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 Őszi kérdés 
 
A nyárszagú fészkek 
vonzása kiégett, 
húzza már az éket 
a vonuló csapat; 
növekedő árnyak, 
erősödő szárnyak, 
s indulnak a bátrak 
a hűlő ég alatt. 
 
Nem néznek már hátra 
a hazai tájra, 
ösztön korbácsa 
űzi-hajtja őket 
át a nagyvilágon, 
túl az óceánon, 
ahol héthatáron 
sem látják a földet… 
 
Ki tudja, ki érti 
útjukat ki méri? 
Oltalmát mi kéri 
az égi erőnek? 
És mi van hátra, 
s a fészek a nyárra 
visszavárja őket! 
 
Hát mi merre szállunk? 
Itt nincs örök házunk. 
Hová húz a vágyunk, 
amíg el nem késünk? 
A lét túlsó partján 
az örök hazába: 
hitből a látásba 
lesz-e érkezésünk? 
 
                                Lukátsi Vilma 

 

 
 
 

Itt van Isten köztünk(?) 
 

A Manna legutóbbi számában az istentisztelet központi eleméről, az igehirde-
tésről szólt a vezércikk és többek írása is. Minden egyébről írni – néhány be-
kezdésben – lehetetlen vállalkozás, meg sem próbálom, hiszen könyvtárnyi 
könyvet írtak már a gyülekezeti éneklésről, az imádságról, és a közösség 
gyakorlásának egyéb formáiról. Így hát mindössze arra a két szempontra fó-
kuszálnék, amelyek számomra az ideális gyülekezetet jelentik. 

Az egyiket ez az igevers foglalja össze: „Mikor egybegyűltök, mindenitek-
nek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épü-
lésre legyenek.” (1Kor 14,26). De szeretném tudni, hogy Pál apostol milyen 
létszámú gyülekezetnek írta ezt! – többszáz fősnek, vagy pedig 
házicsoportnyi méretűnek? Azért volt ez a kérdés mindig fontos számomra, 
mert mindig arról álmodtam, hogy olyan gyülekezetbe fogok járni, ahol ez 
működik. De kérdés, hogy működhet-e ez nagy gyülekezetben is, vagy csak 
kisebb közösségben? 

Mire is gondolok? Azt hiszem attól lesz jó az alkalom – beleértve az ige-
hirdetést is – ha mindenki visz valamit, azaz „van” nála. (Ahogy erről Varga 
György lelkipásztor is beszélt egy júniusi igehirdetésben.) Nemcsak Biblia 
(mobil alkalmazás is megfelel…), nemcsak igazolvány és pénztárca, hanem 
mindaz, amivel készült a többiek számára. Nem elvárásokkal, hanem külön-
féle karizmákkal – szeretetvendégség esetén ide értendő a sütemény is! –, de 
mindenen felül a kiváltképpen való úttal, a szeretettel. 

Néha mintha tévedésben lennénk, és úgy mennénk egy közösségi alkalom-
ra, mint amikor bevásárolni megyünk: üres kosárral megyünk be a boltba, az-
tán jól telepakolt szatyrokkal megyünk haza. Levesszük a polcokról a nekünk 
szükséges vagy tetsző árut, amit valakik – akiknek nyilván a mi kiszolgálá-
sunk a dolga – odakészítettek. Nem lenne érdemes inkább a bibliai útra térni? 
„Nem érzem jól magam a gyülekezetben. Nem foglalkozik velem senki, nem 
kérdezik meg, mi van velem.” – hallottam sokszor. De kérdezem én, akinek 
ilyen panasza van, ő vajon megkérdezte már valaha is a másiktól, hogy mi 
van vele? 
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Legyünk őszinték magunkhoz: érdekel a másik, vagy 
csak a magam lelki szükségleteinek a betöltése érdekel, 
és elvárom a többiektől, hogy ezt megtegyék? Szolgá-
lok a másik felé, vagy várom, hogy a másik szolgáljon 
felém, ill. pontosabban fogalmazva, hogy kiszolgáljon? 
Ha ilyen a hozzáállásod, akkor próbáld ki azt az utat, 
hogy légy te a kezdeményező a másik felé! 

Persze mindez azzal együtt érvényes, hogy „minde-
nek épülésre legyenek”. Ez kizár minden üresjáratot, 
időt rabló szócséplést az istentisztelet során, és megóv a 
tolakodástól, a tapintatlanságtól a közösségi életben. 

A másik szempontot így lehetne megfogalmazni: Az 
az istentisztelet a jó, ahol bármi megtörténhet. Ez éppen 
abból következik, hogy Isten van jelen a közösségben. 
Erre Jézus ígéretétől kezdve („ha ketten vagy hárman 
az én nevemben…”) számos példa van („megmozdult a 
hely”), beleértve ebbe éppen az 1Kor 14-ben leírtakat 
is. „De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitet-
len, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, min-
denektől megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének tit-
kai nyilvánvalókká lesznek; és így arcra borulva imádja 
az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti 
bennetek” (1Kor 14,24-25). Félreértés ne essék: mindez 
nem azt jelenti, hogy akkor lesz jó az istentisztelet, ha 
mindig más, ha mindig különleges dolog történik! Ha 
az a cél, hogy mindig „rátegyünk még egy lapáttal” a 
korábbiakra, és ezzel tegyük vonzóvá az alkalmat, ak-
kor előbb-utóbb ki fogunk fulladni, hiszen szükségsze-
rűen eljutunk a lelki lehetőségeink végére (rosszabb 
esetben extrém, bibliainak gondolt gyakorlatok irányá-
ba indulunk el). 

De legalább ilyen zsákutca az a szemlélet, hogy „ha 
eddig jó volt így, akkor jó lesz ezután is”. Az ilyen 
szemléletnek pedig az a következménye, hogy fásultan, 
egykedvűen megyünk gyülekezetbe – és úgy is me-
gyünk haza –, hiszen nem vártunk semmit az alkalom-
tól, nem is történt semmi… . (Jól kifejezi ezt az állapo-

tot egykori matektanárom szavajárása: „gyere velem, én 
sem megyek sehova”…) Bár óhatatlan, hogy (a gyüle-
kezeti alkalom stílusától függetlenül!) minden gyüleke-
zetben kialakul egy liturgia, de senkinek sem szabad el-
jutnia odáig, hogy az ettől való esetleges eltérés miatt 
legyenek rossz érzései. Az istentiszteleti rend nem attól 
lesz jó, hogy tudjuk, mikor kell felállni és leülni – vagy 
éppen tapsolni és kezeket felemelni –, hanem az „Isten 
van köztetek” átélésétől. Attól, ha megtapasztaljuk, 
hogy az ő vezetése szerint történik valami egy alkalmon 
(nagy felelőssége ez az alkalom vezetőinek!); ami lehet, 
hogy pont úgy fog történni, mint máskor, de az is lehet, 
hogy nem. Az istentiszteleten résztvevők pedig éppen 
emiatt azzal a várakozással, a gyermekekre jellemző kí-
váncsisággal és az Isten munkája iránti nyitottsággal 
mennek az alkalomra, hogy vajon Isten most mit és ho-
gyan fog cselekedni? 

