
Manna 
 

   

A Budai Baptista Gyülekezet lapja II. évf. 4. szám 2006. április  
 

 

 

Minden kedves olvasónknak áldott ünnepeket kívMinden kedves olvasónknak áldott ünnepeket kívMinden kedves olvasónknak áldott ünnepeket kívMinden kedves olvasónknak áldott ünnepeket kíváááánunk!nunk!nunk!nunk!    

 
 

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, 
emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, 

hogy bemehessen a dicső király! 

Ki az a dicső király? 
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Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, 
emeljétek föl, ti ősi ajtók, 

hogy bemehessen a dicső király! 

Ki az a dicső király? 

A Seregek Ura,A Seregek Ura,A Seregek Ura,A Seregek Ura,    
ő a dicső király!ő a dicső király!ő a dicső király!ő a dicső király! 

Zsolt 24:7-10. 

Élet vagy halál? 
Korunkat méltán nevezik az informatikai forrada-

lom korszakának. Soha még ennyi hír (és álhír) nem zúdult 
ránk, mint napjainkban. Az újságok egymást megelőzve 
igyekeznek hírül adni eddig ismeretlen vagy titkolt esemé-
nyeket. Az elektronikus sajtóban pedig már a szenzáció be-
jelentésére sincs idő, hiszen a háborút is már egyenesben 
szokás közvetíteni… 

A történelem „legszenzációsabb” bejelentése még-
sem századunkban hangzott el, hanem jóval régebben. Nem 
hívtak össze sajtótájékoztatót sem, a hírt csak néhányan hal-
lották. Az időpont is szokatlan volt: hajnal. A bejelentést 
csak néhány évtizeddel később írták le, Márk így tudósít ró-
la: „Ne féljetek! A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítte-
tett? − és itt következik minden idők legnagyobb híre: „Fel-
támadt, nincsen itt” (Márk 16,6). 

Ezt a hírt nem lehet túlszárnyalni. Ha nem igaz, 
akkor nyugodtan be lehet zárni minden imaházat, vagy – 
bocsánat a párhuzamért - az „Isten Háza" felirat tábláját 
„Őrültek Házá"-ra átfesteni. Mentségemre szolgáljon, hogy 
Pál apostol sem fogalmaz sokkal diplomatikusabban: „Ha 
pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitelek... Ha 
csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden 
embernél szánalomra méltóbbak vagyunk" (1Kor 15,17.19). 

Jézus feltámadásának a ténye az, amely a keresz-
tyénséget nemcsak megkülönbözteti a többi vallástól, ha-
nem egészen mássá teszi azt. Emiatt nem is beszélhetünk a 
keresztyénséggel kapcsolatban vallásról, amit valaki kita-
lált, utána megpróbálta gondolatai helyességéről meggyőzni 
az embereket, aztán meghalt, amit pedig addig állított, egy 

idő múlva feledésbe merül. Itt ugyanis életről van szó, mert 
az, akiről szól, ma is él! 

Mondhatja valaki: én ezt nem tudom elhinni! A 
probléma azonban nem ez, mert a hit útjára nem a tudás, 
hanem az akarat kapuján keresztül lehet rálépni. Figyeljünk 
csak Jézus szavaiban a sorrendre: „Ha valaki kész - azaz 
akarja - cselekedni az Ő akaratát, az felismeri, hogy a taní-
tás Istentől való-e, vagy én magamtól szólok". (János 7,17). 
Isten létében sokan hisznek, a megváltás szükségességéről 
sok vallás tanít, sőt, a Jézus korabeli vallási vezetők előtt 
Jézus feltámadása sem volt kétséges – mi másért fizették 
volna le az őröket ezek a pénzükre igencsak vigyázó embe-
rek?! Mindez azonban mit sem ér, ha valaki nem kész cse-
lekedni az ő akaratát! 

Húsvétkor ezt a döntést nem lehet elodázni. A fel-
támadás éles választóvonal! Ha nem történt meg, akkor per-
sze minden mindegy, a halállal úgyis mindennek vége. Ha 
viszont megtörtént, akkor életünknek a halál után is lesz 
folytatása, mégpedig Jézushoz hasonlóan, egészen valósá-
gosan! Az örök élet Húsvét óta valóság lett!: „...Isten örök 
életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akiben a 
Fiú van, abban van az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, 
abban nincs meg az élet sem" (1Ján 5,11-12). 

Megvan-e hát benned az élet, ami túléli a halálo-
dat? Akarod-e, hogy meglegyen? Aki akarja, annak Jézus 
bizonyosságot ad önmagáról. Így válhat a te életedben is Jé-
zus feltámadásának „szenzációja” mindennapi valósággá. 

ifj. Ádány Mihály 
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„Mondd, te kit választanál?” 

 
Jézust vagy Barabbást? 

 
Sietek leszögezni, hogy bár az alábbi írás április 9-én, a 
négyévenként sorra kerülő Országgyűlési Választások 1. 
fordulójának napján kerül az olvasók elé, az nem politikai 
értelemben szól a választásról. 

Ez a cikk sokkal inkább szól az életünk során 
számtalan esetben és formában jelentkező döntési 
helyzetről, amikor legalább két lehetőség áll ellőttünk, 
s nekünk valamelyik mellett le kell tenni a voksunkat. 
Súlyosbítja dilemmánkat, hogy a legtöbb esetben nem 
fehér és fekete, hanem nehezen megkülönböztethető 
színárnyalatok közül kell választanunk. Az még a kel-
lemesebb feladatok közé tartozik, amikor két jó között 
kell mérlegelnünk (néhány hete Mária és Márta törté-
nete kapcsán erről prédikált Almási testvér), mert ha 
felismerjük az egyetlen szükséges dolgot, akkor a job-
bikat fogjuk választani, amely soha el nem vétetik tő-
lünk. Vannak azonban esetek, amikor némelyek gonosz 
szándékkal – vagy csupán a tolerancia jegyében – val-
lási-politikai-érzelmi okokból a jót rossznak állítják, és 
a rosszat jónak. Ez az előjelcsere – nemes jellemű em-
berek befeketítése és erkölcstelen emberek sztárolása – 
végigvonul történelmünkön. 

