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A Budai Baptista Gyülekezet lapja

Halleluja!
Az ősi szó gyökere
talán még akkor kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről,
amikor az Idő
még homály volt csak,
és a gondolatok
megformálatlanul
esedeztek Isten felé!
Talán
a bizonytalanság lökte ki
magából,
és a vágy
a bizonyosság után!
A sóhaj
szinte abban a pillanatban
ujjongó lüktetésbe fordult:
oldotta a félelem gócát,
és könnyű lett tőle a nehéz,
mintha valami emelné…
A látás tisztult,
a szem hártyáit
belülről
érte a fény!
Az ősi szógyökér kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről:
halleluja!
És azóta rezeg tőle a levegő,
és gyűrűzik
az Idő végtelenjén,
és arra készteti az embert
– ha újra rémíti a bizonytalanság –
hogy ma is kilehelje,
kiáltsa,
énekelje:
Halleluja!
Dicsőség Istennek!
Lukátsi Vilma

2017. szeptember

SOLI DEO GLORIA!

Egyedül Istené a dicsőség!–
avagy kinek adunk
dicsőséget?
A Soli Deo gloria latin kifejezés, egyike a reformátorok hittételeinek, jelentése: „Egyedül Istené a dicsőség”. Azt fejezi ki, hogy minden dicsőség
egyedül Istennek jár és nem az embereknek, és az emberi életünk célja
egyedül Isten dicsőítése. A Rm 11,36-ban ezt olvassuk: „Mert Ő tőle, Ő
általa és Ő rá nézve vannak mindenek, Övé a dicsőség mindörökké.
Ámen.”
Ez a jelmondat különösen Kálvin János példája nyomán lett a református egyház legfontosabb elvévé. Az egykori feljegyzések szerint Kálvin nemcsak vallotta ezt, hanem a jelmondat szerint is élt: szerény ember
volt, arra kérte a városi tanácsot, hogy halála után Genf temetőjében egy
jelöletlen sírba helyezzék a testét. Így akarta elérni, hogy az emberek ne
az ő személyére figyeljenek, hanem Istent dicsőítsék az általa végzettekért. Kálvin János sírhelye ma sem ismert, a genfi temetőben felállított
síremléket a 19. században állították. A jelmondat kezdőbetűivel jelölte
Bach és Händel is kéziratait, arra utalva ezzel, hogy amit tettek, azért
egyedül Istent illeti meg a dicsőség.
Isten dicsőségének hirdetése ma is fontos feladatunk, hiszen világunkban Isten dicsősége, dicsőítése nem, vagy csak másodlagos kérdés,
és minden az alkotó ember dicsőségéről, saját vágyainak megvalósításáról, sikereiről szól. Pedig földi életünk során az elért babérok előbb vagy
utóbb a porba hullnak, értelmüket vesztik, itt kell hagyni, múlandók. Elrettentő példa Heródes Agrippa király önistenítése, akit az Úrnak angyala
azért vert meg, mert nem Istennek adta a dicsőséget (ApCsel 12,23). Jól
ismert igék figyelmeztetnek, hogy ne legyünk hiú dicsőség-kívánók (Gal
5,26), és hogy semmit se cselekedjünk hiábavaló dicsőségből (Fil 2,3).
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sem. Isten dicsőítése az életem, hitem, felfogásom lényege, következménye; kifejezi, hogy mit jelent számomra Ő, egyben jelzés is a környezetem felé.
Az önvizsgálat során nem az a kérdés, hogy mit
gondolok önmagamról, hanem az, hogy az életem, a
magatartásom alapján környezetem – legyen az család,
iskola, munkahely, gyülekezet – mit gondol rólam. A
beszédem, az indulataim, magatartásom, vajon dicsőítik-e az Istent? A nélkülözésben élő embertársam dicsőséget ad-e Istennek azért, mert mellé álltam és segítettem? A feleségem, a férjem dicsőíti-e Őt azért, hogy én
lehetek a társa? Az elvégzett munkám miatt dicsőítik-e
Istent? A tanulásom, a tudásom, a szorgalmam, a szeretetem, a hűségem miatt dicsőítik-e Istent? Vagy csak arról van szó, hogy jól érzem magam, ha eredményesen
végzem a munkámat, ha az emberek elismerően bólogatnak, kifejezve ezzel, hogy ez igen, én kiváló ember
vagyok. Az Ige arra tanít, hogy az emberek: „lássák a ti
jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,16); és „a jócselekedeteitekből, ha látják
azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján” (1Pt
2,12); „dicsőítsék az Istent a ti Krisztus evangéliumát
valló engedelmességetekért” (?).
Dicsőítem-e Istent a fájdalomért, a szenvedésért? A
keresztért? A személyemet ért jó és rossz eseményért?
Ez igazolja hitelesen, hogy Isten gyermeke vagyok,
Uramnak hűséges, engedelmes követője.
Kedves olvasó, kedves testvérem! A reformátori
jelmondatra való emlékezés akkor éri el célját, ha készek vagyunk önvizsgálatot tartani arról, hogy a mi életünk dicsőíti-e Istent, vagy pedig nem. Jelszóvá vált-e
az életemben a reformátori hitvallás: „Egyedül Istené a
dicsőség!” ? Adja az Úr, hogy ez legyen saját életünk
jelszava is, hogy majd átvehessük Tőle a „dicsőségnek
hervadhatatlan koszorúját” (1Pt 5,4)!
Gulyás Jenő

Isten dicsősége
Isten dicsősége nem emberektől szerzett elismerés. A Szentírás szerint a dicsőség Istennek
elidegeníthetetlen
tulajdonsága,
amely már a világ teremtése előtt sajátja volt, és örökké
tart. A dicsőség (héber: „kabod”, görög: „doxa”) súlyt,
fontosságot, jó hírnevet, méltóságot jelent. Isten dicsőségének nagysága, tartalma az ember számára felfoghatatlan, érzékelhetetlen titok. Ő a kezdet és a vég, minden létező forrása és teremtője; oka és célja. „Bizony,
tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Rm 11,36)
Dicsőítem-e Istent?
Nemcsak most – amikor felidézzük a reformátori
jelmondatot és ezen keresztül emlékezünk a reformáció
eseményére –, hanem életünk nagy kérdése is ez, hogy
személy szerint én dicsőítem-e Istent?
Jézus az Istent dicsőítő magatartást így határozza
meg: „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok
gyümölcsöt teremjetek neki.” (Jn 15,8.) Pál apostol pedig így ír erről: „mindent az Isten dicsőségére
míveljetek” (1Kor 10,31).
Akkor dicsőítem Istent szavaimmal, cselekedeteimmel, amikor látják az emberek, hogy amit csinálok, azt
Istenre való tekintettel teszem, Ő indít rá, Ő adja a feltételeket, és nem magamat kívánom „fényezni”. Példa
előttünk Jézus, aki mindent azért cselekedett, hogy azok
által Isten dicsőítessék meg, és visszautasította a neki
szóló köszönetet, elismerést.
A félreértések elkerülése végett meg kell jegyezni,
hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy én Őt dicsőít-

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Isten veletek!
Július 2-án, az úrvacsorai istentisztelet végén búcsúzott el három évi
szolgálat után a gyülekezettől Kulcsár Tibor lelkipásztor és felesége,
Anikó.
A búcsúzáskor elhangzott igéből idézünk:
„Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel
és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat.
Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van
hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében.” (ApCsel 20:31-32)
Mi pedig ezzel az igével kívánjuk Isten áldását további életükre és
szolgálatukra: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek
másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.”
(1Kor 2,2)
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VELÜNK TÖRTÉNT

Jánoshalma – 2017
Amint a többiek is megérkeztek, mindenki rögtön a
Friss és nosztalgikus élmények színes kavalkádja. Egy
mondatban így tudnám leírni, milyen volt számomra az legjobb szobákat igyekezett elfoglalni. Ez kicsiként,
idei jánoshalmi gyerektábor. Igen. Jánoshalmi. Mi így emlékszem mindig a legizgalmasabb programok közé
mondjuk arra. Innen is megállapítható, ki az átutazó tartozott. Most is így volt. Igaz, most nem a szoba elvagy frissen betelepült; legtöbbször a „jánoshalmai” rendezése és nagysága foglalkoztatott igazán, hanem a
szobatársak. Végül a lehető legnagyobb szobába kerüljelzőt használja az illető… Csak érdekesség.
tem Uri Bogival,
Na, de viszÁdány Zsófival,
szakanyarodva a
Zsigovics Doritáborra,
hadd
nával és Olajos
osszam
meg,
Julival. Örültem
mitől is volt
nekik,
remek
olyan sokszínű
szobatársak
volez a néhány nap!
tak,
partnerek
A helyszín a
mindenben. FőBaráti Missziós
képp a délutáni
Centrum volt, a
csendes pihenőDél-Alföld egy
ben. Ezt nagyon
kisvárosának, az
értékeltem! Ezen
itt, Budán oly
kívül persze jókat
sokszor említett
beszélgettünk és
Jánoshalmának
sokat nevettünk
határában.
együtt egész héAmerre a szem
ten.
ellát, mindenfele
Napjaink összességében első blikkre sablonosak volélénkzöld búza- és napraforgótáblák, kisebb fás „foltak,
ám mindig tartogattak valami újat. Reggeli után
tokkal” tarkítva. Szóval vidék. Tökéletes egy nyári gyeénekelni
gyűltünk össze délelőtt egy tetőtéri közös terekhét lebonyolítására, na, már nemcsak a jó levegő és a
remben.
Ebben
Gulyás Csabi és felesége, Timi, valabiztonság, de a szeretetteljes házigazdák miatt is.
mint
gyermekeik
vezettek minket, de minden alkalomBayerék igazán „szentlelkes” emberek, szeretem őket.
Gyermekkorom óta ismeretségben vagyok velük, egy- mal akadtak lelkes önkéntesek, akik a gyermekdalok
részt a helyi gyülekezetből is, ahol én is felnevelked- mutogatásában jeleskedvén besegítettek nekik. Ezt követően korosztályok szerint
tem, másrészt pedig, mert korábcsoportokra oszolva dolgoztuk
ban én is többször vettem részt
fel, tanulmányoztuk a Bibliából
az általuk szervezett nyári táboIllés történetét. Én is kaptam
rokban. Ezért is volt nekem
egy csoportot; a középiskolásolyan kedves visszatérnem ide,
okkal és a hozzájuk csapódó
ahol annyit játszottam magam is,
felnőttekkel voltam. Családianem is olyan régen... Emellett
san voltunk, de remek hanguazonban izgalom is volt bennem,
latban teltek a délelőtti beszélmert most egészen máshogy jötgetéseink.
Fontos és komoly
tem ide. Kíváncsi voltam és tele
témákat érintettünk, igaz, nem
várakozással.
ragaszkodtunk
foggalElőször voltam Jánoshalmán a táborA csapat nagyobbik része,
körömmel
az
adott
napra
megban. Nagyon vártam, hogy odaérjünk.
vagyis rajtam kívül mindenki
adott
igerészhez,
igevershez,
de
A nyaralást strandolással kezdtük,
más vonattal, illetve autókkal érIsten
vezetett
minket
egész
héahol sokat pancsoltunk és békát is
kezett. Hála Istennek megúsztam
ten ebben is. Áldásos volt, hogy
fogtunk. Szerettem az éneklést, és az
a cipekedés és fárasztó utazás
a csoportunkban idősebbek,
esti sétákat. Mindennap tanultunk a
kellemetlenségeit; felpattantam a
édesapák is voltak, akik már
Bibliából. Gyorsan elrohant a hét.
kis biciklimre és eltekertem a tárégebb óta járnak az Úrral, és
Szeretnék jövő nyáron is elmenni!
borba, hiszen csak 15 percre laremek kérdéseket, válaszokat
kom onnan. Ez azért jól esett!
Nagy Hanna
hoztak a napi témában.
Otthon voltam.
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Ebéd után csapatjátékkal folytattuk a napot, melyről
Ádány Anna és Uri Imi gondoskodott. Mindig valamilyen furfangos feladvánnyal készültek, melyekről elsőre
azt gondoltam, hogy nagyon egyszerűek, de végül bebizonyosodott, hogy nem kis ügyesség kell hozzájuk.
A nap fénypontja természetesen szinte mindenki
számára a délutáni strandolás volt, melyet a nagyjából
10 km-re lévő Kunfehértón ejtett meg a népes csapat,
lehűtve magát a nagy hőségben. Bár volt egy igen szűk
réteg, mely a vízpart helyett az otthoni szunyókálást
preferálta inkább. Én is ide tartoztam…
Este aztán a víztől és naptól kifáradt, de még így is
nagyon élénk gyereksereg ült le a vacsoraasztalhoz. Az
ezután következő esti alkalom további mutogatással,
szalagokkal, színes léggömbökkel tarkított énekléssel,
az aznapi aranymondás és történet részleteinek felelevenítésével, visszakérdezésével folytatódott. Természetesen a hét során bármikor volt lehetőség felmondani
megtanult igeverseket Kati néninek, aki kedves mosolya mellett kis játékokkal, cukorkával jutalmazta a gyerekek szorgalmát. Az esték része volt továbbá egy folytatásos történet Narniáról, amit mindig érdeklődéssel
hallgattak kicsik és nagyok egyaránt.
A nagyobbacskák és a virgonc kisebbek is szerettek
éjszakába nyúlóan még játszani, beszélgetni, színezni a

