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Ének a közösségről 
 

Aki találkozott már a tűzzel  
saját pünkösdje reggelén,  
és kapott szikrányit belőle, 
– hogy ki ne hunyjon majd a fény – 
őrizze, óvja azt a lángot! 
A tűzből kiemelt parázs  
önmagában hamar kialvó  
csalóka fényű tűzvarázs! 
Jobb helyen van a többiek közt:  
sok kis zsarátnok égni kezd,  
ha a szent Szél átjárja őket,  
a gyönge is erőt szerez!  
 

...ha kettőt-hármat az Ő nevében  
Krisztus nem talált kevésnek:  
belép az ajtón, ott van középen! 
És 
amíg Neki zeng az ének,  
és 
a kezek egymáshoz érnek,  
áldottak lesznek nemcsak a percek,  
órák, napok és az évek:  
áldott lesz ott az egész élet! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 
 

 

 

 

Pünkösdi egység? 
 
Alig telt el ötven nap húsvét óta, és újból ünnepelhetünk, elérke-
zett Pünkösd ünnepe. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötve-
nedik szóból származik. A niceai zsinat Kr. u 325-ben rendelke-
zett az ünnep megtartásáról. A pünkösd a keresztyén világ fontos 
ünnepe. Az ünneplés célja, hogy emlékezzünk a Jézus Krisztus 
által megígért Szentlélek eljövetelére, aki az Apostolok Cseleke-
detei szerint szélzúgás és lángnyelvek kíséretében jelent meg és 
töltetett ki az apostolokra. Hatására az apostolok bizonyságot tet-
tek Jézusról, megtért háromezer ember, létrejött az egyház, elin-
dult a keresztény világmisszió. 

Fontos, korszakváltó esemény Pünkösd az emberiség törté-
nelmében, mivel Jézus ígérete szerint megvalósult világunkban 
Jézus szellemi képviselete a Szentlélek személyében, aki azóta is 
folyamatosan tapasztalható valóság. „Én azonban az igazat 
mondom nektek: jobb nektek, hogy én elmenjek; mert ha el nem 
megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló, ha pedig elmegyek, 
elküldöm azt ti hozzátok. És az amikor eljön, megfeddi a világot 
bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem 
hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én 
Atyámhoz megyek és többé nem láttok engem. Ítélet tekintetében 
pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.” (János 16:7-11) 

Minden ünnep célja az emlékezés és ezen felül az ünnepelt 
esemény jelenre és a jövőre gyakorolt hatásának felismerése. 
Kérdés, hogy a ma élő ember számára mit jelent Pünkösd mint 
történelmi esemény, és ezen keresztül milyen aktuális üzenete 
van számunkra a mi Urunknak. A közel 2000 éves esemény azt 
jelenti, hogy eljött közénk a Szentlélek és ma is lehetőség van ar-
ra, hogy személyes életünk részévé váljon, és ennek következ-
ményeként Isten fiai, Krisztus testének, a Gyülekezetnek tagjai 
lehessünk. Az Ige szerint ennek feltétele a megtérés és a 
bemerítkezés Jézus Krisztus nevében. 
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Az Apostolok Cselekedetei 2,38 szerint „Térjetek 
meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisz-
tus nevében a bűnök bocsánatára és veszitek a Szentlé-
lek ajándékát.”. A Lélek uralma személyes életünkben 
Isten ajándéka, válaszul a hitünkre, megtérésünkre. 
Kérdés tehát, hogy megtértem-e, akarom-e Jézust enge-
delmesen követni, szolgálni. Egy kedves régi ifjúsági 
ének ezt így fogalmazza meg: „Krisztus testének tagja 
vagy már, Tőled az Isten már többet vár. Várja, hogy 
szolgálj, amíg lehet, ki tudja meddig tart életed.” Az 
ünnepi emlékezésünk akkor hálás, örömteli, ha az Urat 
szolgáljuk, és így átéljük a Lélek vezetését, erejét, aján-
dékait a mindennapi életünkben. 

Aktuális üzenete Urunknak az egység fontossága, 
amely nemcsak a társadalomban, a családban, a munka-
helyen bír jelentőséggel, hanem – és nem utolsó sorban 
– gyülekezeti közösségünkben is. Az egyén és az embe-
riség jövője szempontjából meghatározó kérdés, hogy a 
gyülekezetben, a Krisztus népe 
életközösségében megvalósul-e 
az egység, vagy szakadás, széthú-
zás, pártoskodás tapasztalható. 
Jézus főpapi imájára kell most 
gondolnunk, aki ezt kérte az 
Atyától földi élete utolsó óráiban: 
Jn 17:20-22 szerint: „De nemcsak 
ő érettük könyörgök, hanem azo-
kért is, akik az ő beszédükre hisz-
nek majd én bennem; hogy mind-
nyájan egyek legyenek, amint te 
énbennem, Atyám és én tebenned, 
hogy ők is egyek legyenek miben-
nünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 
És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik ad-
tam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.” 

Jézus Krisztus imakérése nem hangzott el hiába. Is-
ten az egység feltételét, a Szentlelket elküldte a hívők 
részére és így a mi Urunk mindent megtett annak érde-
kében, hogy a gyülekezetben az egység valóság legyen. 

A Krisztus Gyülekezetéhez való tartozásnak egy fel-
tétele van: a Lélek uralma. Ha ez megszűnik, akkor a 
tagság is, a közösség is megszűnik függetlenül attól, 
hogy a gyülekezeti anyakönyv tagnévsora szerint kik a 
tagok. „Egy a test, és egy a Lélek, miképpen egy re-
ménységben hívattatok el.” (Ef 4,4);„Akiben nincs a 
Krisztus lelke, az nem az övé.” (Rm 8,9); „Akiket az Is-
ten Lelke vezet, azok az Istennek a fiai.” (Rm 8,14) 

Az egység fontossága egyértelmű. Hitelessé teszi a 
gyülekezet bizonyságtételét Jézusról, de egyben az ál-
dás feltétele is a közösség életében a 133. zsoltár sze-
rint: „csak oda küld áldást az Úr”. 

A Lélek egysége szellemi egységet jelent. Krisztus 
testéhez különböző testi és lelki adottságokkal rendel-
kező emberek tartoznak, akiket a Lélek eltérő ajándé-
kokkal ruházhat fel, akikben az a közös, hogy a Lélek 
vezetésének engedve egy irányba haladnak. Ez viszont 

nem jelenti azt, hogy a gyülekezet tagjai egyformák, 
hanem azt, hogy Isten Lelkének engedelmeskedve egy 
irányban haladnak. 

Az apostol tanítása szerint: „ A kegyelmi ajándékok-
ban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgá-
latokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És kü-
lönbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten 
aki cselekszi mindezt mindenkiben” (1Kor 12:4-6). 

Sokszor problémát jelent, hogy összehasonlítjuk 
magunkat, és a Lélek eltérő ajándékai miatt leértékeljük 
magunkat, vagy különbnek tartjuk magunkat a többiek-
nél. A feladatunk pedig az, hogy amit kaptunk azzal 
szolgáljunk a mi Urunknak a Lélek vezetése szerint, 
mert ezért vagyunk felelősek. 

Sokszor megbomlik az egység az eltérő látás, érde-
kek miatt. A sátán gyakran azzal kívánja a gyülekezet 
bizonyságtételét hiteltelenné tenni, hogy feszültséget, 
érdekellentétet kelt testvér és testvér között. Azt persze 

tudjuk, hogy ezeket a problémá-
kat a Lélek vezetésével orvosolni 
kell a szeretet kötelékében, a be-
teg „testrészt” gyógyítani kell az 
egész test érdekében, mert ez a 
Lélek akarata. A szakadás, a gyü-
lekezet megszűnése vagy a gyü-
lekezet elhagyása „csonkolása” a 
Sátán célja és nem a Léleké. A 
„gyógyítás” ennek ellenére nem 
mindig sikeres, talán a szándék 
hiánya, vagy türelmetlenség mi-
att, és bekövetkezik az, aminek 

csak a sátán örül. 

Hitünk szerint a Gyülekezet, így a Budai Baptista 
Gyülekezet is a Krisztus teste. Ez természetesen csak 
akkor igaz, ha a Lélek uralma megvalósul a tagok éle-
tében. Érvényes tehát ránk is a Krisztus testében való 
egységről szóló ige: „Mert ahogyan a test egy, bár sok 
tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan van-
nak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy 
Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 
akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár sza-
badok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 
meg.”(1Kor 12,12-13); „Nincs zsidó, sem görög, nincs 
szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) 

Krisztus Gyülekezetének az egységét a Lélek jelen-
léte biztosítja, igaz ez a Budai Baptista Gyülekezetre is. 
Ha engedelmeskedünk a Léleknek, akkor megvalósul az 
egység, ha nem, akkor szétesik a gyülekezet. Erre szólít 
fel Pál apostol az Ef 4,3 szerint: „Igyekezzetek megtar-
tani a Lélek egységét a békesség kötelékével”. 

