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Ne nyugodj bele! 
 

Ha azt látod, hogy lelki életed 
örömhiányos, kiüresedett, 
fogytán hited és hálád is vele, 
ne nyugodj bele! 
 

Ha azt látod, hogy gyülekezeted 
tagjaiban is hűl a szeretet, 
nagyrésze fásult, közönnyel tele, 
ne nyugodj bele! 
 

Ha azt látod, hogy egyházadban is 
akad kór, s némely tanítás hamis, 
hogy alig látszik KRISZTUS élete, 
ne nyugodj bele! 
 

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, 
hogy magad sem vagy senkinél különb, 
s nincs újulás itt, bárhogy kellene, 
ne nyugodj bele! 
 

Mert könyörögni, sírni lehet itt! 
Maga a LÉLEK is esedezik. 
S minden megbánt bűn semmivé lehet, 
Ha az ÚR veled. 
 

Füle Lajos 

 

„Tapasztalatainkból semmit sem 
tanulhatunk, csak abból, ha el-
gondolkozunk rajtuk.” (Robert Sinclair) 
 

„Aki úgy gondolja, hogy a tanulás 
drága, próbálja ki, milyen a tu-
datlanság.” (Benjamin Franklin) 

 

 
 

Tanulgatunk… 
 
Nem szeretném titkolni: a szót – tanulgatunk – igen sokszor 
hallottam, de soha nem gondoltam utána, mit is jelenthet an-
nak a szájából, aki mondja. Gyönyörű anyanyelvünkben 
ugyanis a gyakorító képző néha éppenséggel a dolgok inten-
zitásának a csekélységére utal. Mert ha az ember megy vala-
hova, az jelent egy tempót, de ha „meneget”, akkor nem kell 
félni, hogy megizzad tőle. Ha az ember eszik, akkor annak 
van eleje, vége, de ha „eszeget”, abban a nyimnyámozástól 
az örökös nassolásig sok minden belefér.  

Ha az ember tanul, az azt jelenti, hogy egy olyan folya-
matban vesz részt – mégpedig valóságosan – aminek a vége 
nem pusztán annyi, hogy becsuktam és letettem a tanköny-
vet, vagy letehetem a kezemből  a szerszámot, vagy egy fo-
lyamat végén levonom a következtetéseket…  

Tanulni azt jelenti: többé válni! Többé lenni ismeretben, 
tapasztalatban. Tanulni azt is jelenti: képessé válni! A nor-
mális tanulás célja és végeredménye, hogy a tanuló meg tud-
ja valósítani, illetve tudja reprodukálni azokat a dolgokat, 
amelyeket tanult. 

Ám még egy dolgot feltétlenül hozzá kell ehhez tenni. 
Tanulni helyes esetben a készségünk kifejlődését is jelenti. A 
tudás megszerzése és a képesség fejlesztése önmagában ke-
vés. Feltétlenül hozzá kell kapcsolni azt a lelkületi készséget, 
amely a helyes hozzáállást jelenti. 
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Persze lehet tanulgatni is… Ebben nekem nagy gyakor-
latom volt kisdiák koromban, hiszen sok minden érde-
kelt, ám legkevésbé a leckéim egy időben. Így aztán 
nem egyszer előfordult, hogy a nyitott tankönyv valami 
más könyvet rejtett, de azért a tananyagot is átfutottam, 
olvasgattam, nézegettem… A kézben tartott tankönyv 
mindenki számára „világosan üzente”: itt most elmé-
lyült tanulás folyik, ám a „diák” éppen messze járt – a 
tankönyvhöz képest mindenképpen. 

Érdekes módon a tanuláshoz való hozzáállásomat a 
megtérésem változtatta meg. De Isten különös eszközt 
használt a gyakorlati lépések elsajátításához. 

Jól emlékszem életem első élményeire egy asztalos 
műhelyben. Az öreg mester – lehetett talán olyan idős, 
mint most én – kissé darabosan adta át az ismereteket, 
de hát én nem is voltam tanuló, azaz inas, csak amo-
lyan nyári munkára jelentkezett diák. Ám amiket mon-
dott, attól lett súlyos, hogy kezében közben működött a 
szerszám, s mindaz, amit mondott, munka közben élet-
re kelt. Láttam a kezében a gyalut, a fűrészt. Láttam, 
ahogy soha nem kapkodva, de tempósan végezte egyik 
műveletet a másik után. Ő még tudta – talán ösztönö-
sen -, hogy a tanulási folyamat része a sokszor megis-
mételt mozdulat. Ma ezt sokkal hangzatosabban „a te-
vékenység során megszerzett tudásnak” illik mondani. 
Szabályokat mondott, rendet követelt, és fegyelmet ta-
nított. Olyan apróságokat vert a fejembe, mint „kétszer 
mérünk, egyszer vágunk”, mert bármilyen jól hangzik, 
nagy kárt okoz, amikor a levágott anyagnak „csak az 
egyik vége rövidebb.” 

Egy műhelyben a hibák sokkal hamarabb, szinte 
azonnal előjönnek. De a jól végzett munka eredménye 
is látszik. A lelki területeken, vagy a szellemi életben 
sokszor csak évekkel később derül ki egy-egy hiba. 
Ám a tanulási folyamatnak mégis hasonlónak kellene 
lennie. Rendkívül fontos a figyelem, az akarat össz-
pontosítása, a szándék a tanulásra. 

Persze a tanulás mögött mindig ott vannak azok is, 
akiktől tanulunk. Tanulni pedig azoktól lehet, akik va-
lamit már tudnak – legalábbis sokkal előrébb járnak az 
ismeretben, tapasztalatban, a készségben. És nem ér-
demes azoktól tanulni, akik semmivel nincsenek elő-
rébb, mint a tanulóik. 

Tanulgatni ímmel-ámmal is lehet, de lehet úgy is, 
hogy annak eredményeként alkalmassá váljunk máso-
kat tanítani. Pál apostol valami ilyesmit tűzött célul 
Timótheusnak, szeretett tanítványának: „Te azért, fi-
am, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus 
Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, 
azokat add át megbízható embereknek, akik mások ta-
nítására is alkalmasak lesznek.” (2Tim 2:1-2) 

Az iskolában új tanév kezdődött, a lelki életben 
másként számoljuk a szemesztereket. Ám a tudásunkat 
számon kérik itt is, ott is. Bárcsak jó tanulóknak bizo-
nyulnánk egy-egy vizsgahelyzetben! 

 
Kulcsár Tibor 

 

NYÁRI ÉLMÉNYEK 

 

Jánoshalma – innen… 
 

Nagyon vártam azt a napot, hogy 
elinduljunk Jánoshalmára. Erre a 
táborra készültem a legjobban! 
Vonattal mentünk, és az út elég 
hosszú volt, de senki sem 
unatkozott, mert mindenki hozott 
magával játékot vagy mást, amivel 
elfoglalhatta magát. 

