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Istenarc 
 
Egy istenarc van eltemetve bennem,  
Tán lét-elõtti létem emlék-képe!  
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom,  
miképp került a mélybe.  
 

Egy istenarc van eltemetve bennem,  
Néha magamban látom, néha másban.  
Néha állok, mint fosztott ág, 
szegényen,  
Ha rossz órámban eltűnik egészen  
Alter-egóm az örök vándorlásban.  
 

Egy istenarc van eltemetve bennem,  
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól,  
Kihűlt csillagok hamuja alól  
Akarom kibányászni magamat.  
 

Egy istenarc van eltemetve bennem,  
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,  
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek,  
Mert az az arc igazán én vagyok.  
 

Egy istenarc van eltemetve bennem:  
Antik szobor, tiszta, nyugodt erõ.  
Nem nyugszom, amíg nem hívom elõ.  
S bár világ-szennye rakódott reája, 
Nem nyugszom, amíg nem lesz 
reneszánsza. 

Reményik Sándor

 

 
 

Isten hírével 
 
Egészen fiatal lelkipásztor voltam, amikor megesett velem 
egy máig emlékezetes eset. Akkoriban jelent meg az 5000 
Ft-os bankjegy, s igen ritka vendégnek számított a kispénzű 
emberek pénztárcájában. Ám nem sokkal gyermekem szüle-
tése után valami okból összevonva érkezett fizetés és valami 
egyéb járandóság, és a postás a kezembe adott egy ilyen „ha-
talmas” címletet. Természetesen előbb-utóbb fel kellett vál-
tani, amire hamarosan lehetőséget adott a következő tanko-
lás. 

Abban az időben 400 Ft körül kellett fizetni egy tele tank 
benzinért a Trabant használóinak. Fizettem, s elindultam a 
kútról, amikor megdöbbenve léptem a fékre. Ötezrest adtam, 
de ezresből kaptam vissza. Kétségbeesetten imádkoztam és 
rohantam vissza, hiszen az egész havi fizetésem sem érte el 
ezt az összeget. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? 

A kutas kételkedve hallgatta mondókámat, s szája szélén 
kissé gúnyos mosollyal mutatott a kútra is kitett feliratra: 
„Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!” 
Ennél világosabban nehéz fogalmazni, de azért próbálkoz-
tam tovább. Látásból ismertük egymást, hiszen abban az 
időben nem minden bokorban volt benzinkút, de nem jól állt 
a szénám. Amikor tovább erősködtem, annyit mondott: „Este 
pénztárzárás után, ha kijön a 4600 Ft többlet, akkor vissza-
adom”. Az ajánlat korrektnek tűnt, csakhogy abban az idő-
ben a benzinkúton a kutas a zsebébe tette a fizetséget, hiszen 
az oszlop mellett fizettünk, s onnan is adott vissza. Hogy 
mikor és mi került a pénztárgépbe, azt én semmiképpen nem 
tudhattam – szerintem más se nagyon –, de, hogy itt többlet 
jelentkezett volna a borravaló kárára? Nehezen elképzelhető. 
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Lassan minden érvem kifogyott. Rég túl voltunk a 
„most született gyerekem”, „magával is előfordulhatna 
ilyen”, „mindig itt szoktam tankolni”, és ehhez hasonló 
érveken. Ám végül valami ilyesmit mondtam: „Nézze, 
én lelkipásztor vagyok. Nem csapom be. Eszembe se 
jutna becsapni.”  

„Maga lelkész?” – kérdezett vissza. „Aztán miféle? 
Református? ” – nézett rám átható pillantással. „Nem, 
én baptista lelkész vagyok” – mondtam abban a tudat-
ban, hogy most valószínűleg egy újabb magaslabdával 
járultam hozzá kutasunk élcelődéseihez. 

S akkor megdöbbentő dolog történt. A benzinkutas 
szó nélkül benyúlt overallja zsebébe és a kezembe 
nyomott 4000 Ft-ot. Megdöbbenésemet látva elmoso-
lyodott. „Nem érti, mi?! Na, nézze! Nekem volt egy 
baptista szomszédom. Az olyan ember volt, hogy an-
nak a szavát senkinek se jutott eszébe kétségbe vonni. 
Ha maga baptista, akkor fogja és menjen Isten hírével, 
mert akkor biztosan úgy van, ahogy mondja…” 

Mentem. Ha nem is „Isten hírével”, de mindenkép-
pen Isten jó hírével, hogy valakinek az élete olyan 
hangosan prédikált a szomszédja előtt, hogy az én sza-
vam is hitelt kapott az ő hívő élete miatt. 

Máig nem tudom, ki volt az a testvér. Egyet tudok, 
hogy a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjele-
nését. Azokat az embereket, akik úgy élnek, ahogy 
mondják, akiknek a szájában igazság az ige. Akik az 
Istentől tanultakból úgy vizsgáznak, hogy hatása a 
környezetüket is megdöbbenti… 

Most, amikor a tanév elkezdődik, gyermekeink, fia-
taljaink nekiindulnak egy következő szint elsajátításá-
nak. Az volt a legtöbb bizonyítvány végén júniusban, 
hogy felsőbb osztályba léphet. Ám miközben egyre 

többen végeznek egyre magasabb iskolát, számos kuta-
tás arról számol be nagy megdöbbenésemre, hogy bár 
papírja sok embernek van arról, hogy iskolája van, ám 
ennek ellenére egyre több a funkcionális analfabéta, 
azaz olyan, aki elméletben ugyan tudna olvasni, csak 
éppen nem érti, mi van oda írva… Másként, eredmé-
nyesen kéne tanulni, tanítani, egy életen át tovább ké-
pezni magunkat – mondják a hozzáértők… 

A hívő élet nagyon hasonlít egy „életen át tartó” ta-
nulási programhoz. Bár mostanában olyan érzésem 
van, hogy legtöbben itt is „melegedő tagozatra” járnak, 
mintha a lelki életben is jelen lenne a funkcionális tu-
datlanság… Pótolni kell a hiányosságokat, de nagyon 
sürgősen! 

Vajon van-e olyan szak is lelki tanulmányainkban, 
ahol az Istenhez hűséges életet oktatják? Van-e, ahol 
azt tanítják, hogy a „ti igenetek legyen igen és a neme-
tek nem”? Van-e, ahol nem a törtetés, hanem a törek-
vés, nem a sikerhajhászás, hanem az Isten által kapott 
áldás elfogadása a lecke? Képesek vagyunk-e megítél-
ni, mi a jó, a hasznos, az Istennek tetsző? 

Bárcsak gyermekeink, ifjaink ebben a tanévben elő-
re lépnének! Bárcsak mindannyian ugyanígy előbbre 
lépnénk a lelki iskolában is, hogy amikor vizsgázni 
kell – s itt a vizsgaidőszak nincs szemeszterekhez köt-
ve – úgy vizsgázzunk, hogy még utódaink is nyerjenek 
belőle.  

Bárcsak miattam is úgy járna valaki, aki a szom-
szédommal találkozik, mint én! Merthogy annak a hívő 
testvéremnek úgy sikerült vizsgáznia szomszédai előtt, 
hogy annak hatása egészen a benzinkútig elért… 

 
Kulcsár Tibor 

 
 

NYÁRI ÉLMÉNYEK 
 

Jánoshalma – más szemszögből 
 
Egy igazán forró nyári nap reggelén gyülekezett János-
halmára készülő kis csapatunk a Keleti pályaudvar vá-
rócsarnokában. Mindenki várakozással telve, no meg 
kissé álmosan várta, hogy az utolsó 
búcsúpuszik/intelmek és jótanácsok után végre elindul-
jon vonatunk. A közel három órás úton a hangulat 
(mondanom sem kell) a gyorsan emelkedő hőmérséklet 
ellenére is jó volt, ki alvással, ki olvasással vagy külön-
féle társasjátékkal, ki beszélgetve próbálta elterelni fi-
gyelmét a telni oly lassan akaró időről. A mellettem ülő 
kisfiam, Levi az első tíz perc eltelte után, csaknem 
százszor tette fel a kérdést: Mikor érünk már oda? Illet-
ve, hogy: szerintem a kalauz bácsi biztosan nem fogja-e 
ledobni a futóbicaját a vonatról? (merthogy többször is 
bemondták az állomáson, hogy a vonaton mindennemű 
bicikli szállítása TILOS!) 

 
 

De akármilyen hihetetlen, egyszer minden útnak vé-
ge szakad, így hát mi is odaértünk – biciklistül. Azaz 
először csak Kiskunhalasra, de onnan már az átszállást 



M A N N A   2015. szeptember–október 

 3

követően tényleg pillanatok alatt a célállomáson talál-
tuk magunkat. Kiss Zoli és Uri Erika segítségével ha-
mar a „táborhelyre” juthattunk. Az érkezést követően 
kezdetét vette a szobák szétosztása, valamint a tőlünk 
függetlenül, busszal utazó csomagjaink felkutatása. 
Természetesen nem volt könnyű minden szempontnak, 
igénynek, kívánságnak megfelelni (le a kalappal Erika 
türelme előtt, aki nem adta fel a lehetetlennek tűnő fe-
ladatot, hogy végül mégis MINDENKINEK jó legyen), 
főleg úgy, hogy pár fővel többen voltunk, mint ahány 
férőhely eredetileg lett volna. Végül ketten (Boda Zsolti 
és Erika) örömmel vállalva a kihívást (főleg Zsolti ), 
sátort ütöttek a kert végében. Bekerült egy-két pótágy 
és matrac is. Hihetetlen volt az, ahogy Bazsó, akinek 
végül egy asztal alatt jutott csak hely a „vendégfogadó-
ban”, egyetlen egyszer sem panaszkodott, sőt szemmel 
láthatóan jól érezte magát a héten (bár nem gondolom, 
hogy nem tudott volna jobb fekhelyet elképzelni). 

