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Újévi kérés 
 
Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a 
szalmaszál, nélküle mázsás súly a szalmaszál is. 
(Luther) 
 

Láttam, Uram!  
Egyik béna volt, a másik aszott, 
sárga... vagy nem volt lába...  
De a Te fényed hullt a betegágyra!  
Hitükkel elrejtőztek nálad,  
és úgy hordozták mázsás terhüket  
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.  
És láttam szalmaszál alatt  
roskadozókat.  
Mert mázsás teher  
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.  
De nélküled  
a szalmaszál is mázsás súly lehet. 
 
Új évbe indulok,  
és nem tudom, mi vár rám.  
Csak azt tudom: velem vagy, nem 
hagysz árván.  
Csak azt tudom: utam már kijelölted.  
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.  
Te mérsz ki bút, örömöt, 
munkát, terhet,  
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.  
Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,  
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!  
És ha szereteted mázsás teherrel  
tenné próbára ezt a gyenge vállat  
segíts úgy vinni mázsás terhemet  
a Te erőddel, mint a szalmaszálat!  
 

Túrmezei Erzsébet
 

 

 
 

Idén lesz 50 éves az ima-
házunk – és eddig én csak 

romboltam rajta 
 

Idén ötven éves az imaházunk épülete, de én sajnos egyet-
len téglával sem járultam hozzá az építéséhez, egyetlen 
ecsetvonással sem segítettem a felújítását, sőt… Nagyon 
kínos, de eddig csak romboltam rajta. Kicsit több mint egy 
évvel ezelőtt történt, hogy az imaházunk adott helyet egy 
gyülekezetvezetői képzésnek, amin én is részt vettem. 
Majdnem a legvégéig nagyon jól éreztem magam. A végén 
azonban próbáltam segíteni az elpakolásban, és ahogy fel-
vittem a helyére az előadó nagy papírjait tartó flipchart áll-
ványt, kapkodtam, nem figyeltem eléggé, és egy rossz 
mozdulattal csúnyán levertem az imaház frissen festett fa-
lát. Nemcsak egy csúnya csíkot húztam, nemcsak egy kis 
karcolást ejtettem, hanem kitörtem egy darabot a falból… 

Nagyon zavarba jöttem, a nap összes öröme elillant, 
ahogy a gyomrom görcsbe rándult. Egyszerűen nem volt 
megoldásom erre a helyzetre. Pont most volt festés, ráadá-
sul az okozott kár nagyobb volt, mint amit egy egyszerű új-
rafestés rendbe tehetett volna. Mit fognak szólni hozzá…? 
Szégyenszemre elmenekültem az imaházból, egyszerűen 
köszönés nélkül hazaindultam. 

Egyetlen dolog miatt fordultam vissza: a nap utolsó elő-
adója a mondanivalója végén éppen a kudarcokról és az 
emberektől való félelemről beszélt. 

Elmondta, hogy a Sátán minket legtöbbször a félelem-
mel tart távol Isten céljainak betöltésétől: félünk attól, hogy 
kudarcot vallunk, és ezt szégyelljük az emberek előtt, ezért 
aztán inkább nem is engedelmeskedünk. 
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Isten országa érdekében azonban kell tudnunk koc-
kázatot vállalni, erről szól a tálentumot okosan megfor-
gató szolgák példája is. Ahogy az előadó elmondta: ha 
fát mászva gyümölcsöt akarsz szedni, nem maradhatsz 
a fa törzsénél, a vastag ágakon. A gyümölcsök a vékony 
ágakon nőnek, amiket nem fogsz elérni, ha félsz a koc-
kázattól. 

 

Szóval már elin-
dultam az Alsóhegy 
utcán, amikor gyö-
törni kezdett ez a 
gondolat: ha éppen 
most hallottam róla, 
hogy nem szabad az 
emberektől való féle-
lem miatt meghátrál-
ni, akkor mégis hova 
megyek? Ha szeret-
ném Isten országát 
építeni, akkor ez 
nem egy gyors gya-
korlati lecke, amit Is-
ten adott nekem, en-
nek az elméletnek a 
konkrét megtanulá-
sára? Vettem egy 
nagy leve- 

gőt és sarkon fordultam, imádkozva visszaindultam az 
imaházba. 

Szinte egyből belebotlottam az imaház egyik „gaz-
dájába”, Zsigovics Gézába. Pironkodva elmeséltem ne-
ki, hogy mit műveltem, és nyakamat behúzva vártam, 
hogy mi lesz a reakciója. Nagyon meglepett, mert nem 
döbbent meg, nem lett dühös vagy csalódott, hanem na-
gyon nyugodtan, nagy szeretettel csak annyit mondott, 
hogy semmi baj, úgyis fogják mások is bántani még azt 
a falat. (Tegnap rákérdeztem, még mindig így gondolja. 
☺ ) 
Két hatalmas lecke van ebben számomra, számunkra: 

A kegyelemről: Isten is így szeret bennünket, felté-
tel nélkül. Nem szeret minket jobban, ha valamit jól 
csinálunk, és nem szeret minket kevésbé, ha valamit el-
szúrunk, ha figyelmetlenek vagyunk, vagy akár szándé-
kosan követünk el egy bűnt. Neki nem kell megfelel-
nünk, nem kell elég jónak lennünk. Persze mondhatnám 
akkor azt, hogy, ha ennyire nem kell megfelelni, akkor 
kérem őt, hogy Jézusra nézve bocsássa meg a bűneimet, 
aztán megyek tovább, élem a világomat, ahogy jól 
esik… De ahogy Géza szavait hallva elöntött engem a 
hála, ugyanígy Isten iránt is a hála lesz a domináns ér-
zelmünk, amint valóban átéljük a kegyelmet. Nem azért 
élek keresztény életet, mert meg kell felelnem Istennek, 
hanem mert hálás vagyok Istennek. Ahogy a Római le-

vél 3. fejezetében olvashatjuk: „hit által igazul meg az 
ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” 

A félelemről: Sokat jelent számomra mostanában a 
2Tim 1,7: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az 
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 
Amikor a félelem megbénította a szívemet, akkor abban 
nem volt sem erő, sem szeretet, sem józanság; egysze-
rűen csak elszaladtam az imaháztól. Ha nem engedel-
meskedünk a félelemnek, csak akkor tudunk igazán en-
gedelmeskedni Istennek: 

‐ Akkor lesz ERŐ abban, amit Istenért teszünk, 
teljes erőbedobással; nemcsak óvatoskodva. 

‐ Akkor lesz SZERETET abban, ahogy Istennek 
engedelmeskedünk, őszinte, akár önmagát se-
bezhetővé tévő agapé; nem pedig bezárkózás, 
elmenekülés.  

‐ Akkor lesz JÓZANSÁG abban, ahogy Isten 
akaratát keressük, felismerve az ő csendes és 
szelíd hangját; nem pedig pánik és kapkodás. 

 
Most is bárki megnézheti az imaházban a kegyelem-

nek és félelem-nélküliségnek ezt az „emlékoszlopát”, 
amit véletlenül alkottam, ott van a karzatról a második 
emeletre induló lépcső első foka felett. Isten különös 
kegyelme ez az elhelyezkedés: valahogy ott nincs szem 
előtt, mert akár felfelé, akár lefelé lép valaki, inkább a 
lépcsőkre szegezi a tekintetét, nem ezen a fal-sérülésen 
van a fókusza. Én persze tudom, hogy hova kell nézni, 
sokszor odapillantok – mindig van bennem egy kis 
rossz érzés, de aztán mindig átjár a kegyelemnek az az 
elfogadó szeretete, ami miatt követem Jézust, és aki mi-
att járok ebbe az 50 éves imaházba. 
 

