletre. Fájó has-
sal csak nem engedhetjük el a táborba! Úgy is történt. A 
délutáni istentisztelet után bevittük az ügyeletre, ahol 
közölték: vakbélgyanú. Elküldtek ultrahangra, laborba, 
de sem a laborvizsgálat, sem az ultrahangvizsgálat nem 
igazolt vakbélgyulladást. A sebész viszont ragaszkodott 
ahhoz, hogy befeküdjön, és ha ez a fájdalom nem múlik 
el másnap reggelig, akkor sajnos műteni kell. Jegelték, 
infúziózták, a fájdalom viszont nem múlt el. Másnap 
délután meg is műtötték. Műtét után beszéltem a se-
bészorvossal, aki azt mondta, hogy nem volt gyulladt a 
vakbele, de már nem is lesz, mert eltávolították a féreg-
nyúlványát. Nagyon nem értettem ezt az egészet! 

Hazamentem, és leültem a számítógép elé, és keresni 
kezdtem: mik a vakbélgyulladás tünetei? Egy-két kivé-
tellel minden tünet stimmelt. Két hét múlva varratsze-
désre mentünk, ekkor kaptuk meg a szövettani ered-
ményt is. A diagnózis: heveny féregnyúlvány gyulladás. 
Ekkor értettem meg azt, hogy Isten milyen előrelátó 
volt. Nem engedte, hogy ez a gyulladás elhatalmasod-
jon, perforálódjon, hanem már ott, az elején figyelmez-
tetett a veszélyre. Akkor, amikor még nem kellett kap-
kodniuk az orvosoknak sem. 

Isten nem ejt hibát! Ezt újra megtapasztaltam. Ha a 
műszer nem is találja el a diagnózist, Isten szeme látja, 
és úgy alakítja az eseményeket, hogy jó származzon be-
lőle. Ezen kívül Isten még egy dologra figyelmeztetett 
ezen az eseményen keresztül. Lehet, hogy senki sem 
látja a bűnt, ami mélyen elrejtve ott van az életünkben, 
és végül a kárhozatba visz. Isten az, aki biztosan látja, 
és Ő figyelmeztet is: „nézd csak, itt és ott rosszra utaló 

tünetek” vannak az életedben! Valami hibádzik! Jöjj 
hozzám, add a szíved nekem, tedd le, ne cipeld tovább a 
bűneidet! Én segítek rajtad! Én látom, mert én Úr va-
gyok, Isten vagyok és nem ember! Belelátok a szíved 
legmélyébe. A szívek és vesék vizsgálója vagyok! (Jel 
2,23) 

Meg kell hallanunk, és engedelmeseknek kell len-
nünk, ha az Úr szól, és figyelmeztet, mert ha nem va-
gyunk engedelmesek, akkor meghalunk bűneinkben. 
„Mert a bűn zsoldja a halál, ISTEN KEGYELMI 
AJÁNDÉKA PEDIG AZ ÖRÖK ÉLET.” (Rm 6,23) Jé-
zus ezt akarja adni mindegyikünknek! A kérdés az: 
készek vagyunk-e befogadni Jézust a szívünkbe, hogy 
Ő megtisztítsa, meggyógyítsa az életünket, bekötözze 
sebeinket? Ha igen, akkor Isten örök élettel ajándékoz 
meg minket. Nem azért, mert jó emberek vagyunk, nem 
azért, mert megérdemeljük, hanem KEGYELEMBŐL, 
Jézus érdeméért. Hála Neki!  

Ezen a nyáron még voltak próbák az életemben, 
amiken az Úr átvezetett, de itt megállok. Egy ének-
részlettel fejezem be bizonyságtételemet, amit ebben az 
időszakban szinte minden nap elénekeltem vagy eldú-
doltam:  
 

Csak Krisztusban kaptam reményt, 
Új örömet, új életcélt. 
Őrá mindig számíthatok, 
Bármilyen nagy próbát kapok. 
Szerelme lángja égig ér, 
Békéje mélyebb tengernél. 
Hű pártfogóm, Ő mindenem, 
Nagy szeretettel véd engem. 

Uri Melinda 
 

BUZDÍTÁS 
 

Légy bizalommal Istenhez! 
 

Az elmúlt hetekben több időm volt, 
és rendet tettem a leveleim között. 
Osztályoztam őket, kidobandó, 
fontos, archiválni való stb. Van egy 
nagyon fontos archivált le-
vélgyűjteményem, amiben olyan 
leveleket találok, amelyek az 
életem minden dolgára eligazítást, 
tanácsot, figyelmeztetést 
tartalmaznak. Ez a levél 

gyűjtemény könyv formájában be is van kötve, amit 
úgy nevez mindenki, hogy Biblia. Jób könyvét tanul-
mányoztam. Ebben találtam egy részletet, ami nagyon 
mélyen megérintett. Elolvastam a könyvet és vissza-
visszatértem ehhez részhez. 
Jób 22, 21-30: Jóbnak meg kell térnie 
„Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert en-
nek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, 

és szívleld meg mondásait! Ha megtérsz a Mindenha-
tóhoz, felépülsz. Ha eltávolítod az álnokságot sátrad-
ból, porba dobod az aranyat, patakkövek közé az ófíri 
aranyat, akkor a Mindenható lesz az aranyad és szín-
tiszta ezüstöd. Akkor majd megleled örömöd a Min-
denhatóban, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyö-
rögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalma-
idat. Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja 
be utadat. Ha megaláztak, mondd ki, hogy gőgös vol-
tál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt 
is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a ke-
zed, megmenekülsz.” 