Olvastam arról, hogy felmérések szerint a gyüleke-
zetbe jövő látogatókat elsőként leginkább a gyülekezet 
légköre fogja meg (vagy taszítja) – talán azért ez és nem 
az igehirdetés, mert elsőre a legtöbb látogató keveset ért 
meg az elhangzottakból. Bűvös szó ez a „légkör”, nehéz 
kézzelfoghatóan megfogalmazni, hogy mi is ennek a 
tartalma. De az biztos, hogy ha mindenki úgy megy egy 
adott alkalomra, hogy „van” nála szolgálatkészség és 
szeretetkészség, és benne van az Istennel való találko-
zás várásának az öröme, akkor jó lesz a gyülekezet lég-
köre, és megvalósul az, hogy valóban feltöltekezve me-
gyünk haza, mert találkoztunk Istennel. Ez pedig – 
nyilván máshogy –, de működik kisebb közösségben és 
nagyobb gyülekezetben is. 

Egy különösen felemelő alkalom – jellemzően egy-
egy ünnepély után – szoktuk azt mondani, hogy „szinte 
a mennyben éreztük magunkat”. De miért elégednénk 
meg ennél kevesebbel egy „szimpla” vasárnapon is? 
 

Ádány Mihály 
 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Az Istentisztelet egyik legjobb része, amikor bizonyságokat hallhatok, mert ez is Isten dicsőségét 
hirdeti. A gyakran használt „egymás hite által épülni” kifejezés számomra abban nyilvánul meg 
leginkább, mikor hallom, hogy a mindenható Isten hogyan munkálkodik a másik ember életében. 
Például hogyan vezeti őt Isten, hogyan formálja az Ige, hogyan jut el igazságokra és meggyőző-
désre, hogyan változik az élete, miben látja Isten munkáját, hogyan teljesült be Isten ígérete. Rö-
viden összefoglalva: hogyan válik valósággá az életében a kereszténység. Igazán bátorító, amikor 
valaki erről beszél. Mindig nagy élmény számomra, amikor azt érzem, hogy ugyanaz a Lélek van 
bennünk („egy Lélekkel itattattunk meg”), ilyenkor a lelkem különleges módon együtt érez (akár 
örül, akár szomorkodik), és nem tudok mást tenni, mint dicsőítem mennyei Atyámat. 

Kotán Péter 
 
 

„Dicsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben. 
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kívánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban. Dicsőség 
és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. Emlékezetet szerzett az ő csudálatos 
dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről 
örökké.” (Zsolt 111: 1-5) 
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NYÁRI ÉLMÉNYEK
 

Jánoshalma – máshogy 
 

Mint minden év júliusában, most is Jánoshalmán töltöttünk 
egy hetet a gyülekezeti gyerekekkel. Ez évben más szem-
szögből láthattam a tábort. Eddig mindig csak a pihenés, a 
közösség és Isten megismerése lebegett a szemem előtt, ha 
Jánoshalmára gondoltam, de az idei nyaraláson bepillant-
hattam a színfalak mögé. Na, de kezdjük az elejéről. 

Amikor péntek este megkaptam a felkérést Erikától, 
hogy Bogival együtt segítsünk a gyerekek énekeltetésében, 
nagyon izgatott lettem. Néhányszor Ádány Timi már bevont 
ebbe a szolgálatba, de akkor nem éreztem a felelősséget, 
mert csak az énekek szövegét mutogattam. Nem sok időm 
volt gondolkodni a válaszon, elvállaltam. Másnap kicsit 
megnyugodtam, mert kiderült, hogy Virág is tud jönni, lesz 
zongorakíséret. Erika vasárnap előkészítette az énekes 
mappát a CD-kel, így nekem ezzel nem volt dolgom. 

Hétfő reggel először csodálkozva néztünk körbe anyá-
val, mikor Budaörsre megérkezve csak a kihalt utcát talál-
tuk, de idővel egyre többen lettünk. Álmosan üdvözöltük 
egymást Kati néniék háza előtt, és egy kis készülődés után 
már el is indulhattunk. A buszban a Soltész gyerekekkel, 
Ádány Barnival, Nagy Hankával és Nagyné Zsuzsával, 
Gulyásné Tündivel és Lucával utaztam, és mire odaértünk, 
a társaság többi része már ott volt. Az első közös program 
vacsora után kezdődött az esti énekléssel, amihez még a 
szabadidőnkben előkerestük a kottákat. Igazából az első 
este kiderült, hogy Virág a feladatok túlnyomó részét csü-
törtök délelőttig el tudja végezni, mi Bogival és Sztasák 
Zsófival asszisztálunk az énekeltetéshez. A hét második 
felében sem maradtunk zenei kíséret nélkül, Tarsoly Csabi 
gitározott. 

A tábor programja az eddigi évekhez hasonló volt: 
reggeli után szobatakarítás, éneklés, hétköznapi vasárnapi 
iskola , ebéd, strand vagy közös játékok Uri Benivel, va-
csora után ismét éneklés, esti történet Anninával, a délelőt-
ti történet felidézése Kati néni ajándékaiért cserébe, sza-
bad foglalkozás takarodóig (kortól függően). Az idén is 
voltak más gyülekezetből gyerekek: most budaörsiek és 
rózsakertiek. Tanítóink: Kotán Béla lelkipásztor, Kissné 

Kati néni, Uri Erika, Nagyné Zsuzsa, Tomory-Kiss Ági és 
Gulyásné Tündi. 

Ami nem változott: 
- a kakaó változatlanul nagyon finom (a 4. csésze 

után is), 
- sehol másutt, csak itt: lekváros sajt! 
- álmos, de éneklésre lelkesíthető gyereksereg, 
- 4 bibliaköri csoport (mindegyik Elizeus történeté-

vel foglalkozott), 
- bőséges, ízletes ebédek,  
- Kati néni mutatóujjal elindított énekei: „Az éte-

lért, az italért…”, 
- a kunfehértói strand még mindig népszerű prog-

ram, 
- az Uri fiúk ügyes szervezők a csapatjátékokban, 
- este az ismétlő kérdésekre versenyben jelentkező 

gyerekek, 
- Activity a nagy teremben, 
- angyalkázás, 
- hajnalig tartó beszélgetések, 
- kevés alvás… . 

Amit másként éltem meg: 
- kevesebb volt a szabadidőm, de kárpótolt a szol-

gálat fontossága, 
- jobban beleláttam a nyaralásainkért fáradozók 

munkájába, 
- több családból eljöttek a szülők is,  
- esténként Sonkoly Tamás tollából származó törté-

neteket hallgattunk, 
- az esti séták a kicsikkel együtt, 
- lehet, hogy utoljára jöhettem Jánoshalmára (jövő-

re már a Nagytáborba szeretnék menni). 

Kati nénivel a gyülekezeti gyereknyaralások az egész 
eddigi életemet meghatározták, mert három éves korom 
óta ott lehetek, de szerintem többen is így vannak ezzel. 
Köszönöm a sok-sok felejthetetlen emléket, a közös prog-
ramokat, a bibliai történeteket, a gyülekezeti gyerekekkel 
való nyaralás lehetőségét! 
 

Zsigovics Dorina 
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Mint az iránytű 
 

Idén augusztusban többen 
is elmentünk az ifiből a 
baptista nagytáboba. Leg-
többen nagy várakozások-
kal érkeznek a táborba, 
szeretnék, ha megváltozna 
az életük, láthatnák Isten 
munkálkodását. Igazság 
szerint az én fő célom az 
volt, hogy nyaraljak és ki-
pihenjem magam, nem 
vártam, hogy bármi külön-
leges történjen velem. 