Sonkoly Tamás 
 

 

 

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.” 
(Zsolt 26,8) 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2014-ben 
 
Elöljáróság: 

– Lelkipásztor: (Fábián Sándor) 
– Ügyintéző lelkipásztor: ifj. Kulcsár Tibor 
– Gyülekezetvezető: dr. Novák Péter diakónus 
– Presbiterek: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 
– Diakónusok: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Kiss 

Pál, dr. Novák Péter, Nagy János, Nagy Péter, 
Sonkoly Tamás, Zákány Gábor, Zsigovics Géza 

– Elöljáró: Kiss Zoltán, dr. Novák Péterné 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekeze-

ti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 
Bartha Gábor, (Kőszegi József) presbiterek, Csepei 
Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: ifj. Ádány Béla, Ádány Mi-
hály, Bencsik István, Csepei Géza, Fábián Sándor, 
Gulyás Jenő, ifj. Kulcsár Tibor, Nagy János, Nagy 
Péter, Soltész Attila, Sonkoly Tamás 

– Beszélgetős istentisztelet: az alkalmak vezetői: 
Nagy Péter, Sonkoly Tamás, Uri Erika + a kiscso-
portos beszélgetések alkalmi vezetői 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, Bodó Dániel, 
Csepei Géza, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Kiss 
Pál, Máté Arnold, Nagy János, Nagy Péter, dr. No-
vák Péter, Simon Dávid, Zsigovics Géza 
Kiscsoportos imaóra: koordinátor: Ádány Mihály 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Bodáné Gajdács Rebeka, 

Kiss Ágnes 
– Kisiskolások: Nagy Jánosné, Gulyásné Ladányi 

Tünde, (Zsigovics Virág) 
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika, (Magyar 

Bernadett) 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, Gulyás Zsombor, 

Nagyné Kalán Éva 
4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Rászorulók szállítása: ifj. Ádány Béla, Ádány Fe-

renc, Bartha Gábor, Bocska házaspár, Magyar 
Sándorné, Nagy Lajos, dr. Novák Péterné, Sztasák 
Mihályné, Uri házaspár, Zákány Gábor 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: Bo-
dáné Uri Ibolya, Boda Gábriel, Bodáné Gajdács 
Rebeka, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Lippai Gábor 

– Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) azok a testvérek, akik jelentkeztek erre a 
szolgálatra, koordinátor: dr. Novák Péterné (Fábi-
ánné Bárány Zsuzsanna) 

– Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Hor-
váth Ádám, Jenei Péter, Simon Dávid 

– Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: Ádány Mihály, Gulyás Jenő, 
Kálmán Imréné, Nagy Péter, (Nikodém Viktorné), 
dr. Novák Péter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Ökrös 
Sándorné 

– Gyermekvigyázás az istentisztelet alatt: Ádány An-
na, Ádány Szilvia, Ádány Orsolya, Boda Gábriel, 
Bodáné Gajdács Rebeka, Gulyás Jenőné, Gulyásné 
L. Tünde Horváth Ádám, Hunyadyné G. Kinga, 
Jenei Péter, Kalla Balázs, Kiss Ágnes, Magyar 
Bernadett, Simon Erika, Simon Dávid és Viola, 
Sonkoly Tamás, Soltész Attila, Soltészné T. Anita, 
ifj. Uri Imre, Zsigovics Virág 

– Köszöntő szolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Kálmán Imréné, Nagy Péter, Tarsoly Csaba, 
Zsigovicsné Éva, Zsigovics Géza 

II. Pásztori munka 
– Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

(Fábián Sándor) mindazok, akik felvállalják mások 
problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2014-ben rendszeresen részt vevők, valamint szol-
gálók: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Bartha Gá-
bor, Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, Bodáné Uri 
Ibolya, Csepei Géza, (Fábián Sándor), Horpácsi 
Éva, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Lukács Edit, 
Nagy Péter, Nagy János, Simola Ilona, Uri Erika, 
Uri Ildikó, Uri Melinda, Uri Imre, Zákány Etelka 
alkalmanként: a bibliakörös gyerekek, az ifjúság 
néhány tagja, egy csoport az énekkarból 

2. Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné 

segítők: Nagyné Kalán Éva, Nagy János, az ifjúság 
tagjai, a gyülekezet alkalmanként jelenlevő tagjai, 
és nem gyülekezeti tagok egyaránt 

– Szülők klubja: Nagy János, Nagy Jánosné, Soltész 
Attila 

3. Biztos Szikla Klub: 
Ádány Anna, Boda Péter, Gulyás Zsombor, Gulyás-
né L. Tünde, Horváth Ádám, Jenei Péter, Nagyné 
Kalán Éva 
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4. Utcamisszió: vezető: Simon Dávid 
5. Oroszlányi vendégszolgálat: szervező: Nagy Pé-
ter. Szolgálattevők: ifj. Ádány Béla, Ádány Szilvia, 
Csepei Géza, Gulyás Zsombor, Horváth Ádám, Jenei 
Péter, Nagy János, Nagyné Kalán Éva, Sonkoly Ta-
más, Soltész Attila, Zákány Etelka, Zsigovics Virág 

6. Árvaházi találkozó: szervező: Ádány Mihály, 
Zsigovicsné Éva 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, Ádány 

Szilvia, Boda Gábriel, Kulcsár Bettina, Lukács 
Edit, Zsigovics Virág 

2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 
– karvezető: Boda Gábriel, alkalmanként: Ádány 

Szilvia, Kalla Balázs 
– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 

Ágnes, Gulyásné Ladányi Tünde, Mérey Edit, Mi-
kes Benjáminné, Simon Lászlóné, Sztasák Mihály-
né, Uri Ildikó, Tóth Dorottya 

– alt: Ádány Rebeka, Ádány Szilvia, Bodáné Gajdács 
Rebeka, Kiss Pálné, Mészáros Ágnes, Nagyné 
Kalán Éva, Zákány Etelka, Zákány Gáborné, 
Zsigovics Virág 

– tenor: Boda Gábriel, Kalla Balázs, Zákány Gábor, 
alkalmanként dr. Ádány Sándor 

– basszus: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás 
Zsombor, Nagy János 

– Gyülekezeti zenekar és énekcsoport: vezető: dr. 
Ádány Sándor, tagok: Ádány Máté, Ádány Rebeka, 
Ádány Szilvia, Bodóné Polányi Tünde, Gulyás 
Zsombor, Kalla Balázs, Nagyné Kalán Éva, Soltész 
Attila, Zsigovics Virág 

3. Gyermekénekeltetés: Boda Gábriel, Bodáné Gajdács 
Rebeka, Kiss Ágnes + a gyerekek, alkalmankénti 
segítők: Ádány Szilvia, Zsigovics Virág 

4. Vasárnap délutáni zenélés: koordinátor: Boda Gáb-
riel, résztvevők: Ádány Rebeka, Ádány Szilvia, 
Báhidszki Lea, Bodáné Gajdács Rebeka, Gulyás 
Zsombor, Gulyásné L. Tünde, Horváth Ádám, Je-
nei Péter, Kalla Balázs, Kulcsár Bettina, Kulcsár 
Dóra, Máté Arnold, Máténé Csikéri Noémi, Mé-
száros Ágnes, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Nyi-
las Anna, Uri Ildikó, Zsigovics Virág 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné 
– pénztárellenőrök: Gyöngyösi Jánosné, 

dr. Novák Péter 

– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 
Mihályné, Gulyás Jenőné, Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– karbantartó: Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovicsné Éva 

4. Ajtónállók, perselyezők: Gyöngyösi János, Kiss Pál, 
(Kőszegi József), dr. Novák Péter, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Ádány Máté, Boda 
Péter, Gulyás Jenő, Horváth Ádám 

– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika 
– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: Kalla Balázs, Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 

Máté Arnold, Simon Dávid, Zsigovics Benjámin 
6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 

Gulyás Jenő, dr. Novák Péter 
– jegyző: Nagy János 

7. Sajtótevékenység: 
– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 

Lippai Gábor, Nagy János 
– gyülekezeti honlap: Ádány Balázs, Ádány Judit, 

Sonkoly Tamás 
– gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, állan-

dó munkatársak: Ádány Szilvia, Kalla Balázs, 
Lukács Edit, Nagy János, Zsigovics Géza 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

– gyülekezeti Facebook-profil: Sonkoly Tamás 
8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Balázs Enikő, Bo-
dáné Uri Ibolya, Gyöngyösi Jánosné, Nagyné 
Kalán Éva, Simola Ilona, Tarsolyné Sonkoly Esz-
ter, Uri Erika, Uri Melinda, Zákány Etelka 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Jenei Péter, Kálmán Imréné, (Kő-
szegi József), Tarsoly Csaba, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Anna, 
Sonkoly Tamás 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: (Sztasák Mihályné) Ádány Orsolya, dr. 