Micsoda mondanivaló, micsoda tanítás rejlik ezek-
ben az igeversekben. Hallottuk a napokban, hogy egy 
üzlet 70%-át a bizalom teszi ki. Ha egy üzletben 70% 
bizalmunk van a partnerünkben, mennyivel több kell 
legyen Istenünk felé. Teljes bizalommal lehetünk Isten-
hez, mert ő nem csap be, ő nem ejt át, nem szegi meg az 
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adott szavát. Isten várja a közeledésünket, hogy békül-
jünk meg vele. Azt mondja az Ige: „ennek jó eredmé-
nye lesz” (21. v.). Hétről-hétre halljuk a tanításait, ol-
vassuk az Igét, és mégis annyi a kétség bennünk, sok-
szor inkább magunk próbálunk megoldásokat keresni 
életünkre, ahelyett, hogy odabíznánk magunkat az ő 
csődöt sohasem mondó Igéjének vezetésére. Ez lenne a 
100% bizalom Isten iránt. Ekkor tökéletes békességet és 
igazi jót nyerünk a lelkünk számára. Nem lehet miénk 
az áldás, ha Istentől távol járjuk életutunkat, ha a hús-
testnek szolgálunk. 

„Ha eltávolítod az álnokságot sátradból” – Ha még-
is elvakultak lennénk, és az anyagi vagy lelki gazdagsá-
got tartanánk fontosnak, ezeket keresnénk, ezek körül 
forogna az életünk, akkor nekünk is éppúgy szól Isten, 
mint Jóbnak: „porba dobod az aranyat, patakkövek kö-
zé az ófíri aranyat”. Igen, az értékes kincsként őrzött 
önigazságunk és tökéletességünk, amelyet életünk fo-
lyamán szereztünk, elvakítja lelki szemeinket, és az 
igazi önbírálatot lehetetlenné teszi. El kell vetnünk ma-
gunktól, a porba, a kavicsok közé. Dobjuk földi kincse-
inket a porba, dobjuk a patak kövei közé, hogy ne talál-
ja meg senki! Állítsunk föl egy Isten szerinti fontossági 
sorrendet életünkben! 

„Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg 
mondásait!” – Isten elvette bűneinket, háta mögé dob-
ta, nem emlékezik meg róla, Krisztus vére által meg-
tisztított bennünket. Tegyük mi is ezt! Ekkor csodálatos 

közösséget fogunk megélni Istennel. Nem kér tőlünk 
lehetetlent, azt kéri, hogy fogadjuk meg tanításait, éljük 
életünket Igéje szerint. 

„Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, ha valamit el-
határozol, meglesz, világosság ragyogja be utadat.” – 
Micsoda ígéret ez! Tud nekünk bárki is ilyet vagy csak 
ehhez hasonló ígéretet tenni? Persze úgy, hogy azt be is 
tartja? 

„Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert 
ennek jó eredménye lesz.” –  Mindig a végén van a 
csattanó, így most is tartogat az Ige valami olyat, amit 
nehéz felfogni is. Isten ismét határtalan szeretetéről tesz 
bizonyságot az ember iránt. Arról a szeretetről, ami Jé-
zus Krisztus életébe került. Isten föláldozta egyszülött 
fiát értünk, bűnösökért. Ilyen Atyához 100% bizalmunk 
lehet. 

„Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha 
tiszta lesz a kezed, megmenekülsz.” – Isten mindenkit 
meg akar menteni, csak el kell fogadnunk a közeledé-
sét! Éljünk ezzel a lehetőséggel, tegyük meg az első lé-
pést Isten felé! Könyörögjünk hozzá, hisz Ő meghall-
gat. 

Térjünk meg Istenhez, legyünk bizalommal Őhoz-
zá, és béküljünk meg vele! 
 

Zsigovics Géza 

 
TANÍTÁS 

 

Jézus a tengeren jár és a süllyedő Pétert felemeli 
 

„Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, 
amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Ami-
kor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, 
mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok 
meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus 
azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, 
ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajó-
ból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, 
felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhi-
tű, miért kételkedtél?” És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt 
mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”(Mt 14:22-33) 
 

Ismét eltelt egy nyár és 
visszazökkenhet az életünk a 
„hétköznapi kerékvágásba”, 
vagy, ahogy mondani szoktuk, 
ismét jönnek a „szürke hét-
köznapok”. Persze, az életben 
vannak kiemelkedő pillanatok, 
amikor az újdonság varázsa hatja 

át az ember életét. Az első napok az új iskolában, az új 
munkahelyen. Amikor az ember szíve megdobban: sze-
relembe esik, egy házaspár megkezdi közös életét, 

megérkezik az első baba a családba. Később azonban a 
mindennapi rutin, az ismétlés az élet bizonyos területeit 
elhalványíthatja vagy beszürkítheti. 

De mit jelent az a kifejezés, hogy „szürke hétköz-
nap”? Nekünk, hívőknek már csak hivatalból is fel kell 
tennünk azt a kérdést, hogy mit tanít a Szentírás a „szí-
nes” vagy „szürke hétköznapokról”. A bibliai válasz 
megtalálása erre a látszólag egyszerű kérdésre nem is 
olyan könnyű, hiszen sem a „szürke” sem a „hétköz-
nap” szavak nem szerepelnek a Károli fordításban. En-
nek tükrében levonhatjuk azt a következtetést is, hogy a 
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Biblia nem foglalkozik a mai ember hétköznapi életé-
vel, csak az üdvösséggel és a szent dolgokkal. A másik 
lehetőségünk, hogy Péterhez hasonlóan megszólítjuk 
Jézust: „ha Te valóban Urunk vagy, akkor hadd mehes-
sünk hozzád 2000 év távolából és hadd érthessük meg a 
jelenben, a Te éltető üzenetedet”. 