 
 

Az elhelyezkedés végeztével már várt minket a gazda-
gon terített asztal, a jó illatokkal, no meg az ebéddel… 
Itt kell megjegyeznem, hogy Bayer testvérék és kis csa-
patuk egész héten kitettek magukért és vendégszere-
tetből mindannyiunknak nagyon jó példát mutattak. Fi-
nomabbnál finomabb ételeket ehettünk, mindig ponto-
san, frissen, bőségesen és szeretettel tálalva fel. Egy 
eset azért most is megmosolyogtat… 

Egyik este úgy a hét közepe felé, amikor a délutáni 
programról fáradtan hazaérve vacsorára gyülekeztünk, 
egyre erősebben érezhető volt a sokakban növekvő ké-
tely, hogy talán ez lesz most a kivétel?! Ugyanis az asz-
talon gőzölgő, szerintem amúgy remek illatú lecsó, fi-
noman fogalmazva sem volt mindenkinek a kedvence. 
Elnéztem főleg a szép számmal jelen lévő kamasz fia-
inkat, akik el kezdtek gondolkozni azon, hogy farkas 
étvágyukat most vajon mivel is csillapítsák. (Esetleg 
üres kenyérrel, vagy tán a közeli bolt, ha sietnek, még 
nyitva lesz…) Majd a szokásos nyitóéneket és imádsá-
got követően Kati néni szót kért, és halk hangon megje-
gyezte, „Aki esetleg véletlen nem szeretné a lecsót, an-
nak készítettek a konyhások tejbegrízt, ami az ablaknál 
átvehető.” Szinte hallani lehetett a szívekről legördülő 
kövek dübörgését, majd a terem úgy 8–10 ember kivé-
telével felsorakozott az ablakhoz tejbegrízért. Igazán 

vicces látvány volt! Lehet, hogy fordítva lett volna cél-
szerű teríteni… (Pedig tanúsíthatom, hogy a lecsó is fi-
nom volt! Csak a gyerekeknek nem a kedvence.) Szóval 
ennyit a figyelmes vendégszeretetről! Sose maradt éhen 
senki… Sőt! 

A hét első három napjának délutánján, a nagy me-
legre való tekintettel a közeli Kunfehértóra mentünk 
strandolni, kicsit felfrissülni. Zolinak és a buszának há-
la hamar oda és vissza lehetett érni. Egyik alkalommal 
rekordot is döntöttünk: a 16 személyes buszba – utólag 
megszámoltuk – 29-en nyomorogtunk be sikeresen!!! 
És hogy milyen a gyerekszem! Teljesen másképp látja a 
világot és éli meg az eseményeket! Mikor első este Esz-
ter lefekvés előtt megkérdezte a három és fél éves Bar-
nabást, hogy mi volt a legjobb számára a napban, ő azt 
felelte, hogy a buszozás! Sok mindenre tippeltem volna, 
hogy neki mi tetszhetett a legjobban, de erre biztosan 
nem.  Ebből is látszik, igazán semmi sem a körül-
ményeken múlik, csak mi szeretjük néha arra fogni a 
dolgokat! 

A strandról a sok élményen túl nekem három dolog 
volt emlékezetes. Az első, hogy Kati néni hogy tud 40 
zajongó gyerek között a 40 fokban egy padon „nyugod-
tan” szunyókálni… Szerintem egyedülálló ez a tudo-
mány, én ilyenre soha nem voltam képes még kevésbé 
rossz viszonyok között sem! (Persze valószínűleg kell 
hozzá egy jó adag fáradtság.) 

 
 

A második az, ahogy a NAGYOK (így csupa nagy-
betűvel) viszonyultak a „kicsikhez”. Merthogy említet-
tem, hogy szép számmal voltak közöttünk a 14-18 éves 
korosztály tagjai, akik elképesztő kedvességgel, odafi-
gyeléssel, szinte fáradhatatlanul játszottak a náluk jóval 
kisebbekkel, nem akarva őket „lerázni magukról”. Pél-
dául az én Levimet volt, hogy egész délután alig lát-
tam… Csak néha tűnt fel a csúszda lépcsőjén, hol az 
egyik, hol a másik nagyfiú kezét fogva. És, amikor 
(nagy kegyesen) felajánlottam neki, hogy most már 
megyek vele én csúszdázni (hadd pihenjen kicsit Ábel, 
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Máté, Bazsó, Beni vagy Laci) hát nem kellettem neki. 
Mert ő a Nagyfiúkkal akart menni… Ezt a korosztályo-
kat és különbözőségeket átívelő EGYSÉGET csak Is-
ten az, aki ki tudja formálni bennünk, az Ő jelenlétével. 
 

 
 

A harmadik bennem mély nyomot hagyó emlék a 
Tarsoly család életébe való betekintés. Én három gye-
reket neveltem-nevelek, de többször is mondtam Esz-
ternek (amit komolyan is gondoltam), hogy kedvem 
lenne beiratkozni hozzá egy gyereknevelési tanfolyam-
ra. Hogy miért gondolom ezt? Számomra hihetetlen, 
hogy az együtt töltött egy hét alatt én azt a két gyereket 
sokat mondok, ha kétszer hallottam veszekedni. Hihe-
tetlen, milyen jó testvérek. Egyedülálló, ahogy Barna-
bás gondol Abigélre (például neki is kér szépen egyet a 
jutalomcukorból, merthogy ő még nem tudja elmondani 
az aranymondást) és ahogy Abigél is kész osztozni a 
testvérével a dolgokon. És persze mindez nem működne 
ilyen olajozottan Eszter határozottsága, higgadtsága, 
odafigyelése nélkül, amilyen jól kezeli az apróbb-
cseprőbb helyzeteket. Egyszer kijőve a vízből, megkér-
deztem Esztert, mit csinál Barnabás épp csendben fekve 
a pokrócon? (Mivelhogy el nem bírtam képzelni, hogy 
míg a többi gyerek a vízben és a parton hancúrozik, mi 
késztet egy gyereket arra, hogy csendben feküdjön.) Azt 
válaszolta: csendespihenőt tart!!!  (Ledöbbentem, hogy 
létezik ilyen gyerek is?! Én az enyéimet erre biztosan 
soha nem tudtam volna rávenni.) Aztán azon már fenn 
se akadtam, hogy Abigél, amint elhangzott, hogy most 
már alvás idő van, és bekerült a babakocsiba, mint akin 
egy gombot nyomtak be, zokszó és tiltakozás nélkül be-
szállt és aludt. (Nem zavarta őt se a zaj, se a meleg, se 
semmi…) Ha nem látom, nem hiszem, hogy van ilyen 
is!!! Jó volt látni! Megint tanultam valamit! 

Délelőttjeink a reggelit követően közös énekléssel, 
majd bibliaköri foglalkozásokkal teltek. Az éneklést a 
fiatalok lelkes kis csapata vezette (Gabó, felesége, Rebi, 
Ádány Rebi, és Dorina is kicsit besegített). Jó volt látni 
a felnövekvő új generációt, meg azt, hogy a régi is lel-
kesen énekli ezeket a modernebb hangvételű Pintér Bé-
la dalokat is. Nekem amúgy is nosztalgikus volt részt 
venni ezeken az alkalmakon, hisz az éneklapok között 
szép számmal fedeztem fel még általam írt és rajzolt 
énekeket is. De voltak közöttük Eti néni, sőt Anci néni 

tollából származók is. Néha-néha Orsival össze is néz-
tünk, mert egyes énekeknél fülünkbe csengett Anci néni 
jellegzetes hangja/hangsúlyozása is. El is merengtem, 
hogy milyen nagyszerű Isten munkáját látni… Mi-
lyen jó, hogy ez a munka alapvetően nem emberektől 
függ vagy embereken múlik. Milyen jó, hogy mégis 
minden korban talál Isten olyan szolgálatkész embere-
ket, akik tálentumaikat Neki ajánlva beállnak az Ő 
munkájába. És milyen jó, hogy miközben változnak a 
korok és az emberek, no meg persze a zenei stílusok és 
irányzatok, de Isten, akiről a dalok szólnak, ugyanaz 
marad, és az Ő munkája halad előre. És biztos vagyok 
benne, hogy a sorok között már most ott ültek /ülnek a 
jövő zenészei, énekesei, énektanítói… De az is nagy-
szerű, hogy Isten bölcsességét tükrözve a tálentumok 
se azonosak. 

Zoli egyik utazás alkalmával megjegyezte, hogy ne-
ki például nem a lelkesedésével van baj az éneklésben, 
hanem, hogy nem tud énekelni. Erre önkéntelenül is az 
jutott eszembe, hogy milyen kevésre mentünk volna ott 
a világ végén (Jánoshalmán), ha minden este Zoli szóló 
énekében gyönyörködhettünk volna ugyan, csak éppen 
nem lett volna, aki ilyen hatékonyan és ügyesen szállí-
tott volna bennünket kisbuszával egyik helyről a másik-
ra. Persze, ami késik, nem múlik, jövőre ki tudja, mi-
lyen oldalról ismerhetjük meg még egymást!  