kalandos narniai történet illusztrációit, szaladgálni vagy
éppen a hűsítő estében tenni egy sétát a búzatáblákba
torkolló úton.
Még egy kedves és számomra már rég elfeledett tradíciót elevenített fel a héten az ún. „angyalkázás”,
melynek lényege, hogy a hét során egy személyt, akinek a nevét kihúztuk, lepjünk meg valamilyen aprósággal, akár többször is. Ez is az izgalmasabb programok
közé tartozott, szinte mindenki ettől zsongott: „Te tudod ki az angyalkád?” „Mit adjak XY-nak szerintetek?”
– hangoztak el napi szinten az ilyen és ezekhez hasonló
kérdések.
A hetet végül egy rejtélyes nyomozással zártuk,
mely, ha eddig nem rázódtak össze a csapatok, akkor
most megtette a hatását. Volt minden: vandálok, elrejtett tárgyak, bizonyítékok, különböző nyomozási helyszínek és persze tettes is, akinek kilétére a bíróságon
derült fény.
Ilyen hetet töltöttünk el tehát együtt Jánoshalmán
idén nyáron. Remélem, a következő évben is részt tudok venni. Már vannak ötleteim, mit csinálhatnánk a fiatalokkal a kiscsoportban…
Nagy-Lukács Doroti

IFInyaralás – 2017
koztunk. Be kell valljam, hogy ezek nagyon jók voltak,
de nekem néhányszor kimaradtak (ifitáborban gyakran
még hajnali 8:30-kor is embert próbáló küldetés felkelni..., nemhogy 8:00-kor). Reggeli után következett az
úgynevezett
„nagy alkalom”
– azon a három
napon, amiken
volt ilyen, olyan
dolgokat beszéltünk meg a Biblia
tükrében,
mint például a
gyógyulás, a hatalom és a pénz
kezelése, és a
szellemi
harc.
Miután déltájban
megebédeltünk,
általában lementünk a partra, és fürdőztünk. Hazajövetel után megettük
a finom vacsorát, és esti áhítatra gyűltünk össze, a következő „programpont” pedig a szabadfoglalkozás volt.
Az énekek – amiket az áhítatokon „zengtünk” –
szintén meghitt pillanatokat nyújtottak Isten hatalmának
és kegyelmének átérzésére.

Idén augusztus 8 és 15 között mentünk el ifjúságostul
táborozni Balatonszemesre – a déli partra. A létszám
napról napra változott – érkeztek és távoztak a résztvevők –, de a szervezők rugalmasan kezelték az ilyesmiket. Most a
szemináriumokkal sikerült
meglepniük
minket: ezeken
gyakorlati dolgokkal foglalkoztunk
(én
például a vita-,
majd a családpszichológiai
szemináriumon
voltam, de ezeken kívül is sok
választási lehetőség kínálkozott még), és különböző időpontokban kerültek megrendezésre reggeli és vacsora között. A tábornak két fő
célja volt: mélyíteni a kapcsolatunkat Istennel, és építeni a közösséget.
A Jézusra-figyelés – mint a legfőbb cél – döntően
meghatározta napjainkat: minden reggel volt egy kis videó, amit szobánként végignéztünk, utána pedig imád4
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A közösségépítés – mint második fő cél – szintén tág
cselekvési palettával rendelkezett. Főleg úgy, hogy sok
embert még alig ismertem: de az angyalkázás kiváló lehetőségnek bizonyult, és emellett még bőven volt alkalmunk játszani is: mind a Balaton-parton, mind az esti szabadidő folyamán (amely alatt volt idő filmnézésre
is). Úgy gondolom, a közös étkezések szintén a „közös-

ségépítés-kategóriába” tartoztak – ezúton is köszönjük a
finom falatokat!
Az egyik napon csapatunk kirándulást tett, amely során
volt sok séta az erdőben, és csapatverseny meg játék is.
Ezúton is köszönjük Istennek, a gyülekezetnek és a
szervezőknek a lehetőséget!
Uri Benjámin

„Valami új született” – MABAVIT 2017
Nyilván nem titok, hogy számomra sarkalatos pont a
gyülekezeti zenélés, és elég erős ellenérzéseim vannak –
apa szavaival élve – a tinglitangli zenékkel kapcsolatban.
Arra számítottam, hogy a zenélés is alapvetően nagyon
„újhullámos” lesz a hétvégén – hát nem volt az, mondjuk
80%-ban. Mike Sámuel lelkipásztor és csapata sokat zenélt a hétvégén, és rengeteg olyan éneket hoztak, amik
nagyon közel állnak a szívemhez. Olyan nagyszerű élmény volt bekapcsolódni az éneklésbe! Jó volt, hogy Isten gondoskodott arról, hogy ne keserű szájízzel üljem
végig ezeket a programpontokat, hanem részese lehettem
annak, amit minden énekkaros ismer: a közös éneklés
felemelő élményének. Egy híres zeneszerző mondta,
hogy nincsen intimebb és közösségibb dolog az éneklésnél: hiszen még levegőt is egyszerre veszünk… Szóval jó
volt látni és hallani, hogy igenis vannak még olyanok,
akiknek nem minden az újdonság, és tudják, hogy ami jó
zene, az 20-30-100 év múlva is jó zene.
Ezzel kapcsolatos a szombat délelőtti komolyzenei
alkalom élménye is: nagyjából 10-szer annyian vettek
részt rajta, mint én számítottam volna rá a fenti okokból
kiindulva. Rengeteg erdélyi testvérünk jött el, és velük
az összes létező hangszer is – elképesztő volt látni,
hogy voltak, akik több száz kilométer utazásba még
belepasszintották a sokszor nem éppen kis helyet elfoglaló hangszerüket is azért a három órás alkalomért…
Sok közös énekkari éneket énekeltünk nagyjából 400an együtt, és az egyes énekkarok közül többen különkülön is énekeltek pár éneket, amikkel kimondottan erre
az alkalomra készültek. Hallgathattunk szólóéneket is,
fúvószenekart, kamarazenekart, orgonát, és egy számomra már kuriózumnak számító zenei felállást: egy
mandolinzenekart . Hát őket aztán nagy élmény volt
hallgatni! Én már később születtem annál, mintsem
hogy a gyülekezetben is részese lehettem volna ennek.
És az a lelkesedés, ahogy az összes résztvevő a legjobb
tudása szerint énekelt vagy játszott a hangszerén, engem is magával ragadott. Hálás vagyok azért, hogy ennek tanúja lehettem.
Szombat este és vasárnap délelőtt a Baptista Világszövetség elnöke, Paul Msiza volt az igehirdető, aki
dél-afrikai származású, és jó nagy hangja van . Angolul beszélt, és Bukovszky Ákos tolmácsolta – előtte le a
kalappal, mert Paul nem sok időt hagyott neki a fordításra, akkora lendülettel beszélt . (Kerekedtek is ebből

Idén rendezték meg negyedszer a Magyar Baptisták Világtalálkozóját, és a helyszínnek Debrecen városa adott
otthont. Én két okból voltam jelen: egyrészt pár hónapja
a Harmat Kiadónál dolgozom, és az ilyen nagyobb lélegzetvételű rendezvényeken jelen szokott lenni a kiadó, hogy aki szívesen vásárol helyben könyveket, az
megtehesse; másrészt a szombat délelőtti komolyzenei
alkalmat többek között a Központi énekkar karnagya,
Oláh Gábor vezette, és megkérte a központis énekeseket, hogy aki teheti, az legyen jelen, hogy minél többen
énekelhessünk és zenélhessünk közösen.
Három napos volt az alkalom, és rengeteg élményt
szereztem a hétvége alatt. Több szempontból is érdekes
volt részt venni a Mabaviten – mivel az alkalom össze
volt kötve az éves baptista ifjúsági táborral, így rengeteg fiatal is részt vett rajta, ezen felül pedig szerte a világból jöttek „haza” a magyar baptisták, hogy találkozhassanak egymással és Istennel. Ugyanakkor született
baptistaként (ugyebár tudjuk, hogy Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek… de talán jól érthető a
kifejezés ) elég sok fenntartással viszonyulok a hasonló alkalmakhoz, mivel azért az ember kap hidegetmeleget a lelki testvéreitől is – főleg tőlük… Így igyekeztem objektívan hozzáállni a hétvégéhez, és úgy érkeztem, hogy elsősorban a munkámat végezzem jókedvűen, és Pál intését figyelembe véve: „jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek” (Ef
6,7). Jól tettem, hogy így érkeztem, mert voltak természetesen dolgok, amik szerintem nem voltak feltétlenül
szükségesek vagy jók abban a formában, ahogy a hétvégén történtek, de ezeket egész könnyen ki tudtam
zárni, és sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az élményeimben a jó és az örömteli.
A hétvége során rengeteg ismerőssel, baráttal és rokonnal találkoztam, jó volt beszélgetni közülük sokakkal akár csak néhány percet is, és megmelengette a szívemet, amikor őszinte örömöt láttam az arcukon, hogy
összefutottak velem. „Kis hópelyhek az örömök” – írta
Reményik Sándor. Igaza volt.
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dult hátra, és rögtön alá is íratta a könyvet, ha már úgyis
ott volt Lajos .