Ádány Sándor, segítők: alkalmanként többen 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 

gyerekek: Ádány Judit 
12. Dekoráció: 

– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné, dr. Kovács 

Gábor, Zákány Gáborné 
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– koszorúrendelés: Pintér Tibor 
13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2014. évben 

részt vettek: 
Ádány Anna, Bencsik István, Bencsikné Bódi Zsu-
zsa, Berényi Csaba, Berényi Csabáné, Bocska Ró-
bert, Bocska Róbertné, Boda Péter, Fejős Gáborné, 
Gulyásné Ladányi Tünde, Gyöngyösi János, 
Gyöngyösi Jánosné, Horpácsi Éva, Horváth Ádám, 
Jenei Péter, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kiss Pál, 
Kiss Pálné, Kulcsár Anikó, Kulcsár Bettina, Kul-
csár Tibor, Kusztor Péter, Kusztor-Jurenka Kriszti-
na, Lippai Gábor, Lukács Edit, Mérey Edit, Nagy 
János, Nagy Jánosné, Nagyné Kalán Éva, dr. No-
vák Péter, dr. Novákné Péterné, Porkoláb Sándor, 
Simola Ilona, Simon Dávid, Szerelmy András, Uri 
Benjámin, Uri Imre, Uri Melinda, Zsigovics Ben-

jámin, Zsigovics Dorina, Zsigovicsné Éva, 
Zsigovics Géza, Zsigovics Virág 

14. Jubileumi istentisztelet: szervező: Nagyné Kalán 
Éva, segítők: többen 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: dr. Novák Péter 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

dr. Novák Péter 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Telenor: Kiss Zoltán 

(Az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel van szedve.) 
 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

A Kerületi Gyermekklub karácsonya 
 
Imáinkat várakozáson felül meghallgatta, készülődé-
sünket csodálatosan megáldotta mennyei Atyánk a Ke-
rületi Gyermekklub karácsonyi ünnepélyével kapcso-
latban. A november végén meghirdetett Cipősdoboz-
akció eredményeként 110 ajándékot készítettek a gyü-
lekezet áldozatkész tagjai. E helyről is nagyon köszön-
jük! A december 21-én, ádvent negyedik vasárnapján 
megtartott találkozóra rekord-számban jöttek el a meg-
hívott gyermekek (85 fő) szüleikkel, nagyszüleikkel. A 
nagyterem megtelt ünnepélyes várakozással. 

 
Programunk Nagy Jánosné Zsuzsa köszöntő szavai-

val vette kezdetét. A fiatalok (Boda Gábriel, Nagyné 
Kalán Évi és Zsigovics Virág) a gyerekeknek egy szép 
éneket tanítottak, Pintér Béla Fehér karácsony című da-
lát. Ezt követően gyülekezetünk bábcsoportja Uri Erika 
vezetésével előadta a Karácsony a Nagyinál című báb-
darabot, amely egy kisfiú téli szünidejébe enged bete-
kintést. Palkó falura, a nagymamájához megy karácso-
nyi szünetre. Kinn nagy pelyhekben esik a hó, benn a 
kemencés konyhában a karácsonyra készülődés hangu-

lata magával ragadja Palkót. A várakozás meghitt han-
gulatát idézi a süti sütés, a készülődés a karácsonyra. 
Főleg mert a nagyi nagyszerű mesemondó és a Bibliát 
is jól ismeri. Szeret mesélni, és minden megelevenedik, 
amiről mesél. Így látjuk a kis nyuszit, amint a nagy hó-
ban ugrándozik, mert nem hiszi el, hogy a róka kinn le-
selkedik az erdőben, és látjuk, ahogyan megmenekül. 
De megelevenedik a karácsony mesés története is, aho-
gyan Mária és József szamárháton megérkeznek Betle-
hembe, ahol nincs szállás a számukra, és megtalálva a 
barlangistállót benn töltik azt az éjszakát, amelyen 
megszületik az egész világ Megváltója, Jézus Krisztus. 
Ő Isten ajándéka az emberek számára. Látjuk a pásztort 
is, aki siet az angyalok szavára megkeresni a jászolban 
fekvő kisdedet, és hódol neki, mint a világ Urának. 

 
Szinte érezzük a szegfűszeg és a fahéj finom illatát a 

kis falusi konyhában, amikor megjelennek a szülők is 
nagy ajándékcsomagokkal, és boldogan csatlakoznak a 
karácsonyi készülődéshez. Ők is visszaidézik gyermek-
koruk hangulatát, és meséltetik a nagyit, újra hallani 
akarják a régi történeteket. És a történet nem ér véget, 
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mert a nagyi csak mesél és mesél, és igazából mi is sze-
retnénk hallani a további történeteket...  

 
A bábdarab mondanivalóját, bibliai vonatkozásait 

Soltész Attila igyekezett elmélyíteni a figyelmes kis 
hallgatókban. Ezt követően ismét a fiatalok vezették az 

éneklést, melynek során az „Újra itt a szép karácsony” 
és a „Csendes éj” kezdetű énekek is felhangzottak. 
Majd elérkezett a gyermekek által legjobban várt ese-
mény: az ajándékosztás. A legkülönbözőbb életkorú fi-
úk és lányok izgalommal vették át a kincseket rejtő, 
szépen becsomagolt cipősdobozt. A legtöbben azonnal 
kibontották, hogy lássák, mit kaptak. De olyanok is vol-
tak, akik megállták, és ezt az élményt az otthoni ünnep-
re tartogatták…  

Gyermekklubos karácsonyunk szeretetvendégséggel 
ért véget, amelyen forró tea és foszlós kalács fogyasztá-
sa közben kedves beszélgetést folytathattunk vendége-
inkkel. Reménységünk szerint mindenki megértette, 
hogy Isten adta nekünk a legnagyobb ajándékot, az Úr 
Jézus Krisztust – és vele együtt mindent! 
 

Kolozs Nagy János 

 

 

Karácsony az imaházban 
 

„Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 
(Lk 2,11) 
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Óévbúcsúztatás az imaházban 
 

 

 

Ifiszilveszter 
 
2014-ben ismét lehetőségünk volt arra, hogy a szilvesz-
tert az ifi körében ünnepelhessük. Az alkalmat egy igei 
tanítással kezdtük, melyet rendhagyó módon hallgat-
tunk meg. Cseri Kálmán: Az idő című rövid tanítását 
néztük meg videón és gondolkodtunk el rajta, végül pe-
dig imaközösségben adhattunk hálát az elmúlt egy 
évért. 