Egy ilyen, fent taglalt esetre bukkanunk az Úr 
Jézus szenvedéstörténetében. Megváltónkat Poncius 
Pilátus római helytartó elé hurcolták, aki kihallgatta Őt. 
A nagytanács, a főpapok, a vének és az írástudók azzal 
vádolták a Názáretit, hogy félrevezeti a népet, arra 
buzdítja az embereket, hogy ne fizessenek adót a csá-
szárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király, 
vagyis a várt Messiás. Pilátus kérdésére, hogy valóban 
ő e a zsidók királya, az Úr Jézus Máté, Márk és Lukács 
evangélista szerint csak annyit válaszolt: Te mondod! –
, de az újabb unszoló kérdésekre nem adott feleletet. 
Ugyanakkor János evangélista szerint Jézus a „Pax 
Romana” fennmaradását kegyetlen módszerekkel meg-
őrző Pilátusnak kifejti, hogy „Az én országom nem e 
világból való: ha ebből a világból való volna az én or-
szágom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgál-
tassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen 
való.” A római helytartó a különös beszélgetésből egy-
valamit leszűrt: ez az ember teljesen ártatlan, és ártal-
matlan a Római birodalomra és a közrendre nézve. 

Pilátus nemcsak következtetése, hanem felesé-
ge nyugtalanító álma miatt is fel akarta menteni Jézust. 
Eszébe jutott a húsvéti amnesztia gyakorlata, ezért 
megkérdezte a zsidóktól: „akarjátok-e hát, hogy sza-
badon bocsássam nektek a zsidók királyát?” A nagyta-
nács vezetői és vénei által felizgatott tömeg azonban 
így kiáltott: „Ne ezt, hanem Barabbást!” – De hát ki is 
volt valójában Barabbás? Neve azt jelenti: az atya fia. 

Máté evangélista szerint hírhedt, nevezetes fogoly volt, 
Márk szerint lázadó és gyilkos, Lukács szerint gyilkos, 
János pedig úgy tudja, hogy rabló volt. Neve a Máté 
27,16.17-ben sok régi kézirat szerint Jézus Barabbás 
volt, de sok kézirat, nyilván Jézus neve iránti tisztelet-
ből, törölte a Jézus személynevet. Eredetileg tehát így 
hangzott Pilátus kérdése: „Mit akartok, melyiket bo-
csássam nektek szabadon: Jézus Barabbást, vagy Jé-
zust, akit Krisztusnak mondanak?”  

Félelmetes, hogy a hiszékeny, érzelmileg befo-
lyásolható nép számára hogyan vált a hófehér és a ko-
romfekete egymástól alig megkülönböztethető szürké-
vé. Itt áll előttük két ember: Jézus Barabbás és Jézus 
Krisztus. Jézus, egy földi atya fia, és Jézus, a Mennyei 
Atya Fia. Jézus Barabbás, aki a zelota partizáncsapatok 
tagjaként valóban fellázadt a római császár ellen és 
gyilkosságba keveredett, illetve Jézus Krisztus, aki 
hamis váddal ellentétben arra szólította fel követőit, 
hogy „adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Is-
tennek, ami az Istené!”, és világossá tette Pilátus előtt, 
hogy bár felkent király, tehát Messiás, de az Ő országa 
nem e világból való! 

A zsidó nép két szabadító közül választhatott 
(a Jézus név azt jelenti: Szabadító), s a tömeg Barabbás 
mellett döntött, aki fegyverrel, erőszakos eszközökkel 
nyíltan a római uralom ellen lépett fel. Személye egy 
pogány uralom alatt senyvedő nép szabadságvágyának 
megszemélyesítőjévé vált. Sokan tisztelték bátorságá-
ért, és úgy gondolták, hogy az ő harca hamarosan győ-
zelemre viszi függetlenségi törekvésüket. (A világban 
ma is megfigyelhető ez az értékítélet: gondoljunk csak 
a forradalmár Che Guevarát övező kultuszra.) Ugyan-
akkor az ártatlan és szelíd Jézus Krisztusra „Feszítsd 
meg!”-et kiáltott a tömeg, amelynek nem volt türelme 
várni, mert szabadulását azonnal és testi eszközökkel 
akarta elérni. 

Miközben a nép választásáról beszélünk, vilá-
gosan kell látnunk a vezetők felelősségét. Hisz az Úr 
Jézus elítélésének esetében ők befolyásolták a tömeget 
megtévesztő módon, a saját érdekeiknek megfelelően. 
A vezetőknek – különösen, ha gyülekezeti vezetőkről 
van szó – első számú feladata Isten akaratának, igazsá-
gának megismerése. Ennek érvényre juttatását nem tor-
zíthatja el sem politikai, sem egyházpolitikai, sem gaz-
dasági, sem érzelmi megfontolás. Sőt, nekünk, a gyü-
lekezet elöljáróinak imádkozó szívvel, a Szentlélek ve-
zetésével abban kell segítenünk a hívőknek, hogy az al-
ternatívákat befedő szürke fátylat eltávolítva, világossá 
tegyük, mi a fehér, és mi a fekete. Hogy mindig Krisz-
tust választhassuk! 