Ennek ellenére már az 
első este is hatalmas hatással volt rám. Pafkó Tamás ar-
ról beszélt, hogy megalkuvás nélkül kell a helyes irány-
ba mutatnunk, ahogyan egy iránytű is megalkuvás nél-
kül mutatja merre van észak. 

A tanításban elhangzott egy másik hasonlat is. Ott 
voltunk Balatonszemesen, napközben legalább 35°C volt 
a hőmérséklet. Többször is lementünk a strandra. Senki 
sem indult úgy a partra, hogy csak a kisujját szerette vol-
na belemártani a Balatonba. Mindenki teljesen el akart 
merülni a vízben. Isten jelenlétére is így kéne vágynunk. 
Teljesen elmerülni benne. Ez a hasonlat különösen aktuá-
lis volt nekem, mivel aznap már egyszer elmentem a 
strandra, de a szálláson hagytam a fürdőruhám… így 
tényleg nem tudtam magam sokkal jobban lehűteni, 
mintha csak az ujjam dugtam volna bele a vízbe. 

Ahogy hallgattam Tamást, rájöttem, hogy mennyi-
szer alkudozom Istennel, és hogy sajnos nem mindig 

mutatok rá. A tanításban igazából nem hallottam olyan 
gondolatot, ami új lett volna, mégis szólt hozzám Isten, 
és nagyon egyértelmű lett számomra, hogy Ő itt van a 
táborban, és azt szeretné, ha Rá figyelnék ezen a héten, 
és teljesen elmerülnék a szeretetében. 

Kedden elkezdődtek a kiscsoportos beszélgetések. 
Miután megismertük egymást, a csoportvezető kérdése-
ket tett fel az addig elhangzott előadásokról, hogy to-
vábbgondolhassuk azokat. Meglepődtem, mert az eddi-
gi nagytáboraimban könnyedebb témákról volt szó az 
első csoportbeszélgetéseken. Most viszont olyan kérdé-
sekről beszélgettünk, amelyekhez meg kellett nyílni ki-
csit. Mit tegyünk, ha kihívásokkal kerülünk szembe, 
vagy ha ellangyosul a hitünk? Mit tegyünk, ha kísérté-
sek érnek? A kiscsoportom nagyon nyitott volt a kérdé-
sekre, és sokat tanultam a válaszaikból. 

Már első nap rácsodálkoztam a csoport nyitottságá-
ra, de a második alkalom erre is rátett. A csoportveze-
tőnk hozott kb. tíz kérdést, és mi választottuk ki, hogy 
melyik háromra szeretnénk válaszolni. Mindenki vála-
szolt arra a kérdésre, hogy mi jellemzi mostanában a 
családját, pedig a legtöbbünk sok nehézséggel küzd a 
családjában. Pedig bárki választhatta volna azt, hogy 
inkább azt mondja el, mi a kedvenc könyve, vagy me-
lyik régi korban élt volna szívesen. Ráadásul a csoport 
őszintesége nekem is segített megnyílni. 

Nagyon örülök, hogy eljuthattam a nagytáborba, sok 
új barátom lett, és Istenhez is közelebb kerülhettem.  
 

Sonkoly Anna 

 
 

IFI-nyaralás– 2018 
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Idén nyáron is Balatonszemesen töltöttük az ifinyaralást 
– ami közvetlenül a nagytábor utáni héten volt. Idén a 
keresztény emberek krízishelyzeteiről volt szó (pl. krí-
zisben Istennel, krízisben a hívőkkel, krízisben önma-
gammal stb.). 

Egy átlagos nap kb. így nézett ki: 8:00 körül felkel-
tünk, 9:00-ig lehetett reggelizni, 9:30 körül kezdődött a 
délelőtti (nagy) alkalom – ezeken foglalkoztunk a krí-
zishelyzetekkel –, 12:00 körül ebédeltünk, ebéd után 
pedig lehetett strandra vagy szemináriumokra (ez azt je-
lenti, hogy kisebb előadások formájában a hozzáértők 
megosztják tudásukat egy adott témában) menni. 18:00 
körül kezdődött a vacsora, 19:30 körül pedig az esti áhí-
tat – utána pedig nem volt „hivatalos” program. Az ét-

kezések nagyon jók voltak – főleg két dolog miatt: sok 
és finom ennivaló volt – kifejezetten hálásak vagyunk 
ezért Zsuzsának, Orsinak és a gyülekezetnek. A hang-
technika nagyon jól meg volt oldva – az én magánvé-
leményem az, hogy még jobb volt a zene és a hangosí-
tás, mint a nagytáborban (pedig ott tényleg profik csi-
nálták meg az egészet). Az eszközök biztosításáért és 
összeállításáért hálásak vagyunk a gyülekezetnek és a 
magánszemélyeknek is. 

Áldott volt ez az ifinyaralás – köszönjük az imatá-
mogatást –, reményeink szerint legalább ilyen jó lesz a 
gyülekezeti hétvége is. 

Uri Benjámin 

 

BÚCSÚZUNK
 
 

 
 

Dr. Szakács Imre 
lelkipásztor 
(1923 – 2018) 

 
Dr. Szakács Imre 1923. november 30-án született Karca-
gon, hívő szülők gyermekeként. Iparos családból szár-
mazott, apja kőműves volt. Gyermekéveit Karcagon töl-
tötte, nyolc éves korában vesztette el a jobb lábát egy 
gyermekbaleset következményeként. Négyen voltak test-
vérek: két leány és két fiú. A karcagi gyülekezet megha-
tározó volt fiatal éveiben. Bemerítése is itt történt, ti-
zennyolc éves korában, Miklós Menyhért lelkipásztor ál-
tal. Abban az évben, 1941-ben húsz fehérruhással együtt 
merítkezett be. Aktív szolgálattevője lett a gyülekezetnek 
az énekkarban és az ifjúság vezetésében is. 

A karcagi Református (Nagykun) Gimnáziumban 
érettségizett le, ezután állami tisztviselő lett a karcagi 
Városházán. Majd a Diósgyőri Vas-és Acélgyárban 
dolgozott 1943-ig, ezután felkerült Budapestre, a Pénz-
ügyminisztériumba. 1944-ben állandó állást kapott az 
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon. Munkája 

mellett folytatta tanulmányait is, 1950-ben doktorált a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi karán. Polgári pályafutásának ez is meghatározó 
tényezője lett a későbbiek során. 

1941-ben kérte meg Kovács Mária kezét, akivel 
úgyszólván együtt nőttek fel Karcagon, a két család 
ugyanis közvetlen szomszédok voltak. Felesége is ha-
sonló hívő családi körben nevelkedett, és tagja volt a 
gyülekezet ének- és zenekarának. Párválasztása nagyon 
jól sikerült. Hatvan évet éltek házasságban, felesége 
2003-as haláláig. Két fiúk született: Huba, aki 1964-ben 
kivándorolt Amerikába, Los Angelesben alapított csa-
ládot, majd 1995-ben vérmérgezést kapott, és hazahívta 
az Úr. Imre fia 1981-ben települt ki Németországba, 
ahol egyházzenészként és zenetanárként dolgozott. Az ő 
házasságából két gyermek született. 