vicces helyzetek – pl. egyszer leesett Paul mikrofonja,
akkora vehemenciával gesztikulált, mire Ákos megjegyezte, hogy ezeket a mikrofonokat nem dél-afrikaiakra
tervezték… Hát igen, mi magyarok nem gyakran szoktunk ennyire lendületesen és lelkesedéssel beszélni a
Megváltóról.) Nagyon hangsúlyozta, hogy életünkre
nem az a megoldás, ha egyesével nekiállunk „kigyomlálni” a bűnöket, hanem a gyökerét, a probléma forrását
gyomláljuk ki, és erre csak Jézus képes az életünkben, ő
az, aki új életet tud adni. Ami nekem mégis leginkább
megragadta a figyelmemet, az a „sónak lenni a világban” üzenete volt. Saját szavaimmal megfogalmazva:
képzeljünk el egy húslevest só nélkül… Brrr. Na így
kellene megjelennünk a világban! Hogy az emberek
úgy örüljenek nekünk, mint amikor mi örülünk annak,
hogy meg tudjuk sózni a húslevest. Én mindent elég sósan szoktam enni, úgyhogy nagyon át tudom érezni ennek az igeversnek, ennek a metaforának az üzenetét. Jézus azért tudta mit beszél…
Még egy mozzanatot emelnék ki: biztosan sokan
hallottak már Boros Lajosról, aki a börtönben tért meg,
és pár éve szabadult – azóta gyakorlatilag megállás nélkül járja az országot, és viszi az örömhírt, hogy mit is
jelent az igazi szabadulás, hogy rácsok mögött is lehet
szabad az ember… A Mabaviten a szombat esti alkalmon is mondott pár gondolatot az egybegyűlteknek, és
nekem mindig „kiakad a kegyelemmérőm”, amikor őt
hallgatom, vagy szóba kerül a megtérése. Életrajzi
könyve idén jelent meg a Harmatnál, és rengetegen érdeklődtek és érdeklődnek a könyv iránt – a Mabaviten
sem volt ez máshogy, főleg miután a színpadon is láthatták, hallhatták. Őszinte lelkesedéssel és fáradhatatlanul fogadta a vele beszélgetni vágyókat, vagy a könyvét
dedikáltatni akarókat a Harmat standjánál, mindenkihez
szeretettel és örömmel fordult oda. Jó élmény volt ezt
nekem közvetlen közelről látni, és az kimondottan vicces volt, amikor valaki épp megvette Lajos könyvét, és
szóltam neki, hogy egyébként a szerző mögötte épp vizet iszik, mire a kedves vásárló teljes döbbenettel for-

A hétvége munkaoldalról volt az egyik legnagyobb élmény: számomra örömet jelent, amikor odajönnek az
emberek a könyveinket megnézni, és tudok velük beszélgetni pár mondatot. Lassan kezdem megismerni a kiadónk könyveit, néhányat már el is olvastam. Ez a saját
életemben is hasznomra van, de emellett abban is segített, amikor egy hölgy egy barátjának keresett könyvet,
és tudtam segíteni. Az illető pont olyan könyvet keresett,
amilyet akkor olvastam, és így nemcsak mások véleménye alapján tudtam ajánlani a könyvet, hanem saját élményből fakadóan is. „Kis hópelyhek az örömök”… Persze fárasztó is volt jó néhány órán keresztül ott lenni, figyelni, segíteni, összeadni a könyvek árát, de az élmény
bőven kárpótolt. Ami külön hálaok: kint nagyjából 42-43
fokok voltak egész hétvégén, de bent volt légkondi. Óriási kiváltságként éltük meg, az biztos…
A hétvége nagy tanulsága volt számomra, hogy érdemes nyitott szívvel érkezni, és hagyni, hogy a lelki
szűrőmön csak a jó dolgok akadjanak fenn. Remélem,
hogy a fenti pár sorral át tudtam adni az örömöt és a
lelkesedést, amit én tapasztaltam meg ez alatt a rövid,
de annál tartalmasabb három nap alatt.
Kalla Szilvi

Búcsúzik a nyár
Eljött az aranytollú nyár:
óriás költözőmadár.

Illat, íz áradt hegyre, kertre,
a kalászokat megérlelte,
hogy bő gyümölcs, gabona, zöldség
a kamránk, pincénk teletöltsék.

Kotlóként ült a zsenge tájra,
országokat fedett be szárnya.
Melegítette a vidéket,
nevelt zöld-pelyhes csemetéket.
A fák gyönyörű lombot hoztak,
a nagy vizek meglangyosodtak.

Így búcsúzik most: emberek,
én már vándorútra kelek.
Terítve a föld minden jóval,
esztendei útravalóval.
Kincseimet itthagyom néktek:

Pihentetett, dalolt, fürösztött.
A virágokba mézet töltött.

bátran vághattok ősznek, télnek,
kibírjátok, míg visszatérek.
Bódás János
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ISMERJÜK EGYMÁST?
A fenti kérdésre nagy valószínűséggel azt válaszolhatjuk, hogy nem. Vagy inkább úgy, hogy még nem.
De itt a jó alkalom, hogy Kotán Béla testvért, és feleségét, Jolit – már most, szolgálatuk elején ilyen módon is megismerjük. Őszinte válaszaikat olvasva, remélem, hogy ez az interjú jó alap és kiindulópont
lesz a gyülekezet és pásztorának együttmunkálkodásához!
Ez ajándék volt a számomra. Kortársaimmal együtt ismerkedtünk a Bibliával és a gyülekezettel. Egy-egy karácsonynak a légköre meghatott. A bibliakör tetszett,
szívesen mentem, mert Györgyike, Erdélyi Sebestyén
felesége nagyon kedves volt. Visszaemlékezve nem
voltak barátaim a néhány fiatal között, és az idősebbekhez sem kerültem közel. Biztos az én szívemmel volt a
baj, de nem találtam vonzó, szerető embert. Az alkalmakat, különösen az ünnepeket nagyon hosszúnak éreztem. Az egyik testvér, Balázs bácsi még nyolcvan évesen is felállt minden igehirdetés után, és legalább negyed órát még hozzáprédikált.
Joli: Kis gyülekezetben nőttem fel, alig
voltak korombeli társak, így nem is volt
bibliaköröm, ifjúsági
alkalom sem, Isten
szeretete és kegyelme
tartott mégis a gyülekezetben.
Nagyon
kedves
emlékem gyerekként,
hogy Révész Sándor
bácsi szerette a gyerekeket, és amikor
megérkezett a gyülekezetbe, mindig magasra fölemelt,
így mutatta ki szeretetét.
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által
történt a bemerítésetek?
Béla: Tizennégy évesen Szentesen kezdtem el a dísznövénytermesztő szakközépiskolát. Természetesen kollégiumba költöztem. Egy hónapban egyszer mehettem
haza, mert az anyagiak nem engedték meg. Hétvégeken
elmentem dolgozni kertészekhez fóliába, hogy legyen
egy kis zsebpénzem. Máskor elmentem az osztálytársakkal kocsmába beszélgetni. A lányokkal való bűntől
Isten védett meg, pedig vágytam arra, hogy én is járjak
valakivel, mint az osztálytársaim.
Fiatalon én is át akartam élni vágyaim beteljesülését,
boldog akartam lenni. Úgy éreztem, hogy bizonyos határig elmehetek a vágyak kielégítése terén, de megtapasztaltam, hogy nem volt erőm megállni a magam által
kitűzött határoknál. Valami nagy erő kapott fel olyankor és sodort magával, hogy olyanokat tegyek, amit ha
tudnának rólam az emberek, soha nem hallgatnának
meg. Ezek életem rossz, szégyellni való titkai. Jóllehet
az emberek nem tudnak róluk, én tudom, és eljutottam

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és
milyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek,
testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek?
Béla: Elsőszülött vagyok, és van öt testvérem, a két
utolsó húsz évvel fiatalabb, mint én. Szüleimtől örököltem az alakomat, természetemet, jellememet, képességeimet, lelki alkatomat, és nem lettem tökéletes. Kaptam sok erőtlenséget, jó és rossz vágyakat. Amikor még
nem is tudtam magamról, Budapesten megszülettem
1966-ban. Gyálon laktunk, aztán egy Szabolcs-megyei
faluba, Tuzsérra költöztünk. Ott jártam
óvodába, és már akkor
tudtam
veszekedni,
verekedni, engedetlenkedni, lopni, hazudni, elszökni otthonról. Jártam iskolába, és minden vasárnap kétszer imaházba.
Volt, amikor volt
kedvem hozzá, volt,
amikor nem. Néha sokat jelentett, hogy tudok egy élő, teremtő
Istenről, máskor roszszul esett, hogy viselnem kellett a nagyvilágban annak
az ismeretnek a szégyenét és a következményét, ami
még nem is volt az enyém igazán. A szüleim nem akartak engedni moziba, farsangra, osztály diszkóba, én pedig vágytam és elfogadott akartam lenni az iskolatársak
között. Élveztem a geometria, a biológia sikereit és féltem a kémia kudarcaitól. Bosszús lettem Istenre, mert
pont nyáron csípett meg egy darázs, és hetekig kötözésre jártam a karommal a Tisza-part helyett.
Joli: 1967. december 9-én születtem Hajdúszoboszlón,
baptista, hívő családba. Édesapám olajbányász volt, két
hétig dolgozott, majd rövid ideig volt csak itthon, és
sokszor hiányzott nekünk. Így édesanyám kísérte figyelemmel a mindennapjainkat, otthon volt velünk. Egy
nővérem és egy bátyám van, velük most is szoros a
kapcsolatom. Gyermekéveimet Tetétlen kis községében
éltem, majd hét évesen Kabára költöztünk.
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy
éreztétek gyerekként, majd ifjúként magatokat a
gyülekezetben?
Béla: Szüleim hívő emberek voltak, és a családunk a
Tuzséri Baptista Gyülekezetbe járt. Már gyerekkoromban hittem, hogy Isten létezik, és Ő teremtette a világot.
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érettségizetteket keresett művezetői tanfolyam elvégzésére. Két éves, komoly tanulás volt gyakorlattal faipari,
fafeldolgozó területen. Nagyon megszerettem. Végül
művezető lettem. Negyven ember munkáját kellett
szervezni, irányítani. Rövid időn belül kiderült, hogy jól
bánok az emberekkel. Megszerettem a húsz éve fűrészelőket.
Joli: Középiskolába Hajdúszoboszlóra jártam a Hőgyes
Endre gimnáziumba. Műszaki rajzoló képesítést kaptam, ez a szakma ma már nem létezik.  Érettségi után
a kabai cukorgyárban kezdtem el dolgozni, az anyagosztályon. Miután férjhez mentem, Tuzsérra költöztünk,
így megszűnt a munkaviszonyom. Gyermekeim születtek és az anyasági idő eltelte után Őrbottyánban egy keresztyén vállalkozó házaspárnál dolgoztam irodában.
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a
gyülekezet tagjai lettetek?
Béla: Amikor Kabára költöztünk, az ottani gyülekezetben
sok lelki növekedést adott nekem Isten. Megkértek a testvérek először imaóra-vezetésre, aztán istentiszteletek vezetésére. Ebből is következett, hogy egyre jobban megszerettem az Igét, egyre jobban akartam érteni. Élmény volt a
hívő élet, a szolgálat és a közösség. Elöljáró és igehirdető
lettem a körzetben tíz év alatt. A cukorgyárban sok éjszakát beszélgettünk át a munkatársaimmal a hitről.
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? Hogyan indult közös életetek?
Béla: A lelki növekedésemet segítették az ifjúsági táborok és az új barátságok. Egyik kabai barátomat látogattam meg, amikor találkoztam a húgával. Az ismerkedés
útján már tudatosan, Istent kérdezve haladtam. A legfontosabb az volt, hogy csakis hívő lány legyen a feleségem. A házasságkötésünk 1990-ben volt, féléves kapcsolat után. Tuzséron kezdtük a közös életünket, majd
egy év után Kabára költöztünk. Építettünk egy családi
házat. Kiderült, hogy jó kézügyességem van zsaluzni,
betonozni, ajtót, ablakot, falat festeni, burkolni, járdát
építeni. Megszületett Péter, az elsőszülött fiúnk 1992ben. Közben elvégeztem munkanélküliként egy számítógép kezelő tanfolyamot, aztán magam szakállára egy
nehézpótkocsi vezetői engedélyt szereztem a meglévő
hivatásos jogosítványaim mellé. Péter után szerettünk
volna még gyerekeket és imádkoztunk értük. Hat év
múlva ikrek születtek: Jonatán és Dorottya. Akkor lettem a cukorgyárban először segédmunkás, majd rendész-portás sok éjszakázással.
– Béla, hogyan szembesültél Isten elhívásával a lelkipásztori szolgálatra? Hogy élted ezt meg, mi zajlott le benned? Milyen élményekkel gazdagodtál a
teológiai évek alatt?
A hívő életem folyamán Isten elkezdett velem beszélgetni arról, hogy elhív engem lelkipásztornak. Megértettem, és vágytam neki engedelmeskedni. Amikor elmondtam a feleségemnek, ő nem akarta. Tudtam, hogyha benne nem végzi el Isten, akkor én sem megyek to-