Kolozs Nagy János
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A reteszA reteszA reteszA retesz    
 
Vad, bősz dörömbölés a szívem ajtaján! 
Remegve húzódom meg, kibírja talán, 
A retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda? 
De az sem volna már csoda, 
Ha betörne, hisz annyira kopott szegény… 
Annyiszor zártam már ki és be én. 
 
Eleinte csak halkan kopogott, 
Beosont, s csendben hallgatott, 
Egy-egy bűn, vagy egy-egy gondolat, 
De minél többet jártam az utat, 
Annál követelőbb lett, s szertelen. 
Vad indulattal uralkodni akart szívemen, 
S mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt, 
S bent mindig nagyobb és nagyobb térre talált. 
És én engedelmes alázatosságban, 
Mindig kinyitottam a szívem ajtaját. 
 
De egyszer jött a Mester, s megnézte a zárt, 
És megkérdezte: „Utálod-e a bűnt?” 
Ez nekem nagyon különösnek tűnt, 
Hiszen a zsarnokot mindenki utálja, 
S megszabadulni, ez volt szívem vágya. 
„Gyermekem, úgy ne toljad félre a zárt!” 
Többet nem beszélt, nem kérdezett, nem várt. 
Sietett tovább a szíveket vizsgálni, 
Nem volt hajlandó szívemben megállni. 
Az ajtóra toltam a kopott reteszt, 
S ekkor láttam, hogy az egy kis kereszt, 
Mely tündökölni kezdett fényesen, 
De felhangzott a kopogás élesen, 
S eltűnt lassan, tompulva a fény, 
Ijedten, félénken bújtam meg én… 
Vajon mi lesz? A dörömbölés erősödött, 
S kint valaki dühösen felnyögött: 
„Mi ez, nyisd ki hát az ajtót rögtön! 
Nem lehet a szíved bezárt börtön, 
A Vágy van itt, a régi jó barát!”, 
Hallgatok, s nem tárom fel szívem ajtaját. 
Mind dühösebben dörömbölni kezd, 
S én féltő szívvel nézem a reteszt. 
 
S az, íme újból fényleni kezd és én 
Nagy űrt érzek a szívem belsején, 
Most először! Ez vajon mi lehet? 
Imára kulcsolom lassan a kezemet. 
A dörömbölés vadul erősödik, 
A Szenvedély az, mely most kinn küszködik, 
A fénylő, ragyogó retesz erejével. 
És próbálkoznak most már kettesével. 
Majd jönnek sorba, s jön az Élvezet, 
A Harag, a Bírvágy és a Gyűlölet, 

A Káröröm, a Düh, az Indulat, 
A Féltékenység, s a Rossz Hangulat. 
Az Étvágy, a Pénz, a Szórakozás, 
Az Irigység, a Bűn, az Unatkozás, 
S ki tudná felsorolni ezt a tarka sort, 
Mely kopog, dörömböl, s az ajtóra ront, 
Szüntelen, agresszív kitartással, 
S beszél, kiabál lázas unszolással, 
Vad, bősz dörömböléssel a szívem ajtaján! 
 
Remegve húzódom meg, kibírja talán 
A retesz, a zár mit Jézus szerkesztett oda? 
De az sem volna már csoda, 
Ha betörne, hisz annyira kopott szegény, 
Annyiszor zártam ki és be én. 
 
Magam sem hittem, a retesz ellenáll, 
S a bűn odakint bármit kiabál, 
Bízni kezdek a fénylő reteszben, 
A Jézustól kapott csodás keresztben. 
A szívemben érzett hatalmas űr kiált, 
És felfokozza a halkan szőtt imát. 
Zsolozsma száll fel az egek Urához, 
A bűn odakint hiába kiáltoz. 
A retesz fénylik, ragyog, tündököl, 
De ím, nem is dörömböl már a Bűnököl! 
 
Mély csend lett, áhítatos szent magány, 
Ilyen a menny előcsarnoka talán? 
Egyszer csak halk nesz kopogása kél, 
Valaki szerényen bebocsátást kér, 
Bátor lélekkel az ajtóhoz megyek, 
Kitárom, s mit látok, hatalmas egek! 
Egy fényes sor vonul be csendesen, 
Egyiket-másikat fel is ismerem, 
Ez itt a Béke, ez a Nyugalom, 
Itt jön a Derű, és a Vigalom, 
A Hűség, a Jóság és a Szeretet, 
Vigasztalás, mely szárít könnyeket, 
Szelídség, Alázat, Kitartás, Tűrés, 
Könyörület, s egymást Megbecsülés… 
Oh, mily sors! S ezt nélkülöztem én? 
De ím, a sor legeslegvégén, 
Jön maga az Úr, a drága Mester, 
Egy ragyogó, fénylő, szent kereszttel. 
Ekkor látom, hogy ez az én keresztem, 
S az ajtón Őt is csendben beeresztem. 
 
Ekkor betelt a szívem minden kis zuga, 
S most bent maradt az Ég és Föld Ura! 

 
Ismeretlen szerző 
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A vírus 
Vége a napnak. Hazafelé mész a kocsiddal. 

Bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson keresztül hal-
lasz egy kis faluról, valahol távol Indiában, ahol a falu 
három lakója váratlanul és nagyon furcsa módon meg-
halt. Valami olyan influenza okozta a halálukat, amiről 
még soha senki nem hallott. Igazából nem is influenza, 
és tulajdonképpen csak három emberről van szó… Né-
hány orvos útban van, hogy kivizsgálják a dolgot. 