Nekem a szürke vagy színes hétköznap kifejezésről 
az ismétlődő élethelyzeteink jutnak az eszembe. Azok a 
mindennapi szerepek, amelyeket eljátszunk vagy meg-
próbálunk eljátszani napról napra és évről évre. Az a 
néha „szürke”, néha „színes” mindennapi élet, amely-
ben az ember próbálja megtalálni az otthonosságot, az 
anyagi és érzelmi biztonságot, a közösséget, a célokat, a 
reményt, meg egy kis sikert, ha lehet. És hát valljuk 
meg, az ember gyakran úgy imádkozik Jézushoz, hogy 
„Uram adj egy kicsit több szürkét az életembe, hogy 
megpihenhessek, vagy adj egy kicsit több színt az éle-
tembe, hogy egy kicsit érdekesebbek legyenek a hét-
köznapok”. De mi történik, ha az életünk hirtelen vi-
harba kerül, ijesztően színessé, vagy ijesztően szürkévé 
válik és cseppet sem találjuk benne az otthonosságot? 
Amikor látszólag pofonegyszerű dolgok, amelyek talán 
termeszétesnek tűntek, nem mennek az iskolában, a 
munkában, a párkapcsolatban, a gyereknevelésben. 
Amikor megrendül a házasság, az egészség, az anyagi 
biztonság, vagy éppen az Istenbe vetett hit. Ezek a kér-
dések kezdtek el foglalkoztatni a „vízen járás” története 
kapcsán. 

Az első érdekesség, ami feltűnt az igeszakaszban, az 
a kifejezés, hogy Jézus „kényszerítette” (22. vers) a ta-
nítványait. A kényszerít [anagkadzó] ige szótári jelenté-
sei között olyan fogalmak szerepelnek, mint sürget, 
nyomatékosan felszólít, érveléssel meggyőz, egészen 
odáig, hogy erőszakot alkalmaz. A történetben tehát Jé-
zus cseppet sem az ajtó előtt álló, szerényen kopogtató, 
„kicsit szürke” misszionárius képét idézi fel. Sokkal in-
kább a tanítványait utasító mesterként, vagy alattvaló-
inak parancsoló királyként viselkedik. 

Elgondolkoztatott az a kérdés is, hogy hová küldi 
valójában tanítványait az Úr Jézus? Egy látszólag rutin 
feladat megoldására, vagyis kb. 10 km-t kellett volna 
hajózni „a túlsó partra” (22. vers). A tapasztalt halászok 
nem is ellenkeztek, ám a látszólag egyszerű feladat ta-
lán 6-8 órán át tartó kilátástalan küszködésbe torkollt a 
szembeszél miatt (24. vers). A tanítványok gyakorlati-
lag csapdába estek a tó közepén, se előre, se hátra. 

És mit csinált eközben Jézus? „Elbocsát 5000 em-
bert” (23. vers), akit a tanítványok közreműködésével 
megvendégelt, majd imádkozik egyedül a hegyen. Mi-
ért küldte előre a tanítványokat? Miért nem a tanítvá-
nyokkal együtt „aratta le a babérokat”? Miért nem von-
ta be az imádkozásba az apostolokat? Ehelyett miért 
küldi előre őket a viharba? 

Többféle választ adnak ezekre a kérdésekre az írás-
magyarázók. Nekem az tűnik a legkézenfekvőbbnek, 
hogy Jézus folyamatosan arról üzen az embereknek, 

hogy kicsoda Ő valójában. Erről szól a kenyérszaporítás 
és erről szól a tanítványoknak adott parancs. Az újdon-
ság számomra az, hogy Jézus a viharon keresztül beszél 
önmagáról az apostoloknak. Pedig milyen jó lehetett 
volna Jézus körül állni és búcsúztatni a meggyógyult 
betegeket és a jóllakott tömeget, részt venni mindebben, 
mint a Messiás közvetlen munkatársai. Látni, ahogy 
sínre kerülnek a dolgok, ahogy a tömeg követi Jézust, 
ahogy tanítványokból a nép új vezetői lesznek, és végre 
bosszút lehetne állni Heródesen Keresztelő János meg-
gyilkolásáért. Jézus pont ezt a sikerélményt, ezt a „visz-
szaigazolást” tagadja meg tanítványaitól, ehelyett el-
küldi őket a viharral küszködni. Ennek tükrében az a 
benyomása támadhat az embernek, hogy nem sokáig 
lesznek Jézusnak tanítványai, ha így folytatja. „Moti-
válni” kéne valamivel az embereket. 

És mi lehetett a tanítványok fejében és szívében, ki-
csoda Jézus? Próféta, tanító, gyógyító, Izrael új királya? 
Vajon az apostolok az evangéliumi történetnek ezen a 
pontján, már felismerték Krisztusban a világ megváltó-
ját és a mindenség királyát? 