 

Jó volt hallani egyik ilyen közös éneklés alkalmával 
Soltész Attila buzdító szavait is. Merthogy a buzdítás 
azért némely esetben (főleg a hét vége felé) ráfért az 
egyre nagyobb fáradtsággal, kialvatlansággal küzdő kis 
csapatunkra. Ő meg azon merengett el, hogy mi visz rá 
egy közel negyven éves embert arra, hogy egy ilyen 
gyerekéneklésen részt vegyen? (mindenféle vicceset 
mutogatva, csörögve-zörögve a „hangszereken”…)  A 
válasza – azon kívül, hogy hiszi, Istennek ez a fajta di-
cséret is nagyon kedves –, az volt, hogy az év 52 heté-
ből 51-en a gyerekektől „várjuk el”, hogy a mi módun-
kon (az istentiszteleten szépen-csöndben ülve, énekelve 
számukra sokszor szövegileg nehezen érthető szép éne-
keket) kapcsolódjanak be Isten dicséretébe. Milyen re-
mek, hogy van egy hét az évben, amikor megfordul a 
világ és mi „FELNŐTTEK” próbálhatunk egy kicsit a 
gyerekekhez „alkalmazkodni”, átvéve az ő vérmérsékle-
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tüket, stílusukat. De jó, hogy Isten családjában a kü-
lönbözőségeknek nem kell egymás ellen fordítaniuk 
a generációkat! Hogy van mit tanulnunk egymástól: a 
gyerekeknek is a felnőttektől (pl. rendet, Isten 
TISZTELETÉT) és a felnőtteknek is a gyerekektől (pl. 
lelkesedést, őszinteséget)… 

A bibliaköri foglalkozások négy csoportban zajlot-
tak: óvodás, alsós, felsős és ifis csoportokban. A cso-
portokat Ági+Gabó+Rebi, Erika+Peti, Kati néni és Atil-
la–Zoli vezették. Az IMÁDSÁG volt a fő téma. Szerin-
tem pár dolgot minden résztvevő (még a legkisebbek is) 
megjegyzett: 1. Isten szeretne velünk, emberekkel kap-
csolatot létesíteni 2. Bármikor, bárhol és bármiről lehet 
Istennel beszélni imádságban. 3. Lehet imádkozni akkor 
is például, ha félünk, ha bűnt követtünk el vagy nehéz 
feladat előtt állunk. 4. Istennek kedvesek a másokért 
mondott (közbenjáró) imáink. 

Úgy érzem, hogy az effajta, sok titkosan elmondott 
ima, ami az itthon maradt testvérektől származott, talált 
Istennél meghallgatásra, hogy ilyen jó, építő és sikeres 
lehetett ez a hét. Hála 
legyen Őneki, hogy 
megőrzött bennünket 
(Beni lábujjsérülését 
leszámítva) komo-
lyabb baj, betegség 
nélkül.  

A strandos, meleg 
napokat követően csü-
törtök délután az idő-
járás miatt (nagyon ló-
gott az eső lába) nem 
mertünk messzebbre 
elindulni, így otthoni 
vetélkedőt tartottunk, 
mármint hogy a nagy-
fiúk és -lányok találtak ki feladatokat a többieknek. Öt-
letességben és kreativitásban nem volt hiány! Volt ott 
ordibáló versenytől, célba dobáson át, kacatgyűjtő ver-
seny, lufi pukkasztó verseny, gyorsasági feladat … stb. 
No meg kocsihúzás! Igen, Erika nagy nehezen, de bead-
ta a derekát! Imi ötletére a csapatoknak egy jó 10-15 
méteren kellett az Uri család Fiat gépkocsiját (néha még 
jó néhány gyerekkel megrakottan) időre elhúzni. A fe-
ladat szó szerint mindenkit meg- illetve átmozgatott. 
Végül még Kati néni is (kis rábeszélésre ugyan), de be-
vetette magát, és ifjakat megszégyenítő lelkesedéssel, 
és erővel húzta a kocsit. A másik korosztályos véglet 
Levi volt, aki a maga három és fél évével csapatának 
erőssége akart lenni, így a kötél végére, közvetlen Zoli 
elé feszült be. Mire rájöttünk, hogy ez számára életve-
szélyes hely lesz (ha Zoli igazán nekiveselkedik, akkor 
ő pillanatokon belül a kötélen fog lógni, vagy leesve 
mások taposnak rajta keresztül), átállítottuk a kötél 
könnyebbnek ítélt végére (3-4 méterrel az autó elé). 
Igen ám, de amikor szegénykém meglátta, hogy az autó 
megindul, és közvetlen felé tart, bánta is ő, hogy mi lesz 

a csapattal meg a kötéllel és a kocsival együttvéve, „éle-
tét mentve” (legalábbis ő így gondolta) elszaladt, ami-
lyen messzire csak tudott. Végül (ha jól emlékszem) a 
verseny döntetlennel zárult, és mindenki átvehette jól 
megérdemelt jutalmát. Finom volt!  

Péntek délután a szokásos heti lovaglásra került sor. 
Míg a csoport egyik fele lovaskocsizott a Jánoshalma 
környéki bozótosba, addig a többiek egy-egy lóra száll-
va mehettek pár kört. Levi – mivel valljuk be őszintén, 
eddig félt a lovaktól – Rebi előzetes kérdésére misze-
rint: „Te is fogsz lovagolni?”, diplomatikusan azt a vá-
laszt adta, hogy: „Hát, ha szeretnék, igen, ha szeretnék, 
nem.” De amikor látta Zsoltit (a nagy barátot és példa-
képet) a nyeregbe szállni, aki huszárokat megvető pec-
kességgel ülte meg a lovát, kérdés nem volt, ő is fel-
szállt. És bár a legkisebb kobakvédő sem szorította a fe-
jét (sőt!), eszébe sem jutott, hogy itt most félnie kéne. 
Ennyit számít egy gyerek életében egy-egy példakép! 
Pláne, ha a jóban tud példát mutatni! 

Nem lehet még kihagyni a szobák közti rendrakási 
versenyt sem, 
ami egész héten 
át tartott. Ki-
emelném, hogy 
még a „hírhedt” 
fiú szobának is 
sikerült a 40-ből 
17 pontot össze-
gyűjtenie, ami-
hez nagyban 
hozzájárult a 
pontozók jóin-
dulata is! Eszte-
ren mosolyog-
tunk még na-
gyot, aki utolsó 

előtti nap döbbenten kérdezte meg tőlünk, hogy most itt 
komoly, hogy valakik járkálnak a szobában és pontoz-
zák a rendet?! Ő örül, ha épp megtalálja a gyerekek ak-
tuális ruhadarabjait a „nagy rendben”, ami náluk van! 
Miért nem szólt valaki előbb, akkor azért jobban össze-
szedte volna magát… Jót mosolyogtunk őszinteségén, 
majd megnyugtattuk, hogy a kisgyerekes „családi szo-
bák” nem lettek a versenybe benevezve! HŰ! Nagy kő 
esett le e szívéről! 

Hát így dióhéjban ennyit az idei jánoshalmai gye-
rekhétről. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult ennek a hétnek a sikeréhez és 
létrejöttéhez. Én úgy hiszem, hogy testileg-lelkileg gya-
rapodva, Istennel és egymással való közösségben épül-
ve tértünk végül haza otthonainkba, hogy kipihenjük a 
hét során felgyűlt nem kis fáradságunkat. Az én gyere-
keim szerint ez volt a legjobb tábor, amiben nyáron vol-
tak. Reméljük, jövőre is lesz folytatás! 

Gulyásné Ádány Tímea 
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Hogyan tovább??? 
 
A MABIM (Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió) 
szervezésével idén is megrendezték a Baptista nagytá-
bort, ami július 27-től augusztus 2-ig tartott Balaton-
szemesen. Kb. 500-an voltunk. Hallgattuk a tanításokat 
és együtt dicsértük az Urat. Nagyszerű élmény volt. A 
tábor mottója ez volt: Hogyan tovább??? 

A gyülekezetünkből négyen vettünk részt ebben a 
nagyszerű táborban: Ádány Anna (Anna), Sonkoly An-
na (Sanna), Jenei Péter (Péti) és jómagam. A program 
részeként reggel 7 órától lehetőség volt közbenjárni 
(imádkozni) a táborért, megtérésekért. Péti rendszeresen 
részt vett ezeken az alkalmakon. Fél nyolctól reggeli 
volt, majd dicsőítés, imádkozás, kis buzdítás és 10 órá-
tól kiscsoportok, illetve foglalkozások voltak, ki mire 
ment – én focira mentem Pétivel. Anna evangélizálásra, 
Sanna meg csoportbeszélgetésre járt. 12 órától ebéd, 
majd 14 órától szabadfoglalkozás, illetve szemináriu-
mok voltak, különböző tanításokra lehetett beülni, ezt ki 
is használtuk. Különböző bajnokságok is voltak: foci, 
kosár, röplabda. Indultunk focibajnokságon, ahol III. 
helyezést értünk el. 18 órától vacsora volt, amit az Úr 
gazdagon megáldott Péti és az én számomra (ha valaki 
tudni szeretné, bátran kérdezze őt vagy engem). 20 órá-
tól tanítások voltak az élet nagy kérdéseiről.  

Az első este arról volt szó, hogyha Jézus hív minket 
szolgálatra, akár gyülekezetplántálásra, akkor vállaljuk 
el Jézus nevéért.  

A második tanítás arról szólt, hogy Isten célja, hogy 
áldást és ne átkot örököljünk – mind szellemi és fizikai 
téren – elődeinktől. 

A harmadik tanítás egy evangélizáció volt „Minden 
bajnak az eredete a BŰN”. (Mk 2:1-12) szólt az alap-
ige. A tanító három csoportba sorolta be az embereket: 
betegek (megtéretlenek), beteghordók, szenttömeg. Volt 
előrehívás, és hála Istennek, voltak megtérők. Majd el-
köteleződésre is volt előrehívás. 