Csak és kizárólag rajtunk múlik, hogy kérjük-e, 
akarjuk-e és alárendeljük-e magunkat a Lélek ural-
mának. 
 

Gulyás Jenő 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Húsvét a gyülekezetben 
 

(egyben az énekkar bizonytalan ideig tartó búcsúzása a gyülekezettől) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lelki Lift – az eddigi legfurcsább témával 
 

A Lelki Lift gyü-
lekezetünk „nyi-
tott ajtós” alkal-
ma, amikor egy-
egy péntek estén 
igyekszünk olyan 
istentiszteletet tar-
tani, ahol az is jól 

érzi magát, aki még soha életében nem volt semmilyen 

gyülekezetben: nincs különösebb liturgia; nagyon köz-
vetlen, fesztelen, és bárki számára jól érthető minden, 
ami történik. Emiatt nagyon meglepett, amikor Kotán 
Béla lelkipásztorunk azt mondta, hogy az áprilisi Lelki 
Lift témája Az uralkodásra szánt férfi lesz. Többször 
kérdeztem tőle, hogy biztos, hogy ez a téma alkalmas 
lesz-e ide, vajon lehet erre hívogatni? Béla váltig állítot-
ta, hogy a Szentlélek ezt helyezte a szívére, erről kell 
beszélnie. Bennem felváltva dúlt a hitetlenség és a re-
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mény, hogy minden rendben lesz – és persze a Szentlé-
leknek lett igaza. 

Számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy az 
egyik munkatársam is eljött a Lelki Liftre – pont azért, 
mert nagyon érdekelte ez a téma. Nem csak azért jött, 
mert éppen ráért: képes volt érte otthagyni egy családi 
születésnapozásnál a tortát, és késő estére halasztani 
egy sürgős szerelnivalót! Neki is és másoknak is tetszett 
a tanítás és az azt követő kiscsoportos beszélgetés is ar-
ról, hogy Isten milyen szerepet szán a férfiaknak, vagy 
akár a hölgyeknek is, mi a felelőssége és mik az elvárá-
sai az uralkodásnak. Jézus adott erre nekünk jó példát: 

az ő uralkodásának nem a zsarnokoskodás, hanem a 
lábmosás a jellemzője. A kiscsoportoknál én egy főleg 
lányokból álló csapathoz kerültem: közülük többen még 
csak először vagy másodszor voltak a gyülekezetünk-
ben, és nekik is tetszett a téma, nem érezték azt, hogy 
ez ne szólt volna nekik is. 

Nagyon hálás vagyok a sok-sok gyülekezeti segítő-
nek, akik közreműködtek az este lebonyolításában. Si-
mon Dávid vezetésével sikerült nagy munkával a gyü-
lekezeti székeket is átalakítani úgy, hogy most már 
könnyebb őket a csoport-beszélgetések idejére körbe 
rakni, ezzel még barátságosabb légkört teremtve. 

 

 

A következő Lelki Lift 2018. június 15-én lesz. Bolyki László lesz a vendégelőadónk, a 
világszerte híres Bolyki Brothers énekese, lelkigondozó, a tavalyi év egyik legnépsze-
rűbb keresztény könyvének írója. Készítünk meghívókat, hívogassunk bátran olya-
nokat, akik még csak távolról ismerik Istent! 
A téma: „És ilyenkor hol van Isten...?! Hogyan engedheti meg mindezt? Miért nem lép 
közbe? Miért nem tesz igazságot? Ha ő jó, miért nem segít nekünk? Ha ő szeret minket, 
miért nézi közönyösen a szenvedéseinket? Ha ő mindenható, akkor miért nem tesz már va-
lamit?  Avagy: Mit kezdjünk a szenvedéssel?” 
 

 

Sonkoly Tamás 
 

 

Anyák napja 
 

 
 

 

 

 
 

„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a 
nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem 
szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” (Zsolt 127:3-5) 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Éljen május elseje! 
 

Ebben az évben is szervezett a gyülekezet kirándulást, 
és most végre el tudtunk menni anyával és Lázárral. 
Május elseje volt, és szépen sütött a nap aznap már kora 
reggel. Siettünk, mert kicsit késve indultunk, de amikor 
leszálltunk a villamosról Hűvösvölgynél, megláttuk a 
sok embert a gyüliből, tehát időben érkeztünk. 

Hamarosan elindultunk a hosszú és szép sétára az 
erdőben. Nagyon örültem, hogy sok gyerek is eljött, an-
nak pedig külön, hogy még három kutya is jött velünk 
kirándulni! Nagyon helyesek és aranyosak voltak! Az 
első célunk az Árpád kilátó volt. Hűvösvölgyből gyalo-
goltunk az erdőn keresztül felfelé, talán 8 km lehetett az 
egész út. Az Árpád kilátóból felülről lehetett látni Bu-
dapestet, úgy, ahogyan még sosem láttam azelőtt. Gyö-
nyörű volt. Picit ott maradtunk megpihenni, beszélgetni. 

Utána visszafelé indultunk az erdőben, és a Hármas-
határhegyi repülőtér szélén megtaláltuk a helyünket, 

mindenki letelepedett a fűre, ahová akart. Istent dicsőítő 
énekeket énekeltünk a szép zöld természetben. Játékok 
következtek: a fiúk egy része elment focizni, a lányok 
inkább frizbiztek, röpiztek. Volt sárkányeregetés, és egy 
drón is, ami beakadt egy hatalmas fa lombjába, de sike-
rült lehozni. Sokan csak beszélgettek, napoztak; kinek 
mihez volt kedve. 

A repülőtér olyan, mint egy hatalmas rét: valaki ta-
lált egy nagyon hosszú siklót is, ami egy kicsit ijesztő 
volt, de persze nem mérgeskígyó, ezt mindannyian tud-
tuk! A kicsi gyerekek kincskereső játékot is játszhattak. 
Anyának és Lázárnak hamarabb el kellett mennie saj-
nos, én viszont maradtam, ameddig lehetett. 

Nagyon szép és érdekes kirándulás volt, szerintem 
mindenki jól érezte magát. Remélem, hogy máskor is 
lesz ilyen alkalom! 

Olajos Juli 
 

  
 

 

 

 
 

„Gyertek, dicsérjük együtt Izráel Szentjét, mert Ő a Megváltó. 
Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert Ő a te szabadítód. 

Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, vigass ágnak lakhelyére, 
Ujjongjunk Őelőtte, táncoljunk Őelőtte, 
Az Ő neve, az Ő neve: ott lakik az Úr.” 
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IFI – VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Debreceni IFI-konfi 
 

Idén is megrendezték a Debreceni Baptista Ifjúsá-
gi Konferenciát – a programok viszonylag szoká-
sosan zajlottak le, újítás volt viszont az, hogy be-
csületkasszás volt a büfé (ami szerintem nagyon 
jó ötlet), és az, hogy szokatlanul izgalmasan utaz-
tunk Budapestről Debrecenbe. 

A 2018-as Konferenciának a „Szomjazom” 
címet adták – hallhattunk előadást a krisztusi élet 
„katonai” mivoltáról, a túlzott elvárások és az 

alulbecsültség problémaköréről. Az előadók tisztességesen felkészültek; volt közös éneklés és színdarab is. A be-
csületkasszás büfé nekem újnak tetszett: széles választékból lehetett kérni, és annyit lehetett adakozni, amennyit jó-
nak ítéltünk. 

Az utunk volt a legizgalmasabb: az M3-as autópályán utaztunk, és egy idő után a kocsi rendesen megijesztett 
minket, úgy is döntöttünk, hogy nem megyünk tovább vele. Végül két részre vált a csapat: egyik része vonattal uta-
zott Debrecenbe, másik része pedig „pótautóval”. Így leírva lehet, hogy nem tűnik olyan izgalmasnak, de valójában 
az volt. Örülök, hogy semmi lényeges baj nem történt az úton, és hogy vannak Istennek hű szolgái. 
 

Uri Benjámin 
 

BÚCSÚZUNK 
 
 

 
 
özv. Kovács Józsefné (Talpas Hedvig Anna) 

(1924 – 2018) 
 

Édesanyám Ózdon született 1924. június 15-én, apja 
Talpas János görögkatolikus, anyja, Holzer Hedvig 
Viktória római katolikus vallású volt. 

Apósa, Kovács József és anyósa, született Kóródi 
Erzsébet 1930-ban tért át a baptista felekezethez, és nyi-
totta meg lakóházát a baptista gyülekezet számára. Há-
zuk egyik tágas szobájában volt az imaház egészen 
1965-ig. Férje, ifj. Kovács József paládi gyárimunkás 
volt. 