A vihar éppen azt fogja leleplezni, hogy mit is gon-
dolnak a tanítványok valójában Jézusról. Egy korábbi 
történetben (Máté 8:23-27) a tanítványok már átélhet-
ték, hogy Jézussal egy hajóban eveztek, és Jézus le-
csendesítette a tengert, tehát volt már tapasztalatuk ar-
ról, hogy Jézusnak van hatalma a vihar felett. Most 
azonban azt gondolták, hogy egyedül vannak a hajóban, 
vagyis nincs velük Jézus. Azt hitték, hogy Jézus a par-
ton állva nem tudhatja, hogy mi történik a csónakban, 
és éppen ezért nem is csendesítheti le a vihart. Noha 
ezeket a gondolatokat nem mondják ki az apostolok, 
mégis szemmel láthatóan ennek a logikának a mentén 
cselekszenek. Jézus végül teljesen kimarad a tanítvá-
nyok gondolkodásából: Jézus nélkül, egyedül próbálják 
megoldani a helyzetet. 

És akkor teljesen váratlanul mégis megjelenik Jézus 
a vízen járva (25. vers). Vagyis a tanítványok nézőpont-
jából szemlélve egy félelmetes, felismerhetetlen, kísér-
teties alak tűnik fel, a látótávolság határán. Egy viharos 
tó közepén, a sötét éjszakában ez a távolság talán csak 
néhány métert jelenthetett. A megjelenő „ismeretlen” 
alak rémületet vált ki a csónakban küszködő apostolok-
ból és fel sem merül bennük, hogy Jézus az, aki előttük 
áll. 

Kinek gondolták tehát az apostolok Jézust? Valószí-
nű, hogy nem a világ mindenható Urának, aki szüntelen 
kezében tartja az események folyását és jár a vízen, pa-
rancsol a viharnak. A viselkedésükkel azt állították Jé-
zusról, hogy valójában nem Isten Fia. 

De mit üzen a viharon keresztül a tanítványoknak és 
nekünk Jézus önmagáról és az Atyáról?  Nekem azt 
üzeni ez a történet, hogy a „hétköznapi rutint” az Úr 
„viharrá” alakíthatja és belevezetheti az életemet. Jézus 
olyan helyzeteken és olyan embereken keresztül is 
megmutathatja a dicsőségét, ami nekem eszembe sem 
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jutna.  Jézus ezekben a nehéz helyzetekben is a hitemet 
munkálja azzal, hogy tudatosan a látótávolság peremén  
áll meg. Ha meg akarok bizonyosodni arról, hogy való-
ban Jézust látom és nem egy kísértetet, akkor kénytelen 
vagyok kilépni a hajóból, vagyis a saját sablonos gon-

dolkodásomból, a saját elképzeléseimből és Jézushoz 
közeledni a vízen. Az örömhír pedig az, hogy Jézus na-
gyobb, mint a mi „kicsi hitünk” vagyis valóban „Isten 
Fia!” (Mt 14:33). 

Soltész Attila 
 

TALLÓZÓ 
 

A küszködő európai egyház 
 
Az Egyház Európában a túlélésért küzd – bőséges bizo-
nyítékait látjuk ennek. 

Az európaiak az emberiség történetének legszekula-
rizáltabb embercsoportja és Európa az evangéliummal 
legkevésbé elért földrész. Ennek okai sokrétűek. 

Az a fajta növekedés, amit a korai kereszténység az 
Apostolok Cselekedeteiben átélt, már csak egy homá-
lyos folt a múltban és legjobb esetben is csak néhány 
megszállott, javíthatatlan optimista (akik közé igyek-
szem számítani magam) vágyálma. 

De oka volt annak, hogy az ApCsel-ben miért élt át 
növekedést az Egyház. Ezek az okok tükröt tartanak 
elénk. Nyilván nem hagyható figyelmen kívül az a kü-
lönleges időzítés, amelyben Isten a kegyelmét kiárasz-
totta az éppen elinduló 
Egyházra. Ez a fajta 
„isteni tényező” nem 
kényszeríthető ki. De 
az biztos, hogy a korai 
egyház vezetői, aposto-
lai valami olyasmit 
mutattak be, amely 
mindenképpen 
hozzájárult a 
növekedéshez. 
Találunk néhány 
visszatérő, mindig 
jelenlévő kulcselemet a 
szolgálatukban, 
amelyek szinte minden 
alkalommal 
megjelennek a 
növekedés pillanatában – legyen az egy missziós út 
vagy helyi szolgálat. 

A Növekedés Három Állandója, amelyről szinte 
mindig olvasunk, amikor növekedést, terjeszkedést lá-
tunk a következők: Hirdetés/Beszéd – Üldöztetés – Ima 

HIRDETÉS / BESZÉD 
Mind Péter, mind Pál szolgálatában látjuk, hogy Is-

ten igazságának kinyilvánításában és terjesztésében a fő 
eszköz a beszéd. A proklamációnak, az Igének, az 
evangéliumnak az a fajta szóbeli hirdetése, amely nö-
vekedéshez vezetett, mindig magában foglalta a kezde-
ményezést, az érvelést, a meggyőzést és a vitát. Sokszor 
olvasunk ilyen kifejezéseket, mint „bátran hirdette”, 
„meggyőzte”, „megnyerte” vagy „vitába szállt”. Az 

Apostolok Cselekedeteiben az Ige hirdetése nélkül nem 
látunk jelentős növekedést sehol. Természetesen sok 
más dolog is hozzájárult a növekedéshez, de mindig az 
evangélium szóbeli hirdetése indított el, alkotott valami 
újat és eredményezett növekedést. 

A beszéd egy kulcseszköz (nem az egyetlen), amely-
lyel kinyilváníthatjuk és terjeszthetjük Isten igazságát. 
A beszéd képessége, s hogy ezen keresztül valami újat 
alkossunk az istenképűségünk (imago dei) egyik belénk 
ültetett eleme. 