 
Ezután egy játékos vetélkedő következett, amelyben 

visszautaztunk egy kicsit az időben, és ehhez egy régi-
régi számítógépes játék, a Super Mario adott ötletet. E 
játékban szükség volt bátorságra, ügyességre, valamint 
minél több életre és táplálékra. Így négy csapatra oszlott 
a társaság és négy teremben voltak feladatok; mind-
egyikben egy-egy fent említett „szükségletre” alapozva. 
Minden állomáson megtanultunk egy-egy igeverset is, 
amit fel kellett mondani a következő teremben. A játék 
végén eredményhirdetés következett, de arra már nem 
emlékszem, hogy melyik csapat nyerte; valószínűleg 
nem is ez volt a fontos, hanem az, hogy játszva fejlesz-
szük ezeket a képességeket, miközben a közösség áldá-
sait is megtapasztalhattuk.  

A vetélkedő még az óesztendőben ért véget, és már 
nem is volt sok hátra az újhoz, amit áldáskívánással és 
koccintással ünnepeltünk meg. Ezt követően egy „törzsi 
játék” következett: a társaság két törzsre oszlott: a 
„Hellótok”-ra és a „Lomárok”-ra. Mindkét törzsnek 
voltak különös szokásaik, amiket a másik törzsnek ki 
kellett találnia a velük való beszélgetés közben. Ezután 
nem volt több kötött program, hanem mindenki kisebb 
csoportokban folytathatta tovább az ünneplést: lehetett 
beszélgetni, társasozni, vicces jelmezekkel és eszkö-
zökkel fényképezkedni, enni-inni. Lehetőség volt tűzi-
játékozásra is Dávid vezérletével, így ők felmentek a 
hegyre egy biztonságos helyre egy órára. Az egyik leg-
nagyszerűbb ötlet viszont az volt, hogy az egyik termet 
a dicsőítés színterévé alakítottuk ki, ahol bárki elcsen-
desedhetett Isten előtt percekre vagy akár órákra is. 

 
A sok jó program és a remek társaság miatt hamar 

megvirradt, és így visszagondolva még soha nem vol-
tunk ilyen sokan egy ifis alkalmon, mint akkor. Hm, le-
het, hogy új, nagyobb imaházra lenne szükségünk? 

Jenei Péter 



M A N N A   2015. január-február 

 8

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Levél Svájcból 
 

Kedves Gyülekezet! 
Szeretnék néhány gondolatot, 
élményt megosztani, amit a Va-
sárnapi Iskolai Szövetség svájci 
oktatóközpontjában dolgozva él-
tem át. 

Részt vehettem egy ukrán 
énekkar előadásán, amire az 
egyik munkatársam hívott el. Én 

féltem a másfél órás gregorián dallamvilágtól. De igent 
mondtam, mert ha már idegenben vagyok, szeretnék 
minél többet látni a világból. Az énekkar az előadásuk-
nak első és rövidebbik felében énekelt régi, egyházi 
énekeket, amit még az én fülem is szépnek hallott. Is-
tent dicsérte ez a csoport. A második részben népdalo-
kat adtak elő. Mindezt azért írtam le, mert hatalmas 
meglepetésemre a műsorukban három magyar népdal is 
helyet kapott, amit még az iskolában tanultam és szeret-
tem. Emberileg semmi esélye nem lehetett volna ennek 
– ukrán csoport Svájcban, a szomszéd városban –, de 
meghívtak és elmentem. Potyogtak a könnyeim, mert 
Isten törődő szeretete sugárzott felém. Ő nem azt mond-
ta: „Elküldöm Svájcba Bernit, és le van róla a gondom 
néhány hónapig.” Ő velem jött, nem hagyott magamra 
és itt is minden percben törődik velem.  

Emlékszem, amikor a húsz korombeli hallgató meg-
érkezett az oktatóközpontba, alig vártam az estét, hogy 
magamra zárhassam az ajtómat és biztonságos helyre 
menekülhessek előlük. De Isten megmutatta, hogy csak 
a régi sérüléseimet vetítettem rájuk. Időbe telt, míg fel-
ismertem, hogy ők elfogadnak, sőt törődnek velem. Fi-
gyelmesek voltak, érdeklődőek az életem felől, beszél-
gettek velem, hívtak játszani, röplabdázni, kirándulni, 

sétálni, imádkozni. Az egyik lány meghívott karácso-
nyozni a szüleihez. Életem egyik legbékésebb ünnepe 
volt egy nagy családban, elfogadásban. Most már na-
gyon hiányoznak a hallgatók. 

Nehezen köteleződöm el a misszió mellett. Legtöbb-
ször a nehézségektől, terhektől és megpróbáltatásoktól 
félek. Ha odaszánom Istennek az életem, különösen is 
célpontja leszek a sátán támadásainak, pedig én nélküle 
is nagyon könnyen bajba tudom keverni magam. Félek 
attól, hogy nem lesz semmi öröm az életemben, hanem 
csak kötelességtudatból fogok majd erőlködni, hogy 
teljesítsem Isten akaratát. 

Isten beszél, tanít az Igéjén és internetes igehirdeté-
seken keresztül is. Jónás, Pál és Jézus életét vizsgálva 
megérthetem, hogy a nehézségek és az örömtelenség 
akkor jár együtt, ha engedetlen vagyok. De ha enge-
delmes, akkor az öröm és áldás elmaradhatatlan a szen-
vedések ellenére is! Mennyei Atyám nem kímélte meg 
a saját Fiát. De Jézus megmutatta, hogy Isten terve 
messzebbre mutat, és végtelen örömöt rejt a maga ide-
jében. 

A csodák földjén élek most, de nem a svájci határo-
kat értem ez alatt. A szemem előtt formált át életeket Is-
ten, adott örömöt a jelenben és reményt a jövőre. Ta-
pasztalom, hogy ez a föld ott terem, ahol kész vagyok 
elhagyni az olykor kényelmes, megszokott életvitele-
met, és teljesen kiszolgáltatom magam, odaszánom ma-
gam Istennek. Ott terem, ahol kész vagyok az ismeret-
lenbe lépni és Isten elhívásának engedelmeskedni. Pró-
bálok figyelni, várni arra, hogy Isten formáljon, vezes-
sen és megmutassa mit vár tőlem, mit tegyek. 
 

Szeretettel: Magyar Berni Svájcból 
 

 

Vissza Angliába – Eszterként 
 

Mielőtt visszajöttem Angliába 
(2014 szeptemberében), hatalmas 
lépésre szántam el magam: meg-
változtatom a nevemet. Soha sem 
szerettem igazán a Fanni nevet, 
de már kezdtem megszokni. 
Amióta azonban Angliában élek, 
csak a gond van vele. Elég fá-
rasztó minden egyes bemutatko-
záskor ugyanazokat a kérdéseket 
és poénokat meghallgatni (Tes-

sék? Hogy írják a neved? Nagyon vicces (funny)…). 
Szóval két év küzdelem után muszáj volt lépnem vala-
mit, főleg, hogy a jövőben is tervezek nemzetközi kö-
rökben mozogni. Kellett egy új név és számomra nem 

volt kérdéses, hogy melyik legyen az. Amióta csak az 
eszemet tudom, mindig is Eszter szerettem volna lenni. 
Szeretem a hangzását, a jelentését (csillag) és a bibliai 
Eszter mindig is a példaképem volt, hogy csak egy pá-
rat említsek a sok érv közül. 

A névváltoztatással kapcsolatban azonban sok kér-
dés és aggodalom volt bennem: Meg tudom-e majd 
szokni az Esztert? Van-e jogom megváltoztatni a neve-
met, ha születéskor a Fanni nevet kaptam? Mit fognak 
majd szólni az ismerőseim, barátaim, és legfőképp a 
szüleim? Egész nyáron ezekkel a kérdésekkel foglal-
koztam (kikértem mások véleményét, egy franciaorszá-
gi táborban „kipróbáltam” az Eszter nevet). Tisztában 
voltam vele, hogy ez egy nagy súlyú döntés, ezért ter-
mészetesen megkérdeztem Istent, hogy Ő mit gondol 
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róla. Majd fogtam az angol Bibliámat és csak úgy ki-
nyitottam valahol: véletlenül Eszter könyvénél nyílt ki. 
Elkezdtem olvasni, és olyan volt, mintha rólam lenne 
szó (mivel Franciaországban viccelődésből Eszter ki-
rálynénak [Queen Esther-nek] hívtak). Majd a történet 
elejére lapoztam és nem hittem el, amit ott találtam. 
Eszter királynénak az eredeti neve Hadassza volt! Szó-
val valószínűleg ő is megváltoztatta a nevét! Ez volt az 
egyik legmeghatározóbb ige, amit az Úr adott, de még 
sok más módon is bíztatott az ügyben: Filippi 2:15 
(csillagokként kell ragyognunk a világban), megtalál-
tam egy régi áhítatomat arról, hogy Eszterekké kell vál-
nunk, anyukámnak semmi ellenvetése nem volt a név-
változtatás ellen…stb.  