Aztán vasárnap a rádióban újabb híreket hal-
lasz. Most már nem csak három emberről van szó, ha-
nem harmincezerről, és most már a tévé is foglalkozik 
a témával. Egy olyan különleges járványról van szó, 
amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség. 
Hétfő reggel, mire felkelsz, már minden újság vezér-
cikke ez a történet. Most már nemcsak India, de Pa-
kisztán, Afganisztán és Irán is megfertőződött, és mie-
lőtt észbe kaphatnál, már mindenhol erről beszélnek. 
Az elnök tartott valami beszédet, amelyben elmondta, 
hogy ő is és a kormányban mindenki reménykedik, 
hogy minden rendbe jön. De mindenki elmélázik egy 
kicsit a bejelentésen, hogyan tudjuk távol tartani ma-
gunktól mindezt? És ekkor Franciaország elnöke Euró-
pát sokkoló bejelentést tesz közzé: lezárják a határai-
kat. Bármely érintett országból érkező repülőjáratra ér-
vényes a zárlat, vagyis nem szállhatnak le a gépek az 
ország területén… 

A hír hallatán kiver a verejték, és lefekvés előtt 
kicsit tovább nézed a CNN nemzetközi műsorát. Akkor 
egy tudósító bejelenti, hogy egy férfi Párizs egyik kór-
házában haldoklik a rejtélyes influenzától. Tehát meg-
érkezett a vírus Európába is. Mindössze annyit tudnak 
róla, hogy amikor kiüt rajtad a betegség, tulajdonkép-
pen már egy hete lappangott benned. Aztán négy napig 
hihetetlenül rossz állapotba kerülsz, különféle tünetek-
kel, majd meghalsz. 

Anglia lezárja határait, de túl későn. Kedden 
reggel az Egyesült Államok elnöke a következő beje-
lentést teszi: "A nemzet biztonságának érdekében min-
den repülőjárat Európába és -ból, valamint Ázsiába és -
ból törölve." Négy napon belül az egész ország ki-
mondhatatlan félelembe merül. Az emberek arról be-
szélnek, hogy mi lesz, ha a mi országunkat is eléri? 

Szerda este valaki a parkolóból lélekszakadva 
ront be a terembe: "Kapcsoljátok be a rádiót, kapcsoljá-
tok be a rádiót!" Mindenki feszülten figyel a kis hang-
szóróból jövő bejelentésre: megtörtént a legrosszabb, 
amire számítani lehetett: két nő New York állam egyik 
kórházában haldoklik a rejtélyes influenzában. Órákon 
belül végigsöpör ez a valami az egész országon. Embe-
rek ezrei dolgoznak éjjel-nappal, hogy megtalálják az 
ellenszert. De semmi nem bizonyul hatásosnak. 

Váratlanul érkezik a hír: megfejtették a rejtélyt. 
Megtalálták az ellenszert. De az elkészítéséhez egy 
olyan valakinek a vére kell, aki még teljesen tiszta. Az 
egész ország felnőtt lakosságát felszólítják, hogy min-

denki menjen el a városi kórházba, hogy a vértípusát 
ellenőrizhessék. Mindössze ennyit kérnek az emberek-
től. 

Természetesen, amikor pénteken, késő este a 
kórházhoz értek, már a parkolóban kígyózik a sor. 

Nővérek és orvosok rohan-
gálnak, szúrják meg sorra a 
várakozókat és címkézik a 
kémcsöveket. Aztán odaér-
nek hozzád és családodhoz, 
és tőletek is vért vesznek. Fi-
ad, aki még kiskorú, ragasz-
kodik hozzá, hogy ő is vért 
adhasson. Arra kérnek, ma-
radjatok a parkolóban, és 
csak ha halljátok a neveteket, 
hogy hazamehettek, akkor 
induljatok el. 
Hirtelen egy fiatal férfi rohan 
ki a kórházból ordítva. Egy 
nevet kiabál és egy kórlapot 
lebegtet. A fiad megrángatja 
a kabátod ujját: "Apu, az én 
nevemet kiabálja." És mielőtt 
bármit tehetnél, megragadják 
a fiadat. 

− Egy pillanat! Áll-
jon meg! - kiáltasz rá, mire 
azt válaszolják: 

− Semmi baj, minden 
rendben van. A vére teljesen 
tiszta. Szeretnénk megbizo-
nyosodni róla, hogy nem fer-

tőzött. Úgy tűnik ugyanis, hogy megfelelő a vértípusa. 
Öt feszült perc múlva sírva és egymást ölelget-

ve jönnek ki az orvosok és a nővérek. Néhányan még 
nevetnek is. Az elmúlt egy hét alatt ez az első alkalom, 
hogy valakit nevetni látsz. 

Ekkor egy idősebb orvos odalép hozzátok, és 
azt mondja: 

− Köszönjük, uram. A fia vére tökéletes. Tiszta 
és hibátlan. Most már elő tudjuk állítani az ellenszert. 
Ahogy a hír elkezd terjedni, a parkolóban álló tömeg 
egyre hangosabban örvendezik, imádkozik, sír és ne-
vet. De aztán az ősz orvos feleségedet és téged félre-
von: 

− Beszélhetnék önökkel egy percre? Nem vet-
tük észre, hogy a donor kiskorú, ezért szükséges, hogy 
aláírják ezt a beleegyező nyilatkozatot. Elkezded aláír-
ni, de aztán észreveszed az üresen hagyott leveendő 
vérmennyiség rubrikáját. 

− M-m-m-mennyi vért vesznek le tőle? És ek-
kor az idős orvos mosolya eltűnik. - Nem tudtuk, hogy 
egy kisgyermek lesz. Nem voltunk rá felkészülve. Az 
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összes vérére szükségünk lesz. Megdöbbenve vála-
szolsz: 

− De-de. Ezt maga nem értheti! Ő az egyetlen 
fiam! 

− Mi a világról, az egész emberiségről beszé-
lünk! Kérem, írja alá! Mindre szükségünk van. 