A proklamáció, a beszéd alkot, teremt. Isten az 
anyag-idő-energia (személytelen elemek) és a lélek-
értelem-személyiség (személyes elemek) összességét 
beszéddel, proklamációval hozta létre. Ebben az első te-

remtésben maga Isten 
volt az, aki végezte 
mind a kinyilatkoztatás 
(beszéd), mind a 
végrehajtás, létrehozás 
munkáját az Ő Szava 
által. A „beszéd teremt, 
alkot” törvénye nem 
változott azóta sem. 

A proklamáció, a 
beszéd szükséges az ÚJ 
teremtéshez. Isten új, 
örök életet teremt ha-
lálra ítélt testekben 
úgy, hogy nekünk adja 
az Ige, az evangélium 
HIRDETÉSÉNEK fe-
lelősségét. A MI hirde-

tésünkön keresztül Ő alkot új életet halálra ítélt testek-
ben. Ő új, élő közösségeket (Egyház) alkot a szavak 
erejével és helyre állít összetört társadalmakat. A terem-
tésnek ebben az új munkájában MI beszélünk és Ő vég-
zi a teremtés munkáját, bevon bennünket a teremtésé-
nek ebbe a munkájába úgy, hogy ránk bízza a teremtés-
hez szükséges beszéd felelősségét. Fantasztikus lehető-
ség: részévé válunk a Teremtő munkájának az Evangé-
lium Hirdetése által! 

Az Ördög nagyon hatékonyan használja a „beszéd 
teremt, alkot” törvényét arra, hogy félrevezessen embe-
reket. Gondoljunk bele abba, hogyan terjeszti ki a hatá-
sát a világ? Beszéd által. Agresszívan terjeszti a saját 
“igazságát”, agymosottá teszi az embereket szavak és 
képek felhasználásával, amelyre egy roppant haté-
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kony eszköz áll a rendelkezésére: a média. Hazug sza-
vakkal új hiteket lehet létre hozni, új meggyőződésekre 
lehet embereket eljuttatni, új rendszereket lehet alkotni, 
sőt új társadalmak jöhetnek létre. A szavak cselekvésre 
késztetik az embereket – alkotásra. Andy Andrews a 
„Hogyan öljünk meg 11 millió embert?” című könyvé-
ben jól mutatja be, hogy a nácik milyen hatékonyan 
használták a szavakat arra, hogy hamis hitet teremtse-
nek az emberekben, amely végül a holokauszt horrorjá-
ba torkollott. 

Az Egyház válasza a szavak ezen agresszív támadá-
sára az elmúlt 100 évben az volt, hogy egyre jobban 
meghátrált és egyre kevésbé hirdette és hirdeti szó-
ban az evangéliumot és az igazságot. Miközben kulcs-
fontosságú, hogy a cselekedeteink támogassák a szava-
inkat, pusztán a cselekedetek szavak nélkül nem hoznak 
új életet létre valakiben (Róma 10:17). Ha az evangéli-
um hatását ki akarjuk terjeszteni, akkor ez szavakkal 
történő evangélium-hirdetés nélkül nem történhet meg. 

ÜLDÖZTETÉS 
Az ApCsel-ben a MEGGYŐZŐ BESZÉDet követő 

növekedést mindig ÁLLANDÓSULT ÜLDÖZTETÉS 
kísérte. Az igazság mindig konfliktusban áll a hazug-
sággal. Miért gondoljuk azt, hogy egy hazugsággal át-
itatott környezetben az igazság hirdetése nem fog dü-
hödt konfliktusokat eredményezni? Egy „politikai kor-
rektségben” akarunk létezni, hogy ne éljük át azok ha-
ragját, dühét, kitaszítását, akiket az általunk hirdetett 
igazság sért. Jézus azt ígérte, hogy az igazság, amit hir-
detni fogunk hatalmas konfliktusokhoz fog vezetni, sőt 
az életünk is veszélybe kerül miatta. Jézust nem azért 
feszítették meg, amit tett (gyógyított, etetett), hanem 
azért, amit MONDOTT (Ő Isten Fia)! A szavai, beszé-
dei jobban hozzájárultak a halálához, mint a tettei. Nem 
tudtak kifogást találni a cselekedeteiben, de gyűlölték a 
szavait! Az Ő igazmondása beárnyékolta a szemükben 
az Ő igaz tetteit annyira, hogy jobban gyűlölték Őt 
azért, amit mondott, mint szerették Őt azokért a jókért, 
amiket tett értük. Ha Őt gyülölték azért, amit mondott, 
akkor minket is gyűlölni fognak a beszédeinkért függet-
lenül attól, mennyi jót teszünk. A hazugság nem bírja 

elviselni az igazságot, legyen az bármennyire is szere-
tetteljes igazság. 

IMA 
Mind a hirdetést/beszédet, mind az üldöztetést átjár-

ta a Szentek imája. Az imák többsége, amelyet az Ap-
Csel-ben olvasunk olyan imák, amelyeket az evangéli-
um hirdetése vagy az evangélizáció által kiváltott ül-
döztetés indukált. Ezeknek az imáknak az újra előkerü-
lő központi témái a védelem, az evangélium hirdetésé-
nek bátorsága és az Isten imádata. 

Látva ezt a három dolgot (hirdetés/beszéd – üldözte-
tés – ima) most egy kicsit jobban értem, hogy miért is 
küzd az Egyház Európában. 