A negyedik arról szólt, hogy az életünk egy bázisug-
rás (felhőkarcolóról való leugrás), hogy az életünk rö-
vid az örökkévalósághoz képest, ezért minél hamarabb 
meg kell húznunk azt a zsinórt, amivel az ejtőernyőt ki-
nyitjuk (el kell fogadnunk Jézust megváltónak), ahhoz, 
hogy megmeneküljünk az örök haláltól. És az sem min-
degy, hogy kivel ugrunk bázist. 

Az ötödik alkalommal egy párkapcsolatos téma volt. 
Két házaspárral készítettek interjút, ami által mi is ta-
nulhattunk, épülhettünk. 

A hatodik arról szólt, hogy lássuk meg azt, amit Is-
ten ad nekünk: értékeket, amit nekünk kell kiválaszta-
nunk az Ő segítségével, és meg kell ismernünk magun-
kat, hogy Isten milyen ajándékokkal ruházott fel min-
ket. Csak fel kell ismernünk azokat, majd, ha ezek 
megvannak, értékeink és ajándékaink alapján Isten se-
gítségével jelöljük ki magunknak a célt. 

Vasárnap úrvacsora volt, amit Bacsó Benjámin lel-
kipásztor osztott. Előtte a tanításon azt tanultuk, hogy, 
ha Jézus ott áll az ajtó előtt, akkor engedjük be, és ne 
csak a kilincsen legyen rajta a kezünk, hanem döntsünk: 
engedjük be és adjunk oda Neki mindent. Ő lesz a vá-
lasz a „Hogyan tovább???” kérdésünkre. 

 

Boda Péter 
 
 

IFINYARALÁS 2015 
 
Az idei ifinyaralást is a már jól bevált helyünkön, Kő-
röshegyen tartottuk, augusztus 2-9. között. A szálláshoz 
viszonylag közel van Balatonföldvár és a város egyik 
kiváló strandja, ugyanakkor helyben is lehetőség volt 
pingpongozni, trambulinozni, és – amivel különös mó-
don idén nem éltünk – focizni és röplabdázni is.  

Hála Istennek, ezen a héten nagyon jó időnk volt, 
így mi választhattuk meg, mikor strandolunk és mikor 
maradunk a szálláshelyen...  

A napi rutinhoz hozzátartozott a reggeli közös csen-
dességnaplózás a szobában/sátorban, a reggelizés, a dé-
lelőtti alkalom lelki üzenettel, énekléssel és egyéb prog-
ramokkal. Ezután jött a közös ebéd és a délutáni sza-
badidő, amit a legtöbben a strandon töltöttünk, majd a 
közös vacsorázás és az esti áhítat. Ha csak ezt hallja va-
laki, azt gondolhatná, hogy egy egyszerű, és talán kissé 
egyhangú táborunk volt. Ez viszont korántsem igaz, hi-
szen minden napot megszínesített valami: a csendes-

ségnaplót például nem csak csendesen lehet felolvasni 
(ha szeretnénk, hogy a szobatársak szívéig jusson az 
üzenet ). Mindenki volt „napos” is, vagyis egy napig 
Nagyné Zsuzsa áldozatos munkáját segítette a többiek 
testi táplálásában. Ilyenkor kiderülnek meglepő különb-
ségek is közöttünk, pl. hogy ki hogyan terít, mosogat, 
vagy épp mennyit (nem) dob ki egy kissé romlott 
krumpliból, paprikából. 

Emellett a délelőtti alkalmat is mindig mások tartot-
ták: voltak, akik nyeremények árverezésével és test-test 
elleni küzdelemmel szemléltették az üzenetet, mások 
célbadobással és szerepjátékkal, vagy épp romantikus 
történet íratásával. A hét témája Jézus követése volt: 
hogyan válhatunk követőkké ahelyett, hogy csak rajon-
gunk Jézusért, de nincs valódi kapcsolatunk vele. Egy 
könyv segítségével dolgoztuk fel ezt a kérdést, és igye-
keztünk mindig konkrét döntésekre, elköteleződésre 
buzdítani egymást. Négy alkalommal foglakoztunk a 
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könyv témájával, emellett tartottunk egy egész napos 
strandolást is. A hét közepén pedig az egyik délelőttöt 
arra szenteltük, hogy szembesüljünk saját konfliktuske-
zelési szokásaink-
kal, és megismer-
jük a különböző 
módszerek előnye-
it és hátrányait. Ez 
utóbbi sokak szá-
mára tanulságos és 
elgondolkodtató 
volt, nemcsak az 
egyéni életünkre 
nézve, hanem az 
ifivel és a gyüleke-
zetünkkel kapcso-
latban is. 

Az esti imaáhítatok témáját mindig az határozta 
meg, aki tartotta, így ez is változatos volt, csakúgy, 
mint az utána következő szabadidő, amit volt aki sétá-
val vagy futással, mások hosszú beszélgetéssel vagy 
társasjátékkal ütöttek el. Én pedig igyekeztem minden 
jóból részesülni, és figyelni az egyensúlyra... ;) 

Az utolsó esténket tábortűz körül töltöttük el, és bár 
szép nagy tüzet raktunk, azért a csillagok is látszódtak a 
fejünk fölött... csodálatos volt! Ezekhez hozzáadódott 

még annak az él-
ménye is, hogy a 
szabadban közösen 
hangzott az éne-
künk és az imádsá-
gaink . Hiszem, 
hogy ilyenkor Isten 
is különösen gyö-
nyörködve néz 
bennünket!  

Végül az utolsó 
napon, fáradtan 
bár, de nem kime-
rülve, hanem feltöl-

tődve összecsomagoltunk, és egy záró áhítat, valamint a 
parton elfogyasztott ebéd után visszaindultunk a fővá-
ros felé, hogy megéljük mindazt, amire a hét során oda-
szántuk magunkat. 

 

Horváth Ádám 

 

VOLT EGYSZER EGY ÁRVAHÁZ…
 

Árvaházi találkozó 
(….–2014?) 

 

Elment Kalmár János is…, és vele, feltehetően, az árvaházi találkozók sorozata is – legalábbis az eddig megszokott 
módon mindenképpen. 

Hogyan is kezdődött az árvaházi találkozók újabb kori időszaka? Előkerestem – milyen jó, hogy a Manna gyü-
lekezetünk krónikájaként is szolgál! – újságunk 2006. júniusi számát. Legjobb, ha idézek belőle: 

„Ezúton szeretnénk tájékozatni a testvéreket azokról a lépésekről, melyeket az árvaházi találkozó létrehozásá-
nak érdekében tettünk. Gyülekezetünkben utoljára 1999-ben adtunk helyet találkozóra azoknak, akik a Baptisták 
Árvaházában (1914-1950) éltek rövidebb-hosszabb ideig. Huszta János tv. volt a szervezője ezeknek az ünnepek-
nek, de ő 2001-ben az Úrhoz költözött. 

Az idén kora tavasszal Pálinkás Ferenc, volt gondozott a Szabad Föld című országos hetilapban megjelentetett 
egy árvaházi fotót némi kísérőszöveggel, majd ezt követően (Huszta tv. családjának megkeresésére) a Jó Pásztor 
havi lapunkban is közzétette azt. Ekkor szóban is jelezte, hogy szívesen venné, ha valaki újra elindítaná a találkozók 
szervezését. Szinte ezzel egy időben jött létre egy újabb kapcsolat az imaházunk kerítésénél. Márciusban egy isme-
retlen férfi nézegette az épületünket, akivel Zsigovics tv. szóba elegyedett. Ő volt Kalmár János, aki szintén növen-
dék volt annak idején az intézményünkben. Elmondta, hogy a találkozókra sosem jött el, de minden évben egyszer 
erre sétál, hogy meglátogassa a volt otthonának a helyét. Baptistákkal jelenleg nem áll kapcsolatban. Mivel megad-
ta a címét, telefonszámát, Pintér Tibor tv. felvette vele a kapcsolatot, melynek eredményeként az idei találkozóra 
vélhetően ő is el fog jönni. 

Ez a két – szerintünk nem véletlen – esemény arra ösztönzött bennünket, hogy kutassuk fel, vannak-e még más 
élő személyek az országban, akik érintettek ebben a dologban, és szervezzük meg számukra az árvaházi találkozót. 
Számításaink szerint kb. 15-20 főről van szó. 

Pintér Tibor és Czifranics Győző testvérek azóta fáradhatatlanul telefonálnak, címeket egyeztetnek és gyűjtik a 
korabeli írásokat, fényképeket, adatokat, hogy minél több embert elérjünk. Az eddigi címekre írtunk levelet, és né-
hány visszajelzést már kaptunk is. Felhívást tettünk közzé a Mannában, a Békehírnökben, a Jó Pásztorban, hogy 
keressük a volt gondozottak címeit, illetve korabeli fotókat is, hogy kellő mennyiségű anyag esetén néhány tablónyi 
képpel szemléltessük az akkori árvák mindennapi életét és a budai gyülekezet születésének kezdeti időszakát. A nyár 
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folyamán a Kossuth Rádió és a Pax Tv baptista műsoraiban is 
elhangzik majd ez a hirdetés. A testvérektől is várjuk a továb-
bi segítséget abban, hogy friss információkkal, fényképekkel 
támogassák az alkalom minél hatékonyabb létrejöttét.” 