Majdnem elfelejtettünk leszállni 
az állomáson, de hála Istennek, 
időben észrevettük, hogy 
megérkeztünk. Végre megérkeztünk 
a táborba. 

Megtudtuk a szobabeosztást. Én nagyon aranyos, 
kedves lányokkal lehettem együtt: Rebivel, Virággal és 
Rékával. 

A tábor első napján mindenki húzott egy kis táskából 
egy papírdarabot, amire rá volt írva valamelyikünk 
neve. Ez volt az „angyalkázás”. Akit húztunk, annak 
adnunk kellett ajándékot, bármit, amit gondoltunk. De 

csak a végén lehetett elmondani, hogy ki kit húzott. 

Minden napot énekléssel kezdtünk, és énekléssel is 
fejeztünk be. A reggeli ének után csoportokba lettünk 
osztva: volt az ovisok, a kisiskolások, a nagyiskolások 
és a „legnagyobbak” csoportja. Én a kisiskolásokkal 
voltam, két nagyon jószívű és okos felnőttel, Erikával 
és Petivel. 

Érdekes bibliai történeteket tanultunk egész héten, 
minden nap mást. Tanultuk Káin és Ábel, József és 
testvérei, Naámán és a tanúbizonyságot tevő kislány 
történetét, valamint Péter apostol életének egy részét, és 
Sámuel prófétáról. 

Aki megtanult egy-egy igeverset, apró ajándékot 
kaphatott érte. Az esti éneklések után Gulyás Bogi 
minden nap mesélt nekünk az Egy megoldás című 
könyvből. 

A tábor egész ideje alatt voltak közös játékok, 
például krumplilövés, kocsihúzás és detektíves játék. 
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Ebéd után a Kunfehértói Strandra mentünk. Szép idő 
volt, tudtunk fürödni, használhattuk a nagy csúszdát, és 
még büfé is volt a strandon. Igaz, egyszer borongós idő 
volt, és szakadt az eső, de akkor sem unatkoztunk. 

Pénteken, az utolsó előtti napon elmentünk a 
lovardába. Két csoportra osztódtunk: voltak, akik lovas 
szekérre ülhettek fel, miközben a többiek lóháton 
három kört mehettek körbe. Aztán cseréltünk. Én a 
legkisebb lovon ültem: szép, fehér ló volt, nekem ő 
tetszett a legjobban. A lovardában medence is volt, 
néhányan belementek. 

Sajnos elérkezett az utolsó nap is, de senki sem 
maradt játék és öröm nélkül, pedig szomorúak voltunk 
valójában, hogy ilyen hamar elrepült ez a csodálatos 
hét. 

Köszönöm mindenkinek, elsősorban Kati néninek, 
hogy ott lehettem, és már most alig várom, hogy 2017-
ben is elmehessek Jánoshalmára! 

Olajos Júlia 

 

…és onnan 
 

Jánoshalma.  
Hála Istennek, 
hogy idén is 

felkészülhettem 
erre a hétre. 

Mindig 
várakozással és 

izgalommal 
töltenek el az 
előtte lévő hetek. 
Mi lesz a téma? 
Mi legyen a 

kézműves 
foglalkozása az 

óvodásoknak? Mi az, amit örömmel csinálnak majd? 
Számomra ezek a hetek nagyon fontosak. Ebben az 
időben akármennyire is ellepnek a tennivalók, Isten 
mégis nyugalmat tud adni, pedig most volt min 
izgulnom. Az indulás előtti este, amikor végeztem a 
pakolással és lezártam az utolsó dobozt, úgy éreztem, 
hogy az előző évekhez képest nem készültem fel 
rendesen. Nem tudtam elkészíteni a mintákat, nem 
vágtam ki előre a halakat, a bárányok füleit, lábait, 
farkát, nem ragasztottam össze a kutat stb. Az ilyen és 
hasonló dolgokat, amiket az előző évben mind 
megcsináltam, hogy a kicsiknek könnyebb dolguk 
legyen. De! Mindennek ellenére Isten nem engedte, 
hogy a bizonytalanság, kétségbeesés nyugtalanság úrrá 
legyen rajtam. Nem engedte, hogy a biztonságérzetem 
meginogjon. Egy szó, mint száz, a Belé vetett 
biztonsággal és bizalommal nekivágtam hétfőn reggel 
az útnak, s egyben a hétnek is. 

Megérkezve Jánoshalmára már mindenki a 
megszokott „otthoni” lendülettel foglalta el a szobáját, 
és vette birtokba a házat. Érdekes látni, hogy ilyenkor a 
gyerekek szinte ott folytatják a játékokat, ahol tavaly 

abbahagyták, mintha haza sem mentünk volna. A 
programok is a megszokott sorrendben, időpontban 
következtek egymás után. Egyedül az étkezések voltak 
mindig némi csúszásban. A reggeli azért, mert, ahogy 
teltek a napok, a csapat egyre nehezebben kelt fel a 
bőségesen megterített asztalhoz, aminek egyetlen egy 
magyarázata lehet, mégpedig a felejthetetlen játékban 
gazdag esték. A reggeli után az éneklés következett. Az 
új énekek megtanulása mellett próbáltuk a régieket is 
elénekelni, ám úgy néz ki, hogy egy hét lassan kevés 
lesz a sok szép ének átismétléséhez. Nagyon örültem 
neki, hogy a régi bölcs tanítók mellett idén új, lelkes 
fiatal énektanítók is voltak. Jó volt látni, ahogyan 
Ádány Rebi és Dorina tanítja az énekeket. Remélem, 
hogy a folyton izgága csapat nem szegte kedvüket, és 
jövőre ismét tanítanak szép énekeket nekünk. 

 

Az éneklés után a csapat négy kisebb csoportra 
rendeződött, és így mentünk a bibliakörre. Az öt 
óvodáshoz hárman: Bodáné Rebi, Gabó és én; a 
kisiskolásokhoz ketten: Uri Erika és Boda Peti; a nagy-
iskolásokhoz Virág, Ádány Rebi és anyu, Kati néni; a 
nagyokhoz pedig Kulcsár Tibor készült fel. 
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Ezen a héten öt „gyerek” életébe pillanthattunk be a 
Bibliából. A sort rögtön az első testvérpárral 
kezdhettük: Kainnal és Ábellel, azután József életére 
vetettünk pillantást, majd Naámán szolgálójára. Ródéról 
is tanultunk, aki örömében Pétert a zárt ajtónál 
felejtette, s végül Sámuel elhívását beszélhettük meg. 
Hiszem, hogy Isten ezen a héten senkit sem hagyott 
üzenet nélkül. Mindegy, hogy izgatottan ült a 
hallgatóságban, vagy fáradságot nem kímélve készült az 
alkalomra. Én is sokat kaptam. Isten már a hét elején 
figyelmeztetett Kain és Ábel történetén keresztül, hogy 
tehetek én bármit, készülhetek én az óvodásoknak 
akárhogy, ha a szívemben nincs meg a kellő alázatosság 
és hála Isten felé. Az Úr nem a tetteimet nézi, hanem 
azt, hogy a Tőle kapott munkát milyen szívvel végzem. 
A következő alkalmon Rebi József életét mondta el. 
József bármilyen helyzetbe került, mindig az Úrra 
tudott nézni. Habár lehet, hogy nem értette, mi miért 
történik, mégis türelmesen várt, és nem hagyta el az 
Urat. 