− Nem lenne megoldható, hogy vérátömlesz-
tést kapjon? 

− Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna. Ké-
rem, aláírná? 

Tompa csöndben aláírod. Aztán megkérdezi az 
orvos: 

− Szeretnének néhány percre bemenni hozzá, 
mielőtt elkezdjük?  
Oda tudsz menni? És majd ki tudsz úgy menni a szo-
bából, hogy közben hallod fiadat, amint azt kérdezi: 

− Apa? Anya? Apa? Miért, miért hagytok el?  
És aztán a következő héten, amikor a fiad te-

metése van, néhányan átalusszák az alkalmat, és van-

nak, akik el sem jönnek, mert más dolguk van, vagy 
vannak, akik eljönnek ugyan, de csak egy mesterkélt 
mosolyt erőltetnek az arcukra, hogy úgy tűnjön, fontos 
nekik az egész. Vajon nem akarnál felugrani, és azt 
mondani: ELNÉZÉST! A FIAM ÉRTED HALT MEG! 
HÁT ENNYIRE NEM ÉRDEKEL? EGYÁLTALÁN 
JELENT EZ NEKED VALAMIT?! 

Isten is ezt szeretné mondani ezekben a napok-
ban? "A FIAM ÉRTED HALT MEG! SZÁMÍT EZ 
NEKED VALAMIT? HÁT NEM ÉRTED, HOGY 
NEKEM ENNYIRE FONTOS VAGY?"  

"Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy 
elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én 
nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek: 
szeressétek egymást!" (Ján 15,16-17) 

Forrás: Internet 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
Március 25-én, szombaton délután került sor imaházunkban a Gyerekklub legújabb alkalmára. Kerületünkből húsz 
család jött el ötven gyermekkel. A jól megszokott rend szerint zajlottak a program részei. A köszöntés után az Ő az 
Úr című éneket tanulták meg a résztvevők, gyerekek és felnőttek egyaránt. Erről mindenki meggyőződhetett, mikor 
az önkéntesen jelentkező gyerekek lelkesen dalolták egyedül és közösen is kívülről az éneket. 

  
  

Ezután Kiss 
Laci bácsi 

(ahogy ő ne-
vezte magát a 
gyerekeknek) 
következett 

rajzos előadá-
sával, amely-

ben most a go-
nosz szolga 

történetén ke-
resztül mutatta 
be a megbo-

csátás fontos-
ságát, hangsú-
lyozva, hogy 

nekünk, embe-
reknek Jézus 
Krisztus bo-

csánatára van a 
legnagyobb 
szükségünk. 

Kedves színfolt volt a sorszám-kihúzással nyert ajándékok átvétele, melyek közül főnyereményként egy hatalmas 
plüss macit vehetett át a szerencsés „nyertes”. Alkalmunk a szokásos ajándékozással és a szeretetvendégséggel zá-
rult. 

Á. J. 
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Időről időre felmerülő igény, hogy gyülekezeti házunkat vagy annak egyes termeit testvérek vagy gyülekezetek 
kölcsönkérik különféle jellegű alkalmak megtartása céljából. Az ilyen kérések általában végsőként a gyülekezetvezetők-
höz futnak be, akik legjobb belátásuk szerint igyekeznek esetileg dönteni - lehetőség szerint az elöljáróság bevonásával -, 
de a helyzet sokszor hozza úgy, hogy erre nincs lehetőség. Az eseti döntések azonban mindig vitathatóak, amellett, hogy 
fölösleges energiákat kötnek le, célszerűbb, tehát a kérdést szabályozni – követve ezzel más gyülekezetek gyakorlatát is. 
Elöljáróságunk ezért jónak látta, hogy Határozatot hozzon erről a kérdésről, melyet az alábbiakban közre is adunk, hogy 
mindenki által ismertté váljon. (Á. M.) 

 
A Budai Baptista Gyülekezet Elöljáróságának 

1/2006 (03.01.)sz. Határozata 
a gyülekezeti ház igénybevételének rendjéről 

 
A szabályozás célja a gyülekezeti ház és berendezéseinek a 
Budai Baptista Gyülekezet saját használatára alkalmas és 
méltó állagának és állapotának megőrzése, a gyülekezeti ta-
gok adományaival való jó gazdálkodás és annak megakadá-
lyozása, hogy hitgyakorlatunkról a környezetünkben élők 
missziónk akadályát jelentő, torz képet kapjanak. 

1. E rendelet alkalmazásában: 
− A gyülekezeti ház: kápolna, kistermek, konyha, mel-

lékhelységek, udvar 
− Berendezések: hangszerek, hangtechnikai beren-

dezések, konyhai eszközök 

2. A nem gyülekezeti alkalmak rendjébe tartozó bármely 
igénybevételt úgy kell ütemezni, hogy az gyülekezeti al-
kalmainkat ne korlátozza. Ezért azokat a gyülekezeti al-
kalmak kezdési időpontja előtt úgy kell befejezni, hogy 
a takarításra legalább 12 óra álljon a házgondnok ren-
delkezésére, és a rendezvény legkésőbb 21 óra 30 per-
cig érjen véget. 

3. A gyülekezeti házat, illetve annak igény szerinti részét 
térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésre: 

a) a Baptista Egyház közegyházi rendezvényei számá-
ra: 

b) a gyülekezet tagjai által szervezett eseti, kiscsopor-
tos alkalmak (pl. imakör, megbeszélés stb.) meg-
rendezésére: 

c) a gyülekezet tagjai családi jellegű rendezvényeinek 
(pl. születésnap, halotti tor stb.) megtartására. E 
rendezvény utáni takarításról, mosogatásról, a rend 
helyreállításáról a rendezvény szervezője köteles 
gondoskodni. 

d) a gyülekezet tagjai által szervezett egyéb rendezvé-
nyek (pl. hangverseny, hangszeres próba stb.) bo-
nyolítására. Előfeltétel, hogy e rendezvények lelki 
tartalma ne ütközzön hitelveinkkel, szervezeti sza-
bályzatunkkal. 