Lelkipásztori szolgálatára úgy került sor, hogy a pes-
ti lakásában felkereste két testvér a Budai Gyülekezet-
ből azzal a kéréssel, hogy vállalja el az állandó lelki-
pásztorságot, miután többször szolgált prédikációval 
körükben, és a gyülekezet szerette volna őt lelkipászto-
rának. Mivel ő akkor állami tisztviselő volt, és a Wesse-
lényi utcai gyülekezettel is „összeforrt” a szíve, a kérést 
kétszer is visszautasította. A harmadik meghívást azon-
ban már nem merte elutasítani, így 1957. december el-
sejével elvállalta a szolgálatot – egy-két évre. Ebből lett 
végül harmincnégy esztendőnyi tényleges szolgálat. A 
gyülekezet létszáma évről-évre növekedett, 1965-ben új 
imaházat is avattak Isten kegyelméből. Nyugdíjas évei-
nek elejét még ott töltötte, majd felesége halála után, 
életének utolsó szakaszát a Kiskőrösi Baptista Szeretet-
ház lakójaként töltötte el. Július 9-én hívta haza Meny-
nyei Atyja. Búcsúznak tőle mindazok, akik tisztelték és 
szerették. 
 
Ez a nekrológ a család tollából született, és augusztus 
9-én hangzott el Szakács bácsi temetésén, Kiskőrösön. 
A búcsúztatón Papp János egyházelnök hirdette Isten 
igéjét.
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Emlékezés dr. Szakács Imre lelkipásztor testvér budai szolgálatára 
 

(1957. dec. 1. – 1991. nov. 30.) 
 
Az 1956-os forradalom leverését követő esztendőben az ár-
vaházi gyülekezetből kifejlődött Alsóhegy utcai gyülekezet 
kilátástalan helyzetbe került. A háborús károkat szenvedett 
imaház épületét a Fővárosi Tanács Építésügyi Osztálya 
életveszélyesnek nyilvánította és lebontásra ítélte. Az egy-
ház elnöksége – az Egyházügyi Hivatal nyomására – úgy 
határozott, hogy az imaházat be kell zárni, és gyülekezeti 
tagságát mindenki helyezze át a lakásához legközelebb levő 
gyülekezetbe. Tény, hogy az Id. Beharka Pál lelkipásztor-
sága alatti 150 tagnak csak alig több mint a fele maradt 
meg. A helyzetet súlyosbította, hogy a gyülekezetnek éppen 
nem volt lelkipásztora. Az Elöljáróság azonban nem hátrált 
meg, mert a budai gyülekezet élni és szolgálni akart a fővá-
rosnak azon a pontján. Elődeink imádkozó szívvel megér-
tették, hogy az Úrnak még terve van az Ő itt élő népével. 
Ennek az isteni tervnek két jelentős lépése volt: a lelkipász-
tor-hívás és egy új imaház építése. 

Ebben a szorongatott helyzetben hívta meg az Alsóhegy 
utcai gyülekezet lelkipásztorának dr. Szakács Imre testvért, 
a Bp.–Wesselényi utcai Gyülekezet tagját, aki akkor már 
hónapok óta rendszeresen végzett igehirdetői szolgálatot. 
Szakács testvér két meghívólevélre nemmel válaszolt, ám a 
harmadikra már igent mondott, mert úgy érezte, hogy a bu-
daiak kitartása mögött Isten akarata húzódik meg. Személye 
a tekintetben is jó megoldásnak bizonyult, hogy mint jogi 
diplomával rendelkező tisztviselő állami fizetéssel és főbér-
leti lakással rendelkezett. Szakács testvér 1957. december 1-
jén kezdte meg szolgálatát, amelynek ellátása a polgári állás 
mellett nagyon sok erőt és bölcsességet igényelt. A gyüle-
kezet ragaszkodását látva – egy évi „próbaidő” után – 1959 
januárjában Szabó László egyházelnök testvér beiktatta a 
lelkipásztori szolgálatba.  

A tartalmas igehirdetések hatása és a gyülekezeti élet 
szervezetté válása a taglétszám növekedésében is megmu-
tatkozott. A gyülekezet erősödését jelezte az is, hogy 
1959. szeptember 1-jétől misszióállomásként gondozásba 
vettük az Érdi Gyülekezetet, amelynek később felépítet-
tünk egy imaházat. 1960-ban missziót indítottunk Solymá-
ron is, ahol két év alatt több mint húsz lélek merítkezett 
be. Nagyon hamar előkerült és felszínen maradt az új ima-
ház építésének gondolata. Miután jónéhány terv és elgon-
dolás dugába dőlt, 1961-ben jelentős előrelépés történt ez 
ügyben: Szakács testvér az Egyházak Világtanácsa Se-
gélyügyi Osztálya meghívására néhány hónapot Svájcban 
töltött, ahol felvette a kapcsolatot az Amerikai Déli Bap-
tista Szövetség főtitkárával, dr. David Hughey testvérrel. 
Arra kérte őt, hogy segítsenek felépíteni azt az imaházat, 
amelyet amerikai repülőgépek bombáztak le a II. világhá-
ború végén. Az amerikai baptisták segítsége megérkezett, 
és 1963. október 22-én az új imaház alapkövét letettük az 
árvaházi imaháztól két saroknyira levő telken, az Alsó-
hegy utca 38. szám alatt. A lelkipásztorlakást és gondnok-
lakást is magába foglaló gyülekezeti ház két év alatt épült 
fel: az imaház felavatására 1965. november 15-én került 
sor ünnepélyes keretek között. Ekkor a budai gyülekezet-
nek 170 úrvacsorázó tagja volt. 

Az új imaházba költözés a gyülekezeti élet több terüle-
tén változást hozott magával. Az imaórai és istentiszteleti 
alkalmak liturgiája megújult. Ennek évtizedekre kiható 
formálásában meghatározó szerepet játszott Szakács test-
vér. A budai gyülekezet életét a jól szervezettség, az előre 
megtervezett és meghirdetett programok, a gyülekezeti al-
kalmak szigorú rendje jellemezte. A lelkipásztornak min-
denre és mindenkire jutott ideje. Részt vett a vasárnapi is-
kolai tanítás koordinálásában; személyesen, hétről-hétre 
foglalkozott a fiatalokkal; meglátogatta a betegeket; és 
igyekezett meglátogatni otthonában minden családot. Még 
arra is volt gondja, hogy igeverses üdvözlőlapot küldjön 
postán a születésnapjukat ünneplőknek. Ebben a rendszer-
váltás hajnaláig tartó időszakban alakult ki és terjedt el 
közösségünkben a budai gyülekezet jó híre. Ennek a krisz-
tusi vonzásnak nemcsak az lett az eredménye, hogy sokan 
itt találtak lelki otthonra, hanem az is, hogy szinte nem 
volt olyan esztendő, amelyben ne lett volna bemerítési ün-
nepély, néha két alkalommal is. A gyülekezet taglétszáma 
folyamatosan nőtt, és 1986-ban érte el története során a 
legmagasabb értéket: a 247 főt.  