Az 1940-ben menyként a házukhoz került Annát, és 
két kisfiát is (Attila 1940, József 1942) saját szülei mel-

lett ők segítették a megélhetésben a II. világháború ne-
héz évei alatt. A fiatalasszony férjét mintegy négy éven 
át ragadta el tőle a katonaság, a frontszolgálat, a bor-
zalmas orosz hadifogság. A fogságból 1946 augusztu-
sában hazatért férj az Ózdi Kohászati Üzemekben ka-
pott nehéz fizikai munkát, hengerész volt a Finomhen-
germűben egészen 1975-ben elért nyugdíjazásáig. Élték 
az egykeresős munkáscsaládok kuncogó fillérekkel, ha-
zug tömeggyűlésekkel, munkaversennyel, normaemelé-
sekkel és békekölcsönökkel terhes, nehéz életét. Ráadá-
sul még lakásépítésbe is belevágtak 1951-52-ben! 
Ezekben a nehéz években erőt és lelki vigaszt a fiatal 
Anna a baptista gyülekezetben nyert, amit megerősített 
a közeli Lénárddarócon 1950. augusztus 20-án történt 
bemerítkezésével. 

Az elmúlt években maga is megírta megtérésének és 
előzményeinek számos történetét a Manna, az Antenna, 
a Bétel 2012–2017 közötti évfolyamának egyik-másik 
számában. Megtérésének történetét azzal indította, hogy 
„1940-ben egy hívő család nem hívő fiához mentem 
férjhez. Nem ismertem a gyülekezeti rendet és szokáso-
kat. Mint jó katolikus, imádtam Istent. Minden hónap-
ban jött egy kedves, szerény ember, ez volt a prédiká-
tor, Gerzsenyi bácsi, akit én nagyon szerettem”. Ózdra 
hosszú időn át Noszvajról, Eger mellől járt a prédikátor, 
később Benyó Illés, a Lénárddarócon megnövekedett 
baptista gyülekezet lelkipásztora járt az Ózd – Sajóvár-
konyi gyülekezetbe, a Kovács család házában levő ima-
háznak kinevezett nagyszobába. A kis szórványgyüle-
kezetben – lelkipásztor hiányában – sokszor a házigaz-
da Kovács József olvasta fel a Károli Biblia esedékes 
verseit, felesége indította az éneket, és sorban haladtak 
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az imádságokkal. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének” – ezt a címet adta édesanyám a megté-
rése történetét megörökítő hosszabb elbeszélésének. 
Nagyon erős hit, remény és szeretet áradt belőle egész 
életében! 

Férje 1996-ban bekövetkezett halála után elköltözött 
a budaörsi lakótelepi lakásból az idősebb fia tulajdoná-
ban levő Práter utcai lakásba, Budapest VIII. kerületé-
be. A lakás egyik szobájában fia könyvtárának „külső 
raktára” volt, többi részét ő lakta. Fia és családja sűrűn 
látogatta. Vasárnaponként a Magyar házaspár vitte el 
autóján istentiszteletre a budai gyülekezetbe. Huszonkét 
évet élt özvegyen, s csupán az utolsó két esztendőben 
szorult intézeti, kórházi ápolásra. A 2010-es évekig 
gyakorta utazott el az ózdi rokonokhoz, húgához, só-
gornőjéhez, s a legutolsó napokig rendszeresen hívták 
egymást telefonon. Idős nyugdíjas korában is szívesen 
vett részt belföldi csoportos kirándulásokon, különösen 
gyógyvizes fürdőhelyekre utazott örömmel. 

Idén februárban, mikor még elgondolható volt, hogy 
megéri a 94., talán még a 95. évet is, felmerült benne, 
hogy kinek adja a 95 éveseknek járó kormány-ajándék 
összegét. Közölte, hogy Attila fiának adja át, hogy for-
dítsa majd a temetésre. Amikor fia tiltakozott és arra 

kérte, adja inkább a baptista gyülekezetnek, mérhetetlen 
boldogság áradt el az arcán, tükröződött a szemében. 

Kórházi ápolása időszakában, frontátvonulásokkal 
járó gyengélkedései idején gyakran sóhajtozott, hogy ő 
már úgy elmenne ebből a világból, és nem érti, hogy őt 
a Jóisten miért nem veszi már magához. Mire Attila 
felvetette, hogy talán a Mennyországban is várólistát 
vezetnek, mint a kórházakban szerte a világon. Ezzel el 
is ütötték az ügyet, és ő mesélte tovább a régmúlt törté-
neteit és a kórházi eseményeket, a fűtés elromlásától a 
nővérek, orvosok dicséretéig, és az ő missziós munkájá-
ig. Ujjongott a lelke, amikor a gyülekezet új lelkipász-
tora, Kotán Béla és felesége meglátogatta a betegágyá-
nál. Boldog volt, ha valakiben érdeklődést fedezett fel a 
keresztény tanítás, a Biblia iránt. Örömmel újságolta lá-
togatóinak, ha valaki elfogadta tőle a Manna vagy az 
Antenna egy-egy számát, esetleg az Újszövetség egyik 
új példányát. 

Temetésén búcsúzott tőle két fia, menyei, unokái, 
dédunokái és családjának még élő tagjai. Emlékeznek 
rá a barátnők, a szomszédasszonyok, a közeli és távoli 
látogatók. Utoljára említve, de nem utolsó sorban a bap-
tista gyülekezet kedves tagjai, betegségében látogatói. 
 

Paládi-Kovács Attila 
 

 

Emlékezés Anna nénire 
 
 

Felfelé 
(J. Bunyan A zarándok útja c. 

könyvének olvasása után) 
 
Mindig – ha nézel – akkor felfelé! 
Fel, hol a csillagok égnek! 
Soha, de soha, soha lefelé! 
Ragyogjanak arcodon a fények! 
 

Akadály dombja, s a 
Csüggedések, 
réme a Halál árnyékának 
nem állhat útba, győz az Élet, – 
visznek felfelé szálló szárnyak. 
 

Így kívánságod hamar teljesül: 
Romlásból a Sionba érhetsz… 
Azt mondják rólad: igaz emberül 
élt, mert mindig csak felfelé 
nézett! 
 

Kárász Izabella 
 

 

Mindig szerettem Anna néni bizonyságtételeit hallgatni, de amíg a 
gyülekezetbe járt, nem álltam közelebbi kapcsolatban vele. Amikor már 
nem tudott önállóan élni, egy krónikus belgyógyászati osztályra került. 
Nem akart Kiskőrösre menni, mert közel akart maradni a családjához és 
a gyülekezethez. 

Először kötelességből mentem hozzá látogatni, aztán már kiváltságnak 
éreztem, hogy mehetek hozzá. Mindig én gazdagodtam általa. Mosolyog-
va fogadott akkor is, amikor simogatással ébresztettem fel a szunyókálás-
ból. Nem panaszkodott, nem magáról beszélt. Mesélt a szerető családjáról, 
mutogatta a dédunoka képeit. Nagyon érdekelte, hogy mi történik a gyü-
lekezetben, és sokat imádkozott a lelkipásztorért és az egész gyülekeze-
tért. Örült, ha vittünk (a gyülekezetből többen is látogatták) neki lelki ol-
vasnivalót, kiolvasta és tovább adta betegtársainak. Mindig beszámolt, 
hogy milyen istentiszteleteket hallgatott a kis rádióján. 

Egy négy ágyas szobában feküdt. Egy súlyos, operáción túlesett be-
teg mellett végzett szolgálatot. Fogta a kezét és imádkozott érte. A szo-
bában lévő vak nénit etette. Egy betegtársa bántotta hite miatt és azért, 
hogy hangosabban beszélt rossz hallása miatt. Betegtársa egy éjjel rosz-
szul lett, Anna néni riasztotta a nővéreket és ő is sietett a segítségére. 

Márciusban tüdőgyulladásban megbetegedett. Nagyon rossz állapot-
ba került, halála előtt két nappal még tudtam vele beszélgetni, mondta, 
hogy nincs fájdalma, de nagyon szeretne már a mennybe menni. Ez egy 
keddi napon történt. Mindig imádkoztunk érte, de szerda este és csütör-
tök reggel nem tudtam imádkozni, mondtam is Péternek, hogy Anna né-
ni már elment. Csütörtök reggel telefonáltak, hogy az éjjel elaludt. 

Anna néni példaképemmé vált. Kívánom, hogy valamennyien egy-
más hite által tudjunk épülni a gyülekezetben! 
 

dr. Novákné Irén 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Mit jelent számomra a gyülekezet? 
 
Van egy kedvenc idézetem: „Az igazi öröm az életben: egy általad hatalmasnak elismert cél elérésében esz-
köznek lenni. A természet kezében erőnek lenni, s nem egy lázas, önző, beteges, panaszkodó kis csomónak, 
aki szemrehányást tesz a világnak, amiért nem az ő boldogságát tartja szem előtt.” (G. B. Shaw) 
 

Ez a hozzáállás igencsak termé-
szet- és kultúraellenes. Pont ez 
teszi számomra a keresztyén 
közösséget különlegessé. Nagy-
szerűen különlegessé. Ha más 
oldalról próbálom megközelíte-
ni a gyülekezetet, akkor arra az 
elmarasztaló meglátásra jutok, 
hogy „talán Krisztus jelenléte 
nélkül még jobban is megy”. De 
mi is megy jobban? 