 

Naámán szolgálólánya története rávilágított arra, hogy 
nem szabad csöndben maradni, és nem szabad, hogy a 
félelmeim megbénítsanak. Biztos vagyok benne, hogy 
az a kislány is félhetett. Hisz ki volt ő? Nem volt más, 
csak egy behurcolt gyerekrabszolga. Bevallom, én 
sokszor felnőtt fejjel félek kiállni... De ő elmondta, 
hogy van egy Király, akinek semmi sem lehetetlen, és Ő 
az én Királyom is. Sámuel története is csak arra 
figyelmeztetett, hogy Isten bármikor szolgálatra hívhat, 
és biztos lehetek benne, hogy meg is teszi. A 
kérdés csak az, hogy az én szívem készen áll-e 
arra, hogy meghallja az elhívást. Továbbá, 
hogy hajlandó vagyok-e felkelni a „pihe-puha 
kényelmes ágyamból”, hogy megtegyem azt, 
amit az Úr kér tőlem? 

Idén újdonság volt, hogy a bibliaköri 
foglalkozások után Imi készült egy 
csapatversennyel, ami egy héten keresztül 
tartott, és mindig volt egy kis meglepetés 
feladat. Volt célbalövés krumplipuskával, 
vizes szivacs hátraadása fej fölött, autóhúzás, 
és hasonló izgalmak. A feladatok teljesítésébe 
annyira beleélte magát a társaság, hogy az 
ebéd szinte mindig csúszott. A bőséges ebéd 

után irány a strand. Voltak vízi játékok, csúszdák és más 
lehetőségek a kikapcsolódásra. Egy alkalommal Imi 
meglepett bennünket a csapatverseny keretében egy 
feladattal, aminek a színhelye a strand volt. A feladat: 
ropievés. Talán ez volt az első alkalom, hogy ropit 
ettem versenyre. 

 

Vacsorához közeledve nagy nehezen összeszedtük a 
társaságot a strandon, és visszamentünk a szállásra, 
majd a vacsora után fölszaladtunk énekelni. Éneklés 
után a hagyományokhoz híven Bogi mesélt nekünk. A 
mese egy kislányról szólt, hogy ő miképpen találta meg 
az Urat. Sajnos csak a visszajelzésekből hallottam, hogy 
mennyire jó a történet, hiszen én ebben az időben 
tettem le kisfiamat, Áront aludni. A mese után jöttek a 
szokásos ismétlő kérdések a kis meglepetésekkel. Jó 
látni ilyenkor, hogy mindenki tudja a választ. 

Idén is sok igeverset lehetett megtanulni 
értékesebbnél értékesebb és izgalmasabb játékokért. Az 
első egy-két nap kisebb-nagyobb sorok alakultak ki 
anyu körül. Sokan csak néztük, hogy hogyan bírja ezt a 
rohamot. Mikor végre megtanulták és felmondták az 
igeverset, megszerezve a kiszemelt játékot, boldogan 
mutatták, és iszkiri, rögtön szaladtak vele játszani, vagy 
tanulni a következő kincsért. 

A gazdag programokkal és a sok játékkal idén is úgy 
elszaladt a hét, hogy amikor feltették a kérdést, hogy 
mikor megyünk haza, és a válasz az, hogy holnap, 
akkor erre mindig a „Máris??” volt a rácsodálkozó 
megállapítás. Ugyanakkor még az utolsó napok is 
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tartogattak mindig meglepetéseket. Például a tisztasági 
verseny eredményét, a csapatverseny utolsó feladatait, 
amik fontos szerepet játszottak a végeredmény 
kialakításában. A sorsdöntő feladatok közé tartozott az 
alma és a zizievő verseny késsel-villával, és a krémmel 
felragasztott vatta lefújása az orrunk hegyéről... A 

végeredmény kihirdetése után ismeretekkel és 
élményekkel gazdagodva szállt be mindenki a buszba 
vagy az autóba – azzal a reménnyel, hogy Isten 
kegyelméből jövőre is együtt tölthetünk egy legalább 
ilyen jó hetet. 

Tomory-Kiss Ágnes 
 

 

Légy tűz! 
 

Az idei baptista nagytáborba az unokatestvéreimmel je-
lentkeztem (Zákány Zoli, Laci és Árpi), az Alsóhegy 
utcából Boda Péter, Bodó Dániel (szervező), és a hét 
második felében Horváth Ádám és Virág, valamint 
Sonkoly Anna jött el. A testi-lelki felüdülés reményé-
ben indultunk útnak, igazi nyárias időben. 

 

Az üdülőhely kellemes környezetben, széleskörű 
lehetőségeket biztosítva várta az érkezőket. A sport 
mellett a programokat rugalmasan állították össze a 
jelentkezők szavazatai alapján. A táborozók kedvesek 
és barátságosak voltak, a szervezők segítőkészek, 
közvetlenek. Igazán jó érzés volt a tábor területére 
lépni. A szobánk kissé szűkös, ám annál családiasabb 
volt. Sokat nevettünk. 

Napközben a választott programon, este a közös 
tanításon és dicsőítésen vettünk részt. A szolgálattevők 
között Papp János egyházelnök tanítását is hallhattuk. 

A hét témája a „Légy tűz” volt. A tűz, amit Isten 
gyújt a szívekben, ami nem eléget, hanem felmelegít! A 
szeretet tüze. A Karneol együttessel új dalokat 
tanulhattunk, egy szívvel Istent dicsérhettük. A hét 
második felében érkeztek a törthetesek, így a létszám 
500 főről 700-ra emelkedett. A tanítások során előkerült 
a kereszt is, amire felszögelhettük piros cetlire írt 
bűneinket. Az utolsó estén alkalmunk nyílt úrvacsorán 
részt venni, ami emelte a hét komolyságát. Az éjszaka 
tábortűzzel zárult. 

Számomra ez a hét igazán kellemes meglepetést és 
sok örömet okozott. Mind a személyes 
kapcsolataimban, mind Istenhez fűződő viszonyomban 
építő jellegű volt. Az apróbb tökéletlenségek ellenére 
érezhető volt Isten jelenléte közöttünk. Ha a csuklómon 
még mindig ott levő tábori karszalagra nézek, ma is 
feltörnek bennem az emlékek és az örömteli pillanatok. 