addig a felismerésig, hogy Isten is tudja. Ezt azelőtt is
sejtettem. Az, hogy én rendszeresen imaházba jártam és
jó tanításokat hallottam, nem őrzött meg a bajtól, csak
fékezte életemben a rosszat.
Amikor befejeztem a középiskolát, azon a nyáron
Tahiban voltunk páran a gyülekezetből. Hazaérve volt,
aki szeretett volna bemerítkezni. Engem is sokat nyaggattak. Ez inkább akadályozott, mint segített volna. Azt
tudtam, hogy emberek kedvére nem teszem meg. De azt
is átgondoltam, hogy miattuk nem maradok ki, pedig
majdnem így történt. Sok töprengés után bemerítkeztem
1984-ben. Fülep Sándor bácsi volt a lelkipásztorom. Ez
döntés volt arról, hogy hívő ember szeretnék lenni, hívő
feleséget és családot szeretnék, tehát választottam egy
hívő életmódot. Ez egy nagyon éretlen, gyenge döntés
volt, még én is így éreztem. Bárcsak lett volna valaki,
aki igazán ismert volna lelkileg, segített volna Isten szerint látni magamat, nagyon szeretve, de világossá tette
volna előttem, hol tartok, hogy kell megtérni, hogy születhetek újjá, hogy kaphatok Isten Lelkéből stb. Nagyon
hiányoztak az alapok.
Isten hagyta, hogy megvalósítsam a hívő életet. Eltelt néhány év, és kiderült, hogy nem sok minden valósult meg a szent életből. Egy szilveszterkor az istentisztelet után nagy nehezen elengedett apukám egy házibuliba. Onnan hazafelé rácsodálkoztam a behavazott, reggeli tájra, és az, Aki behavazta, elkezdett velem beszélgetni arról a sikerülni nem akaró hívő életről, vagyis a
bűneimről. Most már vágytam a szent életre. Akkor értettem meg igazán, hogy helyettem halt meg Jézus, az
én bűneimnek, rosszaságaimnak itta meg a levét. Akkor
világosodott meg bennem, hogy miből is akart engem
megváltani, amikor meghalt a kereszten. Most már tudatosan odaadtam az életemet neki, és elkezdett megvalósulni a szent élet. Új életet kaptam. Hogyan is tapasztalhatnánk Isten kegyelmét, ha nem lennének hibáink?
Akkor lettem boldog hívő, a bemerítés után négy évvel.
Akkor kezdődött a személyes kapcsolatom Jézussal. Akkor kezdtem el imaházba járni hétköznap is. Valahogy
vonzott Isten, elkezdtem érezni a jelenlétét, olyan énekek
érték el a szívemet, amit addig csak szájjal énekeltem.
Szolgálni még nem szolgáltam, de nem is bíztattak.
Joli: Egy ifjúsági konferencián tértem meg, egy délutáni szemináriumi beszélgetés alatt. A János 3:16-ról volt
szó. Sokat hallottam már ezt az igét, de azon a délutánon vált személyessé. Idős Szilágyi Sándor által
merítkeztem be Hajdúszoboszlón, 1985 pünkösdjén.
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát
tanultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken?
Béla: A középiskola elvégzése után a tuzséri fatelepen
dolgoztam, mint kertész. Beosztottak egy leszázalékolt
vasbetonszerelő mellé locsolni, füvet nyírni, és ő keresett több pénzt. Nagyon fájt, hogy ezért kellett nekem
érettségizni, hogy ilyen sokra vigyem. Nem láttam az
élet értelmét, célját. Még pénzt gyűjteni sem tudtam,
mert haza kellett adni. Talán két év elteltével a vállalat
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segíteni tudtunk. Aztán megtért a tanuló, a drogos, az autószerelő, az édesanya, a feleség. Ez sok örömet hozott a
gyülekezetbe. Néha négy-öt éves barátság is kell amíg
valaki megtér. Az istentiszteletek légköre is változott.
Öt éve született az a törvény, hogy az iskolákban kötelező a hit- és erkölcstan. Az iskola levelet küldött a
gyülekezetünknek, hogy vállaljuk-e? Én soha nem éreztem képességet arra, hogy ilyen rendszerben tanítsak,
osztályozzak, naplót vezessek, tanárokkal kapcsolatot
tartsak, de Isten indított. Akkor még nem tudhattam,
hogy külsősök is hozzánk iratkoznak, és hogy így lesznek további barátaim, családok és tanárok. Életem
egyik legszebb munkája lett. Amikor elhívott az Úr Budára, nagyon nehéz szívvel engedem át a majdani pásztor kezébe. Addig is mindenben segítem őket.
Joli: Kiskőrösön a női körben tevékenykedtem. Az ikrek
még nagyon kicsik voltak, és teljes időmet kitöltötte a nevelésük. Kiskőrös nagy gyülekezet volt, sok gyermekes
család volt, és sok időt töltöttünk velük, illetve a gyerekek
rengeteget játszottak együtt. Még ma is jó barátaink, és
nagyon jó emlék számunkra a velük töltött idő. Nagyon
kedves emberek voltak, és szerették a családunkat.
Őrbottyánban bibliakörös tanító voltam évekig. Anno működött énekkar, amiben énekeltem. Az utóbbi
években női imakörök során sok áldást kaptunk Istentől; tartalmas, lelki beszélgetések voltak. Pár éve a dicsőítő csapatban énekeltem, nagyon szeretem dicsérni
az Urat, és minden imádó dal a kedvenceim közé tartozik. Jól éreztem magam Őrbottyánban.
– Joli, hogyan nevelt-nevel Isten téged, abban hogy
lelkipásztorné lettél/vagy?
Amikor a férjem mobilpásztor lett, elfogadtam az új
helyzetet. Azonban amikor Kiskőrösre kellett költöznünk, azt nehezebben tudtam elfogadni. A szüleim és
testvéreim közelsége nagyon jó volt Kabán, és tőlük elszakadni fájdalmas volt. De segítőtárs vagyok Béla
mellett, és az elhívást ő kapta.
– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben?
Béla: Az építkezés után nem volt munkám, így el kellett vállalni egy gazdánál a tyúkok etetését, trágyázását.
Nehéz, büdös, nem nekem való munka volt, de akinek
családja van, kötelessége értük bármit vállalni.
Őrbottyánban tragédiákat is megéltünk. Egy három
éves kislány belecsúszott a medencébe a nyaralás végén, és bár segítettek neki, de egy hónap kóma után
meghalt. Erőteljesen vezetett akkor engem Jézus, átéltem mit jelent mindenkivel szemben prófétai kijelentést
kapni. Máskor egy férfitestvérrel dolgoztunk a tetőépítésen, amikor leesett, és ő is meghalt. Ezekben nehéz
volt szolgálni a családok felé.
Joli: Hitpróba: keresztyéneknél dolgoztam és sok esetben próbára volt téve a hitem, a türelmem. Több esetben kihasználták a keresztyén mivoltomat, és békességgel kellett ezt elhordoznom.