 
Így mikor visszajöttem Angliába (a Redcliffe Coll-

ege-ban tanulok gyakorlati teológiát), már Eszterként 
mutatkoztam be (bár hivatalosan csak 2015 nyarán tu-
dom majd megváltoztatni a nevem). Itt nagyon külön-
böző reakciókat váltott ki az új nevem. A barátaimnak 
nagyon tetszett és teljes mértékben támogattak. Sokan 
ledöbbentek, nem tudták hova tenni a dolgot, és voltak 
olyanok is, akik nehezteltek rám és direkt Fanninak hív-
tak az újak előtt. Egyes napokon szinte elviselhetetlen 
teherként nehezedett rám a döntésem következménye, 
máskor viszont a fellegekben jártam, annyira örültem az 
új nevemnek (főleg bemutatkozásokkor). 

A névváltoztatás azonban nem az egyetlen megpró-
báltatás volt ebben a szemeszterben. A harmadik év 
amúgy is a legnehezebb tanulmányilag, ráadásul egy 
félreértésből adódóan nekem még egy másodéves tan-
tárgyat is fel kellett vennem. Így összesen négy tantár-
gyam volt: Vezetés az életben és a szolgálatban, 1 és 2 
Korinthus, Utolsó idők és Isten királysága, Teológia és 
etika. Ez azt jelentette, hogy nyolc vizsgát kellett leten-
nem és egy szakdolgozattervet készítenem három hónap 
alatt (szeptember közepétől december közepéig), ami 
elég lehetetlen feladatnak tűnt. 

Emellett szerettem volna Street Pastor lenni heti 
szolgálatomként. A Street Pastorok (általában négyes 
csoportban) egész éjszaka (22:00 – 4:00-ig) járják a vá-
rost és segítenek a túl illuminált állapotban lévő egyé-
neken. Pl: elviszik őket az út közepéről, vizet adnak ne-
kik, mentőt hívnak ha kell, és lehetőleg beszélgetnek, 

vagyis inkább meghallgatják a józanabbakat: kidobó 
embereket, rendőröket, partizókat, hajléktalanokat. Ezt 
valószínűleg egy hónapban egyszer fogom végezni. 
Ahhoz azonban, hogy Street Pastor lehessek, el kellett 
végeznem a képzést, ami előadásokból, interjúkból, űr-
lapok kitöltéséből és egy megfigyelő estéből állt. Ez 
természetesen rengeteg időt és energiát igényelt. És ak-
kor még meg sem említettem, hogy gondok voltak az 
egészségemmel, az évfolyamommal, az itteni gyüleke-
zetemmel való kapcsolatommal, és a tandíjamra való 
kölcsön sem akart megérkezni. 

Bár nagyon sok jó dolgot is megtapasztaltam ebben 
a szemeszterben (igaz barátok támogatása, karácsonyi 
színdarab, közös ünneplések) összességében úgy érez-
tem magam, mint amiről Pál apostol beszél a Korinthusi 
levelében (amit az érthetőség kedvéért áttettem egyes 
szám első személybe): 

„…igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnom, 
amelyeket pusztán a saját erőmből nem tudtam volna 
elviselni. Olyan nagy teher nehezedett rám, hogy már 
teljesen feladtam a reményt, hogy életben maradok… 
De ez is csak azért történt, hogy többé ne magamban 
bízzak, hanem Istenben, aki még a halottakat is feltá-
masztja.” 2Kor 1:8-9 (EFO) 

 
Bár nagyon nehéz volt, Isten ezúttal is megmutatta, 

hogy neki semmi sem lehetetlen: sikeresen megváltoz-
tattam a nevem Angliában, csodával határos módon be 
tudtam fejezni az összes esszémet, megkaptam a köl-
csönt a tandíjamra, és november végén hivatalosan is 
Street Pastor lettem! Ugyanakkor még koránt sincs vége 
a küzdelemnek. Még nincs meg a szállás és étkezési 
költség összege, és még hat vizsgán kell túl lennem, egy 
szakdolgozatot kell megírnom ahhoz, hogy 2015 júniu-
sában kézhez kapjam a diplomámat (BA). De én „re-
ménykedem (Istenben), hogy a jövőben is mindig meg-
szabadít, ha ti is segítségemre lesztek azzal, hogy imád-
koztok értem. Akkor majd sokan és sokféleképpen fog-
nak hálát adni Istennek miattam, és azért a kegyele-
mért, amelyet… rám fog árasztani.” 2Kor 1:10-11 
(EFO) Ámen. 

Detki Eszter (Fanni) 
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„… ha pedig a szívünk nem ítél el, 
bizalommal szólhatunk Istenhez.” (1Jn 3,21) 

 
Bizalom. A legtöbben erre 
vágyunk. Ne kelljen 
magyarázkodnunk, állandóan 
bizonyítgatnunk kik vagyunk, mit 
csinálunk, hová megyünk, kiket 
ismerünk. Arra vágyunk, hogy 
hinni tudjunk mindenkiben, és 
velünk is ezt tegyék. 

De lehet-e bizalom egymás 
iránt, ha magunkban sincs? Így kapcsolatainkban arra 
törekszünk, hogy „teszteljünk” élethelyzetet, igazságot, 
őszinteséget, mintha minden pillanatban visszaigazolást 
várnánk a másiktól megfelelőségről és alkalmasságunk-
ról. 

Bizalom. Talán nem is ugyanazt jelenti mindenki-
nek. Vannak, akiknek rögeszméjük, hogy minden oldal-
ról megvizsgáljanak helyzeteket, sokszor remélve, hogy 
a másik hibáit előbb tudják bebizonyítani, mint saját té-
vedésüket. 

Érthető, hiszen hibátlannak tartja magát mindenki. 
Asztalméretű telefonokon bizonyítják, hogy a másik té-
ved, és igazuk csak nekik van. Emberi méltósággal 
szembemenő, természetellenes magatartásformákról ál-
lítják, hogy „így normális”. Ez is érthető, hiszen egyre 
többen vannak, akik olyan sokszor láttak már termé-
szetellenes – nem az ember lelki és szellemi kiteljese-
dését szolgáló – viselkedésformákat, hogy egy idő után 
már maguk is hinni kezdenek ezek létjogosultságában. 

Sajnos, ezáltal őszinte gondolatokat, érzéseket és szán-
dékokat is megkérdőjeleznek, vesznek semmibe. 

Bizalom. Van-e akkor is, ha bántó, csúfolódó – tré-
fának nem nevezhető – hangnemű társalgást hallunk, 
vagy ilyenbe akarnak belevonni minket is? Tudunk-e 
bízni olyan emberben, aki rejtett ráutalásokkal akar 
„tesztelni” minket, hogy megbizonyosodjon rátermett-
ségünkről, hűségünkről? 

A Föld lakossága „nyög” a bizalmatlanság terhe 
alatt, Sajnos, istenhívő körökben is tapasztalni, hogy 
mindig kell valami sokkal okosabbat mondani vagy 
kérdezni, mint amit a másik mond vagy kérdez. 