– Ha olyan közösségbe szeretnék tartozni, amely 
CSUPÁN rendkívül összetartó – akkor elég egy politi-
kai csoport gyűlölettel teljes pártülésén részt vennem. A 
közös ellenség rendkívüli hatásfokkal összehozza az 
embereket. Sokkal ritkább, hogy pozitív érzések ilyen 
erős összetartást építenének ki. 

– Arra is van lehetőségem, hogy olyan csoportba ke-
rüljek, ahol CSUPÁN elmondom a véleményemet és ta-
nulok a másikéból. Aztán harsányan nevetünk egy jó po-
énon. Ehhez bőven elegendő egy baráti társaság, miután 
már a megfelelő mennyiségű alkohol a fejembe szállt. 

– Amit viszont a legizgalmasabbnak tartok: ahhoz, 
hogy CSUPÁN „testvérek” legyünk, akik az életüket is 
hajlandóak feláldozni a másikért – elég egy lövészárok-
ban harcolnom a másikkal. (Bár a jelenlegi helyzetem-
ben ez eléggé nehezen megvalósítható – hála Istennek.) 
Amint ezeket írom, egy gondolat röppent át a fejemen: 
talán egy-egy gyülekezeti testvéremmel „nem harcolok 
azonos lövészárokban”, ezzel magyarázható gyenge 
kapcsolatunk... 

G. B. Shaw ösztönösen kiírta magából amire teremt-
ve lett. Nem nevezte meg a szereplőket, mivel nem volt 
keresztyén. Úgy fogalmaz, hogy „a természet kezében” 
– „Isten kezében” helyett. Számomra ezért éri meg ke-
resztyénnek lenni: mivel Krisztus átformált minket, tö-
rekszünk „a természet kezében erőnek lenni.” Minél in-
kább törekszünk erre, annál összetartóbbak, közvetle-
nebbek és „önfeláldozóbbak” leszünk egymásért. 

Isten biztosan jó kedvre derült, mikor először meg-
fogant benne a közösség gondolata – annak ellenére, 
hogy előre látta, hogy mindig lesz a gyülekezetben 
megosztottság, személytelen kapcsolat és önzés. Neki 
még ezt az árat is megérte. Akkor nekem ne érné meg? 

– Három szóval összegezném a budai gyülekezethez 
tartozásomat: szocializáció, libikóka, példaképek. Szo-
cializáció: erről részben nem tehetek, mert kisgyermek-
korom óta járok ide. Erről nem is mondanék többet, a 

szó magáért beszél. Libikóka: tinédzser koromban „ki-
nyílt a csipám”, és véget ért az idilli világ. Be kell val-
lanom, hogy a legnagyobbat a gyülekezetben csalód-
tam, mert efelé voltak a legnagyobb elvárásaim. (Azt 
gondoltam addig, hogy a gyülekezetbe „kicsi Krisztu-
sok” járnak.) Nagyon magam alatt voltam a kiábrándu-
lásom következtében: „ha a Biblia szép eszméi még a 
keresztények között sem valósulnak meg maradéktala-
nul, AKKOR HOL?” Ezt a kérdést fel is tettem Fábián 
Sándornak, az akkori lelkipásztorunknak. Ő azt mondta: 
„Nézz kicsit jobban körül, mert sokan vannak, akikre fel 
lehet itt nézni.” Nem értettem, hogy mire gondol... De 
próbálkoztam... Nagyon erősen... És végül sikerült rá-
jönnöm, és magamnak megfogalmaztam, hogy kikre 
kell felnéznem: „Példaképem lesz mindenki, aki fáradt-
ságot nem kímélve harcol az »óembere« ellen – amely 
folyamatosan lázad Isten ellen.” 

Arról tudok beszélni, hogy mit kaptam a gyülekezet-
től: Isten ismeretét (prédikációk által éppúgy, mint test-
véreim viselkedését tanulmányozva), szép élményeket 
(leginkább: ifitáborban), összetartozás érzését (legin-
kább: tragédiákban), gyakorlati segítséget (pl.: tanul-
mányaimban), érdeklődést a hogylétem felől (ami na-
gyon jó érzés), építő kritikát (pl.: „Fázik a kezed? Ha 
nem, akkor miért tartod zsebre dugva?” ), bizalmat 
(hogy rám mertek bízni szolgálatokat), követendő pél-
daképeket. Ha arról kéne beszélnem, hogy mit adtam a 
gyülekezetnek, meg lennék lőve. Erről nem engem kéne 
kérdezni... Azt tudom csak, hogy annyi időmet a gyüle-
kezetnek adtam, amiről úgy éreztem: Krisztusnak ez 
örömöt szerez. 

Végül szeretnék egy történetet leírni, amely a gyüle-
kezethez kapcsolódik. Kati néni megkért tavaly, hogy 
szervezzek játékokat a jánoshalmai gyermektáborban. 
Én kapva kaptam az alkalmon, mert szeretek ezzel fog-
lalkozni. Aztán útközben kiderült, hogy mégsem tudok 
menni Jánoshalmára. Nagyon szégyelltem magam. 
Minden játékot előkészítettem, egy nagy bőröndbe, leír-
tam a használati utasításukat. Majd megkértem Ádány 
Annát és testvéremet, Benit, hogy helyettem vezessék 
majd le őket. A tábor végén Beni átadott nekem egy ho-
logramos előlapú füzetkét. „Ezt neked küldik” – mond-
ta. Olvastam: „Sok-sok szeretettel! Hogy legyen mibe 
írni »az jövendő esztendei játék-ideákat.«” Nem szoká-
som, de akkor kicsit meghatódtam – de férfiként csak 
befelé könnyeztem...  

ifj. Uri Imre 
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Gondolataim a gyülekezetről 
 

Isten mire/minek szánta a 
gyülekezeteket itt a Földön? 

Isten a gyülekezeteken ke-
resztül munkálkodik. Szeretne 
mindenkit elérni. Azokat is, 
akik még nem tartoznak egy 
gyülekezethez sem. De ho-
gyan tudja őket megszólítani? 
Rajtam keresztül … meg raj-
tad, vagyis a gyülekezeten ke-
resztül. Ez a misszió, ami egy 

fontos szelete kell, hogy legyen a gyülekezet életének. 
Azt gondolom, hogy a gyülekezetnek az egyik leg-

fontosabb feladata itt a Földön, hogy bemutassa Istent 
és az Ő dicsőségét. Ez kell, hogy legyen az életünk kö-
zéppontjában. Maga Isten. Ha ez megvalósul, akkor 
minden más a helyére kerül. Istent dicséri az, ha a gyü-
lekezetben egymás épülésére használjuk a lelki ajándé-
kainkat, és szolgálunk egymás felé azzal, amink van. 
Mit jelent számomra, hogy a Budai Gyülekezethez 
tartozom? 

Számomra azt jelenti, a Budai Gyülekezethez való 
tartozás, hogy hoztam egy döntést, hogy én ezt a gyüle-
kezetet szeretném építeni. Itt 
szeretnék szolgálni, mert Isten 
itt akar látni engem. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy nem fél láb-
bal kint vagyok a gyülekezet-
ből, és nem arra vágyakozom, 
hogy bárcsak ebbe vagy abba a 
gyülekezetbe járhatnék. Volt 
olyan időszak, amikor máshol 
kerestem a helyemet, mert úgy 
gondoltam, hogy inkább egy 
olyan gyülekezetbe szeretnék 
járni, ami jobban passzol az én 
lelki alkatomhoz. Végül Isten 
meggyőzött arról, hogy itt sze-
retne látni engem a Budai Gyü-
lekezetben. 

Sokat tanultam ebből. Például azt, hogy a gyülekezet 
nem rólam szól és nem az a legfontosabb, hogy én jól 
érezzem magamat, hanem az, hogy Isten „jól érezze 
magát” közöttünk. Vagy azt, hogy az nem előrevivő 
magatartás, ha magamban kritizálom az összes létező 
dolgot, ami a gyülekezetben történik. A gyülekezetnek 
elsősorban Istenről kell szólnia és az Ő dicsőségéről. Ha 
szeretem a mögöttem ülő embert és nem kritizálom, ha 
érdeklődöm felőle, azt hiszem, azzal dicsőítem az Is-
tent. Tehát számomra azt jelenti a Budai Gyülekezethez 
tartozás, hogy egy olyan hozzáállással érkezem minden 
alkalomra, ami az Istennek tetszik. Legalábbis erre tö-
rekszem. Nem sajnálkozom, és kifelé tekintgetek, ha-
nem igyekszem építő és előrevivő dolgokat tenni. 

Mit adott a gyülekezet, mit adtál a gyülekezetnek? 
Sokat, sőt rengeteget tanulok, épülök mások hitéből. 