Aztán megvalósult a találkozó, meg minden évben a többi 
is. Jöttek a volt árvák, és szívesen jöttek azok a kortársak, 
akik, bár nem voltak árvák, de az árvaházi gyülekezetben 
együtt nőttek föl velük. Zsigovicsné Éva volt az, aki – mintha 
akaratlanul is a szeretett Margit mama szerepét vette volna át 
– tartotta, tartja a kapcsolatot az érintettekkel. Erre az „első” 
találkozóra készíttettünk egy emléktáblát is, amely az Árva-
ház előtti támfalon azóta is hirdeti a csodát, aminek a neve: 
Baptisták Árvaháza. 

Aztán, ahogy teltek az évek, kezdett elfogyatkozni azok 
száma, akik el tudtak jönni. Sorban mentek el az örök hazába – vagy pedig a testi gyengeség, betegség volt az aka-
dálya annak, hogy személyesen részt vegyenek. Tavaly már csak hárman voltak, akik ténylegesen árvaházi növen-
dékek voltak. 

Íme, a 2006. évi találkozó csoportképe: 

 

És 9 évvel később, a 2014-es: 

 
Mi tagadás, van különbség… 
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Az elmúlt közel tíz évben minden nyár végén kezdtük el keresni a megfelelő időpontot 
arra, hogy az Árvaházi Találkozóra meghívjuk az érintetteket. Tudtuk, hogy tavaly év végén 
költözött a mennyei hazába Somogyi Gyula, aki a mostani nyilvántartásunk szerint az egyik 
legidősebb testvér volt, több mint 90 évet adott neki a mennyei Atya a földön. Az ő családja 
Soltvadkerten él. Az idei találkozót is már gondolatban szervezni kezdtük, amikor jött a hír, 
hogy Kalmár János is váratlanul itthagyta a földi hazát… (Ő áll a tavalyi kép jobb szélén, el-
öl). 75 éves korában, hirtelen érte a hazahívó szó. Hozzátartozója nem lévén, a gyülekeze-
tünkből néhányan, a szomszédjai és a nyugdíjas klub tagjai vettünk részt a búcsúztatásán. (A 
fénykép a ravatalt mutatja.) „Jani”, mintha érezte volta, már előre mondta: amilyen zűrzava-
ros körülmények között jött ő erre a világra (a háborús időszakban, néhány hónapos korában 
került az Árvaházba), ugyanolyan kusza módon fog el is menni. Így is lett… 

Aztán néhány telefonos beszélgetésből kiderült, hogy az idén egyedül Pintér Tibor test-
vérünk az, akinek a jelenlétére számíthatnánk, ezért vele is egyeztetve úgy döntöttünk, hogy rendszeres árvaházi ta-
lálkozót nem tartunk a jövőben. 

Jelenleg 12 élő, volt árvaházi növendékről van tudomásunk. Így Csatlós Jolánról és Kutchera Lajosról, akik 
Kanadában, és Papp Sándorról, aki Angliában él. Budapesten lakik Kecskeméti Erzsébet és Simó Elek, valamint 
Pintér Tibor. Herczeg Eszter Kiskőrösön, Herczeg Erzsébet Fegyverneken, Herczeg Teréz Kisújszálláson, Szíjjártó 
(Nagy) Imre Nagydorogon, Nagyváti István Egerben és Papp János Őrbottyánban él. Néhányuktól évente kaptunk 
eddig egy-két életjelt, amikor – ha nem tudtak eljönni – üdvözletüket küldték a találkozóra. 

Ezeknek a találkozóknak most a régi formájukban vége szakad. Hiányozni fognak. Nézem a képeket – és elő-
jönnek az emlékek. Emlékszem azok örömére, akik több évtized után valamelyik árvaházi találkozón látták ismét 
egymást. Emlékszem a közös éneklésekre, amikor sokan könnyeikkel küszködtek, hiszen előjöttek az emlékek az 
árvaházi-vasárnapi iskolás és gyülekezeti együtt-éneklésekről... Emlékszem, amikor megszólaltak az imádságok 
olyanok ajkáról is, akik talán évtizedekkel ezelőtt mondtak utoljára hangos imát…. Emlékszem arra, hogy Döme 
(Pálinkás Feri bácsit mindenki így hívta akkor és most is), nagy magyarként mindig készült valami politikai aktua-
litással. Emlékszem Kalmár János mindenkit túlharsogó zengő énekhangjára, és arra, hogy hányszor elmondta, 
hogy egyszer Túrmezei Erzsébettel is összehozta az élet egy padon ülve. Mindig jólesett újra és újra hallani… Em-
lékszem Mariska nénire és Imre bácsira, akik – amikor még tudtak jönni – mindig az elsők voltak, mert a vonat 
Nagydorogról jóval hamarabb érkezett, mint a találkozó kezdete. Emlékszem, Papp János testvérből hogyan tört elő 
a zokogás az emlékek hatására, aki – bármilyen hihetetlennek is tűnik –, az egyik árvaházi találkozón látta életében 
először ezt a képet, amely azt a pillanatot örökítette meg, amikor édesanyjuk őt és testvérét éppen beadni készül az 
árvaházba… (Nézem a képet(itt van balra), – és az egyszer csak elkezd prédikálni és a mai menekültválságról be-
szél…) Emlékszem Tusi nénire (Novák Etelkára), aki fáradhatatlan társ-szervezője volt a találkozóknak, és mint 
„nagylány”, a találkozókon is igyekezett rendet tartani, szeretettel, de határozottan rendre utasítva az állandóan be-
szélgető „fiúkat”. Emlékszem Elek bácsira (Simó Elek), aki sokszor nem tudta visszatartani könnyeit, amikor 
együtt énekeltük valamely régi éneket; és aki, amíg ereje volt, hűségesen eljött szinte minden évben feleségével, 
lányával, vagy éppen unokájával együtt (a 2014-es kép bal szélén állnak). Meg persze azokról is illene szólnom, 
akik nem árvák voltak, de jöttek, mert érezték, itt a helyük. Közülük csak Beharka Pali bácsit (és feleségét, Mónika 

nénit) emelem ki – remélem, a többiek nem haragszanak meg ezért! – aki, 
úgy, mint évtizedekkel ezelőtt, ült a harmóniumnál, és kísérte az éneke-
ket… Mintha megállt volna az idő… 

Nekem, mint akinek megadatott, hogy ezeken a találkozókon részt 
vehettem, örök élmény, kitörölhetetlen emlék marad mindez. Úgy ismer-
hettem meg valamit gyülekezetünk múltjáról, hogy közben magam is egy 
kicsit átélője lehettem a régi időknek. 

A találkozóra szóló meghívót ebben az évben a 90. zsoltárból vett idé-
zettel zártuk (ez a zsoltár hangzott el Kalmár János búcsúztatásán is). Mi-
vel is zárhatnám ezt a rövid megemlékezést, mint a zsoltáros bizonyságté-
telével és imádságával: „Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről 
nemzedékre. ...Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk. ... Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged 
azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk.” 
(Zsolt 90,12) 

Egy tiszteletbeli árvaházi növendék: 

Ádány Mihály 
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Elmaradt találkozás 
 

Meghívó helyett levél ér-
kezett. Levél, melyben a 
szokásos árvaházi találko-
zó elmaradásáról értesíte-
nek a gyülekezet vezetői. 
A találkozó elmaradásának 
indokai, okai világosak, 
érthetőek, és mégis nehe-
zen elfogadhatóak. 

Valamennyien tudjuk, 
hogy a rohanó idő sodrában sokan elmaradtak, végleg 
eltávoztak, vagy olyan súlyos terheket rakott rájuk az 
élet, hogy már nem tudják vállalni otthonuk elhagyását, 
nem tudnak részt venni ezeken a hagyománnyá neme-
sült, örömteli alkalmakon. Fájdalmas tudomásul venni, 
hogy nincs tovább. De a találkozó ilyen formában már 
csak nevében lenne az, amiért létrejött, a régi árvaházi-
ak különleges, áldásos összejövetele, emlékezése, múlt-
idézése. 

Sok emlékezetes alkalmat őriz az idő, és őrzünk 
szívünkben valamennyien, akik részt vehettünk ezeken 
az alkalmakon. Tartalmas, boldog együtt örvendezés, 
imádkozás, éneklés, igazi hitbéli élmények sokasága 
adatott meg minden találkozáskor. Én olyan szeren-

csésnek mondhatom magam, hogy – vendégként – meg-
tiszteltek meghívásukkal rendszeresen a Testvérek, és 
jó útravalóval, lelki felfrissüléssel, megerősödött hittel 
emlékeztem vissza mindig az együtt töltött időre. 

A találkozó, a megszokott szeptemberi ezúttal el-
marad. De a baptista közösségbe fontos építőkőként 
szereplő, történelmi időket őrző, történelmet élő, és író 
árvaház, még élő kis csapatával mindig példaértékű ma-
rad a ma és a jövő hívői számára. 

A néhány, még élő árvaházi növendék, gondozott 
szétszóródott az országban, határon túl is, de a láthatat-
lan szeretetkapocs, a sorsközösség örökre összeköti 
őket. Ne szomorúsággal búcsúzzunk tehát a találkozá-
soktól, amiket az idő múlása szakított meg, hanem azzal 
a tudattal, hogy áldott, gyümölcsöző, emlékezetes 
együttléteket mondhatunk magunkénak, és azzal a re-
ménnyel, hogy az égi hazában teljes létszámban létrejön 
majd egyszer az árvaházi csapat nagy találkozása! 

Végezetül szeretném a magam és a találkozók rend-
szeres résztvevői nevében megköszönni mindazoknak a 
fáradozását, akik minden találkozás hátterét biztosítot-
ták és hozzájárultak a nagyszerű alkalmak sikeréhez. 