Annyira hosszú ideig hallgattunk az igazságról. A 
hazugság elaltatott minket, az államoktól kapott privilé-
giumok korrumpáltak és hallgattunk, amikor az államok 
gonosszá váltak és az igazságtalanságok felerősödtek. 
(Még mindig próbálom megérteni, hogy mi vezethetett 
ahhoz, hogy az európai Egyház annyira gyenge, hatásta-
lan és hallgatag maradt, miközben a történelem két leg-
gonoszabb ideológiája – a náci és kommunista ideoló-
gia – végigsöpörve a Kontinensünkön 100 millió erő-
szakos halálhoz vezetett.) Csendben néztük végig, 
ahogy a gyermekeinket hazugságokra tanítják az isko-
lákban. Hallgattunk, amikor a társadalom alaperkölcseit 
átírták. S legtöbbször még most is szótlanok vagyunk, 
mert félünk attól, hogy számkivetettek, nevetségesek, 
üldözöttek leszünk. Legjobb esetben a kis biztonságos 
épületeinkben összejövünk imádkozni. 

Ezen a nyáron Edinával meglátogattunk egy Kata-
kombát Rómában. A korai keresztények a föld alá 
kényszerültek – száműzték őket a társadalomból. Nem 
voltak hajlandóak azt imádni, amit a társadalom imádott 
és készek voltak ezt a konfliktust addig a pontig is el-
vinni, amely arra kényszerítette őket, hogy 15 méter 
mélyen a föld alatt létezzenek. De mégis megváltoztat-
ták azt, ami a föld fölött volt! 

Mi most a föld fölött élünk és mégis alig van hatá-
sunk arra, ami körülöttünk történik. 

Grész Gábor 
Forrás: http://egytanu.wordpress.com/author/gresz/ 

 
 

Talán eltűnök hirtelen 
 
„Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiz-
tosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.” – mond-
ta Bertrand Russel, a huszadik század egyik legmegha-
tározóbb filozófusa. Már szállóigévé lett, és persze, 
mindenki, aki idézi, használja, úgy érzi, hogy ő az okos 
és mások a hülyék. Néha úgy érzem, hogy ebben a vi-
lágban mindenki holtbiztos mindenben, és mindenki ké-
telyekkel van tele. Persze, ez sarkítás és nem így van, 
ilyen általánosításokat csak az elkeseredés fogalmaztat 
meg az emberekkel. Az viszont kétségtelen, hogy van 
egy olyan ember-típus, amelyiknek én rendre ráfutok a 
csapdáira: ez pedig az olyan ember, aki úgy hiteti el ve-

led, hogy ő okos, hogy szidja neked a hülyéket. Azért 
futok rá mindig erre a csapdára, mert nem veszem észre 
a nagy bajtárs-keresésben, hogy az okosok nem azok, 
akik másokat hülyének titulálnak, hanem azok, akik tele 
vannak kételyekkel. Az ilyen ember pl. holtbiztos ab-
ban, hogy mindenki más hülye. Az ilyen ember nem 
okos. Nehéz okos embert találni, és ha találsz is, azon 
kapjátok magatokat, hogy most már társakká lettetek a 
kételkedésben. 

Nincs nehezebb dolog ezen a világon, mint holtbiz-
tosnak lenni valamiben, miközben megmaradsz a reali-
tás talaján, és nem engedsz abból a magaddal szemben 
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támasztott igényedből, hogy kételkedhess magadban, és 
megengedhesd magadnak, hogy tévedhetsz. Holtbiztos 
csak az lehet mindenben, aki azt hiszi, hogy nem téved-
het. Aki viszont már átélte azt, hogy milyen, amikor rá-
döbbensz, hogy tévedtél, tudja, hogy soha többé nem 
lesz minden olyan fekete-fehér, mint azelőtt. Szerintem 
az érett felnőttséghez kell is ez a csalódás és kell hozzá 
a kételkedés. Persze, szkepszisre nem lehet semmit épí-
teni, hiszen a szkepszis reakció egy eszmére, egy tézis-
re, egy állításra, egy világnézetre, eszmerendszerre, a 
szkepszis a teljesség és az ismeret elleni lázadás és ta-
gadása annak, hogy tehetsz bármit, ami tökéletlensége 
ellenére is tökéletes lesz. A kétely ugyanolyan hiba, 
mint az, amikor valaki mindenben holtbiztos. A hülye-
ség két vége. Mindenben holtbiztos, meg mindenben 
kételkedik. Az egyik nem képes felfogni a tetteivel 
együtt járó felelősséget, a másik meg mert tisztában van 
a felelősséggel, nem hajlandó vállalni azt, ezért inkább 
tétlen marad, és hátrahúzódva dühöng amiatt, hogy a 
hülyék mindenben holtbiztosak. 

Oké, erről a két típusról a Biblia is sokat beszél, csak 
nem a „hülye” szót használja, hanem a „balga” szót, 
vagy az ennél a kettőnél jóval erősebb „bolond” kifeje-
zést. Például van egy ilyen: Nincsen Isten, így szól a 
bolond az ő szívében. Máshol ugyanezekre azt mondja, 
hogy „esztelenek”. Én az esztelen mai megfelelőjének a 
„fejetlen” szót szoktam használni, mert úgy érzem, aki 
esztelen, az úgy rohangál, mint a tyúk, aminek már le-
vágták a fejét. Fej nélkül, de holtbiztosan a dolgában. 
Az okos szót a Biblia is használja, általában abban az 
értelemben, hogy aki okos, az képes összefüggésekben 
gondolkodni, és képes távlatokban látni a tetteit. Tisztá-
ban van a következményekkel és a tetteivel együtt járó 
felelősséggel. Képes prioritásokat felállítani. Nem azo-
nosítja saját tudását Isten tudásával, vagy az abszolút 
tudással, de nem is bénázik és nem is nyafog, hogy a 
hülyék mindenben holtbiztosak. Teszi, ami a dolga és 
bírja a gyűrődést. Isten viszonylatában értelmezi az éle-
tét. A balga leggyakrabban ennek épp az ellenkezője. 
Képtelen összefüggésekben gondolkodni. Képtelen látni 
tettei következményeit. Nincs tudatában annak, hogy a 
tetteivel felelősség jár együtt. Nem tervez, nem kíváncsi 
sem ember, sem Isten tanácsaira. Holtbiztos mindenben, 
és minden alkalommal, amikor balul sül el, ami már ak-
kor nyilvánvaló volt, amikor belekezdett, akkor mindig 
talál egy balekot, akire rásózza a felelősséget. Rend sze-
rint egy mindenben kételkedő okost. 