Amikor valaki bizonyságot tesz vasárnap, vagy az ima-
órán, ifin, házicsoporton hétről-hétre imádkozunk egy-
másért, majd a következő alkalmon ugyanazért már há-
lát adunk, ezek nagy hatással vannak a lelki életemre. 
Amikor látom, hogy Isten hogyan dolgozik mások éle-
tében, az túlcsorduló örömmel tölt el. Sokkal közelebb 
kerülök Istenhez és jobban bízom benne. Gyerekkorom-
tól kezdve sokat kaptam a gyülekezettől. Szeretetet, tá-
mogatást, bibliaismeretet, példaképeket, anyagi támoga-
tást, korrepetálást, amikor a nyelvvizsgára vagy érettsé-
gire készültem. Az imaház zongoráján tanultam zenélni. 
Szeretem Istent, ezért igyekszem neki szolgálni a lehe-
tőségeim szerint. És szeretem a gyülekezetet is, ezért én 
is szeretnék adni azokból az ajándékokból, amiket Isten 
adott nekem. Mert mim van, amit ne Tőle kaptam vol-
na?! 
Konkrét helyzetek, érzések a gyülekezettel kapcso-
latban 

Gyerekkoromból és későbbről is sok érzés megma-
radt bennem, amik a gyülekezethez kapcsolódnak és 
szívesen emlékszem vissza rájuk: 

• a hálaadó napi friss kenyér 
íze, 

• Nagy Gergőék dicsőítő 
próbái hétfő esténként, 
amire gyerekként néha be-
ültem, 

• Erzsi néni milánói makaró-
nija, 

• az adventi kézműves ké-
szülődések, 

• a balatonföldvári és jános-
halmi nyaralások sok-sok 
emléke, 

• krumplipucolás Pünkösd-
hétfő reggelén, 

• az összes ifinyaralás, 
• gyülekezeti kirándulások, 

• a bemerítésem, amikor az egész gyülekezet együtt 
örült a megtérésemnek, 

• az esküvőnk, amikor szintén nagyon sokan örültek 
nekünk, és kifejezték, mennyire szeretnek ben-
nünket, 

• minden Áldott legyen a frigy közös eléneklése, 
mert ekkor érzem leginkább az egységet közöt-
tünk. 

És még sok-sok apróság, amik számomra mégis so-
kat jelentenek! 
 

Horváth Virág 
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A gyülekezet és én 
 

A gyülekezetet a Biblia Krisz-
tus testének nevezi, mi, a gyü-
lekezet tagjai pedig Krisztus 
testének a tagjai kell, hogy le-
gyünk: „Ti Krisztus teste vagy-
tok, s egyenként tagjai”(1Kor 
12:27). Egy test akkor működik 
jól, ha tagjai teljes összhangban 
vannak egymással, ha képesek 
összedolgozni, ha kellően érté-

kelik és nem lenézik egymást, ha figyelnek egymásra, 
és kész segíteni egyik tag a másikon, ha bajban van 
(1Kor 12:14-26). Pontosan így kellene ennek lenni 
Krisztus testének a tagjai között is! Krisztus ennek a 
testnek a feje kell, hogy legyen: „Az Ő lábai alá vetett 
mindent, és Őt tette mindenekfelett való fővé az egyház-
ban” (Ef 1:22). Miért is a fej? Mert abban van szinte 
mindennek a központja. A fejünkben van az agyunk, az 
a szervünk, amelyik működésbe hoz és irányít mindent. 
Krisztusnak is ezt kell tennie velünk! Működésbe kell, 
hogy hozzon, és Szelleme által irányítania kell minket 
ahhoz, hogy Isten használható eszközeivé válhassunk. 

Pünkösdkor Isten a maga Lelkéből töltött ki a gyüle-
kezetre. Azért tette, mert nem akarta árván hagyni 
őket, mint ahogy minket sem, és nem akarja, hogy 
nélküle éljünk. Új életet akar aján-
dékozni, az életünk része akar len-
ni! Azt akarja, hogy közösségben 
legyünk egymással az Ő jelenlét-
ében! Ez a közösség akkor lehet va-
lóságos és élő, ha vágyunk rá, ha 
kérjük Tőle és megéljük. 

Úgy gondolom, hogy gyülekeze-
tünk egyike azoknak a helyeknek, 
ahol ezek megvalósulhatnak. Nem 
azért, mert itt mindenki tökéletes, és 
őszintén bevallom: magam sem va-
gyok az! De teljes erőmből törek-
szem, „ami mögöttem van azt elfe-
lejtve, ami pedig előttem van, annak 
nekifeszülve futok egyenest a cél fe-
lé” (Fil 3:14a). Igyekszem tanulni a múlt hibáiból, ké-
rem Isten bocsánatát az elkövetett hibák és bűnök miatt, 
és ha kell, testvéreimtől is bocsánatot kérek, ha bántást 
okoztam. Ennek nincs más útja! Emberek vagyunk. Tu-
dom, hogy Isten Lelke lakozik bennünk, de amíg e föl-
dön élünk, körül vesz a bűn, és nem mindig azt tesszük, 
amit kellene. „Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a 
jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.” 
(Rm 7:19). 

A gyülekezetben jó érzéssel tölt el, hogy vannak 
testvéreim, akiket szeretek, és akik felé szolgálhatok, és 
akiknek a felém gyakorolt szeretetét, és szolgálatát él-
vezhetem. Szeretem ezt a gyülekezetet, még akkor is, 
ha nem értek egyet mindig mindennel. De ha Istenben 

bízom, Ő elvezet minden igazságra. Ő jobban tudja, mi 
a jó nekünk gyülekezeti szinten is, és hitem szerint Ő 
kezében tartja az eseményeket! 

Mit kaptam a gyülekezettől? Nagyon sok mindent: 
szeretetet, odafigyelést, bátorítást, pozitív kritikát, hely-
reigazítást, élő Igét, nagyon sok testvért és feladatot! 

Mit adtam a gyülekezetnek? Nem az én dolgom ezt 
számon tartani! Az én dolgom: nyitott szemmel járni, és 
figyelni Isten Lelkének a vezetésére, és ha valamit rám 
bíz, azt szívesen megtenni, még akkor is, ha néha nehe-
zemre esik, mert fáradt vagyok, vagy lelkileg nem ér-
zem magam annyira topon, de azt tapasztalom, hogy ha 
Isten valamit rám akar bízni, ahhoz megadja az erőt is! 

Mivel a gyülekezet az a hely, ahol Isten a leggyak-
rabban szól hozzám, és szeretek a mában élni, ezért ar-
ról szeretnék számot adni, amire Isten Lelke nevelt 
mostanában. Mikor Bogival hazajöttünk a kórházból a 
szívkatéterezés után, felhívott az egyik unokatestvérem. 
Sokat beszélgettünk, a további ezzel a problémával 
kapcsolatos lehetséges teendőkről. Végül azt mondta: 
„Lehet, hogy nem is kell semmit sem csinálni vele, mert 
Isten addig meggyógyítja!”. Eszembe jutott, hogy már 
lassan 15 éve imádkozom azért, hogy csoda történjen, 
Isten beavatkozzon, de Isten eddig valamiért nem tette, 
sőt, vészesen rossz lett a helyzet: csaknem 4 cm átmérő-

jű aneurizma lett a kb. 1,5 cm-es át-
mérőjű fisztulából, ezért hirtelen rá-
vágtam: „Én már azzal is megelég-
szem, ha megtartja az életét a beavat-
kozásig, már nem is reménykedem, 
az anélküli gyógyulásban!”. Másnap 
csütörtök volt, gyülekezeti alkalom. 
Éppen akkor érkeztünk, amikor lelki-
pásztorunk imára hívta a gyülekezetet 
Bogi gyógyulásáért. Libabőrös let-
tem. Azt éreztem, hogy Isten Lelke 
akkor is ott egy hatalmas nagy tüskét 
szedett ki belőlem, éppen azt, amit a 
sátán egy héttel azelőtt belém szúrt, 
és még meg is ítélt Isten lelke: „Ki 
vagyok én, hogy a kezénél fogva aka-

rom vezetni Istent, hogy mit, mikor, hol, és hogyan te-
gyen! Nem, ezt nem tehetem! El kell engednem a gyep-
lőt!” 

Aztán jött a vasárnap délelőtti alkalom. Éppen Áb-
rahám hitéről hallottunk tanítást, és azt hallottam ki az 
igehirdetésből, hogy Ábrahám nem csak imitálta azt, 
hogy kész feláldozni a fiát, mint ahogy ez a képeken 
látható, hanem tényleg meg akarta tenni, mert Isten azt 
kérte tőle. Ő abban hitt, hogy Istennek van hatalma arra, 
hogy fiát a halálból is feltámassza. Küzdöttem a köny-
nyeimmel… Hol áll az én hitem Ábraháméhoz képest? 
– Sehol! Nincs belőle elég! Kértem Istent, hogy bocsás-
son meg kishitűségemért. Most már Isten eljuttatott 
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odáig, hogy elhiggyem azt, hogy ő még mindig tehet 
csodát, ha tervében ez benne van! Amit viszont tőlem 
megkíván Isten, az az engedelmesség.  

Így állok most hozzá, és kérném a testvérek imatá-
mogatását, hogy soha ne akarjam másképp gondolni, 
legyek csendben, és várjak az Úrra, és ne akarjak sem-
mit Nála jobban tudni. 