vább. Mivel teológiánkon a lelkipásztor-képzés csak
nappali tagozaton folyt, nekem a misszió-szakon volt
lehetőségem levelezőn tanulni, munka mellett, mert a
családomat nem akartam otthon hagyni, és dolgoznom
is kellett, mert a házépítéshez hitelt vettünk fel. A miszszió-iskolát befejezve, egy mobilpásztori szolgálatra
nyílt lehetőség. Ebben mellettem állt a feleségem, mivel
otthon lakhattunk, kaptam egy szolgálati autót, és csak
esténként kellett elmennem. Mintegy fél évig jártam a
gyülekezeteket, és hirdettem az igét, ahol csak szükség
volt erre. Sok testvért és sok gyülekezet életét ismertem
meg. Így hívtak meg Kiskőrösre is egy hétvégére, aztán
ebből két éves igehirdetői szolgálat lett. Isten elvégezte
a feleségemben is, hogy most már együtt szolgáljunk.
– Látjuk, hogy Isten három gyermekkel ajándékozott meg benneteket. Milyen volt az ő családba érkezésük, hogyan teltek a gyermekéveik, mik lettek,
hogy nagyok lettek?
Béla: Kabán jó családi kapcsolatokat éltünk meg, a
gyermekeink és az unokatestvéreik nagyon szerették
egymást, ami mai napig is tart. Péter másodikos volt,
amikor először költöztünk Kiskőrösre októberben. Neki
nehéz volt otthagyni a barátját, az unokatestvéreket. Aztán ezt negyedikesként már kicsit könnyebben élte meg,
amikor Őrbottyánba mentünk. Az ikrek akkor óvodások
voltak. Tulajdonképpen Őrbottyánban nőttek fel. Gödöllőre jártak a református Líceumba. Péter aztán a Műszaki Egyetemen mester fokon végzett vegyészmérnök
szakon, és a Bosch-nál dolgozik egy éve. Jonatán egy
újpesti rajziskolában tanul, grafikus szeretne lenni. Dorottya biomérnöknek tanul szintén a BME-n.
Legnagyobb örömöm, hogy a családommal együtt
keressük Istent. Péter és Dorottya bemerítkezett 2015ben, de Jonatán szívében is erőteljes munkát végez az Úr.
– Mely gyülekezetekben szolgáltatok? Milyen emlékeitek vannak az ott eltöltött időszakról?
Béla: Kiskőrösön egy pásztor nélküli, nagyon feszült
helyzetben kellett szeretni, szolgálni, békességet szerezni. Talán Isten megpróbálta a türelmemet, és megpróbálta teherbíró képességeim határait. Amikor az a
gyülekezet jónak látta pásztort hívni, engem elengedtek.
Volt választási lehetőségem, és Őrbottyánba vezetett az
Úr. Ott kellett beiratkoznom még két évre a teológiára,
lelkipásztori szakra, hogy „rendes” lelkipásztor legyek.
Bár könnyített volt az órarendem, nehéz volt még egyszer a szigorlatokat megcsinálni, vizsgázni, másik szakdolgozatot írni. Sikerült minden, és felavattak lelkipásztorrá. Tizenhat évet töltöttünk ott. Egy idő után barátaim lettek a környéken, azok néhányan megtértek, beépültek a gyülekezetbe, hozták a barátaikat, és elindult
egy örömteli folyamat. Olyan emberek jöttek közénk,
akik azelőtt nem jártak templomba, nem imádkoztak,
nem hittek Istenben. Valahogy mégis érdeklődés támadt
a szívükben, bátorságot nyertek és jöttek keresni az ismeretlen Istent, mintha tudták volna, hogy Jézus gyülekezetében megtalálják a válaszokat és Isten jelenlétét. Ő
pedig megajándékozta őket hittel. Mi csak ébreszteni,
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– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az?
Béla: Hóseás könyve: Isten mint férfi érthetetlenül hűségesen szereti a parázna természetű asszonyát. Gedeon
története: emberi történet mélységes mondanivalóval a
felszín alatt. A samáriai asszony: ahogy Jézus a Szentlélekre támaszkodva vezeti, tereli a beszélgetés fonalát. A
házasságtörő asszony: ahogy Jézus elé dobják a teremtményét, és nem akarja elítélni.
Szeretem az Istent imádó énekeket, különösen
együtt, teljes szívből énekelni a zenészekkel, a gyülekezettel. Isten jelenlétét érzem akkor.
Joli: Nincs kedvenc igeversem. Szeretem Linda Dillow
könyveit. Minden olyan dalt szeretek, amellyel Istent
lehet imádni.
– Hogyan vezetett benneteket Isten abban, hogy ide,
Budára jöjjetek szolgálni? Milyen terveitek vannak?
Béla: Amikor az ikrek felvételiztek a hatosztályos gimnáziumba, azért imádkoztunk, hogy akkor vegyék fel
őket, ha az az Ő akarata, hiszen már átlag felett, kilenc
éve voltunk Őrbottyánban. Isten megadta azt a kegyelmet, hogy végig tanulhatták és együtt maradhatott a
családunk. A suli befejezése egyfajta felszabadultságot
adott számunkra egy estleges továbblépésre. Sokat gondolkodva, kerestem Isten tervét, de csendben volt az ég.
Várakozva arra jutottam, hogy feliratkozom a mozdulni
kész lelkipásztorok listájára, hátha ezen keresztül vezet
az Úr. Így kaptam a felkérést Budáról.
Éppen a tanév végére nagy kapu nyílott Őrbottyánban, és ez nehezítette a kérdést, hogy el kell-e menni.
Kettős imádság született meg a lelkemben. Egyrészt,
hogy ha nem Budára kell mennem, akkor ne hívjanak
meg. Arra Istennek van hatalma, hogy egy gyülekezet,
amelyik lelkipásztort szeretne hívni, az én esetemben
mégse tegye meg. Másrészt, amikor megtörtént a hívás,
ha mégsem kell elmennem Őrbottyánból, akkor ne engedjenek el. Hátha valaki kezdeményezi önszántából a
maradásomat, és a gyülekezet is úgy döntene. Két hetet
adtam erre. Így esett, hogy a budaiak hívtak, az őrbottyániak pedig nem tartóztattak. Így született a meggyőződésem.
A feleségem és gyermekeim nem voltak elvárással
felém, ezzel könnyítettek a terhemen. Mindeddig nagyon jó családi hátteret biztosítottak nekem, hogy nyugodtan, örömmel szolgáljak. Ezt mindig nagyon köszönöm nekik. Úgy érzem magam, mint egy ejtőernyős,
akit kidobtak valahova, hogy végezze el a küldetését.
Nincsenek terveink, egyszerűen élni akarjuk személyes,
családi, gyülekezeti életünket Krisztusban: felszabadultan, örömmel, reménységgel, bátran. Hisszük, hogy Jézus beszerkeszt minket a gyülekezetbe, vezetni fog
minket, és kölcsönösen használni fog egymás életében.
Amit az elejétől kezdve tudatosan szeretnék tenni: minél több barátot gyűjteni a gyülekezeten kívülről, pedig
nem ismerek senkit a környéken.
Boldog ember vagyok, egy boldog család vezetője.
Isten embere vagyok, és Neki szolgálok. Lelkipásztor,
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aki szívesen segít másokat Istenhez. Ez életem legjobb
elfoglaltsága, öröme. Azt mondom, amit az élő Isten
üzen akár gyerekeknek, akár nagyoknak. Szeretem úgy
elmagyarázni a Bibliát, hogy mindenki megértse. Ha
átmegy a szívükbe – márpedig átmegy – életváltozás
lesz belőle, és boldogok lesznek, mint én. A jó hírt szívesen mondom, a nehéz üzenetet néha nehezen. Valami
különös ajándékot adott nekem Isten a szolgálatomhoz:
finom emberismeretet. Derűsnek ismerem magam, a
nyugalom és a béke emberének. Nem kell tőlem félni,
szívesen ismerkedem, barátkozom.
Szeretem a hétköznapi életet is. Szeretek kirándulni,
autót vezetni, mindent megpróbálok megjavítani, ami
elromlott. Tudok lakást festeni, kertet permetezni. Nem
ismerem az elektromosságot, és nem tudok hegeszteni.
Szeretem a fát, de nem szeretem a vasat. Szeretek fényképezni.
Egyik kedvenc idézetem: „Nyugodtan félretehetünk
mindent, amit istenként megpróbálunk elintézni, és rábízhatjuk Istenre… Természetesen csakis úgy adhatjuk
vissza Istennek az őt megillető helyet, ha fölállunk az
igazgatói székből. Meg kell semmisítenem azt a gondosan tervezett világot, amit felépítettem magamnak saját
céljaim és ügyeim érdekében… Ha az eredendő bűn két
olyan emberre vezethető vissza, akik Istenné akartak
válni, akkor az ima első lépéseként el kell ismernünk Istent.” (Philip Yancey)
– Köszönöm őszinte válaszaitokat, és ezzel az igével
kívánom azt, hogy egész családotokkal Isten szerint
építsétek a gyülekezetet:
„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről
megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel
gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a
Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Tim 3:14-17)
Ádány Judit
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BÚCSÚZUNK
Bódi Irénkével egy olyan testvérnőnk távozott közülünk, aki nagyon szerette a gyülekezetet, és különösen nagyon szerette a gyermekeket. Ezt a picik is
megérezték. Ági lányom kb. 4-5 éves lehetett, amikor
föltette nekem azt a kérdést, hogy miért szereti őt
olyan nagyon az Irénke néni? Talán azért, mert őt is
úgy hívják, mint a lányát? Érezte, hogy több szeretet
árad felé, mint a gyülekezet többi tagjaitól. De nem ő
volt az egyetlen, aki így érezte.
Csöndes, visszahúzódó teremtés volt, azt is mondhatnánk, hogy „nem sok vizet zavart”, de a háttérben
tette észrevétlen a dolgát. Talán nem tudja mindenki,
hogy évtizedeken keresztül ő volt az, aki a gyermekek karácsonyi csomagjába az édességek mellé játékot is tett. Amikor a férje, Laci bácsi meghalt, elhívott magához, és hat zsák játékot összeszedett, hogy
hozzam el a gyerekeknek. A mai napig van még belőle, s a gyermektáborokban nagyon sokan lelkesen tanulják a kiírt bibliaverseket, hogy utána választhassanak az Irénke nénitől kapott játékok közül.
Ha a szeretetvendégségre egy tálca süteményt kértek, rá mindig lehetett számítani. Az énekkarnak is
hosszú évekig hűséges tagja volt. Arról nem is beszélve, hogy milyen hűségesen imádkozott a gyülekezetért, és a gyülekezet gyermekeiért. Mindenkit a
szívébe zárt.
Zárkózott természete miatt sokan különcnek gondolhatták, de hogy mennyi szeretet volt benne, talán
az is mutatja, hogy Ági lánya halála után a veje velük
maradt. S amikor új társat választott magának, szeretettel fogadták azt is és megszületett gyermeküket
unokájukként fogadták és szerették. Laci bácsi halála
után nem maradt más támasza, csak a veje. István
példamutatóan ápolta anyósát. Tulajdonképpen én
nem is hallottam olyan esetet, hogy valaki a volt
anyósát ilyen szeretettel ápolja. Szerintem ez is azt
mutatja, hogy kölcsönösen szerették és tisztelték
egymást.
Azért írtam ezeket le, mert kora és betegsége miatt
évek óta nem járt a gyülekezetbe, és biztosan vannak
olyan fiatalok, akik nem ismerték őt. Emléke legyen
áldott!
Kiss Pálné Kati

Bódi Lászlóné – Takács Irén
(1929 – 2017)
Bódi Lászlóné testvérünk 1929. július 22-én született
Derecskén Moczok Irén és Takács Imre házasságából.
Egy testvére volt, Takács Imre, aki 1935-ben született
és 1952-ben meghalt. Megtérése a Tahi táborban történt
1943-ban, majd 1945-ben bemerítkezett Derecskén.
1953. szeptember 5-én kötöttek házasságot Bódi Lászlóval. A Budai Baptista Gyülekezetbe épültek be és
szolgáltak az Úrnak. Sokáig az énekkarnak is lelkes tagjai voltak.
Házasságukból egy gyermekük született, Ágnes
1957. január 24.-én, aki hosszú betegség után 1998. november 4-én halt meg. Nehéz és küzdelmes időszak volt
ez számukra. Férje 2005. április 7-én távozott az Úrhoz,
és maradt egyedül a fájdalmával. Támasza Neuberger
István, Ági férje volt, aki végig mellette állt és mindenben segítette, gondozta, ápolta feleségével együtt.
Nagy családja nem volt, mára már csak unokatestvére, Gyöngyösi János maradt a legközelebbi családtag.
Nehéz és küzdelmes élete 2017. július 10-én ért véget
és távozott Mennyei Urához.
Utolsó földi útjára 2017. július 31-én kísérte el a
család, a gyülekezet, a barátok és az ismerősök. Temetésén Lukács Tamás nyugalmazott lelkipásztor hirdette
az igét. Emléke szívünkben él!

Gyöngyösiné Rózsika
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Egyedül Istené a dicsőség!
Életem folyamán ezt nagyon sokszor
elmondtam. Most két esetet írok le,
amiért utólag is szeretném a dicsőséget
Istennek adni.
Egyik este mennem kellett valahová.
Lehetett volna közúton menni, de hogy
hamarabb odaérjek, nekivágtam a kerteken keresztül. Járatlan úton (ApCsel
8,26). Addig még soha nem jártam ott.
Egy szilváshoz érkeztem, amikor az esti szürkületben
mintha emberi formát láttam volna. Úgy is volt. Amikor
közelebb értem, egy huszonéves férfi alakja tűnt elő, kötéllel a kezében, öngyilkosságra készült. – Mit csinálsz itt?
– kérdeztem tőle?
Beszélgettünk, és ő kiöntötte szíve fájdalmát. Nagyon
meg volt keseredve, de megbékélve, megvigasztalódva
váltunk el egymástól. Nemsokára megtért, ami kimondha-

tatlan öröm volt számomra. Dicsőítettem Istent azért, amit
ennek a fiatalembernek az életében cselekedett.
A másik eset a munkatársam megtérése. Többször bizonyságot tettem neki az Úr Jézusról, és a bűnből való
szabadulás lehetőségéről, Ez a föld alatt, a bányában történt. Az elhintett mag jó talajba került, és átadta a szívét az
Úr Jézusnak. Együtt imádkoztunk. Ilyen örömöm a bányában még soha nem volt. Hitét hamarosan alámerítéssel is
megpecsételte. Azt mondtam, hogy Istené legyen a dicsőség.
„Aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment
meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.” (Jakab 5:20)
Amikor azt az éneket éneklem, hogy „Az Úr csodásan
működik…”, gyakran visszaemlékezem ezekre az eseményekre is.
Csepei Géza