Hálás vagyok Istennek ezért a hétért, mert lelkileg 
feltöltött, megújított. Kívánok sok hasonló örömteli 
pillanatot mindenkinek! 

Zákány Csaba 

 

 

IFINYARALÁS 2016 
 

Idén augusztus 14-től 21-ig voltunk Kőröshegyen – a 
Balaton déli partjától nem messze – a szokásos 
ifinyaraláson. Ezen a nyolcnapos „héten” nagyjából 
harmincan vettünk részt. Többen nem tudták a teljes he-
tüket szabaddá tenni, így nem volt állandó ez a létszám. 

Ez a hét rengeteg előkészületet igényelt, és még hét 
közben is folyt a munka. Ezúttal szeretnénk 
megköszönni Zsuzsának a rengeteg befektetett energiát, 
és ki nem mondott szenvedélyét arra, hogy a 
legfinomabb, és mégis gazdaságos ételeket készítse el 
nekünk. Ez mindkettőnk számára nagy élmény volt, 
hiszen „a férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az 
út”. 

A megérkezés után mindenki eldöntötte, hogy hol 
fog aludni, és oda pakolta a hetes túlélő-felszerelését. 

Ezt követően volt egy eligazítás, amelyben általános 
tudnivalókról értesülhettünk, például egy tábori nap 
vázlatáról: 

 Háromnegyed nyolckor kezdődött a nap. Bátran 

mondom, hogy számunkra ez volt a legkellemet-

lenebb rész, és az, ami legkevésbé maradt meg; 

 majd csendességnaplózás: minden nap reggelére 

lett nyomtatva egy kis igei rész, és hozzá áhítat, 

hogy Nagy Peti szavaival élve: „Az első, amivel 

a nap folyamán találkozunk, az az ige legyen.” 

Be kell vallanom, hogy a fáradtság miatt nem 

sokra emlékszem ezekből. 

 Nyolctól kilencig lehetett reggelizni. 
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 Fél tíz körül kezdődött a reggeli dicsőítés. Három 

napon ezt tanítás követte. 

 Körülbelül déltől volt az ebéd – Zsuzsa mindig 

finom főtt étellel várt minket –; 

 utána általában szabad program következett (az 

idő többségében nem kedvezett a strandoláshoz, 

kb. két alkalommal voltunk strandolni). 

 Úgy este hatkor megvacsoráztunk; 

 héttől kezdődött az esti dicsőítés és áhítat; 

 és végül szabad program következett, aztán jött a 

lefekvés. 

 

A délelőtti három tanítás alapját egy felmérés 
képezte, amiben több ezer növekvő gyülekezetet 
tanulmányoztak. Megpróbáltak rájönni a közös, 
biblikus és építő tulajdonságaikra. (lásd: Natural 
Church Development; Horváth Ádámnak van erről 
magyarra fordítva egy nagyon klassz könyve, de nem 

tudom a címét.) Ezek közül a közös tulajdonságok 
közül három: „megerősítő vezetés”, „szenvedélyes 
istentisztelet”, „szükséglet-központú misszió”. A 
rövidség érdekében mindegyik tanításból csak egy-egy 
tételmondatot emelnék ki. 

1. Megerősítő vezetés: „Minden vezető főnök, de nem 
minden főnök vezető; mert más, amikor azt mondják 
neked: »csináld meg!«, mint amikor azt, hogy »csinál-
juk meg!«” 
2. „Szenvedélyes istentisztelet = szívből jövő imádat, 
ahol Krisztus van a középpontban.” 
3. Szükséglet-központú misszió: „Egy ateista mondta, 
amikor megismerkedett a kereszténység életet átformá-
ló üzenetével: »Azok a keresztények, akik nem keresik 
az alkalmat, hogy megosszák ismerőseikkel az evangé-
liumot: vagy maguk sem hiszik el, amit az imaházban 
hallanak, vagy nagyon gonoszak.«” 

Az esti áhítatokon megismertünk kilenc utat (típust), 
aszerint hogy mikor érezzük Istenhez közel magunkat 
(például: a természetben gyönyörködve, vagy Istent 
elképzelve, vagy a csöndben, vagy éneklés közben, 
vagy másokról való gondoskodás közben, vagy Isten 
tulajdonságain, tettein csodálkozva, stb.). 

Összegezve: nagyon építő volt az ifinyaralás; úgy 
érezzük, hogy nagy szükség van hasonló alkalmakra, 
amikor hozzánk korban közel álló fiatal hívőkkel 
lehetünk együtt. 

Uri Beni és Imi 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Augusztus 21-én egy kedves imával és az Isten áldjon, 
míg viszontlátunk c. énekünkkel bocsátottuk el szeretet-
tel külföldi útjukra Nagy Viola testvérünket, és két lá-
nyát, Simon Ildikó és Simon Erika testvéreinket. 
 

 
 

Isten áldását kívánjuk ottani életükre is! 
 

Szeptember 10-én került sor Soltész Attila testvérünk 
lelkipásztorrá avatására a Rózsakerti Baptista Közös-
ségben. Gyülekezetünk jókívánságait Ádány Mihály 
testvér tolmácsolta, és Attila kérésére a gyülekezet éne-
keseinek és zenészeinek egy csoportja is szolgált az ün-
nepi alkalmon. 
 

 

Isten áldását kívánjuk Soltész testvér életére! 
 

 



M A N N A   2016. szeptember–október 

 7 

TALLÓZÓ 
 

Határsértés 
 

Mindig van olyan ember, aki nem tiszteli a határaidat. 
Az esetek többségében nem rossz az indulat benne, csak 
nem tanulta meg, mit is jelent tisztelni a másikat. Leírok 
egy történetet. 

Csörög a telefonom. Arra kért egy ismerősöm, hogy 
találkozzunk, meghív egy kávéra, miközben vázolná a 
problémáját. Igent mondok, bár kicsit nehéz, szombat 
délelőtt értékes idő. Leülünk, 
szokásos bemelegítő mondatok 
a „mi újság?” tág témakörében. 
Eltelik öt perc, és odalép az 
asztalunkhoz egy hölgy. Az 
ismerősöm hellyel kínálja, és 
hozzám fordul. Ő kérte, hogy a 
hölgy eljöjjön, mert bemutatna 
valami jó szolgáltatást, ami 
engem biztosan érdekel. És a 
hölgy már mondja is. Ez három 
percig tartott. Eközben nem 
tudom mi zajlott, mert én 
beleborultam a gondolataimba. Harag, értetlenség, 
„hogy tehette” érzés mellett: meg kell értenem, jó 
keresztény elnéz ilyet, jó fiú leszek. Aztán döntöttem. 
Félbeszakítottam a hölgyet, és megkértem 
visszafogottan, de határozottan, hogy ezt ne folytassa, 
nem ezért jöttem, és engem a legkisebb mértékben sem 
érdekel a szóban forgó szolgáltatás. A levegő 

megfagyott („hang fennakad, lehelet megszegik”), egy 
perc szünet, elköszönt, és elment. Ezután odafordultam 
az ismerősömhöz, és megkértem, hogy ilyet soha többet 
ne tegyen velem. 