A gyülekezet ma is az a hely, ahol Isten a lelkünkre 
akar beszélni, meg akarja változtatni bűnös, haszontalan 
életünket, be akar tölteni Szellemével, ki akar mozdítani 
a magunk választotta régi kerékvágásból, és mint a fa-
zekas az agyagot, formálni akar, hisz terve van velünk! 
Engedjük-e? 

Uri Melinda 
 

 

Lelki otthonom 
 

           Otthonom 
 

Otthonom a templom. 
Ajtaján belépve mindig hazaérek. 
Ismerősen csendül fülembe az ének. 
Mintha minden hangja simogatás lenne! 
Égi Atyám keze simogat meg benne. 

Megterített asztal. 
Éhező mellőle sose kel fel éhen. 
Megelégedhetik mennyei kenyéren: 
Élet kenyerével, élet italával, 
Igében, szentségben, Krisztussal magával. 

Mesterem műhelye. 
Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 
Hogy régi emberből új emberré tegyen: 
Hogy amíg templomát látogatom híven, 
Templommá formálja az egész bűnös szívem. 

Otthonom a templom. 
Mennyei otthonom halvány földi mása, 
Drága tükörképe, szent hívogatása. 
Míg egykor mennyei hajlékod befogad, 
Köszönöm Istenem földi hajlékodat. 
 

Túrmezei Erzsébet 
 

Mit jelent nekem a gyülekezet? Már 
tudom is a választ: a családot, ahol el-
fogadás és szeretet van, és azt a helyet, 
ahol Isten jelen van. 

Talán hogy érthetőbb legyek, egy 
picit korábbról kezdem a válaszom. 
Édesanyám egyedül nevelt fel engem. 
Édesapámat nagyon ritkán láttam, hol 
megjelent, hol nem. Nem foglalkozott 
nagyon velem, nem volt biztos pont az 
életemben. Körülbelül tíz éves lehet-
tem, amikor a szomszéd néni Jézusról kezdett el nekem mesél-
ni, és elhívott, hogy menjek el velük a gyülekezetbe. Édes-
anyám nem nagyon szeretett volna elengedni, mert félt, hogy 
szektába keveredem, de aztán mégiscsak elengedett. Akkoriban 
ez a gyülekezet a Nagyvárad téren bérelt egy kis közösségi he-
lyet. Amikor beléptem, nem ismertem senkit, de egyből otthon 
éreztem magam.  Miközben figyeltem az embereket, észrevet-
tem, hogy mindenki mosolyog és boldog, és hogy mennyire 
szeretik egymást. Valami olyasmit láttam, amit máshol nem ta-
láltam; valamit, ami hiányzott az életemből. Isten szeretete. 
Nagyon megtetszett ez a gyülekezet, sok barátom lett, és egy 
lelki pótapukát is kaptam, aki mindig szívén viselte a sorsomat 
egészen addig, míg férjhez nem mentem. Itt kaptam meg Isten-
től a lelki családom Itt lett otthonom. 

Később, amikor Petivel már összeházasodtunk, döntenünk 
kellett, hogy melyik gyülekezetbe járjunk. Döntöttünk. A Budai 
Baptista Gyülekezetet választottuk. Nekem eleinte nehéz volt a 
beilleszkedés, de jött egy fordulat, ami sokat segített. 

Elhatároztam, hogy szeretnék valamit tenni a gyülekezetért, szolgálatokat szeretnék vállalni, így már sokkal 
könnyebb volt megismerni benneteket. Ma is tisztán emlékszem a tagfelvételemre. Amikor kiálltam a gyülekezet 
elé, úgy dobogott a szívem, és akkor elhatároztam, hogy ez a gyülekezet lesz az új lelki otthonom. Ti lesztek az új 
családom. A Budai Baptista Gyülekezet mellett döntöttem, hogy mától ehhez a gyülekezethez szeretnék tartozni, 
beilleszkedni és Istentől kapott ajándékaimmal a gyülekezet épülését szolgálni. 

Mit adott a gyülekezet, mit adtál a gyülekezetnek? 
A legértékesebb ajándékot kaptam tőletek, hogy befogadtatok és szerettek. Meg nagyon sok értékes barátot kap-

tam, akiktől sokat tanultam. Kaptam még nagyon sok felejthetetlen közös élményeket, pillanatokat, amikor meg-
osztottuk egymással az életünket. De itt a gyülekezetben tanultam meg a rendet és a fegyelmet is.  

Mi a meggyőződésed arról, hogy Isten minek/mire szánta a gyülekezeteket itt a Földön? 
Két igehely jut most hirtelen eszembe: Az első Efézus 1:3-14. Isten magasztalására lettünk teremtve, erre let-

tünk megváltva. Dicsérjük, magasztaljuk Istent, hiszen mindent tőle kaptunk! A második: 1 Pt 4:10: „ Ki milyen lel-
ki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” 

Lelki ajándékokkal szolgáljunk egymás felé, hiszen nem magunknak kaptuk, hanem egymás építésére. Vágyom 
arra, hogy tudjunk egységben munkálkodni még annak ellenére is, hogy sokfélék vagyunk. 
Itt eszembe jut Philip Yancey gondolata is: „A sokféleség a kegyelem első számú próbája.” 
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Egy nagyon kedves emlékkel hadd zárjam, ami a gyülekezethez kötődik. 
Pár éve szilveszterkor, az istentisztelet második felében bizonyságtételre hívtunk mindenkit. Ami történt, én 

ilyet előtte még nem láttam a gyülekezetben. Szinte egymás kezéből kapkodtuk ki a mikrofont. Mennyi bizonyság! 
Álmélkodtam. Ott ültem a takarásban, és hallgattam, hogy mennyire jó az Úr hozzánk. Aztán csak potyogtak a há-
lakönnyeim. Isten ott volt közöttünk! Közben megállapítottam: Milyen jó veletek Isten jelenlétében időzni. Bárcsak 
ez a pillanat soha nem múlna el! 

Nagyné Évi 
 

 

Mindenki számít 
 

Számomra a gyülekezet a Krisz-
tusban hívők közössége, akik az 
Ő (Isten) nevében jönnek össze, 
hogy tanításban részesüljenek. 
Továbbá a lelki otthonomat, Is-
ten megváltott népét, Jézus tes-
tét jelenti. Nem emberi képződ-
mény, Isten szerint létrejött kö-
zösség, amelynek célja elsősor-
ban Isten imádata. Ennek kö-
zéppontjában Isten igéjének ta-

nulmányozása és megismerése kell, hogy álljon. A gyü-
lekezetnek meg kell mutatnia annak a személynek a 
nagyságát, Aki a mi Megváltónkká lett, aki kihívott 
minket a sötétségből az Ő világosságára. Isten imádatá-
nak MEG KELL ELŐZNIE az Istenért végzett munkát. 
Ha nem imádom Őt teljes szívemmel, valómmal akkor 
hiábavaló lesz az érte vállalt munkám is. „Egy keresz-
tyén gyülekezet mindenekelőtt azért van, hogy Istent 
imádja! Minden másnak csak másod- harmad- negyed-
rendű dolognak kell lennie.”(A.W.Tozer) 

Isten mire szánta a gyülekezetet? 1Kor 12:12-27: 
„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test 
valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, 
ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, 
akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és 
mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test 
sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a 
láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, 
vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a 
fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, 
vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, 
hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a 
szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a test-
ben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig 
valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok 
a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéz-
nek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: 
„Nincs rátok szükségem!” Ellenkezőleg: a test gyen-
gébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelye-
ket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat na-
gyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség 
nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesül-
nek: az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten 
szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendű-
nek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen megha-

sonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak 
egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele 
együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az 
egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisz-
tus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 

Eszerint a gyülekezet Krisztus teste, és mi, megvál-
tottak vagyunk a tagjai. A testnek sok tagja van, ezen 
belül mindegyiknek más és más feladata. Minden tag-
nak funkciója van, amit be kell tölteni. Egy-egy tag 
önmagában életképtelen. (ezért nagyon fontos a közös-
ségben való részvétel). A testnek fájnia kell, ha egy tag-
ja leszakad. Ha nem zavarja a tag hiánya, akkor baj van. 
Amikor valaki újjászületik, Istennek az a vágya, hogy 
bekapcsolódjon a gyülekezetbe és annak a tagja legyen. 
Ahhoz hogy növekedni, erősödni tudjon (ne maradjon 
csecsemő), rendszeresen kell látogatnia a gyülekezetet. 
Rm 12:1: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek ir-
galmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, 
szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszte-
leteteket.” 

Mit mond az Úr a gyülekezetről? A teljesség igénye 
nélkül, amit az Ő beszédéből ismerünk. 

– Szeretettel szolgáljunk egymásnak: „Mert ti sza-
badságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság 
ürügye ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok 
egymásnak.” (Gal 5:13). 

– Egymás terhét hordozzuk: „Egymás terhét hordozzá-
tok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6:2). 