Ne várd a holnapot!
Régi történet: egyszer egy sárga autó állt meg a házunk előtt,
és két idegen jött be hozzánk azzal a kéréssel, hogy az IBUSZ
irodában kapták meg a címünket, tudják, hogy külföldre utazunk, és ha elfogadjuk őket, akkor szeretnének velünk jönni.
Kedves, barátságos asszony volt, Lenkének hívták. Hát mi
szeretettel vállaltuk, kedvesen, barátságosan telt az utunk. Isten segítségével, minden baj nélkül hazaérkeztünk. Én állandóan dicsőítettem Istent, hogy végig velünk volt.
Próbáltam Lenkének is magyarázni Isten csodadolgait, és ő el is fogadta
úgy, hogy ha majd nyugdíjba megy, több ideje lesz, most még leköti a munka.
Én még a lakásukon is felkerestem, és a 82 éves anyukájának is próbáltam a
Bibliából, Mózesről beszélni, de az olyan dühbe jött, hogy elküldött a Mózesemmel együtt, hogy az is egy nagy csaló volt. Így aztán a port is levertem a
lábamról (Lk 9,5).
Később történt, hogy csoportos kirándulásra került sor Szlovákiába. Mi nem
voltunk ott. Sajnos súlyos baleset történt, és a szervezők arról beszéltek, hogy
többet nem szerveznek ilyen utakat. A busz összeütközött egy tejszállító autóval. Az első négy ülésen ülő mind szörnyethalt – mondta el egy túlélő, miközben sírógörcsöt kapott. Kedves Lenke barátunk már nem mehetett nyugdíjba…
Azért is adtam ezt a címet az írásomnak, mert Isten szól mindenkihez, hozzánk
is, és vegyük komolyan a mi drága jó Atyánk hívását. Mert: „Aki hisz és
bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16)
„Örömmel énekelek, vidáman zengedezek,
mert Jézusé vagyok,
A bajok jönnek, mennek, Jézus által mind eltűnnek
mert fényében járok.
Ő mindenem, Ő mindenem nekem,
Ő mindenem, az Úr Jézus nekem,
Ő apám, anyám, testvér, rokon,
Ő mindenem nekem.”
Kovács Józsefné Anna néni
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Útszéli mécses
C s a k ú ts z é l i m é cs e s
e f ö l d ö n é l e t em .
F é n y t á r a s zt ó m é c sk é n t
t e t t i d e Is t e n em .
H o g y ak i e l t év e d t ,
e f é n y m e l l e tt j á rv a ,
A z é l e t ö s v é ny é t
i s m é t m e g t a l á l j a.
V i l á g o s í t s o n m éc s e m
éjben, bűn-viharban,
A z é l e t ú t sz é l é n
a z t e l n e t ak a r j a m .
É j b e n f é n y t á r a s sz a k,
a m í g s zí v e m d o b b a n ,
V i l á g o s í t s o n m éc s e m,
amíg végsőt lobban!
S h a ít é l e t n a p j á n
m e g k é r d e z i k t ő l e m,
V i l á g í t o t t am - e
a bűn éjjelében,
M o n d h a s s a m sz e r é n y e n ,
m é l y a l á z at t a l é n :
Ü r e s m é c s es v o l t a m
é l e t ú t p e r e m é n.
Isten adott abba
szent olajat, lángot,
A z Ő é r d e m e,
ha mindvégig világolt!
Pecznyik Pál
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Isten keze
Mindig is szerettem azokat a pillanatokat, amikor egy-egy élethelyzetben
rácsodálkozhatok Isten hatalmára,
amikor megláthatom a lábnyomát, ha
visszatekintek egy eseményre az életemben. Mostanában is átélhettem
ilyesmit, így hát ezt írom le.
Soha sem állt közel hozzám sem
az autóvezetés, sem bármi, ami az autókhoz köthető.
Sokáig nem hozott lázba az sem, ha arra a tervünkre
gondoltam, hogy egyszer majd én is megtanulok vezetni, és jogosítványom lesz. Nem siettetett semmilyen körülmény (tömegközlekedési szempontból évek óta nagyon jó helyen laktunk), meg hát pénzt is kellett volna
rá gyűjteni, úgyhogy egyik év telt a másik után, és csak
nem iratkoztam be egy autósiskolába sem.
Aztán egyszer csak körvonalazódni kezdett, hogy
előbb-utóbb kiköltözünk Budapestről (ez általában kedvezőtlenebb tömegközlekedési esélyekkel jár), és ezzel
együtt egy különleges egyszeri munkát kaptam az állásom mellett, amit szépen megfizettek, ezzel a kezdő tőke is meglett a tanfolyamra. Így hát belevágtam. A családból ajánlottak nekem egy autósiskolát és különösen
egy oktatót, azzal, hogy ő nagyon jó tanár, hozzá jelentkezzek. Ezért még amellett is őket választottam,
hogy az utazás terén kompromisszumot kellett kötnöm,
mert az iskola Budakeszin van. Nem baj, beiratkoztam,
és elvégeztem interneten keresztül az elméleti részt.
Majd eljött a rettegett vizsga napja! Sokat gyakoroltam,
és imádkoztam, és izgultam, és imádkoztam… Aztán
amikor ott ültem a vizsgán, és a számítógépen egymás

után adtam a válaszokat, közben becsúszott egy-két hiba is. Számoltam is őket magamban lemondóan: hát ez
már túl sok hiba, itt megbuktam, jöhetek vissza újból
vizsgázni!!! Aztán az utolsó feladat után jött a meglepetés: a vizsgaprogram számolása szerint sikeres vizsgát
tettem! Hogy egyszerűen csak félreszámoltam a hibapontokat (ez esetben jó, hogy nem matek vizsgán voltam…), vagy Isten beavatkozott a szoftver működésébe? „Ez igen! Nem tudom, hogyan csináltad, de tudom,
hogy Te voltál, Uram!” – ujjongtam magamban! (Azóta
is ez a mobilomon a háttérképem: „Tudom, hogy Te
voltál, Uram!”) Megláthattam Isten ujjlenyomatát a tett
színhelyén.
Ezzel a sikeres vizsgával jogosult lettem arra, hogy
gyakorlati órákat vegyek. Ekkor ért a kellemetlen meglepetés: kiderült, hogy az a szuper oktató, akit nekem
ajánlottak, már nem is dolgozik náluk! De hát miatta
jöttem Budakeszire! Nagyon csalódott voltam, mondanom sem kell. De folytatni kellett a tanulást, tehát jelentkeztem egy oktatóhoz. Azóta elmondhatom, hogy
Isten pont egy olyan tanárt adott mellém, akire a leginkább szükségem volt! Egy idősebb úr, aki atyai jó tanácsokkal lát el, kellően szigorú, de nem engedi, hogy féljek, vagy pánikoljak, ha kell, megnyugtat, de ha valamit
rosszul csinálok, kíméletlenül szembesít vele. Sokat tanulok tőle, és tudom, hogy nagyban neki köszönhetem,
ha jó autóvezető leszek! Ebben is Isten kezét látom:
mert „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra
szolgál” (Rm 8,28)
Nagyné Évi

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Elindultak a vasárnapi iskolák, és már két ifi is működik
A tanév kezdetével a vasárnapi iskolák is elindultak a gyülekezetünkben. Kérünk mindenkit, hogy imával és
támogató szeretettel segítse ezeket a szolgálatokat!
Ovisok:
Az ovis csoport továbbra is a délelőtti istentisztelet
alatt, 10:00-tól működik. A tanítói csapattal (SonkolyDomby Annina, Ádány Anna, Uri Imi és jómagam) lelkesen készülünk! Szeretnénk úgy bemutatni az óvodásoknak Isten szeretetét és a Biblia tanítását, hogy az egy
percre se legyen unalmas számukra, hanem nekik való
módon tanítsa őket Jézusról.
Általános iskolások:
Úgy alakulnak idén a korosztályok, hogy kivételesen
csak egy csoportot indítunk, mert szinte minden iskolás
gyerek felső tagozatos. Ők a délelőtti istentisztelet előtt,
9:15-kor fognak találkozni továbbra is. Tanítóik: Nagy
Jánosné Zsuzsa és Magyar Bernadett.

B|Z – Kisifi:
Újdonság, hogy az ifi kettévált, mivel már túl széles
korosztály tartozott oda. A fiatalabbak új ifije a
BUBBA Z (ejtsd: bubba zé), amely név a „Zgenerációra” utal, mivel az 1995 és 2003 között születettek tartoznak ide. Tavasz óta teszt-jelleggel működött
már ez a csoport és most az elöljárósággal egyetértve
lett állandósítva. A B|Z (ejtsd: bézé) fő alkalma vasárnap este van, ilyenkor 18:30-tól szoktak találkozni. Ennek az ifinek is Horváth Ádám a felelős ifivezetője, de
természetesen az ide járó fiatalok is oroszlánrészt vállalnak a szolgálatban.
Ide kapcsolódik, hogy a „Palacsintázó” nevű középiskolás bibliakör megszűnik, helyette „Bázis” néven
lesz imaóra a középiskolásoknak és egyetemista13
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korúaknak, ugyanúgy vasárnap 9:15-től. Felelősei:
Nagyné Évi és Sonkoly Anna
BUBBA-Y – Nagyifi:
Az ifi idősebbik felének alkalmai péntekenként folytatódnak, körülbelül az 1995 előtt születettek tartoznak
ide, a célcsoport felső része pedig a 29-30 évesek. Itt is
vannak újdonságok, például a szokásos péntek este
18:15-kor kezdődő alkalmuk mellett már többféle
házicsoportban is találkoznak, illetve nekik is indult
imaórájuk vasárnap reggelenként negyed tíztől.

További tudnivalók:
Minden gyerekeknek és fiataloknak szóló alkalom a
legfelső szinten található szobákban szokott lenni. Ha
bárkinek kérdése lenne, akár résztvevőként, akár szülőként, bátran keresse az illetékeseket:
- Vasárnapi iskola: Sonkoly Tamás  0620-8868179  sonkolyhun@gmail.com
- Ifi: Horváth Ádám  0620-775-9489 
horvadi@gmail.com
Minden imát köszönünk!
Sonkoly Tamás

A bibliakörös és ifi alkalmak felelősei

Ovis tanévnyitó bibliakör

Szeretettel várunk mindenkit vasárnapi imaóráink valamelyikére 9,15-től! A fiataloké és a felnőttek egy csoportjáé a fenti kistermekben találhatók, a klasszikus imaóra pedig a nagyteremben.

Mi értelme imádkozni?
„Mi értelme imádkozni? Mióta hívő vagyok, szinte
mindennap fölteszem ezt a kérdést. Különösen akkor,
amikor távolinak érzem Istent, és imádkozás közben
elbizonytalanodom: nem magamban beszélek-e ezen a
kegyes nyelven. Ugyanezt a kérdést teológiai művek
olvasása közben is gyakran felteszem magamnak, hiszen mi értelme azt ismételgetni, amit Isten bizonyára
tud. Következtetéseim fokozatosan bontakoznak ki, de
mindenképpen innen kell kiindulnom, mert az imádság
már többet jelent számomra egy listánál, amelyet benyújtok Istennek. Egy ideje már úgy tekintek rá, mint
ami mindent a helyére tesz. Azért imádkozom, hogy
helyre állítsam az igazságot a világegyetemben, és egy
pillanatra Isten szemével láthassam a világot és önmagamat. Imádkozás közben elfordulok az önzéstől, mert
változtatok a látószögemen. Magasabbra mászom az
erdőhatárnál, és onnan tekintek le a kis pontocskára,
vagyis önmagamra. A csillagokat bámulva eltűnődöm,
mi szerepem lehet nekem, vagy bárki másnak felfoghatatlan univerzumunk életében. Az imádság nem
más, mint Isten látószögéből tekinteni a világra.”

Imádkoztam.
Még nem úgy, mint a publikánus.
Még a látásom is rosszabb, mint annak.
– Hiszem, vallom, hogy Isten mindenhol jelen van,
S mégis – Őelőtte is titkaim vannak.
– De amikor rám nehezedtek bűneim,
és ki akartam magamból mindent dobni,
akkor önmagam előtt is oly nagyokká lettek,
hogy nem mertem őket Uram elé hozni.
Csak hangtalanul – mert nem jött szó nyelvemre,
mint dadogó kerestem a szavakat.
Bár verejtékem, könnyeim is hullottak,
erőtlenül, mint néma mozgattam ajkamat.
– S amikor tehetetlenül vergődve,
csüggedten abbahagytam imámat…
úgy éreztem, a Mester hátrafordult, és ezt mondta:
„Valaki érintette a ruhámat.”
– S én úgy, ahogy voltam… túláradó örömmel,
mint akinek az ajkát záró bilincs szétpattant,
odakiáltottam, hangosan, boldogan:
– Bocsásd meg, Uram… Én voltam.
Részlet Tamaska Gyula: Imák és Válaszok című verséből

(Philip Yancey: Az imádság. 40. old., Harmat, 2014.)
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BÚCSÚZUNK
Ez itt az emlékezés helye, és nem az ítélkezésé vagy az okoskodásé. A történteket nem tudjuk megmagyarázni, a miérteket pedig csak azért kutathatjuk, hogy máskor, mással ilyen soha ne essen meg. Emlékezünk egy huszonöt éves lányra, aki napsugár volt a gyülekezetben, „szabálytalan” ugyan, de mégis
Isten napsugara. Mivel leginkább az ifjúság ismerte őt közelebbről, ezért most ők emlékeznek rá. Hogy
soha ne feledjük!