Pedig van lehetőség bizalmat tanulni. Nem tanköny-
vekből és nem is az internetről. Elsősorban úgy, hogy 
hiszünk a másiknak – barátként, munkatársként, egy 
közösség tagjaként, hétköznapi emberként, gyönyörű 
Földünk lakójaként, Isten teremtményeiként,– és nem 
azért, mert naivak vagyunk, hanem, mert mi is téve-
dünk, hibázunk sokszor. De tudjuk, hogy bizalmat adni 
mégis sokkal könnyebb, mint bizalmatlanságra kény-
szeríteni. 

Ha a másik barátságtalanul, gyanakvással, csúfoló-
dással visszaél a bizalmunkkal, akkor is adjunk bizal-
mat. Ahogy Jézus tette. Csöndes, szívbe zárt tapintattal, 
félelem és félreértés nélküli szeretettel. 

De mindezt csak a „felülről kapott” bizalom hatal-
mával tehetjük, enélkül nem ismerhetjük meg igazi ér-
telmét. – Bizalom. 

Mérey Edit 
 

 

Amszterdam – 405 évvel később II. 
Biblia Múzeum 

 
Nyaralásunk előtt – mint ahogy ezt, gondolom, mások 
is teszik, akik maguk szervezte nyaralásra mennek – 
igyekeztünk nagyjából megtervezni, hogy mik azok a 
látnivalók, amiket meg szeretnénk nézni. Voltak ezek 
között olyanok, amik a „mindenképpen” kategóriába 
tartoztak, míg másokat az időjárástól, vagy éppen a 
kedvünktől tettünk függővé. (Meg olyan is volt, mint az 
Anna Frank múzeum, ahova sajnos nem vettünk jegyet 
előre interneten, így aztán többször is megpróbáltuk, 
hogy bejussunk, de a mindig végeláthatatlanul hosszú 
sor eltántorított bennünket.). 

A Biblia Múzeum meglátogatása ottlétünkkor újra és 
újra felmerült bennünk – de talán természetes is, hogy 
egy hívő ember érdeklődését felkelti egy ilyen nevű lát-
nivaló. Ennek ellenére nem biztos, hogy elmentünk 
volna, ha egy másik múzeumba váltott belépőjegy nem 
jogosított volna 25% kedvezményre a Biblia Múzeum 

meglátogatásakor. (Hiába, az „akciók” mindenhol csá-
bítóak…) Így aztán mégiscsak megnéztük. 

Az már jobban magyarázatra szorul, hogy, ha hason-
ló látnivalók Magyarországon is vannak, azok miért tar-
toznak a „majd egyszer megnézzük” kategóriába. Pedig 
logikus a magyarázat. Mert ugye az adott városba nem 
biztos, hogy újra eljutunk, így, ha valami kimarad a 
programból, akkor az végérvényesen kimarad. Buda-
pesten azonban bármikor megnézhetjük azt a valamit - 
ezért aztán talán soha nem nézzük meg, mert mindig 
van fontosabb dolgunk. Mindezt azért írom, mert Bib-
lia-múzeum 1998 óta Budapesten is van, a Ráday utcá-
ban – de mivel ezt is bármikor megnézhetjük, ezért sem 
előtte, sem azóta nem néztük meg… 

Így hát (szégyenszemre) nem tudom, hogy a buda-
pesti Biblia Világa Múzeumban mit állítottak ki, de, ha 
nekem, laikusnak lenne feladatom egy ilyen kiállítás 
megszervezése, minden bizonnyal elsősorban Bibliákat 
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állítanék ki. Főleg régieket, minél régebbieket, lehető-
leg első kiadásúakat – vagy éppen a legeslegújabb for-
dításúkat. Nevezetes Bibliákat, amelyeknek különleges 
történetük van. Aztán híres emberek Bibliáit, vagy ame-
lyekhez valaki megtérése kötődik. Olyan Bibliákat, 
amelyeknek különleges sorsuk volt, netán megjárták va-
lamely frontot és a belső zsebben tartva felfogták a szív 
felé haladó puskagolyót, örök nyomként hagyva ezt raj-
tuk. A feledés homályából előkerülteket, megsárgulta-
kat, rongyosra olvasottakat. Sokféle, lehetőleg minél 
különlegesebb nyelvre lefordított, netán többnyelvű 
Bibliákat, különleges nyelvezetűeket és köznapi nyel-
ven íródottakat. Nyomtatottakat és kézzel írtakat, újsze-
rű állapotúkat és a gazdája keze nyomát viselő, aláhúzá-
sokkal, jegyzetekkel telis-tele levő Bibliákat. Képeseket 
és magyarázatosokat, asztalnyi méretűeket és miniatű-
röket, díszeseket és egyszerűeket... 

Nos, az amszterdami Biblia-múzeumban ilyeneket 
nem láttunk… Sőt igazából semmilyeneket sem… A 
múzeum egy jellegzetes régi városi házban volt beren-
dezve. (Lévén, hogy a város területe szűkös volt, ezért a 
városban keskeny házak épültek, szorosan egymás mel-
lé, és felfelé terjeszkedtek vagy három-öt emeletnyi 
magasságig). Az a ház, amely a „múzeumnak” helyet 
adott, valamikor egy gazdag ember háza lehetett, hiszen 
az alsó szinteken nagyméretű, szalonszerű szobák vol-
tak, falat betöltő portrékkal és egyéb festményekkel, tá-
gas lépcsőházzal, míg a legfelső szint egy bibliaköri-
ifjúsági teremre emlékeztetett, néhány bibliai tárgyú 
makettel, és gyerekfoglalkozások nyomaival. 

Sehol egy Biblia… 
Hogy mégsem csalódottan távoztunk a „múzeum”-

ból, az a belső kertnek köszönhető, ahol egy kicsi, tavi-
rózsákkal ékeskedő tóban és körülötte olyan növények 
voltak, amelyeket a Biblia is megemlít. Mindegyik nö-

vény mellett ott volt egy kis táblán a bokor, cserje vagy 
fa neve, hozzá egy olyan bibliai idézettel, amelyik emlí-
ti azt a növényt. (A mellékelt képhez az idézet 1Kir 
7,19-ből való, Salamon királyi palotáját mutatja be ott a 
Szentírás: „A csarnoknál álló oszlopok tetején az osz-
lopfők liliom alakúak voltak, négy könyök magasságú-
ak.”) 

 
Amellett, hogy volt egy megfoghatatlan bája min-

dennek, kézzelfoghatóvá tette a Bibliának azokat a ver-
seit, amelyeket nem szoktak vastag betűvel kiemelni, 
amelyeket aláhúzni sem szoktunk, amelyek mellett 
egyébként könnyen elsiklunk,– de amelyek az isteni 
üzenet hordozóiként segítenek kézzelfoghatóvá tenni a 
bibliai kor valóságát. Meg aztán Isten ezeket a biblia-
verseket sokszor használja hasonlatként is annak meg-
értetésére, amit mondani akar népének. 

Bibliát tehát nem láttunk…., de a bibliai növények 
emléke ma is kísér bennünket. 

Ádány Mihály 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Együtt munkálkodva 
 

 
2015. január 25-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten a 
Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezetének tagjai szolgál-

tak, és a készülő magyar jelnyelvi bibliafordítás is be-
mutatásra került. 

Az igét Kovács Imre, a siket gyülekezet lelkipászto-
ra hirdette, az Efézusi levél 1,15-23 alapján. Nekünk 
hívőknek egységben kell lennünk és együtt kell szol-
gálnunk, mert az egyedüli Úr: Jézus Krisztus szolgála-
tában állunk. Akár hallók, akár siketek vagyunk, egy 
szolgálatban állunk. 