Jézus ezt mondja tanítványainak, mielőtt kiküldi 
őket a szolgálatba: „Íme, én elküldelek titeket, mint ju-
hokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kí-
gyók, és szelídek, mint a galambok” (Máté 10,16). Oké, 
két dolog lett nekem világos az elmúlt időben. Az 
egyik, hogy sok mai tanítvány nincs tisztában azzal, 
hogy a farkasok közé van küldve. Hogy ez a küldetés 
csak annak a Jézusnak az erejével fog működni, aki azt 
mondta, hogy akik az ő szolgálatába állnak, azok mun-
káját ugyanazok a jelek fogják követni, mint az övét. A 

farkasok között csak Jézus győzhet, egyedül veszett 
ügy. A bárányok nem csak hallgatnak, de eszköztelenek 
is. A farkasokkal nem táncolhatnak, mert nem közéjük 
tartoznak. A farkasokkal szemben csak Júda oroszlánja 
győzhet. Hol vannak a farkasok? Mondok egy kemé-
nyet: a szolgálat terepén vannak. Amikor Kálvinnál ezt 
a mondatot elolvastam, majd lefordultam a székről: 
“Igen sok juh van az egyházon kívül és igen sok farkas 
van benn az egyházban.” Nem, nem szabad belemenni 
abba a játszmába, hogy elkezdjük eldönteni, hogy ki a 
farkas az egyházban és ki nem. Van, akinek másból sem 
áll az élete, csak ezt akarja kikutatni, de az sem kizárt, 
hogy épp ő a farkas az egyházban… Nem erről van szó. 
Arról van szó, hogy a búza és a konkoly együtt növek-
szenek, és az Úr tesz majd különbséget közöttük az 
utolsó napon. Nekem viszont résen kell lennem, és tud-
nom kell, kinek az ügyéért harcolok. Mi a feladatom 
Júda oroszlánjának a seregében? Azt tenni, amit ő pa-
rancsolt. Az igazi bölcsesség az istenfélelemmel kezdő-
dik, az istenfélelem pedig nem más, mint saját érdekeim 
és elképzeléseim háttérbe szorítása Isten ügyének az ér-
dekében. Isten ügyének a védelme. 

A másik – és ezzel be is fejezem – hogy Jézus azt 
mondja, hogy olyan okosak legyünk, mint a kígyók 
(máshol ravaszságról van szó), és olyan szelídek, mint a 
galambok. Rendben, saját magam eddigi viszonyulását 
a szolgálati stratégiámhoz így tudnám értékelni: kb. 
annyira vagyunk okosak, mint a galambok, és annyira 
vagyunk szelídek, mint a kígyók. Ez pedig azt jelenti, 
hogy egy agysejtünk van csak, ami arra szolgál, hogy 
letojjuk a járókelőket, mint a galambok. Ez a mi okos-
ságunk. És annyira vagyunk szelídek, mint a kígyók, 
akik ha valaki közeledik, azt megmarják, és nem mérle-
gelnek, hogy barát vagy ellenség. Mit akar mondani. A 
kígyók nem hezitálnak, gyorsak és halálosak. Okosnak 
lenni, mint a kígyók (utalva az őstörténetben szereplő 
kígyóra), DE szelídek, mint a galambok. Ráadásul ez a 
kettő csak EGYÜTT fog működni. Mert aki csak okos 
mint a kígyó, az manipulatív lesz, és gátlástalanul át fog 
gázolni mindenkin saját érdekei érvényesítésében. De 
aki meg csak szelíd, mint a galambok, azon meg rendre 
át fognak gázolni, és képtelen lesz Isten ügye mellett 
kiállni. Egyszerre a kettő. Ebben a paradoxonban van 
Jézus ügyének a hiteles képviselete. 

Úú, de nagyon nehéz ez akkor, amikor benne vagy a 
szituációban, amikor úgy ösztönösen leordítanád a má-
sik fejét, vagy amikor legszívesebben átlátszó lennél, és 
elsüllyednél a föld alá, és azt mondogatod magadnak, 
hogy Szikszai, csak ne nyisd ki a szádat, csak hallgass 
és ne szólj hozzá, emlékszel, a múltkor is mi lett a vége 
annak, hogy elmondtad a véleményed… A kettő egyen-
súlya: okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a ga-
lambok. Farkasok között is életben maradni. Ez a mű-
vészet. 

Szikszai Szabolcs 
Forrás: http://www.ujragondolo.hu/ 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Remélem, sok szép és jó élménnyel gyarapodtatok a 
nyáron, amelyeket hasznosítani tudtok majd a következő 
tanévben is. 

Itt a szeptember, és újra itt vannak a rejtvények is. A 
Jánoshalmán töltött időre emlékezve állítottam össze a 
mostani feladatokat, amelyeket a szokásos módon, Isten 
előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor 
egy kis szülői segédlettel oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket október 5-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap. 
 