Detki Fanni
(1992 – 2017)
Hol lehet kezdeni egy ilyen írást… Egy biztos: ez nem
egy nekrológ lesz, hanem egy személyes benyomásokon, élményeken és emlékeken alapuló visszaemlékezés az egyik legjobb barátomról, aki minden volt, csak
unalmas nem. A kedves olvasó olvassa úgy ezeket a sorokat, és a pár rövid soros személyes visszaemlékezéseket az ifi néhány tagjától, hogy nem volt könnyű szavakba önteni a bennünk kavargó érzéseket és gondolatokat. Szeretettel emlékezünk Fannira, aki ugyan papíron már egy ideje Eszter volt, de nekünk ő volt A Fanni.
Már a születése is különleges volt: 1992. február 29én született, így csak 4 évente volt szülinapja, ami mindig humoros téma volt a társaságban. Viszont mindig 2
napos szülinapja volt, amikor nem volt szökőév, úgyhogy „kárpótolva” lett ezért a dátumért. Református
családba született egy báty után és két húg előtt. Szerette a családját, bár a viharos kamaszkor neki is megterhelte a velük való kapcsolatát. Vidám, hebrencs természet volt, a társaság középpontja, bár ő mindig bizonytalan volt magában. Nehezen fogadta el magát olyannak, amilyen, személyesen láttam a harcait a testi-lelki
természetével.
Igazi „szőke citrom” volt (a citrom Rebitől származik, aki kicsiként félreértette a szőke ciklon kifejezést…) – amit és akit szeretett, azokért teljes mellszélességgel, teljes vehemenciával kiállt. Jókat tudott nevetni saját magán, bár a viccek sokszor lassan estek le
neki, így számunkra dupla derültséget okozott, amikor

megértette őket . A mi „jóbaptista” neveltetésünknek
és gyülekezeti berögződéseinknek ő hangos és zabolátlan volt, de igazi színfolt lett a gyülekezetünkben, amikor már közénk tartozott.
Hogyan is ismertem meg Fannit? Ő egyike azon barátaimnak, akikkel pontosan tudom, hogy hogyan is volt
az első találkozás.
Egyik Tóalmáson töltött táborozásom alkalmával
láttam őt ott, konyhai segítőként jött a táborba szolgálatot végezni. Bár ekkor még nem volt megtérve, mégis
valamiért vonzotta őt a keresztények közössége, a Biblia, a szolgálat. Isten felhasználta, hogy családja ismerte
a Bibliát és a hitet. Felfigyeltem rá a táborban, mivel ott
sem tagadhatta meg önmagát, vidám természetével
könnyen észre lehetett venni. Akkor ősszel az érdi gimnáziumban kezdtem tanulni, és szeptemberben feltűnt
egy ismerős arc a felsősök között: Fannié. Odamentem
hozzá valamelyik szünetben, és megkérdeztem tőle,
hogy véletlenül nem őt láthattam-e Tóalmáson. Meglepődött, és igennel felelt, így megvolt a közös kapcsolódási pontunk. Ezután többször beszélgettünk a szünetekben, kicsit megismertük egymást, és akkor még aktív
ifisként elhívtam hozzánk az egyik alkalmunkra. Eljött,
ott ragadt.
Egy-egy epizód a barátságunkból élénken él bennem, inkább ezeket elevenítem fel, mert a kronológia
nem mindig maradt meg…
Az első ifinyaralás, amire eljött velünk, 2010-ben
volt Balatonlellén. Természetesen egy szobában aludtunk, ráadásul egy franciaágyon. Fanni felejthetetlen
szobatárs volt: minden éjszaka rám feküdt, mert annyit
forgolódott alvás közben . Az alatt az egy hét alatt
rengeteget beszélgettünk, építgettük egymás hitét, és ő
is bekapcsolódott az ifibe. Nagyon szeretett új embereket megismerni, soha nem jelentett gondot neki idegenekhez odamenni barátkozni. Könnyen teremtett kapcsolatot rengeteg emberrel. A megtérése is e körül az
ifinyaralás körül történt: végre megértette a Biblia valódi üzenetét. Úgy látom visszatekintve, hogy Isten a környezetváltozást (értsd: új ifi, új barátok, új gyülekezet)
használta fel az életében, hogy igazán szíven találja őt a
megváltás örömüzenete. Jézus megérintette Fanni szívét, és ő átadta azt neki. Megtérése előtt is vidám és derűs természetű volt, de utána még inkább ez jellemezte.
Annyira csordultig volt a szíve Jézus szeretetével és a
megbocsátás, az új élet örömével, hogy nem is bírta
magában tartani. (Lk 6,45)
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Ifinyaralás 2010
Voltunk együtt valamelyik Kiskőrösi Ifjúsági Konferencián is, ahol egy nagyon kedves idősebb nénihez lettünk beosztva szállásra, abszolút felejthetetlen élmény
volt mindkettőnknek, rengeteget emlegettük később is
azt a hétvégét. Éjszakába nyúlóan nevettünk, beszélgettünk, gondolkodtunk együtt az élet nehéz dolgairól,
amik a kamaszok szívét annyira tudják terhelni.
2011-ben merítkezett be, emlékszem, ő is izgult előtte a tagfelvételin. Az első szeretet tüze csak úgy lobogott Fanniban, mindenkit „meg akart téríteni”. Így jött a
gondolata, hogy szeretné, ha az egész élete erről szólna,
és misszionárius szeretne lenni. Először a tóalmási Bibliaiskolát végezte el, majd Angliába költözött, ahol elvégezte egy ottani Bibliaiskola misszió szakát.
Sok kis apróság van, amik eszembe jutnak róla. Mielőtt még kiköltözött volna, vasárnap reggel sokszor velünk jött gyülekezetbe, mivel ő is érdi volt. Amíg be
nem szállt, mindig csönd volt a kocsiban, de ő már reggel vidám és energikus tudott lenni, úgyhogy mindig
felébresztett minket is egy kicsit . Sokszor tartottunk
„pizsamapartikat”, hol ő töltött nálunk 1-2 napot, hol én
náluk. Értékes emlékek nekem ezek. Az ifit is többször
megvendégelte az otthonukban, szerette a társaságot.
Minden lehetőséget megragadott a gyülekezetben és az
ifiben is, ami a közösségépítésről szólt. Ő nevetett minden viccen a leghangosabban, ő lelkesedett a közös
programokért a legjobban. Szeretett énekelni, szerette
Istent dicsőíteni
minden énekkel.
Könnyen beilleszkedett
közénk, mindenki
hamar megszerette.
Szeleburdi
volt, és nagyon
gyermeki.
Az
évek alatt sokat
olvasta és tanulmányozta a
Bibliát, komoly bibliaismeretre tett szert, nagy becsben
tartotta Isten igéjét. Tudom, hogy sok belső vívódást
okozott neki, hogy jó példa legyen két húga előtt, és
hogy a családja előtt hiteles hívő életet éljen.

Eleinte gyakran látogatott haza Angliából, lendületes
beszámolókat hallottunk tőle, megosztotta velünk, hogy
a vele történtekben miben látja Isten vezetését. Nagyon
szerette Isten üzenetét elmondani a más kultúrákban élő
embereknek, volt Afrikában és Ázsiában is missziózni.
Kereste az útját, hogy hogyan tudna a leghatékonyabban szolgálni Istennek.
Utólag sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan került ki a látókörömből Fanni. Az utóbbi 3-4 évben lassan, fokozatosan, alig észrevehetően egyre kevesebbszer beszéltünk, és nekem fel sem tűnt, hogy egy ideje
már nem nagyon látogat haza. Be kell vallanom, még ha
fáj is, hogy nem figyeltem oda eléggé arra, hogy rendszeresen tartsam vele a kapcsolatot. Amikor kb. egy éve
utánakérdeztem valakinél az ifiben, nem szívesen adtak
ki róla információt. Kaptam egy elérhetőséget, amire írtam is Fanninak, de nem reagált semmit. Nem akartam
erőltetni, de utólag már sajnálom, hogy nem próbálkoztam többször is. A halála után tudtam (tudtuk) meg,
hogy az utóbbi évek nagyon nehezek voltak a számára:
komoly, mély depresszióval küzdött, aminek fájdalmas
következményei is voltak, és végül ez vezetett ahhoz,
hogy kioltotta saját életét. A családja és a barátai segítségnyújtási kísérleteit egy idő után teljesen elutasította.
Ezeket szörnyű így leírni.
Ez a tragédia egy óriási felkiáltójel kell, hogy legyen
az életünkben: Figyeljünk oda egymásra! A Biblia
számtalanszor figyelmeztet erre, és mi mégis sokszor
kudarcot vallunk. A Sátán ott támad, ahol csak tud. Ne
engedjünk neki teret a rombolásra! Amikor megtudtam
a hírt, hirtelen minden addig nagynak tűnő, de valójában kicsinyes problémám összezsugorodott, és elbújt a
sarokban. Fizikai törvény, hogy egy adott súly/teher
minél nagyobb felületen oszlik el, annál kisebb a nyomás. Ha ez igaz a fizikai világban, mennyivel valóságosabb kellene, hogy legyen a lelki életünkben! Ha nem
hordozzuk egymás terhét (Gal 6,2), nem tudjuk élethalál kérdésnek venni Pál intését: „… ha szenved az
egyik tag, vele együtt szenved valamennyi… Ti pedig
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”
(1Kor 12,26-27). A gyülekezetünk egységet és lelki
családot szeretne alkotni. A Biblia szerint ez itt kezdődik: „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)
Nem a külsőségektől leszünk egy test! A legfontosabb,
hogy szeressük Istent, és ebből fakadóan egymást is
(1Jn 4,19). Ne a kifogásokat keressük, az mindenkinek
megy.
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e
három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
(1Kor 13,13) Elgondolkodtunk már, miért a szeretet a
legnagyobb? A hit – valósággá lesz; a remény – beteljesül; a szeretet – „soha el nem múlik”. Miért nem múlik el soha? Mert „Isten szeretet” (1Jn 4,16).
Kalla Szilvi
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Nekem Fanniról a legélénkebb emlékem ez: egyszer ifitáborban beszélgettem vele, és elmondta, hogy
mit élt át Afrikában és Kínában, amikor elment missziózni – izgalmas történeteket mesélt arról, hogy
Isten hogyan dolgozik azokon a helyeken.
Uri Beni
Ő volt számomra a mozgás (értsd: egy helyben állás ellentéte) és a lelkesedés fogalmának testet öltése.
És ő is marad.
Uri Imi
Fannival, amikor megismertem, hasonló alkatok
voltunk: 16-17 évesek, érzelmesek,
romantikusak,
vadak és persze enyhén kaotikusak. A kamaszkorunk
kellős közepén jártunk és
évfolyamtársak voltunk a
gimiben. A hozzá kapcsolódó legemlékezetesebb pillanatok még ebből az éretlen
életszakaszból származnak.
Az egyik: tanítás után lementünk futni a suli udvaron lévő futópályára. Kocogtunk, és közben beszélgettünk a kamasz szívfájdalmainkról. Számolatlanul róttuk
a köröket egészen addig, amíg egyikünk sem bírt már
tovább futni. Ezután felvonszoltuk magunkat és egymást az öltözőkhöz vezető rövid emelkedőn és lépcsőn.
Annyira kimerültek voltunk, hogy amikor elkezdtek pa-