Tamaskáné Leopold Györgyi 
 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Egy bizonyságtétel margójára 
 

„… szinte semmit sem tudok arról, hogy annak idején hogyan viszonyultak a (baptista) hívők az ún. „zsidókérdés-
hez”? Voltak legalább néhányan, vagy esetleg többen is, akik nemcsak szóval szerettek, hanem „cselekedetekkel és 
valóságosan” (1Jn 3,18)? Hol vannak az ő történeteik?” – tette fel a kérdést Ádány Misi a húsvéti Mannában meg-
jelent cikkében. És nekem rögtön két dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. 
 

Az egyik, hogy Corrie ten 
Boom (akiről szintén szólt 
a cikk), járt Magyarorszá-
gon, és az én édesanyám 
segített neki a tolmácso-
lásban. Én is sokszor elkí-
sértem édesanyámat, vittük 
körbe a városban Corrie-t, 
meglátogattuk Budapest 
nevezetességeit. De ennél 
sokkal nagyobb élmény 

volt őt vasárnaponként gyülekezetről gyülekezetre kí-
sérni. Hirdette az igét, a megbocsátást, így közelről lát-
hattam és tapasztalhattam azt, hogy milyen szeretettel-
jes, közvetlen volt az emberekkel. Mindenhol bemutatta 
azt a hímzést, ami egy koronát ábrázolt. A színén cso-
daszép, hibátlan volt, míg a fordítottján nagy kuszaság 
látszott, ahogy a hímző a fonalakat vezette. Ilyen az is, 
ahogy Isten, a nagy takács szövi az életünk hímzését. 

Mi a fonákját látjuk, de Ő a színét nézi. A mintát Ő ter-
vezte meg, de ahhoz, hogy az olyan szép legyen, a fo-
nák kissé kesze-kusza kell, hogy legyen… 

A másik a hívők és a zsidók kapcsolatáról jutott 
eszembe. Édesapám, Tóth Gábor rendkívül sokoldalú 
ember volt. Műszaki rajzolóként dolgozott az akkori 
Telefongyárban (későbbi BHG). A háború kitörése után 
ez a gyár is bekapcsolódott a hadigyártásba. Apámról 
tudták, hogy hívő ember, munkájában nagyon precíz. 
Füzessy Zoltán volt édesapám főnöke, és ő különítette 
el a bizalmas feladatok megrajzolására apámat egy kü-
lön szobába, mert nagyon megbízott benne. Füzessy 
nagy koponya volt, okos ember, sok találmánya volt. 
Zsidó ember lévén, amikor már nagyon szorult a hurok 
körülöttük, akkor a felesége a cselédük irataival húzta 
ki a háború végéig, de Füzessyt édesapám bújtatta a 
Nap utcai imaháznál lévő lakásunkban, mivel akkor 
már édesanyám és mi, gyerekek vidéken vártuk a hábo-
rú végét. Nagyon kicsi lakásunk volt, édesapám és 
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Füzessy egy díványon aludtak. A nyilas uralom alatt 
rendszeresek voltak a razziák, főleg bombázáskor, ami-
kor a légiriadó miatt a lakók levonultak a légópincékbe. 
Akkor jöttek és igazoltatták az embereket. Füzessy 
ezért soha nem ment le a pincébe, hanem a lakásban 
várta ki a légiriadó végét. Felesége eljárt a Nap utcai 
gyülekezetbe, édesanyámmal jó viszonyban voltak, ké-
sőbbi disszidálásuk után is évekig leveleztek. 

Még a háború vége előtt, a legnagyobb káoszban 
visszajöttünk vidékről (az orosz hadsereg katonáinak 
erőszakoskodása elől), így Füzessy már nem maradha-
tott a lakásunkban. Édesapám Somogyi Imréhez fordult, 
aki akkor a Nap utcai gyülekezet énekkarának vezetője 
volt (együtt dolgoztak a zenei szolgálatban), hogy mi 
legyen ezzel a zsidó emberrel. Somogyi bácsi kereste 

meg a problémával Reviczky bácsit, aki akkor az árva-
ház vezetője volt. Így került Füzzesy az árvaházba, ott 
dolgozott az ellátásért, mint villanyszerelő, és más fela-
datokat is ellátott. Sajnos az egyik fiúkat, aki a gettóban 
próbált segíteni a társainak, elfogták, a Margit körúti 
fogházba vitték, és ott agyonlőtték. Másik fiúkkal ván-
doroltak ki Brazíliába, de előtte még Füzessy felesége 
sokszor jött fel anyukámhoz hálálkodni, és édesanyám 
haláláig leveztek. 

Ez az én édesapám története, aki megmentett egy 
zsidó embert a háború alatt. Aki megmenti egy ember 
életét, az egy egész világot ment meg – írja a Talmud. 

 
Nikodémné Olgi 

 
 

Hála 
 

Akarhat bármit a sárnak fia, 
Terhe falevél fanyüvő szélben, 
Maga is dróton rángatott játékszer 
A végtelen nagy Isten kezében. 

 

Káromkodni szokott a gyáva, 
Fogát csikorgatja a tehetetlen, 
Az alázatos mellét kalapálva 
Imáját zengi az éggel szemben. 

Tímár Máté
 
Ezt a címnélküli verset az 1960-61-es tanévben kaptam Szeghalmon egy katolikus hívő kolléganőmtől. Azon a jú-
liusi szerdai napon, amikor nagy vihar vonult át az országon, eszembe jutott ez a vers. Ahogy leírtam e sorokat egy 
másik vers is elém jött. 

Isten tenyerén 
 

Porszemek vagyunk csak Isten tenyerén, 
Csillagba merengünk ottan te, meg én, 
Ha jön az orkán viharos szele, 
Fölénk borul az Isten tenyere. 
 

 

Sok porszem elvész itt e sártekén, 
Legjobb minékünk Isten tenyerén, 
Ha éget a nap perzselő heve, 
Árnyékot ád az Isten tenyere. 
 

Kárász Izabella
 
Hála töltötte be a szívemet, hogy az én porszem életemet is tenyerén hordja mennyei Atyám, mert az óriási vihar és 
jégeső ellenére csak egy ablaküveg tört be, és csak a szúnyoghálós ajtó szakadozott el, ment tönkre a lakásomban. 
 

Ádány Mihályné 
 

ELGONDOLKODTATÓ…
 

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem?” (Jób 38,4) 
 

Nézem a gyönyörű képeket – 
erősebben fogalmazva: bámu-
lom – a TV képernyőjén megje-
lenő otthonunkról, a Földről. 
Amerikai űrhajósok készítették, 
amikor békés céllal adatokat 
küldtek térképek készítéséhez. 
Azonban munkájukat ők is csak 
ámulatba esve tudják végezni, 

annyira lenyűgözi őket a látvány. Meglepetten hallga-
tom, ahogy a teremtett világról beszélnek, és látom az 
arcukon azt az örömteli bizonyosságot, amivel ezt a 
tényt alátámasztják szavakkal is. 

Óceánok úsznak alattuk, majd sárga-barna sivata-
gok, fehér hegycsúcsok és ilyen magasságból látható 
nagy folyók. Alaszka hófödte területei, őserdők zöld 
foltjai. … és felhők kisebb-nagyobb foszlányai, ame-
lyek megvidámítják a felettük sötétlő világmindenséget. 
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Korallzátonyok világos és sötétzöld partvonalai, majd 
az afrikai sivatag homokdűnéinek fodrozódása. Minden 
nyugodt és békével teli. Életet sugároz. Azt az életet, 
amellyel Istenünk töltötte meg. 

Az ebből a magasságból készített képek nem mu-
tatnak nagyvárosokat, tolongó tömeget, szeméttelepe-
ket, kivágott fák után maradt tátongó területeket. Nem 
tesznek láthatóvá harcokat, háborúkat, embertömegek 
áradatát, elrettentő hadműveleteket, határokon át mene-
külőket. Nem láthatók a templomok sem, az sem, hogy 
vannak-e ezekben emberek. 

A földet nem harag és irigység veszi körbe, hanem 
az a leheletvékony légkör, amely valamennyiünk szá-
mára élhetővé teszi világunkat. A földet nem virtuális 
hálók tartják, hanem valóságos létezése, Isten teremtő 
hatalma által. 

Az űrhajó ablakain át csak a természetes szépség és 
nyugalom látható. Ahogy Isten is látja a földünket. 

De Isten látja a rajta élő népeket is. A hit nélkül 
élőket is. Látja a virtualitás csapdájába esett országok 
népeit, amelyeknek már csak kis része ismeri a békés, 
gyakorlatias gondolkodást egy-egy valóságos döntésho-
zatal pillanatában. 

És mennyei jó Atyánk látja a Benne bízókat is. 
Merre tartanak és milyen szándékkal. Látja a templo-
mokat üres, de teli padsorokkal egyaránt. Látja a való-
ságos cselekedeteket, amelyek kitörnek minden mani-
pulált térből, hogy tisztán, egyértelműen szóljanak és 
tegyenek saját közösségeinkért, a már elért eredménye-
ink és bizonyosságaink megtartásáért. 

Tudom, hogy ezáltal őrizhetjük meg mindazt a bel-
ső szépséget és egységet, amelyet Urunk Jézus vár tő-
lünk annak érdekében, hogy békével örökölhessük a 
földet. 

Mérey Edit

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Merre tovább? 
 