4. Gyülekezeti tagjaink menyegzői istentisztelete számára 
a gyülekezeti házat - és igény esetén a konyhai eszkö-
zöket – térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk. A 
Baptista Egyház taggyülekezetei számára - ha azok lel-
kisége gyülekezetünk lelkiségétől nem idegen - bemerí-

tési célra a gyülekezeti házat rendelkezésre bocsátjuk. 
Az engedélyezésről az eseti döntést a lelkipásztor vagy 
a gyülekezetvezetők saját hatáskörben hozzák meg. 

5. Egyházunk keretébe nem tartozó gyülekezet számára 
bemerítés, és menyegző megtartásának engedélyezé-
séről esetenként, az elöljáróság bevonásával születhet 
döntés. Előfeltétel, hogy az igénybe vevő gyülekezet 
vállalja a következők betartását: 

− szolid hangerő alkalmazása: 
− dohányzás tilalma a gyülekezeti ház területén: 
− állatok behozatalának tilalma a gyülekezeti házba. 

6. A. 4. és 5. pontban jelzett gyülekezetek esetén biztosít-
juk az orgona és a zongora használatának lehetőségét 
is. Hangerősítésről az igénybevevő gyülekezetnek kell 
gondoskodnia. 

7. A 4. és 5. pontban foglalt igénybevétel után az igénybe-
vevő október 1. és április 30. között a mindenkori mini-
málbér egyhavi összegének 60%-át, május 1. és szep-
tember 30. közötti időszakban pedig 40%-át kitevő 
misszióadományt köteles fizetni alkalmanként. Az 
igénybevétel időtartama legfeljebb 3 óra lehet. 

8. A rendezvény során keletkező kár megtérítésének köte-
lezettsége az igénybevevőt, illetve a rendezvény szer-
vezőjét terheli. 

9. A rendezvény szervezője a részletek tisztázását, az 
időbeli ütemezést, az egyéb előzetes egyeztetést a 
házgondnokkal végzi. 

10. A gyülekezeti ház igénybevételével kapcsolatos több-
letmunkák miatt a házgondnokot költségtérítés illeti 
meg. Ezt a 3. c) és d) pontban rögzített rendezvény 
esetén az igénybevevő személy vagy az esemény ren-
dezője, a 4. és 5. pontban leírt igénybevételkor a Budai 
Baptista Gyülekezet fizeti. 

11. E határozat szövegét az igénybevevő személy, vagy 
szervezet megbízottja az esemény megrendezése előtt 
köteles megismerni, majd ennek tényét a házgondnok 
által biztosított példányon aláírásával igazolja. 

 
Budapest, 2006. március 1. 
 

Ádány Mihály s.k. Gulyás Jenő s.k. 
gyülekezetvezető gyülekezetvezető 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Ifj. Ádány Mihály presbiter testvérünk ide született gyülekezetünkbe. A kérdés ezek ellenére jogos „Ismerjük egymást?” Misi 
szülei ma is ennek a gyülekezetnek a tagjai, édesapja, Ádány Mihály gyülekezetünk diakónusaként sokáig volt ajtónálló, édes-
anyjának (Kopányi Anna, én Annuska néninek szólítom) ma is odaadhatjuk a missziót. Legfiatalabb testvére, Tímea az óvodá-
sok bibliakörét vezeti férjével, Gulyás Csabával együtt. Öccse, Sanyi feleségével, Orsival és gyermekeivel gyülekezetünkbe jár-
nak. Másik húga, Anikó, Kulcsár Tibor testvér feleségeként a Budafoki Gyülekezetben és a MERA rádiónál szolgál. 

 
Gyermekkorodban milyen volt a 

kapcsolatod a gyülekezettel? 
1962-ben születtem, tehát 3 éves 

koromig még a régi imaházba jártunk. A 
gyülekezetről az első emlékképem az, hogy 
az új imaház megnyitásakor apukám nyaká-

ban ültem, a nagy tömegtől csak a lépcsőházig jutottunk el. 
A gyermekkorról összességében csak néhány részletre em-
lékszem. Emlékszem a vasárnap esti istentiszteletek előtti 
sétákra, amikor a gyülekezetben levő, közel egykorú fiúk, 
együtt csatangoltunk a környező utcákban, autókat nézeget-
ve. Emlékszem azokra az idős testvérekre, akikre már keve-
sen: Tamaska, Czifranics és Reviczky bácsikra, Bányai Fe-
renc testvérre, Kocsis bácsira, Nagy Lajos bácsira – hogy 
csak azokat említsem, akik azokban az években költöztek 
haza az Úrhoz. Ebben az időszakban általában az esti isten-
tiszteletekre jártunk, mivel 1975-ig Érden laktunk. Mivel 
akkor még minden vasárnap este voltak szép számmal szol-
gálatok, vagy gyülekezeti óra, emlékszem, hogy sok esetben 
szó szerint rohantunk, hogy elérjük a hazafelé tartó vonatot. 
Miután beköltözhetővé vált a rózsavölgyi lakás, akkor már 
odafelé is rohantunk a vonatokhoz – szombat délutánonként 
az iskola után... Ettől az időszaktól kezdve jártunk vasárnap 
délelőttönként is, így vasárnapi iskolába is. Szép lenne, ha 
azt mondanám, hogy alig vártam a hétvégét, de az igei üze-
netek helyett csak erre a folytonos rohanásra emlékszem, 
meg arra, hogy a gyülekezeti és bibliaköri ottlét kötelezett-
ségét is tehernek éreztem. Mindössze az jelentett kihívást, 
hogy volt néhány bibliaköri tanév, amikor a felső tagozato-
sok versenyezhettek húsz kívülről megtanulandó bibliai 
szakasz elmondásával, amit, mint egy iskola felelet, Szakács 
bácsi, mint tanár, és a többiek füle hallatára kellett tenni. 
Néhány példa a tananyagból: az Ó- és Újszövetség könyve-
inek sorrendje versbe szedve, a 12 apostol neve (ez volt a 
mentőöv, ha valaki nem készült), 1Kor 13. rész, stb. Akik 
elsők között végére értek ennek a „Könyvnélküliek”-nek 
nevezett nemes versenynek, azok a végén jutalmat kaptak. 
Ma is becses kincsként őrzöm az Evangéliumi Karénekek 
egy példányát, melyet 1972-ben kaptam. 