Néhány emlékem Fanniról, amiket nem
szeretnék elfelejteni:

takzani a könnyeink, már azt sem tudtuk megállapítani,
hogy sírunk, vagy nevetünk épp: csak azt tudtuk, hogy
mindkettőnk szíve megkönnyebbült.
A másik: Pár évvel később, 2012-ben mindketten
elmentünk a Nagytáborba. Az egyik esti alkalom után, a
szállás felé sétálva elkezdtük dúdolni, aztán énekelni az
egyik dicsőítő éneket. Hogy melyiket, már nem emlékszem. Felszabadultnak éreztük magunkat és boldognak.
A szívünk csak úgy izzott Isten szeretetétől. Mindketten
nemrég tértünk meg. Isten nagy mélységekből hozott ki
minket és nagy hálát éreztünk ezért. Egy focipálya mellett sétáltunk, és bementünk. Még mindig énekelve befutottunk középre, ott pedig „kocsizni” kezdtünk (egymás kezét keresztben fogva forogtunk). Csak úgy. Élveztük a szabadságot. Aztán hanyatt feküdtünk a fűbe,
és néztük a csillagos éjszakai égboltot. Dicsőítettük Istent azért, amit alkotott.
Simonné Viola
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bemerítkezés 2011 májusa

•

a 2010-es ifinyaralás, amin először vett részt, és
ahol igazán megismerhettük őt,
a nevetése,
a közös bemerítkezésünk 2011 májusában,
az egyik kedvenc dala, amit sokszor énekelt:
Casting Crowns-Voice of Truth, ami az óriásainkkal való harcról szól,
amikor együtt ünnepeltük meg Violával és Fannival, hogy felvettek minket az egyetemre,
Fanni szalagavatója,
Fanni 4. szülinapja , illetve a 20., amikor február
29-én leutaztunk két kocsival a tóalmási
Bibliasuliba, hogy meglepjük őt,
azok az alkalmak, mikor meghívta az ifit Érdre, a
pincéjükbe,
egy bizonyságtétele, amit 2011-ben mondott el az
ifinyaraláson, amikor a vihar miatt elment az áram,
az utolsó alkalom, amikor találkoztam vele 2017
tavaszán.
Horváth Virág

Az első gondolat, ami Fanniról eszembe jut, az a lelkesedése és pozitív hozzáállása mindenhez, ahogy
szemlélte a világot. Mindig az sugárzott belőle, hogy nem a nehézségekre tekint, hanem mindenben és
mindenkiben Isten jelenlétét fürkészte.
Annyira lelkesen tudott beszélni, hogy az egyik ifinyaraláson egy flakonos tejszínhab segítségével
próbáltuk elérni, hogy „pihenjen” egy kicsit, de ahogy megküzdött a habbal. egy nagy kacaj után
ugyanott folytatta, ahol félbemaradt a történet.
Kalla Balázs
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TALLÓZÓ

Alázat és önértékelés
„Mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt 5,5) Alázatos. Kevély.
Mélységes ellentétpár. Talán olyan mélységes ellentétpár, mint az igaz és gonosz. De miért is sérti a kevélység
annyira Istent?
Ézsaiás próféta szavai szerint azért, mert a kevélység mögött az Isten elleni lázadás lelkülete húzódik meg: „Miként
estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a
földre, aki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem
ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a
Magasságoshoz!” (Ézs 14:12-14).
A kevélység az a bűn, amely alapja volt az Isten elleni
lázadásnak, amely végül is az emberiség bukását okozta.
Vajon, hogyan született meg ez a lelki magatartás?
Képzeljük el amint Lucifer, e fényhordozó a megszámlálhatatlan angyalsereg kórusát vezeti a Mennyben. Közben
az Atya, a Fiú és Szentlélek a Teremtés művéről beszélnek, majd tervüket kihirdetik az egész világegyetem előtt.
Ebben a pillanatban Lucifer úgy érzi, hogy mellőzött lett,
hiszen egy ilyen fontos terv megbeszéléséből kimaradt,
így hát a megszámlálhatatlan angyalsereg felé fordult:
„Nem igazságtalanság az, hogy e nagyszerű tervből Isten
kihagyott engem? Nem értékeltek annyira, hogy tervüket
megosszák velem! Hát nincs igazam?” S a Jelenések
könyve elmondja, hogy az angyalok egyharmada igazat
adott Sátánnak, amikor a saját alacsony önértékeléséről
beszélt (Jel 12:4).
Az első bűn a büszkeség volt, ami azonban az alacsony
önértékelésből fakadt. A helytelen látásmód helytelen magatartáshoz vezetett. Nagy csapdát jelentett számára, hogy

saját értékét abból állapította meg, hogy mások hogyan
látják őt, és nem abból, hogyan látja őt Isten!
A kevélység gyökere tehát az alacsony önértékelésben
van! Egy fontos pszichológiai megfigyelés: „Hogyha nem
érezzük, hogy különlegesek vagyunk, mert Isten szeret
bennünket, elkezdünk úgy viselkedni, hogy az emberek
kezdjenek el felfigyelni, értékelni bennünket.” Hajlamosak
vagyunk saját értékünket abból megállapítani, hogy mások
hogyan látnak bennünket! Gondold végig, mit teszel annak
érdekében, hogy az emberek értékeljenek?! Talán úgy viselkedsz, úgy öltözködsz, hogy mások felfigyeljenek rád?
Nem az a lényeges, hogyan gondolkodnak rólad az
emberek, értékedet Jézus szeretete adja! Ne feledd: a te értéked nem abban van, hogy mások mit mondanak rólad,
hanem abban, amit Jézus Krisztus tett érted! „Az Úr azt
akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán lefizetett.” (Jézus élete c. könyv 573.o.). Mint személyek, Krisztus szemében
egyenértékűek vagyunk: mindannyian Isten fiai és leányai
vagyunk!
Éppen ezért soha ne hasonlítsd össze magad senkivel,
főleg értékeidet ne, hiszen Isten mindegyikünknek külön
ajándékokat adott. Értékeld úgy önmagad, ahogy Isten is
téged!
Forrás:
http://www.nicelife.hu/cikkek/mertekletesseg/alazatonertekeles.php

VELÜNK TÖRTÉNT

Kamaraerdei szolgálat
Hosszú évek óta szolgál
gyülekezetünk egyik csoportja a Kamaraerdei Idősek
Otthonában. Így volt ez
szeptember 17-én délután is.
Köszönjük a szolgálatban
résztvevő csapat kitartó hűségét, akik kérik az imatámogatást, és szeretettel várnak másokat is, hogy csatlakozzanak hozzájuk,
hogy minél több szeretetet tudjanak adni az ott élő
időseknek.
A mostani alkalmon – a lelki mondanivalón túl –
mindenkit megajándékoztak egy-egy szál virággal is.
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IMAHÁZUNK TÁJÁN

A vasárnapi szolgálatok beosztása 2017 szeptember-november
Hónap

Nap

Tervezettprogram.

Vezetőség

Ünnepélyes lelkipásztor-beiktatás,
szeretetvendégésg
Úrvacsora

du

Nagy Jánosné

Kerületi Gyerekklub

de
du
de

Gyöngyösi Jánosné

Hálaadónap

du

Simola Ilona

22.

de

Ádány Anna

29.

Balázs Enikő

5.

de
du
de

12.

de

Nagyné Kalán Éva

19.

de
du
de

Uri Melinda

Szeptember

24.

de

Október

1.

de

8.
15.

November

Szolgálatszervező

26.

Gulyásné Ladányi Tünde
Kamaraerdei Idősek Otthona

a Reformáció vasárnapja –
500 éves jubileum
Úrvacsora (Örökélet vasárnapja)

Kamaraerdei Idősek Otthona

Ádány Anna

Örömhír
2017. július 19-én született meg Tomory Rebeka, Kiss
Ágnes és Tomory Miklós testvéreink második gyermeke, akit Isten és a gyülekezet színe előtt szeptember 17én mutattak be szülei az imaházban.
Isten áldását kívánjuk az egész család életére!
„Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh
gyümölcse: jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, a ki
ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek
meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.” (Zsolt
127:3-5)

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük a szeptemberi születésnaposokat!
Boda Zsolt (szept. 6.), Tarsoly Lázár (szept. 7.), Egyed-Kiss Dániel (szept. 9.),
Sonkoly Patrik (szept. 24.), Gulyás Luca (szept. 28.)
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SZÜLETÉSNAPOSOK

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.)

Szeretettel köszöntjük
szeptemberben született testvéreinket!

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó
Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és
nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19)

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.)

Az Úr bennetek lakhat, Neki szentelt ház lehet a testetek.
„Szánjátok oda a ti testeteket élő, szent, és Istennek kedves
áldozatul.” (Rm 12,1) Tiszta szívbe akar beköltözni az Úr,
ezért késznek kell lennetek arra, hogy mindent kidobjatok,
amire az Úr azt mondja, hogy nem odavaló. El kell döntenetek, hogy akarjátok-e lakásként a Szent Szellemnek adni a testeteket. Ha ezt megteszitek, akkor az Úr jó illata árad belőletek. Egyéni életetek minden részletét vessétek alá az Úr Jézusnak, aki otthagyta a mennyei dicsőséget, és odaszentelte
testét véres áldozatul érettetek.
Erre az áldozatra csak egyféle módon érdemes válaszolni,
hogy életetek legyen teljesen az Övé!

Gyülekezeti alkalmak
−

Vasárnap:
9,15 óra: imaóra – több csoportban, bibliakör az általános
iskolásoknak, törekvők órája
10 óra: Istentisztelet, közben:
bibliakör az óvódásoknak
17 óra: Istentisztelet
18,30 óra: BUBBA Z

Lukács Edit

Betegeink

Őszi rapszódia

Baranyai Jánosné
Bányai Jozefa
Egyed Ferencné
Kovács Józsefné
Pomázi Lászlóné
Simon Lászlóné

1.

Még az őszi virágok közt
tallóznak a méhek.
Most gyűjtik a gyümölcsök is
magukba a mézet.

„Nagy az Úr a Sionon, és
magasságos ő minden nép
felett. Tiszteljék a te nagy és
−
rettenetes nevedet, - szent
az! És tisztesség a királynak,
a ki szereti a jogosságot! Te
megerősítetted az egyenesKiemelt programjaink:
séget; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban. MaOktóber 1-én, vasárnap du. 4 óra- gasztaljátok az Urat, a mi Iskor Kerületi Gyerekklub
tenünket, és boruljatok le az
Október 7-én, szombaton a gyüle- ő lábainak zsámolya elé;
kezeti ház takarítása: jelentkezni szent ő!” (Zsolt 99:2-5)
−

Vers

Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra, 19,30: énekóra
Péntek: 18,30 óra:
Ifjúsági alkalom: BUBBA Y,
havonta egyszer Lelki Lift

A zsibongó iskolákat
nagy méh-kasnak vélnéd,
ott meg az ifjúság gyűjti
a tudomány mézét.
Végefelé jár s az őszbe
fordul az esztendő,
de a múló időben is
épül a jövendő.
Bódás János

Simonné Violánál lehet
Október 8-án, vasárnap egész nap
Hálaadónap
Október 29-én, vasárnap az 500
éves Reformáció emlékvasárnapja

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Kalla Szilvia
Fotó: Zsigovics Géza és mások
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu
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