– Egymáshoz legyünk jóságosak: „Viszont legyetek 
egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg 
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a 
Krisztusban.” (Ef 4,32). 

– Egymást tartsuk különbnek magunknál: „Semmit 
nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicső-
ségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván 
ti magatoknál.” (Fil 2,3). 

– Legyünk a szentségben feddhetetlenek: „Mert nem 
tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az 
Isten.” (1Thessz 4,7) 

– Bocsássunk meg kölcsönösen egymásnak: „El-
szenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen 
egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; 
miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti 
is.” (Kol 3,13). 
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– Tiszteljük egymást: „az ékeseknek azonban nincs 
erre szükségük. Isten úgy építette fel a testet, hogy a ke-
vésre becsült tagnak nagyobb megbecsülést adott, hogy 
ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen 
gondoskodjanak egymásról a tagok.” (1Kor 12:24b-25). 

– Együtt örülni, együtt szenvedni: „S akár szenved 
egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisz-
tességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok 
mind.” (1Kor 12,26). 

– Megkülönböztetett szeretetet adni az elöljáróknak, 
ill. a szolgálatban fáradozóknak: „Arra kérünk titeket, 
testvéreim, hogy becsüljétek meg, és tiszteljétek azokat, 
akik az Úrban a vezetőitek! Ők sokat dolgoznak értetek, 
tanítanak és tanácsolnak benneteket! És az ő munkáju-
kért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. 
Egymással békességben éljetek.” (1Thessz 5:12-13). 

– Rosszal rosszért nem fizetni, szüntelen imádkozni, 
mindenért hálákat adni: „Kérünk továbbá titeket, 
atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félel-
mes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek 
legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senki-
nek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra 
törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 
Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Minden-
ben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus 
Jézus által ti hozzátok.” (1Thessz 5:14-17). 

– És végezetül, de nem utolsósorban: egymással 
szemben alázatosnak lenni!: „Hasonlatosképpen ti if-
jabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan 
pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot 
öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Alázzátok meg tehát 
magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felma-
gasztaljon titeket annak idején.” (1Pt 5:5-6). 

Nekem személy szerint a Budai Gyülekezet az éle-
tem legmeghatározóbb része. Életem minden fontos 
eseménye ide kapcsolódik. Ide jártak, ennek a gyüleke-
zetnek a tagjai voltak a drága nagyszüleim, az édes-

anyám. Én ide születtem, itt mutattak be, itt kértek ál-
dást rám Isten színe előtt. Itt szavaltam el három évesen 
az első versemet, hitem vallomására itt merítettek be és 
itt volt a menyegzőnk is. Ebben a gyülekezetben nőttem 
fel, szolgáltam, éltem meg életem legcsodálatosabb al-
kalmait. 

Hogy mi jut eszembe a gyülekezetről? A régi idők... 
Szakács bácsi és Kmety Anci néni kedves, következetes, 
szeretetteljes szolgálata. Állhatatos munkájuk, imádko-
zó életük, ami által még közelebb kerültem Istenhez és 
eljutottam Isten egyre jobb megismerésére. Szeretettel 
gondolok vissza a régi idős testvérekre, elöljárókra, 
akik bátorítottak a szolgálatban, imádkozó lélekkel fog-
ták a kezemet: Fábián Béla bácsi, akinek mindig volt 
hozzám egy-egy kedves szava; Tóth Jolánka néni, aki 
szüntelen bátorított, hogy verseket tanuljak és szolgál-
jak velük. Ádány Mihály bácsi, akit nem tudtam meg-
előzni a köszönésben, és mindig ő szorította meg első-
nek a kezem. Fejős Gabi, aki leült velem, időt szánt 
rám, hogy egy hosszú nehéz versnél, miként csiszoljunk 
a szolgálatomon (pl: Ámon az ács). Nem tudnám felso-
rolni azt a sok-sok áldást, amit itt kaptam a testvéreim-
től. Jó volt itt lenni, mert mindenki egyformán fontos 
volt. A fiatal, az idős, az egészséges és a betegségekkel 
küzdő, az erős és az erőtelen, az elöljárók és mi, a 
„csak” tagok. Mindenki számított, nem volt fontos vagy 
kevésbé fontos tagja a gyülekezetnek, mert mindenkiért 
ugyanaz a VÉR HULLT! Szívem minden szeretetével 
hálát adok az én Istenemnek az elmúlt évtizedekért, 
amiket ebben a gyülekezetben tölthettem! 

Végezetül azt kívánom minden most élő tagjának, 
amit az Úr Jézus mond a Jelenések könyvében a Fila-
delfiabeli gyülekezetnek: „IME ELJÖVÖK HAMAR. 
TARTSD MEG AMI NÁLAD VAN, HOGY SENKI 
EL NE VEGYE A TE KORONÁDAT!” (Jel 3:11) 
 

Balázs Enikő 

 

 

Az én gyülekezetem 
 

A gyülekezet hívás is számomra. 
Hív engem, s ha, mint sajnos oly 
gyakran, nem tudok elmenni, ér-
zem a hívó szavát, s amikor el 
tudok menni, az igazi boldogság 
nekem. 

A gyülekezet elhívás is szá-
momra. A hitem szerint élni, en-
nek nehézségeit és buktatóit 
megbeszélhetni (imacsoportok) 

mindazt az emberit adják, amit Isten végtelen bölcses-
sége adott nekünk, hogy rendületlenül menjünk előre. 
Elbukva, megbotolva, elfáradva. DE menjünk. Ő ezt 
várja. Ő vár minket. És együtt menni – nincs ennél 

szebb, s olykor megélni, hogy kitárt karjában vagyunk 
most, ebben a pillanatban, itt az imaházban – a legcso-
dálatosabb. 

A gyülekezet támasz a bajban, érzelmi és értelmi se-
gítség. Imái meghallgattatása felől semmi kétségem. Lát-
ni a Testvéreimet, megfogni a kezüket, egymásra moso-
lyogni – igazi boldogság. Mert tudom, hogy ugyanazért 
dobog a szívünk. Ugyanazért vagyunk ott. Hogy imádjuk 
az Urat, a mi Istenünket. És amikor együtt énekelünk, azt 
is szeretem. S fontosak a bizonyságtételek. 

Isten adta a gyülekezetet is nekünk, megalakítására 
és fenntartására pontos utasításokat kaptunk. Hogy ő 
miért gondolta fontosnak, hasznosnak, és, főleg, szük-
ségesnek, csak találgatni tudom. 
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Saját fejemmel azt gondolom, hogy a kollektív böl-
csesség az egyik erős érv a gyülekezet mellett. Minél 
több ember tartozik hozzá, annál nagyobb a tárgyi és 
tapasztalati bölcsesség benne. 

DE minél több ember tartozik hozzá, annál biztosabb, 
hogy konfliktusok keletkeznek. És nem feltétlen azért, 
bár szeretnénk ezt hinni, mert én jó és okos vagyok, a 
másik meg pont az ellenkezője, hanem, pusztán mert má-
sok vagyunk, s a hozott kollektív bölcsesség részelemei 
nem ugyanazok (ami persze a jó is az egészben). Amint 
valami beépül a tagok és a döntések közé, ott potenciá-
lisan több konfliktusra nyílik alkalom. Hogy gyüleke-
zetvezetés szempontjából ezt hogyan lehet, lehetne 
másképp, pontosan nem tudom, de a jelen fennálló 
szervezeti rend is hoz, hozhat konfliktusokat. 

Konfliktus nélkül nincs emberi csoportosulás, le-
gyen az család, bélyegkör vagy gyülekezet. Ez önma-
gában nem baj. A baj akkor van, ha nem kezeljük a 
konfliktust, ha nincs fórum, ahol megbeszélhetnénk. 
Vagy, mert nem akarjuk, nem merjük megbeszélni a 
problémáinkat. Számomra az ellentmondás ott van, 
hogy mi mind hiszünk az Úrban, ám olykor azért, mert 
dicsőségére próbálunk élni, felhatalmazva érezzük ma-
gunkat, hogy embertársunkkal dicstelenül bánjunk. És 
saját igazságunkat „istenibbnek’”látjuk, mint másokét. 
Dőreség! 

A konfliktusok kezelését meg kell tanulnunk. 
Mindannyiunknak.  És türelemmel lenni társaink iránt. 
Mindannyiunknak. Erről is szól a gyülekezet. A tanu-
lásról, egymás tanulásáról. 

A budai gyülekezetben tértem meg, s bár hosszú 
évekre másik gyülekezetbe jártam (egyébként mert így 
rendeztem egy konfliktusomat, amelyet az akkori veze-
tők nem segítettek megoldani), nagy öröm volt vissza-
térni, s lelkemben egy pillanatig sem szakadtam el 
Testvéreimtől. Hogy annak idején jól tettem-e, hogy így 
reagáltam a konfliktusomra, nem tudom, de az én gyü-
lekezetem visszafogadott, s ezért örökké hálás leszek. 
Hálás a budai gyülekezetnek, így ahogy van. Az örö-
mökkel, a bosszankodásokkal, a konfliktusokkal. Része 
vagyok, befogadott. 