Jelentős fordulatot hozott Szakács Imre testvér szolgá-
latában az, amikor 1976 márciusában a baptista egyház 
Országos Közgyűlése megválasztotta egyháztitkárnak. 
Ekkor polgári állását felmondta, és teljes idejét a három-
szorosára növekedett budai gyülekezet pásztorolására for-
dította. A titkári teendők ellátása mellett 1985. április 22-
től az alelnöki tisztséget is elvállalta. Az egyházvezetés 
szolgálatából 1988 áprilisában nyugdíjba vonult. A lelki-
pásztori tevékenységet azonban tovább vitte Budán egé-
szen 1991. november végéig. Említésre méltó még, hogy 
Szakács testvér 1981–1985 között az Európai Baptista 
Szövetség (EBF) Végrehajtó Bizottságának tagja volt. A 
rendszerváltás évében, 1990-ben bekapcsolódott az újjáa-
lakult Aliánsz Szövetség munkájába, és három évig elnök-
ként, majd azt követően az Elnökség tagjaként tevékeny-
kedett. 

Hálásak vagyunk Mennyei Atyánknak Szakács Imre 
testvér életéért, és azért a három és fél évtizedes szolgála-
tért, amelynek gyümölcseit ma is élvezheti a budai gyüle-
kezet. Hatalmas eszköze volt ő Istennek, erényekkel és hi-
bákkal együtt. Sok csodálója volt, de akadtak bírálói is. 
Nekünk itt, a végső pontnál nem tisztünk ítéletet hozni. 
Hadd álljon itt egy sokszor megfogalmazott mondat magá-
tól az elhunyttól: „Az értékelés, az ítélkezés jogát a Gyü-
lekezet Ura tartja fenn magának”. És hogy ez milyen mó-
don megy végbe, a Jelenések könyve tudósít minket: „És 
hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: ,Írd 
meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, 
mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert meg-
nyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik 
őket’”. (Jel 14,13). – Ámen. 

Kolozs Nagy János 
 

Elhangzott 2018. augusztus 9-én, a Kiskőrösi Szeretetház-
ban megtartott gyászistentiszteleten.
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Pomázi Lászlóné  
(Kovács Ilona) 

(1932 – 2018) 
 
Ilonka néni 1932. március 20-án született Pestszenter-
zsébeten. Szülei dolgos, szorgalmas emberek voltak, 
1934 körül tértek meg és merítkeztek be az erzsébeti 
gyülekezetben. Két testvére volt: Vince és Sándor. Miu-
tán Angyalföldre költözött a család, a Jász utcai gyüle-
kezet tagjai lettek. Ő már igazi hívő családban nevelke-
dett, járt vasárnapi iskolába, verseket mondott, énekelt. 
1945-ben költöztek Bölcskére, de ott már csak édesany-
ja járt a gyülekezetbe, az ő élete más irányt vett. 

Iskoláit Angyalföldön és Bölcskén végezte, ahol az 
ottani zárda külsős növendéke volt. Ettől kezdve gyako-
rolta a katolikus vallást. Tizennyolc évesen jött vissza 
Budapestre, ahol munkába állt, hogy a család anyagi 

helyzetén segítsen, közben leérettségizett az Eötvös Jó-
zsef Gimnáziumban, majd elvégezte a Városi Tömeg-
közlekedési Tisztiiskolát. Harmincöt évig dolgozott a 
Közlekedési Vállalatnál. 

1956. augusztus 15-én kötött házasságot férjével, 
akivel harminc boldog évet töltöttek el együtt. Sajnos az 
56-os események rájuk is hatással voltak, mivel férje, 
aki addig katonatiszt volt, 56-ban kilépett a hadsereg-
ből, de utána folyamatosan megfigyelték, zaklatták 
őket, és nem nézték jó szemmel, hogy templomba jár-
nak, így lassan elmaradtak onnan. Egy lányuk született, 
Zsuzsa, akitől két unokát kapott. 

Nagy próbái között említette szülei és férje halálát. 
De a nehézségek is segítették abban, hogy visszatérjen 
Istenhez. 1996-ban merítkezett be az újpesti gyüleke-
zetben, Újvári Ferenc lelkipásztor által. Szolgálata egy 
bibliatanulmányozási tanfolyam elvégzése után alakult 
ki, hét évig vezetett egy bibliakört. 

Hozzánk, a budai gyülekezetbe egy súlyos betegség 
után került, mert már nem tudott eljárni Újpestre. Rövid 
idő alatt sikerült közénk beilleszkednie, jól érezte magát 
közöttünk, hálás volt a testvérektől kapott segítségért is. 
Az itteni évek alatt támadta meg egy újabb betegség, ami 
sokszor nehezítette meg a gyülekezetbe való eljutását. 

Augusztus 16-án, néhány hónapos kórházi tartózko-
dás után hívta haza Mennyei Atyánk. Temetésén Kotán 
Béla lelkipásztor hirdette Isten igéjét. 
 

Ádány Judit 
(a Manna 2010. novemberi számában  

megjelent interjú alapján) 

 
 

Szia, én vagyok… 
 

A telefonba mindig így szóltam bele: szia, én vagyok. 
Neked elég volt ennyi. 

A tudósok szerint nem létezik olyan, hogy tökéletes. 
Hát jó, ha nem, nem. De a rögtön utána következő anyai 
fokozat biztosan a Tiéd. Egyetlen gyerek voltam, nem 
kellett osztoznom, így rám önthetted minden szeretete-
det és féltésedet. Mindig, mindenben számíthattam Rád, 
és ezt – bár igyekeztem, ugye, tudod? – sohasem tudtam 
teljes mértékben viszonozni. 

A gyerekek már csak ilyenek: az anya szeretete ter-
mészetes számukra, az aggódást pedig nem értik, eltúl-
zottnak gondolják mindaddig, amíg nem válnak ők ma-
guk is szülővé. Remélem, tovább tudtam adni mindazt, 
amit Tőled kaptam. 

A tudósok szerint nem létezik olyan, hogy tökéletes. 
Néha azonban ők is tévednek. A „tökéletes nagymama” 
igenis létező fogalom, Te voltál rá az élő bizonyság. 
Feltétel nélküli odaadásod az unokák iránt példa értékű 
volt, s engem örök hálára kötelez. 

Te vetted Gyöngyöcske első cipőcskéjét, az első öl-
tönyét, Veled ült először repülőn! Neked öntötte ki el-
sőként a szívét, és sosem mulasztotta el a heti mama-
napot, mert tudta, mennyire várod. Manci Tőled kapta 
becenevét, büszke voltál, hogy örökölte a szemed szí-
nét. Te varrtad az első szoknyácskáját, Te jártál vele 
tornázni Sári nénihez s mennyit ültél mellettük, ha gond 
volt a tanulással! Azt is azonnal tudtad, mit jelent, ha 
csöng a telefon, és a túloldalról így szólnak bele: Ma-
ma, beszélni szeretnék Veled! 

Annyi terhet vettél le a vállamról az évtizedek során, 
hogy felsorolni is lehetetlen. Sosem kellett izgulnom, 
hogy időben odaérek-e a bölcsibe, oviba. Ha betegek 
voltak a gyerekek, többnyire Te maradtál velük otthon. 
Nem okozott gondot a hosszú nyári szünidő sem: tíz 
évig sátoroztál Robi és Ági kedvéért a Balatonnál. 
Számokkal kifejezhető támogatásoddal pedig hányszor, 
de hányszor segítettél ki minket önzetlenül, ha szükség 
volt rá! 
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Emlékszel? Minden szombaton eljöttél hozzánk, 
hogy többet lehessünk együtt. És persze akkor is azt 
nézted, mit lehet segíteni – nekem! Amikor a lábad már 
nem bírta, hoztunk-vittünk, ez volt a természetes, hi-
szen veled együtt volt teljes a családunk. 