Mi történt? Valaki olyan helyzetbe hozott, amihez 
nem adtam neki jogot, átlépte a határaimat, én pedig 
megvédtem a határaimat. Lehettem volna jó fiú, és 

kezeimet tördelve 
végighallgathattam volna az 
ügynököt, majd frusztrálva 
hazamehettem volna azzal az 
érzéssel, hogy velem bármit 
meg lehet csinálni. Ezzel 
szemben okoztam tíz perc kínos 
csendet, egy ügynöknek 
felesleges erőfeszítést, 
magamnak pedig önbecsülést, 
hogy mindent velem sem lehet 
megcsinálni. Nagyon jó érzés, 
próbáld ki. Az ismerősömmel, 

rövid mosolyszünet után, visszaállt a rendes kapcsolat, 
amiben mindketten tiszteletben tartjuk egymás határait. 

Hát, nem egyszerűbb élni így? 
 

Varjú Lajos 

Forrás: http://eliezer.hu/cikk/2016/06/hatarsertes 

 

 

Szenvedni az igazságért 
 

A legtöbben nem is értik, hogy mit jelent szenvedni az igazságért, ugyanis sokféleképpen értelmezik az i-

gazság fogalmát. A szenvedés nem hangzik örvendetesnek, de jelentősen hozzátartozik a keresztény élethez. 

Már aki komolyan gondolja az Isten követését! Mert aki valóban követni kívánja az igazi Jézust, az sze n-

vedni is fog az igazságért. 
 

Először is nézzük meg, hogy mi az igazság? „Szenteld 
meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.” (Jn  
17,17) 

De hogyan lehet az ige által szenvedni? Úgy, hogy 
ha megtartjuk azt! Ugyanis e világban nyomorúsága 
van azoknak, akik Isten törvénye szerint élnek, mivel 
egyenesen szembe megy a világi értékrendnek. De nem 
csak a világi értékrendekkel nem tud azonosulni, hanem 
az általános keresztény értékrenddel sem! Hiszen 
széleskörű tanítások vannak, mindenki megtalálhatja a 
kedvenc irányzatát, mert van, ahol a teljes testi 
egészséget hirdetik, vagy az anyagi gazdagságot, 
máshol a túlszellemesített megnyilvánulásokat 
gyakorolják, de ezekben az a közös, hogy ellent 
mondanak az ige tanításának. Aki pedig ezeknek 
ellentmond, az megtapasztalhatja az úgynevezett 

„testvérharcot”. De előre figyelmeztetett minket Jézus 
erre, hogy nem csupán a hitetlen emberektől, de 
sokkalta inkább az úgynevezett „testvérektől” 
tapasztalhatjuk az igazi ellenállást. 
„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. 
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, 
hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tisz-
teletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, 
mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. Ezeket pe-
dig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, 
megemlékezzetek róluk , hogy én mondtam néktek. De 
ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel-
hogy veletek valék.” (Jn 16:1-4) 

Ugye egyértelmű, hogy kik akarnak Istennek kedves 
dolgokat cselekedni, természetesen a hívek és nem a 
hitetlenek. A cselekedetük indokát is tudatja velünk 
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Jézus: „És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem 
ismerték meg az Atyát, sem engem.”  

Ma hányan vallják Jézus nevét, de mégsem ismerik 
Őt! Ahány felekezet, annyi bálványimádat, nincs az 
igazságban való egység, csak a lázadásban! Mert igenis 
lázadnak, méghozzá Isten igéje ellen. Mert nem 
rendelik magukat engedelmességre, hanem közösen 
átok alá teszik magukat az által, hogy egymással 
megállapodva és beletörődve, nem rendelik magukat alá 
Isten beszédének, aki pedig ennek ellenáll, azt 
kitagadják a testvériségből. De ez nem tömeges 
üdvözülést, hanem tömeges kárhozatot hoz magával. 
Hallani sem akarnak semmilyen szenvedésről, ők 
boldogok akarnak lenni! Pedig bármennyire is furán 
hangzik, azok a boldogok, akik szenvedni tudnak az 
igazságért! 
„Eljövén pedig valaki, hírül adá nékik, mondván: Ímé, 
ama férfiak, kiket a tömlöcbe vetettetek, a templomban 
állanak és tanítják a népet. Akkor elmenvén a felügyelő 
a poroszlókkal, előhozá őket erőszak nélkül; féltek 
ugyanis a néptől, hogy megkövezi őket. Előhozván pe-
dig őket, állaták a tanács elé; és megkérdé őket a főpap, 
Mondván: Nem megparan-
csoltuk-é néktek parancso-
lattal, hogy ne tanítsatok 
ebben a névben? És ímé 
betöltöttétek Jeruzsálemet 
tudományotokkal, és mi 
reánk akarjátok hárítani 
annak az embernek vérét. 
Felelvén pedig Péter és az 
apostolok, mondának: Is-
tennek kell inkább engedni, 
hogynem az embereknek. A 
mi atyáinknak Istene fel-
támasztotta Jézust, kit ti 
fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és 
megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek 
bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk né-
ki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, kit 
Isten adott azoknak, akik néki engednek. Azok pedig 
ezeket hallván, fogukat csikorgaták, és arról 
tanácskozának, hogy megölik őket. Felkelvén azonban a 
tanácsban egy farizeus, névszerint Gamáliel, az egész 
nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis 
időre vezessék ki az apostolokat. És monda azoknak: Iz-
ráel férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel 
szemben, mit akartok cselekedni! Mert ez időnek előtte 
felkelt Theudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez min-
tegy négyszáz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöle-
tett, és mindnyájan, akik csak követték őt, eloszlottak és 
semmivé lettek. Ezután felkelt ama Galileus Júdás az 
összeírás idején, és sok népet maga után csábított: ez is 
elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. 
Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez embe-
rektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől 
van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz; Ha pedig Is-

tentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg 
Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedének 
azért néki; és miután előszólították az apostolokat, 
megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne 
szóljanak, és elbocsáták őket. Ők annakokáért örömmel 
menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, 
hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. És minden-
nap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg 
tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.” (ApCsel 5:25-
42) 

Igazságtalanul szenvedni! Mi ebben az öröm? 
Elsősorban az, hogy ez a hovatartozásunk jele és 
egyben a záloga is. Ezért örültek az apostolok, mert 
tudták, hogy jó helyen vannak, beteljesült rajtuk Jézus 
eme beszéde. Másodsorban pedig az, hogy az 
igazságtalanul szenvedés jutalmat hoz magával. Hiszen 
ez is törvényszerűség; ahogyan a bűnnek megvan a 
következménye (büntetése), azonképpen az 
igazságtalanul szenvedésnek is a jutalma, hogy Isten 
igazsága mindig és minden esetben megálljon. 