Hogyan lettél Isten elkötelezett gyermekévé? 
1976 szeptemberétől kezdtem el ifjúságira járni. 

Kicsi voltam a nagyok között, egy új világba csöppentem 
bele. Sokan voltak az ifjúságin, széles életkori határok kö-
zött. Jó volt az alkalmak légköre, a közösség, a lelkesedésre 
jellemző, hogy „hivatalos rész” után sokan maradtak vissza 
énekelni azokat az új énekeket, melyek az akkori, gyüleke-
zetünkön is végigsöprő megújulási hullám hozadékai vol-
tak. Eleinte még visszahúzódó voltam, mint ahogy annak 
előtte is, de folyamatosan felengedtem. 

Konkrét hatás volt, hogy az időtájt, a szolgálati 
évadok kezdete előtt, február és szeptember elején 
csendesnapok voltak. Ez azt jelentette, hogy a kijelölt hét-
végén szombat este, vasárnap reggel, vasárnap délután és 
vasárnap esti is ifjúsági órák voltak – természetesen az is-
tentiszteletek és a vasárnapi iskola mellett. Egy adott téma 
tematikus feldolgozása mellett Szakács bácsi mindig rákér-
dezett, hogy ki az, aki foglalkozik a megtérés gondolatával 
– azokkal általában külön is beszélt néhány szót. Úgy em-
lékszem, hogy az 1977. februári csendesnapon én is jelent-
keztem. 

Ezzel egyidejűleg, nyolcadik osztályosként kerül-
tem be az érdi viszonylatban is egyszerű iskolából egy „pes-
ti” iskolába. Amellett, hogy egy városi világba csöppentem, 
a változást a szellemi közeg tekintetében is éreztem - bár 
egy kamaszfiút a kísértések biztosan megtaláltak volna 
máshol is. Kezdett nehezemre esni a kettősség: úgy tenni, 
mintha érdekelne mindaz, ami az imaházban történik, mi-
közben vágyakozom az imaházon kívüli élet után. 

1977. március 14-én este elalvás előtt azon gondol-
kodtam: hogyan tovább. Mivel soha nem voltam olyan, aki 
gyorsan, látványosan hozza meg döntéseit, végiggondoltam 
a helyzetet. Végül is gyülekezetben nőttem föl, szüleim pél-
dája is kötelez, meg egyébként is csak konfliktust okozna, 
ha hátat fordítanék a gyülekezetnek – viszont fölösleges en-
nek a kettős életnek a feszültségében élni -, így hát a hívő 
életet választom. Ha nem jön össze, akkor legrosszabb eset-
ben mindössze néhány évet vesztegettem el - utána még 
mindig választhatom a másik utat is. Akkor majd - magam 
és mások előtt is bizonyítva - azzal a tudattal tehetem ezt, 
hogy én tisztességgel megpróbáltam, de hát nem megy. Mi-
vel jól képzett vasárnapi iskolásként tudtam, hogy ilyenkor 
mi a teendő, ott, este, elmondtam egy imádságot. A megté-
résem tehát egy ilyen tudatos döntés volt. Bár akkor (még) 
semmi különöset nem éreztem, hogy így történt, abból a 
szempontból mindenképpen jó volt, hogy egy ilyen tudato-
san hozott döntés soha nem tudott bennem megkérdőjele-
ződni, mivel nem érzelmi alapon született. − Május első va-
sárnapján volt a gyülekezeti meghallgatásom. Ezen az 
anyák napi alkalmon az igehirdetés alapigéje Ésaiás könyve 
49. rész. 15. verse volt: „Hát elfeledkezhetik-é az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfe-
ledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” Úgy 
éreztem, ez Istentől kapott pecsét a döntésemre: így lett ez 
az ige a kedves igémmé. 1977. június 26-án Nagy Ferenc tv. 
Nap utcai lelkipásztor merített be. 

Azon a nyáron az ifjúság Tahi táborba ment nya-
ralni. Hívtak, nem akartam nemet mondani, kompromisz-
szumos megoldásként úgy gondoltam, elég lesz hétfőtől 
szerdáig ott lenni, mert „mit lehet ott csinálni?” De minden 
másként alakult. A Révész Árpád tv. által tartott harmatáhí-
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tat meghitt légkörében, esténként pedig az ifjúság további 
együttimádkozásában éltük át az Istennel való közösség 
meghitt pillanatait. A lelkesedés, az ébredési hullám engem, 
frissen megtértet magával is ragadott, tovább élesztve az el-
ső szeretet tüzét, előresegítve a hit útján. Telefon nem lévén, 
szerdán hazamentem, ahogy megígértem, hogy ne aggódja-
nak értem, de még aznap visszatértem Tahiba. 