A végzetes betegség hirtelen, váratlanul érkezett és 
oly gyorsan legyűrt, hogy mire felocsúdtunk, már csak 

a búcsú maradt számunkra. Nagyon nehezen fogadtuk 
el az égiek döntését, hogy el kell engednünk Téged. 

Drága Anya! Ha találkozol Apával, mondd el neki, 
hogy még mindig nagyon hiányzik. És most már Te is 
ugyanúgy fogsz hiányozni, amíg csak élek. 

Nagyné Pomázi Zsuzsa 
(Elhangzott szept. 6-án, Ilonka néni temetésén.)

 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Hitpróbáim 
 

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a te 
vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.” (Zsolt 23,4) 
 

Ifjú gyermekként átéltem, hogy lel-
kész édesapám miatt nem vettek fel 
az állami gimnáziumba. Egyházi 
gimnázium és kollégium volt az 
egyetlen megoldás, amelynek havi 
díja szinte meghaladta édesapám 
tiszteletdíját, akinek rajtam kívül 
még hetedmagáról kellett gondos-

kodnia. Hitpróba volt ez, neki és nekem is. 

Azután jöttek az egyetemi jelentkezések, mert gyer-
mekkoromtól élt bennem a vágy, hogy orvos leszek. 
Helyhiányra hivatkozva kilencszer utasítottak el. Ke-
mény hitpróba volt ez, de ezeken már bemerítési vezér-
igém segített át: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak; enyém vagy!” Tizedik jelentkezésemkor 
egy másik egyetemre vettek fel, ahol klinikai pszicho-
lógus diplomát szereztem. 

A jelentkezési időszakban s az egyetemi évek alatt is 
az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam. Munkavi-
szonyom kezdete szinte egybeesett az 1956-os forrada-
lommal. A borzalmak borzalmát éltem át napról napra; 
vérfürdőben gázolva a Kossuth téren, géppuskatűzben 
hordágyon lévő beteggel rohanva a Köztársaság téren, 
felemelt kezekkel, géppisztoly csövével falnak szorítot-

tan gépkocsivezető társammal együtt a Margit híd 
alatt… sorolhatnám… Nagyon kemény hitpróba volt!   
„Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még…” bizony-
ságot tehetek mindezekről. 

Köszönetként írom ezt a néhány mondatot gyüleke-
zetemnek, testvéreimnek, akik ismerték, követték éle-
tem ezévi három hónapos próbatételét, s közbenjártak 
értem a kegyelem királyi székénél. Istentől kapott 82 
évem legnehezebb időszaka volt ez! Súlyos tüdőgyulla-
dással kórházból kórházba vittek, ahol néhány nap múl-
va részleges bénulás lépett fel jobb oldalamon. Légzés-
funkcióm javítása érdekében mesterséges altatást al-
kalmaztak, ám ezt követően torokfertőzés lépett fel a 
tubus használatától. Elkülönítőben, antibiotikumos ke-
zelés következett, majd a rehabilitációs órák, gyakorla-
tok végtelen sora. 

A 66. zsoltár szavaival szólva: „Tűzbe dobtál, vízbe 
vetettél, de mégis aztán tágasra vezettél” (Sík Sándor 
fordítása). Ez a „tágas” Istenbe vetett hitemnek megerő-
södése lett, melyet a szenvedés, a megaláztatás, a ki-
szolgáltatottság kohójában végzett el az én Uram – ja-
vamra. Áldott legyen az Ő neve! 

Kovács Gábor 

 
 

Isten gondviselésében 
 

„Nem nagyobb a szükség, mint a 
Segítő” – hangzik egy régi énekünk 
egyik sora (Ev. Karénekek 84). 

Június 16-án az ún. „telefonbe-
tyárok” nagyon megijesztettek. Úgy 
beszéltek remegő, sírással küszködő 
hangon, mintha Misi fiam mondaná: 
Beleütköztem egy előttem haladó 

Mercedesbe, összetört a hátulja, nagyon megütöttem a 
mellkasomat, a szám is berepedt, alig kapok levegőt, 
szédülök, a mentőorvos szerint agyrázkódásom van, 
kórházba kell mennem… stb. A telefonom is összetört, 
ezért beszélek az ő (sértettek) telefonjukról.” Említet-

tem neki Juditot, de úgy értettem a szavaiból, hogy ne 
szóljak neki, majd jön… Mintha féltette volna Juditot. 
(Természetesen pénzt akartak kicsikarni tőlem, Misi 
nevében.) 

Fohászom szállt fel az Úrhoz… „Jó Atyám, Te tu-
dod, milyen helyzetben van most az én gyermekem… 
Kérlek, légy ott mellette, vigyázz rá!” Az Úr kellő idő-
ben, az utolsó pillanatban segítséget küldött nekem. 
Vilma sógornőm éppen akkor jött fel hozzám, és ő ta-
nácsolta, hogy mégis hívjam fel Juditot. Az ő telefonját 
– legnagyobb meglepetésemre – Misi vette fel. Elmond-
tam neki, hogy mi történt, ő rögtön tudta, hogy mivel 
állunk szemben. Ő volt az, aki rögtön intézkedett, még 
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otthonról hívta a rendőrséget, aztán odajöttek hozzám, 
bekísért a vallomástételre is a rendőrőrsre. Így minden 
elrendeződött. 

És most jön az, amiért íráshoz fogtam. Az eset utáni 
napokban újra és újra végiggondoltam az eseményt, s 
közben önvizsgálatra késztetett Isten. Fohászkodtam 
ugyan szüntelen, de az is átvillant rögtön az agyamon, 
hogy ki fog nekem ezután segíteni? Merthogy a legtöbb 
formában, a legtöbbet Misi teszi értem mostanában. Te-
hát aggodalmaskodtam, és ez bűn, hitetlenség. Napok 
múlva eszembe jutott Tamaska Gyula bácsi „Hit által” 
című versének néhány sora: 

„Hitem igazi próbája sok nem itt van 
a szentek csodálatában, 
Hanem az életben, ahol farkas-vermek 
keresztezik az utam…” 

És még egy dolog: Timi lányomék új élethelyzetben 
vannak, nevelőszülők lettek, és a saját három gyermekük 
mellé „kaptak” egy újszülöttet. Újra előjött az aggódó 
gondolat: Timi sem fog tudni ezentúl segíteni nekem, 
pedig az utóbbi időben ő a másik legfőbb segítőm. Hála 
az Úrnak, mind a négy gyermekem ott segített eddig ahol 
tudott. Legyen értük áldott az Úr neve! 

Szégyellem magam ezekért az aggódó, hitetlen gon-
dolatokért, s kértem az én gondviselő jó Atyám bocsá-
natát. Igék jutottak eszembe: „Ne aggodalmaskodjatok 
tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmas-
kodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga 
baja.” (Mt 6,34) 

„Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az 
én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, 
oh Istenem, ne késsél!” (Zsolt 40, 18) 

„Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy 
hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem fé-
lek; ember mit árthat én nékem?” (Zsid 13: 5-6) 

És folytathatnám az igék sorát. Az Áhítatban ezt ol-
vastam július 16-án: „Valaki egyszer azt mondta, hogy 
nem azért győzött Jézus a kísértések felett, mert igéket 
idézett, hanem mert megélte azokat.” Túrmezei Erzsé-
bet: Mérlegen című verse is eszembe jutott. 
 