Az apostolok tanítanak minket a szenvedésről, és 
méghozzá nem erőtlenül, 
hiszen ő maguk gyakorta 
részesei voltak ennek. 
„Szeretteim, ne rémüljetek 
meg attól a tűztől, amely 
próbáltatás végett támadt 
köztetek, mintha valami 
rémületes dolog történnék 
veletek; Sőt, amennyiben 
részetek van a Krisztus 
szenvedéseiben, örüljetek, 
hogy az ő dicsőségének 
megjelenésekor is 
vígadozva örvendezhesse-
tek. Boldogok vagytok, ha 

Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik 
rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, amit ama-
zok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki 
se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy 
gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: Ha pedig 
mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért 
az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az 
Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, 
mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az 
Isten evangyéliomának? És ha az igaz is alig tartatik 
meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annakokáért 
akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki 
lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.” (1Pt 
4:12-19) 

Nagyon beszédes ez a néhány igevers, nézzük meg 
most csak az utolsó verset. Újra olvassuk el: 
„Annakokáért akik az Isten akaratából szenvednek is, 
ajánlják néki lelküket mint hű teremtőnek, jót cseleked-
vén.” 

Szokták azt nagyon sokan mondani, hogy Isten nem 
akarhatja azt, hogy a benne hívő szenvedjen, ugyanis 
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nem tudják összeegyeztetni Isten szeretetét a 
szenvedéssel. Majd ha megértik, hogy a testük 
kívánságai akadálya a lelki épülésüknek, akkor 
megláthatják Isten valódi szeretetét, aki szenvedésre 
adja a testet, hogy a lélek engedelmeskedjen. Ahogyan 
Pétertől is olvastuk, Isten akaratában lehet, hogy 
szenvedjünk, de ebben a szenvedésben is ajánlani kell 
neki a lelkünket. Hogyan? Dicsivel, imával, közös 
programokkal, ígéretekkel? Nem! Péter egyértelműen 
zárta a mondatát: „jót cselekedvén”. 

Ha valaki felteszi magának, vagy másnak a kérdést, 
hogy mi volt Isten célja azzal, hogy megteremtett 

minket, akkor a választ egyértelműen Pálnál is 
elolvashatjuk: 
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a 
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre el-
készített az Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef 2,10) 

Ne fáradjunk meg jót cselekedni, még ha 
szenvedéseken is megyünk keresztül. 

Farkas Antal 

Forrás: http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok 

/542-szenvedni-az-igazsagert 

 

 

Túl nagy szabadság? 
 

„Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek -kinek képessége szerint, 
és ELMENT…” (Mt 25:15) 
 

A ház ura kiosztja a talentumokat a szolgák között, 
majd távozik. Nem mondja meg nekik, hogy mit kelle-
ne tenniük azokkal a talentumokkal. Nem ad utasításo-
kat, hogyan kellene befektetni. Nem hagy hátra egy ké-
zikönyvet, egy stratégiai tervet, egy részletes leírást, 
egy útmutatót arról, hogyan is kellene befektetniük azt, 
amit rájuk bízott. De egy ponton eljön és számon kéri 
őket. Hasznot vár. Ez az úr profit-orientált. Ez az ő 
tulajdona, tehát jogosan várja el, hogy hasznot szedjen a 
befektetéséből. 

A szolgák hatalmas szabadsággal rendelkeznek. 
Rengeteg döntést hozhatnak meg maguk arról, hogyan 
fektetik be azt, amit kaptak. Aktívnak, tudatosnak 
kellett lenniük és kockáztatni kellett. Ahogy minden 
befektetőnek. 

A szabadság tudatos munkát követel. Mindnyájan 
felelősek vagyunk, hogy befektessük, amit kaptunk, 
mivel hasznot várnak el az életünkből. 

Elképesztő mekkora szabadságot kaptunk. 

Elképesztő mennyire komoly az elszámoltatás 
valósága. 

Néha vágynék arra, hogy sokkal részletesebb 
instrukciókat kapnék Jézustól arra vonatkozóan, hogyan 
is kell befektetnem mindazt, amit kaptam. De mindaz, 
amit tőlünk vár nem más, mint hogy tudatosan, félelem 
nélkül, szorgalmasan, hittel teljesen kockáztassunk. Ezt 
tette a két hűséges szolga a pénzváltóknál. Ezt kell 
nekünk is tennünk: 

1. Ismernünk kell, amit kaptunk – 5 vagy 2 vagy 1 
talentum. Ismernünk kell, amit Isten adott nekünk: 
ajándékok, képességek, erősségek, gyengeségek, 
tapasztalatok, kapcsolatok, források, lehetőségek. 
Legyen egy leltárunk arról, amit be kell fektet-
nünk. Tudatosan kell felfednünk a történetünket, az 
erősségeinket, az ajándékainkat, kapcsolatainkat, 
lehetőségeinket, stb.. 

2. Kockáztassunk az Ő Királysága előrehaladása 
érdekében: tudatosan, bátran, hittel, maximalizál-
va a lehetőségeket. 

Igen, ez kockázatos. Igen, ez kényelmetlen. Igen, ez 
félelmetes. Igen, ez fárasztó. Igen, sokkal könnyebb 
lenne csak egy listán végighaladni vagy egy Isten által 
adott személyes kézikönyvön végigmenni. Könnyebb 
lenne, ha nem kellene gondolkodni, ha nem kellene a 
térdeinken küzdve keresni az akaratát, ha nem kellene 
az Igéjét tanulmányozva megérteni Őt, ha nem kellene 
felfedeznünk a történetünkön keresztül, hogy mit akar 
Ő bemutatni, ha nem kellene a lehetőségeket egyenként 
megvizsgálva keresni Őt, stb.. A szabadság felelőssége 

elképesztően fárasztó és rémisztő. 

Az első két szolga jól cselekedett. Bölcsen és 
szorgalmasan éltek a kapott szabadsággal. 

A harmadik elbukott. Nem volt rossz ember 
egyáltalán. Nem vesztegette el a kapott talentumot. 
Nem bulizta, nem kártyázta, nem itta el. Egyszerűen 
csak nem fektette be. Megőrizte – úgy, ahogy volt. 

Az ok egyszerű: félt. A szabadsággal együtt járó 

féle lem megbénította abban, hogy kockáztasson. „Mi 
lesz, ha rosszul fektetem be? Mi lesz, ha rossz döntést 
hozok? Mi lesz, ha mindent elveszítek? Őrizzük meg, 
tartsunk meg mindent úgy, ahogy mindig is volt. Ha 
nem változtatunk semmin, akkor biztos nem is rontunk  
el semmit. Ne mozduljunk, ne változtassunk, ne 
kockáztassunk, hogy amikor majd a Mester visszatér, 
akkor mindent visszaadhatunk neki úgy, ahogy kaptuk.” 
Becsületesnek és jónak tűnik: nem veszünk el abból, 
amit kaptunk, de nem is teszünk hozzá – így nem lehet 
baj. De gonosznak és lustának neveztetik és súlyosan 

elítéltetik. A státus quo nem volt elfogadható. 