Örömmel értesítem a gyü-
lekezetet, hogy június 13-
án sikeresen befejeztem a 
tanulmányaimat az angliai 
Redcliffe College alkalma-
zott teológia szakán. Az 
érem másik oldala viszont 
az, hogy a BA diplomámat 
csak akkor kapom meg, ha 
kifizetem az idei szállás és 
étkezési költség fennma-
radt összegét, amire idén 
sajnos nem kaptam meg az 

ösztöndíjat. Nagyon köszönöm a gyülekezet eddigi 
imádságait és támogatását, és kérem, hogy imádkozza-
nak továbbra is Isten gondoskodásáért.  

Összesen három évet töltöttem el a Redcliffe Coll-
ege-ban, és ez az élmény teljesen megváltoztatta az éle-
temet. Állíthatom, hogy legalább annyit, sőt valószínű-
leg többet tanultam a tanórákon kívül, mint azokon. 
Már csak azzal, hogy Angliában éltem, megtanultam, 
hogyan illeszkedjek be egy hozzánk közelebb álló, de 
mégis sokban különböző kultúrába. Ez segített megér-
tenem a kulturális sokk (vagy inkább kulturális stressz) 
különböző fázisait, mely ismeret majd jól fog jönni jö-
vőbeli szolgálatom során. 

A nemzetközi környezet és az utazásaim képessé 
tettek arra, hogy el tudjam fogadni, ha valaki egészen 
másképpen gondolkozik, mint én, és ez nagy szabad-
sággal jár. Mivel a csoporttársaim sokféle élethelyzet-
ben voltak (idősebbek, fiatalok, házasok, egyedülállók), 
ezért sok mindent megtanultam általánosságban az élet-

ről: mit jelent a felnőtté válás, milyen szingliként vagy 
párkapcsolatban leélni az életünket, és milyen felelős-
séggel jár a gyerekvállalás. A legtöbb egyetemi elő-
adóm és a diákok nagy része már több évet vagy évti-
zedet töltött missziós területeken, ezért sok mindent 
megtudhattam a missziós élet örömeiről és kihívásairól. 
Magamat is sokkal jobban megismertem: milyen sze-
mélyiséggel rendelkezem, mik az erősségeim és gyen-
geségeim, milyen szakmák érdekelnének és Isten mi-
lyen talentumokkal ruházott fel. Az emberekkel való 
kapcsolataimban arra jöttem rá, hogy az esetek nagy 
többségében mások úgy állnak hozzánk, ahogy mi hoz-
zájuk, bár ezt az elméletet még le kell tesztelnem. Ter-
mészetesen Istent is jobban megismertem, és (főleg a 
szakdolgozatomhoz szükséges interjúk készítése során) 
jobban megértettem, hogy Ő mennyire együttérző, sze-
rető Isten, aki még a legnehezebb élethelyzeteket is 
(hosszútávú betegség, depresszió, traumatikus gyerek-
kor) a javunkra tudja fordítani (Rm 8,28). 

Mi lesz az afrikai terveimmel?  

Biztosan tudják a testvérek, hogy azzal a biztos tu-
dattal mentem Angliába és kezdtem el a teológiát, hogy 
egy nap bibliafordító misszionárius leszek Nigériában, 
valószínűleg a Wycliffe Bibliafordítók társaságával. Az 
angliai egyetememen sokan mondták, hogy az elhívás 
változhat, és lehet, hogy egész máshol kötök ki, de én 
ebben nem hittem. Én úgy gondoltam, ha Isten elhív va-
lahova, akkor odamegyek és ezzel vége a történetnek. 
Ma már ezt egy kicsit másképpen gondolom. 

Nagyon szerettem Afrikát, és volt bennem egy kü-
lönleges szeretet az afrikaiak iránt, ami hiszem, hogy 
Istentől volt. Nagyon megörültem, amikor az Úr Ke-
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nyába vezetett az egyetem első évében (2013 tavasza), 
mert alig vártam, hogy eljussak a kontinensre. Az út ha-
talmas bizonyság volt Isten mindenható erejéről, és na-
gyon sok olyan dolog történt (evangélizáció, bizonysá-
gok megosztása), amik miatt érdemes volt elmennem. 
Viszont összességében a kenyai utam egy elég trauma-
tikus élmény volt (állandóan veszélyben éreztem ma-
gam lelkileg, fizikailag és szellemileg), és nem tudtam 
elképzelni, hogy hosszú távon ott éljek. Úgy jöttem 
vissza onnan, hogy soha többé nem akartam visszatérni 
Afrikába. De úgy gondoltam, hogy ki kell tartanom a 
nigériai elhívásom mellett. 

Az ezt követő nyáron (2013) egy missziói konfe-
rencián voltam Hollandiában, ahol ugyanazt a különle-
ges szeretetet éreztem az ázsiainak kinéző emberek 
iránt, mint korábban az afrikaiak iránt. Ez nagyon ösz-
szezavart engem. Létezik, hogy Isten meg akarja változ-
tatni az elhívásom? – kérdeztem magamban. Én úgy hit-
tem, ez nem lehetséges. 

Amikor Isten megmutatta, hogy a második évem 
gyakorlatát (2014 tavasza) Kelet-Ázsiában töltsem, úgy 
gondoltam, hogy ez rövidtávra szól. Igazából nem na-
gyon értettem, hogyan kapcsolódik ez az út az afrikai 
terveimhez, de bíztam Istenben, hogy ő tudja, mit csi-
nál. Gondoltam, elmegyek Kelet-Ázsiába hat hétre, és 
ezzel le lesz tudva az életemnek ezen szakasza. De nem 
így történt. 

 

Ha lehet ilyet mondani, akkor az ázsiai utam szinte 
szöges ellentéte volt az afrikai utamnak. Míg Afrikában 
szinte csak túlélésre játszottam, Ázsiában már két hét 
után otthonosan éreztem magam. Itt nem kellett félnem 
a bogaraktól, a különböző betegségektől és a közbizton-
ság is sokkal jobb volt. Így több energiám volt tényle-
gesen a missziói munkára koncentrálni. Szépen fokoza-
tosan beleszerettem az országba, egyszerűen minden 
tetszett benne: a kultúra, a szokások, az ételek a nyelv, 
az írásmód, és nagyon megszerettem az embereket. Per-
sze nem volt nehézségektől mentes az ottlétem, de ösz-
szességében nagyon pozitív élmény volt. Amikor ott 
voltam, egyre jobban szerettem volna, ha hosszú távon 
is ott maradhatnék, és egyre jobban nem értettem, hogy 
miért nem oda hívott el Isten. Létezik, hogy Isten meg-

mutasson valami ilyen jót és aztán elvegye tőlem? – 
töprengtem. 

Úgy határoztam, hogy egész nyáron (2014) imád-
kozni fogok, hogy kiderítsem, mi Isten akarata. Azt 
pontosan tudtam, hogy én mit szeretnék, de én Istent 
akartam követni.  

Ekkor a Wycliffe képzőközpontja már egy éve az 
én angliai egyetememen volt. Elég jól megismertem 
őket, és kicsit beleláttam a kurzusaikba, és egyre inkább 
az az érzés támadt bennem, hogy nem biztos, hogy köz-
tük van a helyem. A legtöbben ugyanis elég introvertál-
tak, precízek és összeszedettek voltak. Én ezzel ellen-
tétben elég extrovertált és szétszórt tudok lenni. Így 
nem mindig értettük meg egymást.  

Az az évi nyári (2014) két hetes Wycliffe-tábor, 
amin részt vettem, csak megerősítette a megérzéseimet, 
miszerint nem közöttük van a helyem. Itt egyrészt a 
személyiségbeli különbségek még jobban megmutat-
koztak, másrészt ott megfogalmazták, hogy a nyelvé-
szeti munkára matematikus beállítottságú embereket ke-
resnek leginkább (mert ők tudják leginkább a nyelvben 
található törvényszerűségeket észrevenni). Én pedig 
minden vagyok, csak matematikus beállítottságú nem! 

Úgy éreztem, hogy akkor lett vége a nigériai 
Wycliffe-s bibliafordítós látásomnak, amikor már tény-
leg csak egy karnyújtásnyira volt tőlem. Úgy éltem ezt 
meg, mint amikor Ábrahám fel akarta áldozni Izsákot, 
és már a kezében tartotta a kést, de Isten közbeszólt és 
gondoskodott egy áldozati bárányról (1Móz 22). Isten 
az én esetemben is gondoskodott egy sokkal jobb alter-
natíváról: annak a kelet-ázsiai országnak a képében, 
amit annyira szeretek.  

Szóval megváltozhat-e egy elhívás? Szerintem 
egyes esetekben igen. Mert Isten elsősorban nem arra 
hív el, hogy egy elhívást kövessünk, hanem Őt magát. 
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én 
vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem 
szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26) 

Merre tovább? 

A következő egy évemet a Lee Abbey keresztény 
üdülési- és konferenciaközpontban tervezem tölteni 
Angliában. Ez egy olyan hely, ahova a keresztények 
azért mennek, hogy Istent jobban megismerjék és ke-
ressék az akaratát az életükre nézve. Az én feladatom az 
lesz, hogy a konyhán dolgozzak. Mivel ez csak önkén-
tesség, így a „fizetésem” a szállás és étel, valamint 
zsebpénz lesz. 

Először másodéves koromban hallottam a Lee 
Abbey-ról, és nagyon megtetszett a leírása: egy félreeső 
gyönyörű hely a tengerparton, ahol Isten szinte kézzel-
foghatóan jelen van. Már nagyon régóta szerettem vol-
na egy kicsit elvonulni a világtól és feltöltődni, és ez a 
hely ideálisnak tűnt erre. 