A bizonyságtételekben testvéreink fiatal koruknak és 
Istenre találásuknak a történetét mesélték el. Mindnyá-
juk bizonyságtételében közös volt, hogy, amíg nem ta-
lálkoztak keresztény siketekkel, kevés tudomásuk volt 
az evangéliumról. A legtöbben Budapesten a baptista 
gyülekezetben tértek meg és merítkeztek be. 
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Különlegessége volt az alkalomnak, hogy két jel-
nyelven „énekelt” éneket is láthattunk, mely közül az 
egyiket három testvérünk egyszerre adott elő, mintegy 
énekkart alkotva. 

 
A bizonyságtételek és énekek után Bokros Andrea 

jelnyelvi tolmács és jómagam a jelnyelvi bibliafordítás 
fontosságáról és a fordítás folyamatáról beszéltünk. 

Mindketten tagjai vagyunk a Magyar Jelnyelvi Biblia-
fordító Munkacsoportnak, mely a Magyar Bibliatanács 
és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 
támogatásával jött létre. Elmondtuk, hogy a siketek 
nyelve nagyban eltér a hangzó nyelvtől, a jelnyelv önál-
ló nyelv, sőt általában minden országnak saját, egyedi 
jelnyelve van. A magyarországi siketek nagy része 
számára az írott Biblia idegen nyelvű szöveg, mivel az 
ő elsődleges nyelvük a magyar jelnyelv. Ezért lenne 
szükségük a bibliatanulmányozáshoz és a misszióhoz 
videós bibliafordításra, melyben egy személy által je-
lelve van „rögzítve” a biblia szövege. 

Reményeink szerint Márk evangéliumának fordítása 
– több próbafordítás siketek közötti tesztelése és az ezt 
követő javítások után – egy éven belül elkészül. Ezután 
a többi evangéliummal folytatódik majd ez a szolgálat. 

 
Horváth Ádám 

 

 

Az istentiszteleti szolgálatok beosztása február-április 
 

„Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; 
nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.” (Zsolt 40,11) 

 
de.  Úrvacsora 1. 
du. Nagy Péter Csoportbeszélgetés 
de. 8. 
du. 

Uri Ildikó  

de. Ifj. Ádány Béla Zenés istentisztelet 15. 
du. Simola Ilona Kamaraerdő 
de. 

Február 

22. 
du. 

Gulyásné L. Tünde  

de.  Úrvacsora 1. 
du. Nagy Péter Csoportbeszélgetés 
de. 8. 
du. 

Balázs Enikő  

de Zenés istentisztelet 15. 
du. 

Uri Erika 
 

de. Gyermekek szolgálata 22. 
du. 

Bodáné Uri Ibolya 
Kamaraerdő 

de. 

Március 

29. 
du. 

Ádány Ferenc 
Nagy Jánosné 

Virágvasárnap 
Gyerekklub 

3. du. Lelkipásztor Úrvacsora – Nagypéntek 

de. 5. 
du. 

Gyöngyösi Jánosné Húsvét 

de.  12. 
du. 

Gulyásné L. Tünde 
 

de. Zenés istentisztelet 19. 
du. 

Uri Melinda 
Kamaraerdő 

de.  

Április 

26. 
du. 

Uri Ildikó 
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JUBILEUM UTÁN ÉS ELŐTT… 
 

Ami a jubileumi számból „kimaradt”… 
 

1979 pünkösd – 
bemerítkezés 

 

A fehérruhások: 
Mike Árpád 
Nagy Zsolt 
Zákány Zoltán 
Ádány Anikó 
Uri Ibolya 
Polányi Tünde 
Vörös Lajosné 
 

A szószéken: 
dr. Szakács Imre és dr. Viczián 
János lelkipásztorok 
Háttal: Kmety Ottó és Bodó 
Sándor presbiterek 
 

Közreadta: Bodáné Uri Ibolya 
 

 

„Ne ítéljetek a látszat után!” 
avagy nyílt levél Boda Petinek 

 
Kedves Peti! 

 

Ma is előttem van az a pillanat, amikor a jubileumi va-
sárnap reggelén megláttalak: jöttél föl a lépcsőn az 
imaházba. Rád pillantva, meglepődtem. Hiszen az a 
megszokott, hogy Téged az imaházban évek óta  úgy-
mond kifogástalan öltözékben, öltönyben, nyakkendő-
ben látunk. Azt hiszem, most utcai öltözetben voltál, de 
erre már nem emlékszem pontosan. Hanem ami első 
benyomásként meglepő volt a megjelenésedben, az a 
hajad. Hátrafésülve és minden bizonnyal be is zselézve. 

Nem szoktam magamban ügyet csinálni abból, hogy 
ki milyen ruhában jön imaházba. Bizonyára vannak, 
akik ebben nem értenek egyet velem, de nálam ez abba 
a körbe tartozik, amiről Pál apostol a Róma 14-ben ír: 
„Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az 
pedig egyformának tart minden napot: mindegyik le-
gyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik 
napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki 
eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. 
Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén há-
lát ad az Istennek.” (Róm 14,5-6). Persze nyilvánvalóan 
kerülni kell a szélsőséget, meg a többiek provokálását, 
ahogy ezt Pál apostol ki is fejti az ezt követő versekben. 
De azért Téged látva volt bennem némi értetlenség, 
hogy miért nem tudtál úgy öltözni, mint máskor? Miért 
kellett pont most lazítani a szereléseden? Mégiscsak 
ünnepélyre jöttél,  jöttünk…?! 

Talán el is felejtettem volna mindezt, ha istentiszte-
let közben nem nyer új értelmet a hajviseleted. Aho-
gyan a szószékről is láttam, nagy hatást tettek 
mindannyiunkra azok a jelenetek, amelyek gyülekeze-
tünk történelmének egy-egy eseményét idézték föl. 
Amikor „Szakács bácsiként” néhány „elöljáró” kísére-
tében bevonultál, akkor értettem meg a hajviseleted cél-
ját! Nemcsak a mankó, hanem a hajviselet is jellemzője 
volt a mi mélyen tisztelt Szakács bácsinknak, és abban, 
hogy hitelesen játszd el Őt, ezeknek a külső jegyeknek 
is nagy szerepük volt! 
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Megszégyenültem… Nem ítélkeztem én rajtad, plá-
ne nem botránkoztam meg a külsődön, de magamban 
mégis – ha csak egy kicsit is – értetlenkedtem … Isten 
azonban Rajtad keresztül szemléltette azt, hogy van 
még mit tanulnom... Bátorításomra szolgál ebben, hogy 
hasonló helyzetbe került Isten áldott embere, a sokat lá-
tott és tapasztalt Sámuel próféta is, amikor azt hitte, 
hogy a jövendő király Eliáb lesz. „Amikor megérkeztek, 
és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az 
ÚR felkentje, aki most itt van. De az ÚR ezt mondta 
Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes nö-
vésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, 
amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt 
van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (1 Sám 
16,6-7) Szóval, ha Sámuel is így járt… – bár távol áll-
jon tőlem, hogy magamat hozzá hasonlítsam…– akkor 
nem meglepő, ha én is így járok… 

De ha már a jeleneteknél tartunk… Igaztalan lennék, 
ha nem szólnék a többiekről: „Beharka bácsi”-ról, az 
akkori imádkozó „gyülekezet”-ről, a „kocsmáros”-ról 

(meg a „kocsmatöltelékek”-ről), majd később a „fogor-
vos”-ról, „feleségé”-ről, „asszisztens”-éről, meg a 60-as 
évek elöljáróit megszemélyesítőkről – köszönet mind-
egyikőtöknek, meg természetesen azoknak is, akik a je-
leneteket meg az egész alkalmat kitalálták, megszervez-
ték a kiállítással együtt. Valóban felejthetetlenné tetté-
tek a megemlékezést! És természetesen köszönet mind-
azoknak is, akik az istentiszteleten bármivel is szolgál-
tak. Áldás volt az egész alkalom mindnyájunk számára, 
új erőt kaptunk gyülekezetünk nemes örökségének to-
vábbviteléhez! 