A félelem nem elfogadható kifogás arra, hogy ne 

kockáztassunk, ne változtassunk, ne járjunk hitben, 
ne legyünk tudatosak az életünkkel kapcsolatosan. A 
szabadság félelemmel jár. Ha soha nem féltél az 

http://alfa-omega.hu/index.php/tanulmanyok
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előtted álló döntésben, akkor még soha nem helyezted 
magad olyan helyzetbe, amiben hittel kockáztattál 
volna. A vízen járni félelmetes – ahogy az volt Péter 
számára is. De Jézussal lehetséges. 

Nem lehet biztosra menni, ha hűségesen akarod Őt 
követni! Szabadságot kaptunk, mert mindent 

megkaptunk ahhoz, hogy élhessünk is a 

szabadsággal. Ha ez nem így lenne, akkor Isten nem 
adott volna nekünk szabadságot és nem kérné azt 
rajtunk számon, hogy hogyan éltünk ezzel a 
szabadsággal. 

Grész Gábor 

Forrás: https://egytanu.wordpress.com/author/gresz/  

 

 

Húsz év hetvenezer öl mélységű víz felett 
 

Kierkegaard szerint az egzisztenciális döntést hozó em-
ber hetvenezer öl mélységű víz felett lebeg, ezért maga-
biztosságot csak a tudatlan vagy a hívő érezhet. Eszerint 
tudatlan vagy hívő voltam (vagy mindkettő), amikor 
húsz éve tanúk előtt habozás nélkül életre szóló esküt 
tettem. „Esküszöm az élő Istenre…” – mondtam. Eskü-
szöm, hogy „akinek most Isten színe előtt kezét fogom, 
szeretem”. Esküszöm, hogy „szeretetből veszem el őt 
Isten törvénye szerint, feleségül.” Esküszöm, hogy 
„hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, 
vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, 
sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapo-
tában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, 
hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek.” 
„Isten engem úgy segítsen. Ámen.” 

Hetvenezer öl mélységű víz felett lebegtem, de 
fogalmam sem volt, fogalmam sem lehetett annak 
komolyságáról, amit megfogadtam. Nem tudhattam, mit 
jelent beengedni egy másik embert a szívembe, a 
szívem közepére, hogy ott őt ne birtokolhassam, viszont 
mindent átrendezhessen, akár akarom, akár nem. Nem 
tudhattam, mit jelent azzal a felhatalmazással belépni 
egy másik ember lelkébe, hogy benne otthon lehetek, 
sőt, gondot viselhetek róla. Nem tudhattam, mit jelent 
rókát szelídíteni a sivatagban, és rózsát ölelni tövisestül, 
hogy aztán tudatosuljon bennem a felelősség: a róka és 
a rózsa az enyém lett. Azt sem tudtam, hogy a 
bensőségesség miféle elragadtatás, hogy a közelség 

milyen fájdalmasan bonyolult, hogy a megbocsátás 
micsoda erőt ad, az elfogadás milyen gyógyító, és hogy 
a ragaszkodásból mekkora odaadás születik. Fogalmam 
sem volt arról, mindez mennyire valószínűtlenül 
szövevényes és képtelenül boldogító tapasztalás lesz. 

Ma már elképzelni sem tudom az életemet a 
hetvenezer öl mélységű víz nélkül. Szédítően tágas tér 
az eskü, de nélküle nem ismertük volna meg a tengert, 
ami a szeretet. Nem vagyok biztosítéka az ígéretemnek, 
és erőtlenségemben még mindig ott van a számon a 
négy szó: Isten engem úgy segítsen. Holtomiglan vagy 
holtáiglan. Ma már pontosan tudom, kit szeretek és ő is 
tudja, kit tisztel férjeként. Nemes lelkét nem mételyezte 
a hazugság, amely ezt szolgaságnak nevezné, okos 
szíve mindig tudta, hogy egyesülésünk férfi és nő 
különbségében lehet csak gyönyörű és boldogító. És az 
is lett. Egy test vagyunk húsz éve: Dóra én vagyok, ő 
pedig én, Krisztus és Egyház misztikus egysége. A 
valódit ismerem már, nem az ideát, és ez milliószor 
jobb, mint az első csók. Minden mozdulata, minden 
gondolata ismerős, mégis mintha kimeríthetetlen kútból 
innék, és állandó születésnapi ajándékkal lepnének 
meg. Alattunk a hetvenezer öl mélység, de együtt 
siklunk, hívőkként, minden szerelem óceánja, az 
örökkévalóság felé. 

Szabados Ádám 

Forrás: http://divinity.szabadosadam.hu/  

 

 

Istennek akarj tetszeni, ne az embereknek! 
 

„Az a célunk, hogy Istennek tetszünk, ne az embereknek. Egyedül Ő az, aki a  szívünk szándékait vizsgálja.” 
(1Thesszalonika 2:4b NLT fordítás - második kiadás) 

 

Isten nem azért teremtett, hogy azzá válj, amivé valaki 
más akar tenni téged. Isten nem azért teremtett, hogy az 
legyél, amit a szüleid akarnak, amit a barátaid akarnak, 
amit a házastársad vagy a főnököd akar, hogy legyél. 

Isten azért teremtett téged, hogy te legyél. Ha 
mindazzá akarsz válni, aki lehetnél, akkor vissza kell 
utasítanod, hogy mások határozzanak meg téged. 

Zsidó levél 11:24 azt mondja: „Hit által tiltakozott 
Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mond-
ják.” (NIV fordítás) 

Mózes identitása válságba került. Zsidó rabszolga-
ként született, akit a fáraó unokájaként, egyiptomi fen-
ségben neveltek. Amikor felnőtt, két választása volt: 
egész hátralévő életére megjátssza, hogy ő a fáraó uno-
kája és luxus életet él, hírnévvel és hatalommal. 

Vagy, ha beismeri, hogy valójában kicsoda: egy zsi-
dó. Ha ezt teszi, a családja kitagadja és a hátralévő éle-
tét rabszolgák között töltheti. Megszégyenítve, meg-
alázva egy fájdalmas életben, ahol robotolni kell. 

Te melyiket választottad volna? 
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Manapság a legtöbb ember hazugságban él. Próbál-
nak valakivé lenni, de valójában nem azok. Mózes 
azonban visszautasította azt, hogy hazugságban éljen, 
mert ő egyenes ember volt. Ragaszkodott ahhoz, akivé 
Isten tette őt, mindenfajta emberi nyomás ellenére. 

Azt kérdezem: Te kinek hagyod, hogy meghatá-

rozza az azonosságodat? 