Nagyon sok okom van, hogy a Lee Abbey-be men-
jek. Az egyik az, hogy az elmúlt három évem elég sűrű 
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és rohanós volt, és most szeretnék egy kicsit megpihen-
ni. Hiszen Jézus mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve és én 

megnyugvást adok nektek.” Az én esetemben ez fizikai 
értelemben fog megvalósulni. A másik ok az, hogy a 
múltamban sok olyan esemény volt, amit még nem si-
került feldolgoznom, és most erre is időt szeretnék 
szánni, hogy aztán majd teljesen tovább tudjak lépni. 
Az elmúlt években Isten többek között azt is megmutat-
ta, hogy miben kell változnom az emberi kapcsolataim-
ban. Ezt a tudást alkalmazni tudom majd a nemzetközi 
önkéntesekből álló keresztény közösségben, amiről azt 
hallottam, hogy nagyon elfogadó. Természetesen a leg-
főbb célom az, hogy Istent jobban megismerjem és kö-
zelebb kerüljek Hozzá. Hiszem, hogy ez az év jó alapja 
lesz a jövőbeli missziói szolgálatatomnak és az egész 
életemnek is. 
 

Detki Eszter (Fanni) 
 

 

TALLÓZÓ
 

Jézus a széken 
 
A történet egy idős emberről szól, aki rákban haldok-
lott. A férfi lánya megkérte a papot, hogy jöjjön el 
imádkozni az apjával. Amikor a pap megérkezett, látta, 
hogy a férfi az ágyban fekszik, a feje két párnával fel-
támasztva, az ágy mellett pedig egy üres szék. A pap 
azt hitte, hogy szóltak az idős embernek az ő látogatásá-
ról.  

– Biztosan várt már engem – szólt. 

– Nem, kicsoda ön? 

– Én vagyok az új segédlelkész a 
parókián – válaszolt a pap. – Amikor 
megláttam az üres széket, azt gondol-
tam, biztosan tudta, hogy jövök. 

– Ja, igen, a szék – szólt az ágyhoz 
kötözött beteg. – Becsukná az ajtót? 

A pap, kicsit értetlenül, becsukta az 
ajtót. 

– Ezt sohasem mondtam el senki-
nek, még a lányomnak sem – mondta 
a férfi. – De egész életemben sosem 
tudtam, hogyan imádkozzam. A va-
sárnapi misén hallottam a papot az 
imádkozásról beszélni, de az egész 
olyan magas volt nekem... Aztán fel-
adtam minden próbálkozást – folytatta 
– míg egy nap, úgy négy évvel ezelőtt 
a legjobb barátom azt mondta nekem: 
Joe, az imádkozás nem más, mint egy 
Jézussal folytatott beszélgetés. Javaslok neked valamit. 
Ülj le egy székre, egy másikat tegyél magad elé, és hit 
által lásd Jézust azon a széken. Ez nem kísérteties, mert 
Ő megígérte: „ímé, én ti veletek vagyok minden napon 

a világ végezetéig”. Aztán beszélj Hozzá, és figyelj Rá 
úgy, ahogy most velem teszed. 

Így aztán, atyám, kipróbáltam ezt, és annyira tet-
szett, hogy minden nap néhány órán keresztül ezt csiná-
lom. De nagyon vigyázok. Ha a lányom meglátná, hogy 
egy üres székhez beszélek, vagy idegösszeomlást kap-

na, vagy bezáratna a bolondok házá-
ba.  

A papot nagyon meghatotta a tör-
ténet, és biztatta az idős férfit, hogy 
folytassa így tovább. Aztán imádko-
zott vele, megkente olajjal, és visz-
szament a paplakba. 

Két nappal később este felhívta a 
férfi lánya azzal, hogy édesapja az-
nap délután meghalt.  

– És békésen távozott? – kérdez-
te. 

– Igen, amikor két óra körül in-
dultam otthonról, odahívott az ágyá-
hoz, elmondta az egyik faviccét, és 
megpuszilt. Amikor egy órával ké-
sőbb hazaértem a boltból, holtan ta-
láltam. Volt azonban valami furcsa, 
atyám, olyan hátborzongató. Úgy 
tűnik, hogy mielőtt meghalt, apa ki-
hajolt az ágyból, és a fejét az ágy 
melletti székre hajtotta. (Manning, 

Brennan 2005. Abba's Child. Hovel Audio.) 

 
Magyar forrás: Borbás Gabriella Dóra: 
 A Biblia mint kommunikációs tankönyv 
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Kommentár nélkül                                           Isten kis dolgokon teszteli a becsületességed 

 

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis 
az.” (Lk 16,10) 
Azt hisszük, a nagy dolgok tesznek valakit vezetővé - de ez nem így van. Az 
élet nagy krízisei hívják elő a vezető szerepet, ám a vezetői képességet nem 
az élet nagy dolgai építik, hanem a kis dolgok. Ott bukkan fel a becsületesség 
– olyan helyzetekben, mikor senki más nem lát, a kulisszák mögött. A kicsi, 
nem látott, nem várt döntések az életben, amikor helyesen cselekszel, pedig 
soha senki nem fogja megtudni. A hűség becsületességet követel és Isten a 
kis dolgokban teszteli a becsületességedet. Jézus azt mondja, hogy a nyilvá-
nos áldásaidat meghatározza a kis dolgokban való becsületességed. Minden 
alkalommal, amikor egy politikus botrányba keveredik, számíthatsz rá, hogy 
a védői előállnak azt mondva: „Nem kéne számítania annak, hogy milyen egy 
ember magánélete!” Hallottál már ilyet? „Nem számít, milyen egy ember a 
magánéletében, ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen vezető.” Ennek ha-
talmas köze van hozzá! Mert, ha egy ember hazudik a feleségének, hazudni 
fog az alárendeltjeinek is. Higgy nekem! Ha hazudik a mennyasszonyának, 
akinek azt mondta, „Míg a halál el nem választ”, hazudni fog neked is, ked-
ves szavazó! Erre számíthatsz! A nyilvános áldásaim mint vezető, onnan fa-
kadnak, ha becsületes vagyok a magánéletemben, amit senki nem lát. A nyil-
vános áldásaid mint ember, abból fakadnak, ha becsületes vagy a magánéle-
tedben, mikor senki nem lát. Isten kis dolgokat használ, hogy tesztelje a be-
csületességünket. 

(Rick Warren: Napi remény / aug. 14.) 
Fotó: Kolozs Nagy János 

 

GYERMEKSAROK
 
 

Megszülettek! 
 

 
 

Kusztor Maja Zsófia 
2015. május 3. 

Baranyai Lea 
2015. július 29. 

Tarsoly Lázár 
2015. szeptember 7. 

 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket 
és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thesz 5,23) 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a szeptemberi és az októberi születésnaposokat! 

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

Tarsoly Barnabás (okt. 8.), Soltész Máté (okt. 11.), Kiss Anna (okt. 12.), 

Hunyady Balázs (okt. 25.), Kiss Máté (okt. 29.), Tarsoly Abigél (okt. 30.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
szeptemberben  

született testvéreinket! 

 

„Uram, öt talentumot adtál nekem, íme más öt talentumot 
nyertem azokon. Az ő ura pedig monda neki: Jól van jó és hű 
szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te 
uradnak örömébe.” (Mt 25, 20/b-21) 
 
Az Úr Jézus sokszor megdicsért embereket, pl. a kapernaumi 
századost, a vérfolyásos asszonyt, a kánaáni asszonyt, és még 
másokat is. Az Úr kipróbálja hiteteket, hűségeteket, engedel-
mességeteket, alázatotokat, és, ha a kevesen hűnek talál titeket, 
akkor nagyobb feladattal bíz meg. 

Amiben helytálltatok, azért megdicsér az Úr. Amire ma még 
nem vagytok képesek, azt holnap vagy holnapután meg tudjá-
tok tenni. Legyetek állhatatosak az imádkozásban, a munká-
ban, és az Atya megbecsülésében fogtok részesülni! 

 
Lukács Edit 

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.) 

 

Szeretettel köszöntjük 
októberben született testvéreinket! 
 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 

 

„Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak szíve, 
akik keresik az Urat. Kívánjátok az Urat, és az ő erejét, keres-
sétek az ő orcáját szüntelen.” (Zsolt 105, 3-4) 

 
Szükségünk van az Úrra és az Ő erejére. Keresnünk kell Őt, 
hogy erőt merítsünk. Ne csak kívánjátok az Úr erejét, hanem 
tegyetek meg mindent, hogy hozzájussatok a Mennyből jövő 
erőhöz imádkozás által! A Bibliában sok nagy imádkozóról 
olvasunk, pl. Illés, Dániel. Az apostolok nagy erővel tettek bi-
zonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Istennek van ereje ah-
hoz, hogy többet tegyen, mint amit kértek vagy elképzeltek. A 
bennetek munkálkodó erő terjedjen továb! Ha igaz ember 
módján éltek, akkor imádságotok által erőt kaptok, mert a 
buzgó könyörgés sokra képes. 

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 

Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Benedek Jánosné 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 

Simon Lászlóné 

„Eljövök hamar: tartsd meg, 
amid van, hogy senki el ne ve-
gye koronádat. Aki győz, azt 
oszloppá teszem az én Istenem 
templomában, és onnan nem 
kerül ki többé, felírom rá az én 
Istenem nevét, és az én Iste-
nem városának, az új Jeruzsá-
lemnek a nevét, amely a 
mennyből száll alá az én Iste-
nemtől, és az én új nevemet.” 
(Jel 3:11-12) 

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

Fotó: több forrásból 

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