A gyülekezet a hovatartozást adja nekem. A közös 
elkötelezettséget és odaszánást. Nem tudom a hitemet, 
hitem gyakorlását a gyülekezet nélkül elképzelni. 
Nekem fontos volt, amikor az Úrvacsora után megfog-
tuk egymás kezét, néztük egymást és énekeltünk. Szim-
bolikusnak éreztem. Sajnálom, hogy mostanában rit-
kábban van. De ez magánprobléma. Apróság. Nekem 
fontos volt. A gyülekezet nekem az állandóság. A biz-
tonság. Bástya, amely befogad és óv. S amelynek alko-
tórésze vagyok magam is. Hálás vagyok érte. 

Kristóf Róbert 
 

TANÍTÁS 
 

A becsületesség jellemzői 
 

A becsületesség szabályai: 
 

1. Fizesd ki a számláidat! 
2. Szólj igazat! 
3. Élj szerényen! 
4. Légy pontos! 
5. Bánj jól a családoddal! 
6. Légy jó szomszéd! 
7. Tégy jót ott, ahol élsz! 
8. Becsületesen játssz! 
9. Uralkodj indulataidon! 
10. Ne kivételezz! 
11. Tartsd be a szavad! 
12. Hallgasd végig a másikat! 
13. Ismerd el hibáidat! 
14. Ne légy gúnyos! 
15. Teljes figyelmed szenteld arra, akivel beszélsz! 
16. Csináld meg azt, amit másoktól elvársz! 
17. Olvasd el gyakran a Példabeszédek Könyvét! 
 

A becsületesség eredménye: 
 

1. Hitelessé tesz. 
2. Bizalmat vált ki. Megbíznak benned. 
3. Szavahihetőnek ismernek meg. Meg is kérdeznek. 
4. Növeli befolyásodat. 

5. Nem felszínes, jó hírnév. 
6. Magas erkölcsi mérce. A körülötted élőké is megnő. 
7. Isten hiteles képviselete. 
 

A becsületesség ellen ható tényezők:  
 

1. Nem igazán akarod. 
2. Lustaság. 
3. Elkeseredés mások sikerei miatt. 
4. Manipulálni akarod az embereket. 
5. Mások hibáztatása. 
6. Megállsz a tanulásban. 
7. Megállsz a növekedésben. 
8. Túl sok vagy túl kevés időt töltesz emberekkel. 
9. Nem vagy következetes. 
10. Nem engeded közel magadhoz az embereket. Félsz, 
hogy valamit észrevesznek. 
11. Titkos bűnök. 
12. Megalkuvások. 
13. Felelősség nem vállalása. 
 

A nem becsületes eljárás következményei: 
 

1. Kiábrándulnak belőled az emberek. 
2. Az életed sarokpontjai labilissá válnak. 
3. Alantas indulatok szabadulnak fel.

Kotán Béla (Hegyi András szolgálata nyomán) 
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TALLÓZÓ 
 

Döntések előtt 
 
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell jár-
nod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8) 

Többször kerülünk útelágazáshoz, ahol el kell dön-
tenünk, merre menjünk tovább. A napi apró döntéseken 
túl a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahely- és la-
kásváltoztatás nehéz feladat elé állít. Több szempontot 
kell érvényesíteni, többen adnak tanácsot, néha egy-
másnak ellentmondókat is. Kire hallgassunk? A jövőbe 
nem lát senki. 

A hívő ember nagy kiváltsága, hogy megkérdezheti 
Istent. Ő nemcsak ismeri a jövőnket, hanem alakítja is 
azt. És minket is ő ismer legjobban. Tudja, hol a he-
lyünk az életben, mi a küldetésünk, hol lesz hasznos és 
boldog az életünk. Hisszük-e ezt? És merjük-e őt ezzel 
az alázattal és bizalommal kérdezni? 

Azt ígéri, hogy tanácsot ad és bölccsé tesz. Bölcs az, 
aki helyesen tud választani. Aki tud különbséget tenni 

jó és rossz között. Aki nem különcködik, de nem is sod-
ródik az árral, hanem az Úrra nézve dönt. 

Ki érti meg Isten akaratát? Aki nem csak akkor kér-
dezi, amikor már minden más lehetősége elfogyott, aki 
nem csak kivételesen nagy döntések előtt fordul hozzá, 
aki nem úgy kérdezi, hogy közben maga már eldöntötte, 
mit fog tenni. A Biblia rendszeres tanulmányozása és az 
annak való engedelmeskedés hangolja rá gondolkodá-
sunkat Isten hullámhosszára. Ha ő irányítja a gondolata-
inkat, akkor képesek leszünk akaratával összhangban 
lévő döntéseket hozni. Utólag mindig hálásak leszünk 
ezért. 

Hisszük-e, hogy ő tudja legjobban, melyik úton kell 
járnunk? Rá merjük-e bízni magunkat és szeretteinket 
egészen? Készek vagyunk-e esetleg a nehezebbet vá-
lasztani, ha ő arra vezet? 

Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai / facebook 
 
 
 

GYEREKSAROK 
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a májusi születésnaposokat! 

Kusztor Maja (máj. 3.), Ádány Barnabás (máj. 11.), 
Sonkoly Dávid (máj. 18.), Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 

  

Április 8-án, vasárnap kedves alkalmon örvendezett 
együtt a gyülekezet. Giczy György és felesége, Ági 
hozták el bemutatni Isten és a gyülekezet színe előtt el-
sőszülött kisfiúkat, Tamást. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 

Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy április 24-én 
megszületett Baranyai Rebeka, Baranyai Zsolt és Júlia 
testvéreink második gyermeke. 

Isten áldását kívánjuk az egész család életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
májusban született 

testvéreinket! 
 

 

Bencsik István (máj. 13.) 
ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Örökös-Tóth Eszter (máj. 27.) 
dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 
Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 

„Hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, 
és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Mert 
Krisztus jó illata vagyunk Istennek.„ (2Kor 2, 14-15) 
 

Jézus ismeretéről nemcsak hallani lehet, nemcsak beszélni lehet róla, 
hanem érezni lehet az illatát is. Minél jobban megismeritek Őt, annál 
jobban érezhető az illat, ami Krisztustól jön. Mindenkiből kiárad, ami 
benne van. Ha megszólaltok, kíséri-e beszédeteket a Krisztus jó illata? 
Nem valami parfüm illata, hanem az Úrral való kapcsolat friss levegő-
je. Csendben gondoljátok át, hogy bennetek van-e az a Valaki, akiből 
az élet jön. Vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy ne gyökeresedjen 
meg bennetek valami, ami miatt illat helyett, szag áradna belőletek. 
Hálaadásotok, imádságotok illata naponta szálljon fel az Úrhoz. Min-
dent Érte tegyetek, égjetek Érte, és megtelik a ház a kenet illatával. 

Lukács Edit 
 

 

Szeretettel köszöntjük  
júniusban született 

testvéreinket! 
 

 

ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 

„Mindnyájan, akik szomjúhoztok, jertek e vizekhez, ti is, akiknek nincs 
pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek…, vegyetek pénz nélkül és ingyen, 
bort és tejet.„ (Ézs 55,1) 
 

Az Úr látja szükségeinket, szegénységünket és adni akar az Ő bőségé-
ből. Nagyon jó hallani az Úr hívását: „jertek”. Nála van minden, és 
pénz nélkül ad. Istenünk figyel arra, hogy mit vásárolunk. Sokszor 
olyanra adunk pénzt, ami nem csillapítja szomjunkat és éhségünket. 
Nagyon sokszor látjuk, hogy ami a földről való, az ártalmunkra van, 
mérgezett forrásból iszunk, és tönkre teszi életünket hosszú távon. Ami 
az Úrtól való, az visz az életre, ezért hív mindnyájunkat, hogy „Jertek e 
vizekre”. Amit az Úr ad, örömmel tölt el. Adta mindenkinek a szerete-
tét, amely kiáradt a Golgota keresztjén. Lássátok meg és érezzétek azt 
a szeretetet, amely Krisztusból árad. A szeretet önmagát adta, ne men-
jetek tovább nélküle. 

Lukács Edit 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

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

− Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra 

− Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom: BUBBA Y, 
havonta egyszer Lelki Lift 

 

 

Betegeink 
 
Baranyai Jánosné 
Egyed Ferencné 
Kovács Gábor 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
 
Az ÚRnak minden útja igaz, és 
minden tette jóságos. Közel van 
az ÚR mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki igazán hívja. 
Teljesíti az istenfélők kívánsá-
gát, meghallja kiáltásukat, és 
megsegíti őket. Megtartja az 
ÚR mindazokat, akik őt szere-
tik. (Zsolt 145: 17-20/a) 
 

Szomorú szívvel tudatjuk a testvé-
rekkel, hogy Bányai Jozefa testvé-
rünket május 11-én mennyei 
Atyánk hazahívta. Életéről a kö-
vetkező lapszámunkban emléke-
zünk meg. 
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