Isten mérlegére tette 
egész életem: 
szolgálatom, szeretetem, 
bizonyságtételem... (én még hozzáteszem, hogy 
hitem) 
és megremegtetett a félelem, 
arcom fakóra vált... 
mert az én Uram engem 
„megmért, és könnyűnek talált”... 
 

Aztán - egy vércsepp hullt a serpenyőbe, 
és az egyensúly helyreállt. 
Ítéletet vártam, halált, 
s kegyelmet kaptam, életet! 
Megváltóm, azt az értem hullott, 
csodatévő, drága vércseppet 
hogyan köszönjem meg neked?! 

 

Hála és köszönet az én Istenemnek az önvizsgálatra 
késztető gondolatokért és az Ő megőrző, óvó szereteté-
ért! „Ó, én fel sem foghatom, mily jó az Úr, az ajkam 
zeng hála halleluját, nyelvem Róla szól.” Úgy legyen, 
ámen! 

Ádány Mihályné Annuska 

 
 

Csoda a kiskőrösi evangélikus temetőben 
 
Szakács bácsi temetése a kiskőrösi evangélikus temető egy 
erre elkülönített részében volt megtartva. A búcsúztatás 
után találkoztunk itt a temető gondnokával: Fazakas Lász-
lóval. Ő szívélyesen invitált bennünket egy általa épített 
kertbe, amit – ahogy később megtudtuk – „Édenkertnek” 
neveztek el sokan. Amivel itt szembesültünk, az egy ki-
sebb csoda volt. László ezen a területen egy kb. 200 m2-es 
gyönyörű parkot varázsolt. Mint elmondta, az egész egy 
álommal kezdődött, amiben Isten kijelentette neki az aka-
ratát és azt, hogy mit szeretne megvalósítani rajta keresz-
tül. 

A csodálatos kert kapujában egy tábla függ egy kérdés-
sel: HOL AKAROD ELTÖLTENI AZ 
ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT: ISTEN ORSZÁGÁBAN 
VAGY A POKOLBAN? Alul egy nyitott könyv, amely-
ben a figyelmeztetés: AZ AJTÓK HAMAROSAN 
ZÁRÓDNAK. A kaputól két út indul. Egy széles, kényel-
mes, akadályoktól mentes út, melyen könnyű haladni, de 
tele van gonoszsággal, ami a Pokolba visz.  

 
Mellette egy keskeny, nehezebben járható, göröngyö-

sebb út, amelynél nagyon kell figyelni hová lépünk, de az 
a Mennyországba visz. 

A keskeny úton a bejárat előtt egy kereszt fekszik egy 
patakot átszelve, csak ezen keresztül lehet eljutni a célba. 
Az utat különlegesen szép növények és márványtáblák so-
kasága kíséri, amikre igeverseket és keresztyén énekek 
szövegeit vésték fel. A két út között a „Jordán” folyó 
csörgedezik. Az utak között lehetőség nyílik arra, hogy az 
emberek áttérjenek az egyik vagy másik útra. Az út végén 
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két zászló van: a fekete a Poklot, a fehér a Mennyországot 
jelképezi. Itt vége van az útnak. 

Fazekas László gondnok elmesélte a kert születésének 
történetét. Bizonyságtételében olyan erő volt, hogy letag-
lózott bennünket. A kert Isten utasítása és számításai alap-
ján készült, amelyet Isten álom által adott neki. Pénze nem 
volt rá, csak a két keze munkája, de Isten mindent időben 
elkészíttet a számára. Így számtalanszor tapasztalta meg, 
hogy jutott a kellő időben annyi pénzhez és segítséghez, 
amire szüksége volt. Pont akkor és pont úgy. És a segítség 
jött. Lászlóból pedig a kifogyhatatlan hálaadás és dicsőítés 
Isten iránt. 

Elmondta, hogy Er-
délyben hazafelé tartott 
az autójával, amikor el-
aludt a volánnál és bale-
setet szenvedett. Az autó 
totálkáros lett, de neki 
nem esett baja. Akkor éj-
jel álmot látott. Egy hegy 
tetejére igyekeztek a ba-
rátjával, amelyre nagyon 
sok út vezetett. A hegy 
tetején volt egy kapu 
melynek az ajtajában egy 
ember állt. Ő megindult a 
kapu irányába, mert be 

szeretett volna menni, de az ember megállította. Azt 
mondta csak az mehet be, akinek fel van írva a neve a 
könyvbe. Majd megkérdezte tőle, hogy hívják? Fazakas 
László vagyok – mondta. Az ember kinyitotta a könyvet, 
majd az „F” betűnél keresni kezdte a nevét. – Nincs beírva 
a neved az Élet Könyvébe. Sajnálom! – mondta. Így nem 
mehetsz be a kapun. 

László visszatekintett az útra, melyen már nem tudott 
visszamenni. Ekkor felébredt. Húsz éven keresztül nyo-

masztotta, nem hagyta nyugodni ez az álom. Nincs beírva 
a neve az Élet Könyvébe.  

Mikor megadatott mindene: gyönyörű családi ház, 
munka, akkor a gyermekét baleset érte. Elütötte egy autó. 
Telefonáltak neki, hogy mi történt, és a gyermek életve-
szélyben van. Akkor azt mondta az Úrnak, ha Isten vissza-
adja neki a gyermekét, ő megígéri, hogy mostantól csak 
Istent fogja követni és neki fog szolgálni. Mikor bementek 
a kórházba, az orvos azzal fogadta őket, hogy csoda tör-
tént, az ő gyermekének nem esett baja. Megtudta, hogy 
másik három gyermek, akiket szintén elütöttek, meghalt. 
De Isten az ő gyermekét csodálatos módon megmentette. 
Még csonttörése sem lett. Akkor úgy érezte, itt forduló-
ponthoz ért az élete. Bár hívő szülő (édesanyja baptista) 
gyermeke volt, mégis távol volt Istentől. Járt gyülekezet-
be, de a szíve kétfelé sántikált. Akkor és ott odaszánta a 
teljes életét az Úrnak. Megértette, hogy nem lehet két úr-
nak szolgálni, Istennek és a mammonnak. 

Miután odaszánta az egész életét az Úrnak, akkor kapta 
a második álmot, amelynek alapján megépítette a kertet. 

Mi, látva ennek az embernek az Istenhez való őszinte 
ragaszkodását és látva az Ő hitét, az általa elsorolt meg-
számlálhatatlan csodák sokaságát, csak álltunk és folytak a 
könnyeink. Igen! Ezt tudja Isten tenni azokkal a gyerme-
keivel, akik tiszta hittel és gyermeki bizalommal fordulnak 
hozzá. Csodálatos eszközök lesznek Isten kezében. „Az a 
dolgunk, hogy lelkeket mentsünk meg...” – hangzott a 
végszó a gondnok szájából. Ezzel a mondattal zárom én is 
a gondolataimat, mert nekünk valóban ez a feladatunk, 
küldetésünk ezen a földön. Minél több lelket megmenteni 
Istennek a kárhozattól! László bizonyságtételei meghall-
gathatóak az interneten. Aki pedig csak teheti, látogasson 
el a Kiskőrösi Evangélikus temetőbe, és nézze meg Isten 
életre hívó szavát egy egyszerű, de annál hálásabb gyer-
mekének keze munkáján keresztül. 

Balázs Enikő 
 

TALLÓZÓ
 

Miért nem ad foltnak valót Isten? 
 

„Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a tol-
dás kitép a ruhából...” (Mt 9,16) 
Ha új anyaggal foltoznak meg régi ruhát, az csak addig jó, 
míg nedvesség nem éri. Ha például kimossák, az új össze-
húzódik, és körben kiszakítja a régit. Egészen mások a tu-
lajdonságai az újnak, mint a réginek. 

Ezzel szemléltette Jézus azt, hogy az ő gondolatai any-
nyira eltértek az akkori vallásos és világi gondolkozástól, 
hogy nem lehet összepárosítani őket. De az Istentől elsza-
kadt ember gondolkozása is teljesen más, mint Isten nor-
mái, amelyeket a mi érdekünkben adott és újra kínál. Ezért 
sem akarja Isten mindenestől megromlott életünket javít-
gatni, hanem újat ad. És ezért nem teljesít sok olyan ké-
rést, amelyet az emberek hozzá intéznek. Sok ilyen meg-
rendelésről azt gondolják, hogy az imádság, s utólag így 
szólnak: Isten nem hallgatta meg az imádságomat. Ezek 
általában így hangzanak: Istenem, segíts meg! De miben? 
Abban, amit én nélküled elterveztem. Képtelenség lenne, 

hogy Isten olyan vállalkozáshoz adja segítségét, amelyet 
egy őt negligáló ember nélküle (vagy olykor ellenére) meg 
akar valósítani. Az imádság lényege éppen az, hogy valaki 
előre kérdezi, mi Isten akarata, mert tudja, hogy neki is az 
a legjobb. Aztán ha elmondja is kérését, hozzáteszi: min-
dazáltal a te akaratod legyen meg! Az ilyen ember nem-
csak alkalmilag kiált Istenhez segítségért, hanem állandó 
kapcsolatban van vele, s így egyre inkább egyet akar vele. 

Különös, hogy Isten néha mégis válaszol a segítséget 
kérő ember kiáltására akkor is, ha emögött nincs igazi hit. 
Miért? Mert olyan kegyelmes, hogy gondviselő szereteté-
ből a hitetleneket is megajándékozza, s egy-egy ilyen 
„folttal” arra bátorít, hogy fogadjuk el tőle a mindenestől 
újat, saját érdekünkben, „...téged az Isten jósága megté-
résre ösztönöz...” (Róm 2,4) 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései 
és gondolatai/facebook
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VELÜNK TÖRTÉNT
 

  
Idén nyáron három fiatal párnak is örülhettünk, akik Is-
ten és a gyülekezet színe előtt kötötték össze az életüket. 
 

Ádány Anna és Csóka Ferenc július 7-én, 
Nagy-Lukács Doroti és Bodó Dániel július 21-én, 
Szlepák Viktória és Boda Péter augusztus 19-én. 
 

Ezzel az igével kívánjuk Isten áldását mindannyiuk há-
zasságára: 
 

„Egymást tiszta szívből, buzgón sze-
ressétek.” (1Pt 1,22) 

 
 

GYEREKSAROK
 
 
 
 
Gyülekezetünk egyik fontos szolgálata, hogy minden hó-
napban tartunk istentiszteletet a Kamaraerdei Idősek Ottho-
nában. Legutóbb a szeptember 16-i alkalmon egy kis gye-
rekcsapat is erősítette a szolgálócsoportot. 
 

 

 
 

Boldog  
születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük 
a szeptemberi és októberi 

születésnaposokat! 
 

Boda Zsolt (szept. 6.), 
Tarsoly Lázár (szept. 7.), 

Sonkoly Patrik (szept. 24.) 
Gulyás Luca (szept. 28.) 

Tarsoly Barnabás (okt. 8) 
Hunyady Balázs (okt. 25), 
Tarsoly Abigél (okt. 30.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
szeptemberben született 

testvéreinket! 

„Áldott legyen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, … aki 
eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus 
Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint.” (Ef 1:3,5) 
 
Micsoda kiváltság, hogy már a világ teremtése előtt kiválasz-
tott minket az Atya, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk 
az Ő szeretete által. Elhatározta, hogy minket örökbe fogad, 
és elfogadott minket Jézus Krisztus által, vagyis az Atya teljes 
mértékben részesített minket az Ő kegyében. Gondoljátok 
meg, hogy mit jelent keresztyénnek lenni, nem magányosként 
éltek, hanem Isten családjához tartozók vagytok. Amikor Jé-
zus által Istenhez jöttetek, a világegyetem legjobb családjának 
tagjai lettetek. Ez a család nem egy intézmény vagy szervezet, 
hanem az élet forrása. Ha Isten családjának tagjai vagytok, 
akkor a családhoz tartozókat szükséges testvérként elfogadni. 
Az Úr hívására válaszoltatok, így lett üdvösségetek, és Isten 
családjának részei vagytok. Legyetek ebben biztosak! 

Lukács Edit

Tomory-Kiss Ágnes 
(szept. 3.) 
Gulyás Jenőné 
(szept. 5.) 
Uri Benjámin  
(szept. 7.) 
dr. Ádány Sándor 
(szept. 13.) 
Bartha Gáborné 
(szept. 13.) 
Bodó Dániel 
(szept. 13.) 
dr. Novák Péter  
(szept. 13.) 
Egyed Ferencné 
(szept. 15.) 

dr. Simon Lászlóné 
(szept. 19.) 
Márkó Piroska 
(szept. 22.) 
Sonkoly Anna 
(szept. 23.) 
Nagy Péter 
(szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa 
(szept. 28.) 
Ádány Mihály 
(szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy 
Ágnes (szept. 30.) 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
októberben  
született testvéreinket! 

„Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti út-
jaitok – mondja az Úr. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti 
gondolataitoknál.” (Ézs 55,8-9) 
 

Mindnyájunknak megvan a futópályánk, minden nap a megszokott egy-
formaság. Életünk számára két út van: a mi emberi utunk, és Isten útja. 
Megtéréskor az Úr útjára tértetek. Az Ige azt mondja, hogy az Úr útja 
magasabb rendű a mi utunknál, és gondolatai a mi gondolatainknál. 
Tudom, hogy a ti vágyatok is az, hogy magasabb helyeken és utakon 
járjatok. Az üdvösség bizonyosságával együtt Isten országa már itt a 
földön a tietek, benne élhettek. Az Úr előre eltervezett futópályára akar-
ja állítani életeteket, ahova úgy mehettek, mint a harcra kiképzett lovak, 
és ahogy a költöző madarak tudják, hogy mikor kell elrepülniük, és mi-
kor kell visszajönniük, ahogy Jeremiás próféta írta. Tudakoljátok, hogy 
mi az Úr akarata. Legyetek a helyeteken, és így érteni fogjátok az Úr 
útját és gondolatait, ami a ti részetek. 

Lukács Edit

 
Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Örökös-Tóth István (okt. 19.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
 

 

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 
(kivéve harmadik vasárnap du.) 

 Csütörtök: 18,30 óra: 
Bibliaóra 

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

 

Betegeink 
 

Baranyai Jánosné 
Egyed Ferencné 
Simon Lászlóné 
 

„Nem hagylak el, sem el nem 
távozom tőled; Úgy hogy bíz-
vást mondjuk: Az Úr az én se-
gítségem, nem félek; ember mit 
árthat én nékem?” (Zsid 13: 5-6) 
 

 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza és mások 
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