Én pedig igyekszem jó tanuló lenni, hiszen Jézus 
nemcsak az akkori hallgatóitól kérte, hanem tőlünk is 
kéri, újra és újra: „Ne ítéljetek a látszat után, hanem 
igaz ítélettel ítéljetek!” (Jn 7,24) 

Kívánom, hogy Te is tanuld meg ezt! (Meg persze 
mindazok, akik ezt a levelet elolvasták…) 

Ölellek: testvéred, Misi 
Ádány Mihály 

 
TALLÓZÓ 

 

 
 

Jézus panasza 
 

Ti Mesternek hívtok – és nem kérdeztek engem… 
Útnak neveztek – és nem jártok rajtam… 
Világosságnak hívtok – és nem néztek reám… 
Életnek neveztek – és nem kerestek engem… 
Bölcsnek hívtok – és nem követtek engem… 
Hatalmasnak neveztek – és nem kértek engem… 
Irgalmasnak hívtok – és nem bíztok bennem… 
… Ha egyszer örökre elvesztek – ne okoljatok engem! 

 
(A lübecki Krisztus szobor felirata.)

 

Ajándékok, amelyek  
nem kerülnek semmibe 

 
Egy jó szót szólni. 
Egy beteget felvidítani. 
Valakinek kezet nyújtani. 
Óvatosan csukni be az ajtót. 
Apróságoknak örülni. 
Mindenért hálásnak lenni. 
Jó tanácsot adni. 
Egy levél megírásával örömet szerezni. 
Apró túlzásokon nem rágódni. 
Jogos panaszt nem emlegetni fel újra. 
Nem tenni szóvá, ha a másik hibázik. 
Nem elutasításnak venni, 
ha háttérbe szorulunk. 
Levert hangulatot nem venni komolyan. 
Nem sértődni meg egy félresikerült szón. 
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót 
a jóra. 
Együttérző szó a megalázottnak. 
Egy-egy tréfás szó a gyermekeknek. 
Becsületesen elismerni az elkövetett 
helytelenséget. 
Örülni a holnapi napnak. 
Bizonyos dolgokra aludni egyet. 
Mindenre rászánni a kellő időt és gondot. 
És mindenkihez szeretettel lenni. 

 
Közreadta: Nagy Lajosné, Irén 



M A N N A   2015. január-február 

 15

 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

 

A rendkívüli érdektelenségre való tekintettel bi-
zonytalan ideig szünetel a nektek szóló rejtvényes 
oldal. Köszönet az eddigi megfejtésekért, és re-
méljük, ahogy nőnek a legkisebbek, úgy újra in-
díthatjuk ezt az oldalt is. 

A karácsonyi rejtvények helyes megoldásait és a 
színezéseket a lépcsőházi táblán láthatjátok. Akik 
jutalomban részesülnek: Ádány Zsófia, Boda Zsolt 
és Zsigovics Dorina. 
 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük 
a január-februári 
szülinaposokat! 

 

Ádány Zsófia (jan. 15.) 
Veress Cippóra (jan. 23.) 
Kiss Zoltán (febr. 8.) 

 
 

Szemünk fénye 
„Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” (2Kor 12,14) 

 

 
Január 11-én, vasárnap a délelőtti istentiszteletre hozták 
el elsőszülött kisfiúkat Máté Arnold és Noémi testvére-
ink, hogy bemutassák őt Isten és a gyülekezet előtt. 
Isten áldását kívánjuk Dániel és szülei életére! 

 
Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy január 20-án 
megszületett Hunyady Emese, Hunyady Sándor és Kinga 
testvéreink második gyermeke. 
Isten áldását kívánjuk az immár négyfős család életére! 

 

Puska az imához 
 

A kezünkön lévő ujjak emlékeztetnek minket arra, kikért kell imádkoznunk. 
Hüvelykujj: A hozzád legközelebb lévő ujjad. Imádkozz először azokért, akik a 
legközelebb állnak hozzád, és akiket a legjobban szeretsz. 
Mutatóujj: Imádkozz azokért, akik tanácsokat adnak, gyógyítanak, segítenek 
másoknak. Például keresztény szolgálók, orvosok stb. 
Középsőujj: Imádkozz azokért, akik vezető beosztásban vannak a munkahelyen, 
városban, országban, hogy bölcsen végezzék a rájuk bízott feladatokat. 
Gyűrűsujj: a leggyengébb. Ez emlékeztessen minket, arra, hogy kérjük az Urat, 
segítse meg az elesetteket, gyengéket, betegségben szenvedőket, összetört szívű-
eket. 

Kisujj: Ez pedig minket jelképezzen. Tudatosuljon bennünk, hogy hol a helyünk, legyünk alázatosak, mert „az 
utolsókból lesznek az elsők”, imádkozzunk önmagunkért, hogy Jézus akarata bontakozzon ki bennünk, és ne a mi 
önző vágyaink uralják az életünket. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  
januárban 
született 

testvéreinket! 
 
 

Berényi Csabáné (jan. 3.) 
Máté Arnold (jan. 4.) 
Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Janák Tiborné (jan. 12.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 

„Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván, minden 
nap az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert, aki megnyer engem, nyert életet, és 
szerzett az Úrtól jóakaratot.” (Péld 8,34-35) 
 
Akkor teljesedett ki irántunk az Úr jóakarata, amikor elküldte a Messiást. 
Mennyei seregek hirdették ki, hogy „... a földön békesség és az emberek-
hez jóakarat.” Kiváltságaink vannak, de nem emberi módon. Kapunk vala-
mi jót, és ráadás is jár hozzá. 

Nemcsak életet kaptok, hanem még jóakaratot is. Találjatok kedvességet 
az Úr előtt, hogy kifejezhesse az Ő jóakaratát. Még az Ő helyreigazításai-
ban is érezhető a kegyelem. Igyekezzetek az Atya tetszésére élni, és az Ő 
felajánlott jóindulatát elnyeritek. 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 

testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Boda Gábriel (febr. 3.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Sonkoly-Domby Annina 
(febr. 6.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
Mikolics Anikó (febr. 12) 

Szabó Gyuláné 
(febr. 13.) 
Benedek Jánosné 
(febr. 18.) 
Nikodém Viktorné 
(febr. 18.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 
Detki Eszter (Fanni)
(febr. 29.) 

„Ezt mondja az Örökkévaló: Figyelj rám, Jákób népe.... akiket 
születésetektől fogva hordozok... Én vittelek, mikor születtél, és 
hordozlak, mikor megőszülsz...hordozlak és megmentelek.” (Ézs 
46,3-4) 
 
Az Úr ígéretei a mai emberekre is vonatkoznak. Titeket is hor-
doz, gondja van rátok. Kijelenti önmagáról, hogy Ő az Istenetek. 
Minden lépéseteket figyelemmel kíséri, mert fontosak vagytok 
számára. 

Soha ne kételkedjetek az Úr hatalmában, Ő mindig megtartja 
ígéreteit, ezért bízhattok Benne. Amikor a halál árnyékának völ-
gyében jártok, emeljétek fel kezeteket Hozzá, és kiment titeket. 
Egész életetekben számíthattok az Örökkévaló segítségére, Ő hű-
séges marad. Ti is tartsátok meg fogadásaitokat, és Ő veletek ma-
rad. 

Lukács Edit

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

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

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-

temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Benedek Jánosné 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándor 

„Nékem pedig ne legyen másban 
dicsekedésem, hanem a mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztjében, a ki 
által nékem megfeszíttetett a világ, 
és én is a világnak. ... És a kik e 
szabály szerint élnek, békesség és 
irgalmasság azokon, és az Isten-
nek Izráelén.”(Gal 6:14,16) 
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