A barátaidnak és a családodnak? Közületek néhány-
nak már évekkel ezelőtt meghaltak a szülei, mégis, még 
mindig próbáltok megfelelni az életetekre vonatkozó 
elképzeléseiknek. Néhányan még ragaszkodtok ahhoz, 
amit a volt férjetek, vagy feleségetek mondott nektek, 
és próbáljátok megcáfolni őket. Néhányan pedig próbál-
tok megfelelni annak, amit a média, a kultúra és a ver-
senytársak sulykolnak, hogy mivé is kellene válni. 

A Biblia viszont ezt mondja: „Az a célunk, hogy Is-
tennek tetszünk, ne az embereknek. Egyedül Ő az, aki a 
szívünk szándékait vizsgálja.” (1Thesszalonika 2:4b 
NLT fordítás) 

Először meg kell fogadnod egy dolgot: „Eldöntöm, 
hogy többé nem engedem meg másoknak, hogy rám 
erőltessék a saját elképzeléseiket. Azzá fogok válni, 

akivé Isten akar engem tenni. Azt fogom tenni, amit 
Isten akar, hogy tegyek, és Isten tervét fogom betölteni 
az életemre, nem másokét.” 

Barátaim, ez a valódi siker. Az életben a valódi s i-

ker nem más, mint pontosan annak lenni, akivé Is-

ten teremtett téged. 
Rick Warren 

Forrás: Napi remény, szept. 6. 

 
 

GYERMEKSAROK 
 
 

 

Szülői értekezlet a játszótéren 
 

Elindult a tanév a gyülekezetünkben is: már működik a 
vasárnapi iskola, illetve annak legfiatalabbakhoz szóló 
része, a vasárnapi óvoda is. Isten adott minden tanító-
nak új erőt, inspirációt, lelkesedést az előttünk álló ki-
híváshoz: mindannyian szeretnénk, hogy a hozzánk járó 
gyerekek nekik való módon ismer-
jék meg és szeressék meg Istent és 
a Bibliát. A szokásos évindító elő-
készületek között volt egy új elem, 
amilyet még nem csináltunk, de 
már most látom, hogy hagyomány 
lehet belőle: évnyitó szülői értekez-
letet tartottunk a vasárnapi ovisok 
szüleinek. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
ne a szülőktől függetlenül tanítsuk 
az ovisokat kis tanítói 
csapatunkkal, hanem velük együttműködve, 
kommunikálva. Emiatt is tartottunk szeptember első 
szombatján egy találkozót. Egy közeli játszótéren 
találkoztunk, ahol a gyerekek hatalmasat játszottak 
együtt, nagyon vidám és vicces volt, közben pedig a 
szülők kötetlenül beszélgethettek. Utána átmentünk az 

imaházba, ahol a szülőkkel sikerült aránylag nyugodt 
körülmények között beszélgetnünk az előttünk álló 
tanévről. Egyeztettünk az éneklésről (szeretnénk többet 
belőle), az igeversek tanulásáról (fontosnak tartjuk, 
nekik való módon), a kommunikációról (átküldjük a 

szülőknek minden vasárnap az 
aznapi „tananyagot”), és még sok 
egyébről is. Végül pedig egy 
hosszú asztalnál együtt ebédeltünk, 
azaz a szülők próbáltak enni 
valamit, amíg a gyerekek próbáltak 
pizzaszószos praclikkal minél több 
mindent összefogdosni. 

Közös vágyunk, hogy máskor is 
találkozhassunk hasonló módon, a 
gyerekeket „összeeresztve”, illetve 
hogy együtt tanulhassunk a 

gyereknevelésről is. Kérjük a gyülekezetet, hogy 
imádkozzanak a gyerekekért! Az alapigénk a vágyunk 
is: „Neveld a gyermeket hozzá illő módon, s akkor még 
idős korában sem tér el tanításodtól.” (Péld 22,6). 

Sonkoly Tamás 
 

 

 

Boldog születésnapot!  

Szeretettel köszöntjük a szeptemberi és az októberi születésnaposokat! 

Boda Zsolt (szept. 6.), Tarsoly Lázár (szept. 7.), Egyed-Kiss Dániel (szept. 9.), 
Sonkoly Patrik (szept. 24.), Gulyás Luca (szept. 28.), Tarsoly Barnabás (okt. 8.), 
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! 

„A ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett, 
hogy tudjátok, hogyan kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.” 
(Kol 4,6) 
 
Amikor a ti beszédetek kellemes, nemcsak a fül érzékeli, hanem 
a szív is. Amikor beszéltek, benne van a szívetek is. Fontos az is, 
amit mondotok, és az is, ahogy mondjátok. Szokták mondani, 
hogy akkor van harmónia a zenében, ha a megfelelő hangot a 
megfelelő időben szólaltatják meg a zenészek. Ez érvényes a be-
szédre is, a megfelelő időben a megfelelő szavakat kell kimon-
dani. Mózes énekéből (5Móz 32,2) tudjuk, hogy: „Esőként szi-
táljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a 
zsenge fűre, záporeső a pázsitra.” Ahogy a természet megújul a 
frissítő esőtől, úgy az emberi léleknek is szüksége van a feléle-
désre. A ti beszédetek is legyen ilyen üdítő a szívekre! Így a ti 
szívetek és életetek is viruló lesz. 

Lukács Edit 

Tomory-Kiss Ágnes  

(szept. 3.) 

Gulyás Jenőné 

(szept. 5.) 

Uri Benjámin  

(szept. 7.) 

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.) 

 

„Mi, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hit-
nek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek 
reménységébe.” (1Thesz 5,8) 
 

Ti már nappaliak vagytok, legyetek mindig éberek és józanok, 
vegyétek magatokra a védő felszereléseket! Legyetek figyelme-
sek, hogy az ellenség ne tudjon rést ütni az öltözéketeken, hogy 
ne ártson nektek! Ha levettétek magatokról a sötétség cselekede-
teit, és felvettétek a világosság fegyvereit, akkor nem cselekedtek 
éktelenül, és nem kell szégyenkeznetek az öltözéketek és csele-
kedeteitek miatt. Szeressétek a nappalt, a világosságot! Ékesítsé-
tek fel magatokat hittel, szeretettel és igazsággal! Öltözzétek fel 
az Úr Jézus Krisztust, és ne szolgáljátok a testet, ne kövessétek a 
világ életmódját! Ha az Úrral jártok, védelem alatt lesztek. 

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 

„Egyébként pedig, testvéreim, 
ami igaz, ami tisztességes, ami 
igazságos, ami tiszta, ami sze-
retetre méltó, ami jó hírű, ha va-
lami nemes és dicséretes, azt 
vegyétek figyelembe! Amit ta-
nultatok és átvettetek, hallotta-
tok és láttatok is tőlem, azt te-
gyétek, és veletek lesz a bé-
kesség Istene.” (Fil 4:8-9)

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 