Szeretettel köszöntjük a szeptemberi 
születésnaposokat! 

 

Boldog  
születésnapot! 

Boda Zsolt Csaba  
(szept. 6.) 
Egyed-Kiss Dániel 
(szept. 9.) 
Sonkoly Patrik 
(szept. 24.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 

Jánoshalmán Péterről tanultatok. Ezen a képen a csodálatos halfogást láthatjátok, amikor Péter engedelmeskedett az 
Úr Jézusnak, és ezért annyi halat fogott, hogy alig bírták kivinni a hajóval a zsákmányt a partra. 
Színezzétek ki a képet, majd kivágva és a neveteket is ráírva dobjátok be a szokásos dobozba. 
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Iskolások (7 év felett) 
 

Ti is a jánoshalmai héten tanultakból kaptok rejtvényt. A megfejtés egy olyan mondat, amit Péter mondott az Úr Jé-
zusnak, de annak is csak az első fele. Ha kitöltöttétek a sorokat, keressétek ki az egész mondatot a Bibliából, és azt 
írjátok le megfejtésként. A rejtvényt ezután a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
 

 
1. Ezt kapott Júdás az árulásáért fizetségként 
2. Ebben a napszakban fogták el az Úr Jézust a 

Gecsemáné kertben 
3. Így hívják azokat, akik követik az Úr Jézust 
4. Péter foglalkozása 
5. Ő állt az üres leplek mellett a sírban 
6. Élelmiszer, amit az Úr Jézus megszaporított 
7. A keresztények jele 
8. Ezt hengerítette el Isten az Úr Jézus sírjánál 
 

9. Ezt tette Péter, amikor a kakas megszólalása után az 
Úr Jézusra nézett 

10. Ezt csendesítette le az Úr Jézus a tengeren 
11. Ő volt a pénztáros a tanítványok közül 
12. Az okos ember erre építi a házát 
13. A hitetlen tanítvány 
14. János és Jakab apja 
15. Ők vitték az örömhírt az üres sírról 
 

Megfejtés: (igehellyel) ................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 
Szeretettel köszöntjük 

szeptemberben született 
testvéreinket! 

 
Kiss Ágnes (szept. 3.) 
Gulyás Jenőné (szept. 5.) 
Uri Benjámin (szept. 7.) 
özv. Bányai Jenőné (szept. 8.) 
dr. Ádány Sándor (szept. 13.) 
Bartha Gáborné (szept. 13.) 
Bodó Dániel (szept. 13.) 
dr. Novák Péter (szept. 13.) 
Egyed Ferencné (szept. 15.) 
dr. Simon Lászlóné (szept. 19.) 
Márkó Piroska (szept. 22.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Nagy Péter (szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.) 
Ádány Mihály (szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy Ágnes (szept. 30.) 

 
„Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség tit-
kaira tanítasz engem.” (Zsolt 51,8) 
 
Mi az igazság? Az, ami nem változik, nem függ az emberek 
megítélésétől, a társadalmi változásoktól. Ha meg vagyok győ-
ződve az igazságról Isten beszéde által, akkor megteszem, amit 
mond. Ha meggyőződtetek az igazságról Isten Igéje által, akkor 
engedelmeskedtek Neki. Az igazság iránti engedelmességből 
fakad az a tisztaság, ami képmutatás nélküli testvérszeretetet 
szül. Képesek lesztek őszintén és kitartóan szeretni, mert romol-
hatatlan magból születtetek újjá, amely élő, és örökké megma-
rad. (1Pt 1,22-23) 

Kívánom, hogy tartozzatok azok közé, akik elismerik Isten 
igazságát, és kinyilvánítják az Ő elsőségét, így uralomra jut éle-
tetekben az Ő Királysága. 
 

Lukács Edit 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

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

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

A hónap második vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján a dé-
lutáni istentiszteletet a Kamaraer-
dei Idősek Otthonában tartjuk. 

Árvaházi találkozó 
Szeptember 20-án délelőtt 10 óra-
kor a volt Baptista Árvaház még 
élő növendékei, és a környéken la-
kott kortársaik találkoznak, hogy 
együtt emlékezzenek az együtt töl-
tött évekre. 
 
 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
„Aki győz, annak adok az elrejtett 
mannából, adok neki fehér kö-
vecskét is, és a kövecskére írva új 
nevet, amelyet senki sem tud, 
csak az, aki kapja.” (Jel 2,17) 
 

 
 
Zsanna-manna sütemény – Jenei 
Péter kedves ajándéka a Manna 
olvasóinak ☺ 
 
 

Életének 83. évében hívta haza az 
Úr Kiss Gyula testvérünket. Életé-
ről megemlékezést a következő 
lapszámban olvashatnak a testvé-
rek. 
 

Vers 

Szeptember 
A Balaton parttalan kéksége, 
kerekek alá sodrodó utak, 
patakpart, erdő, barangolások… 
– Az útjelző már más irányt mutat! 
 
A hintáról könnyedén leugrasz, 
lihegve állsz meg szaladás után, 
nedves hajad szél szárítja szépen, 
lassan párba álltok egymásután… 
 
Kapuk tárulnak, berreg  a csengő: 
az iskolán át az életbe jutsz. 
Lelked mélyéről zengjen az ének: 
Veni  Sancte  Spiritus! 
 

Lukátsi Vilma 
 
 

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

Fotó: több szerzőtől (illusztrációk: internet) 

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