A 
visszahúzódó 
kisfiúból az 
ifjúság aktív 
tagjává, 
majd húzó-
erejévé lettél. 

Éle-
tem irányát 
egyértelműen 
meghatároz-
ta, hogy a 
„nagyok” be-
fogadtak. 
Ebben az 
időszakban – 
közel 10 
éven keresz-
tül – így telt 
el egy hét: vasárnap kétszer istentisztelet, reggel imaórával, 
este az ifjúság közös sétáival. Hétfőn vagy szerdán házi 
imacsoport, kedden ifjúsági, csütörtökön istentisztelet, pén-
teken énekóra. Ezenkívül rendszeresen előfordult, hogy 
szombaton is volt valami program, például egy hétvégi 
missziós út… Közben azért tanulni is kellett, érettségire, 
meg felvételire készülni. 

Isten mikor hívott el a szolgálatra és ez hogyan be-
folyásolta további életedet? 

Látom, sok mindenre emlékszel, hiszen mindan-
nak, amit elmondtam erről az időszakról, te is részese vol-
tál… – A következő évben a közös ifjúsági nyaralás Bala-
tonföldváron volt. A hét vezetői Szlepák Lajos és Szebeni 
Olivér testvérek voltak. Nem emlékszem már a hét bibliai 
textusaira, bár valószínűleg sok szó volt a szolgálat, az oda-
szánás fontosságárról, csak egy versre, ami a kezembe ke-
rült – valószínűleg már hetekkel korábban, hiszen magától 
értetődő gyakorlat volt, itt is, Tahiban is, hogy az üdülőven-
dégek az áhítatokra verssel, bizonyságtétellel, énekkel ké-
szültek. Ez a vers, amely a megfáradt Illés Istentől kapott 
megerősítéséről, újbóli szolgálatba küldéséről szólt, nagyon 
megragadott. Nem tudom összerakni tehát a kép minden da-
rabját, de biztos te is emlékszel arra hogy az ifjúsággal, szo-
kásunkhoz híven, esténként sétálni mentünk, közben imád-
koztunk; egy ilyen imaalkalmon mondtam ki Isten felé elő-
ször, hogy elfogadom elhívását. 

Ezekre a sétákra, imaáhítatokra emlékszem, de erre 
a konkrét esetre nem. 

Hogy végül is ezek után, miért nem jelentkeztem a 
Teológiára? Egybemosódnak már ezek az évek, már azt sem 
tudom felidézni, hogy milyen komolyan foglalkoztatott ez a 
gondolat. 

Én úgy emlékszem, hogy foglalkoztatott, de azt 
akartad, hogy előtte legyen egy szakmád. Szüleid is jónak 
látták ezt a sorrendet. 

Most, hogy mondod, nekem is kezd derengeni, 
hogy így volt... Érettségi után tehát jelentkeztem a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára. Másodévesen, 
1982-ben kezdtem el járni az akkoriban indított Gyülekezeti 

Munkásképző 
Tanfolyamra, 

ami azóta is 
közössé-

günkben a 
GyMT. 

Csercsa Atti-
la, aki ugyan-
erre az egye-
temre beke-
rülve gyüle-

kezetünkhöz 
csatlakozott, 

és akivel jó 
barátságba 
kerültem, 

iratkozott be 
először, és 

lelkesedett, 
hogy milyen jó. Tényleg az volt! Az istentiszteletek egyéb-
ként áldásos prédikációi után egy más világ tárult ki előt-
tem. Főleg az Újszövetség és Ószövetség tantárgyakban – itt 
hallottam először Almási testvér tanítását. Ez a hároméves 
tanfolyam – amellett, hogy új ismeretségeket is hozott más 
baptista gyülekezethez tartozó testvérekkel – az ige megis-
merése utáni éhségemet nemhogy csillapította, csak növelte. 
A jegyzetek még most is megvannak, mert néha most is jól 
jönnek… 

Ehhez az időszakhoz kötődik első igehirdetésem a 
gyülekezetben. Azért emlékszem erre ilyen jól, mert az év-
közi, levelező jelleggel végzett tanfolyam nyaranta egy 
egész hetes intenzív Tahi-tábori együttléttel folytatódott. A 
két nyár egyikének pontosan arra a csütörtökjére kért fel 
Bodó Sanyi bácsi igeszolgálatra, amikor ezen a tanfolyamon 
voltam, így az igeszolgálat miatt ki kellett hagynom néhány 
előadást. De olyan igehirdetésem azóta sem volt, amire 
négynapos lelki előkészület után indultam… 

Végiggondolva ezeket, talán a GYMT-nek megha-
tározó szerepe volt abban, hogy végülis nem a Teológia felé 
vettem irányt az egyetem elvégzése után. (Bár a teológiai 
felkészülés később, más módon teljesült.) Nyilvánvalóan 
annyi és olyan mély ismeretet ez a tanfolyam nem adhatott, 
mint a többéves teológiai képzés – ezt különösen a bibliai 
nyelvek ismeretének hiánya miatt fájlalom -, de a Biblia 
iránti új látásmóddal ajándékozott meg. 

Visszatekintve, nem bántam meg, hogy nem lettem 
lelkipásztor. Hogy ez akkor, Balatonföldváron így merült 
föl, annak az is oka volt, hogy mindenkinek a gondolkodá-
sában, így az enyémben is, az elhívás egyet jelentett a Teo-
lógia elvégzésével és a lelkipásztori szolgálatba állással. Föl 
sem merült más lehetőség. Félek tőle, hogy úgy tűnik, hogy 
„magyarázom a bizonyítványomat”, de egy lelkipásztor sok 
olyan elvárásnak kell, hogy megfeleljen, amire nekem nincs 
ajándékom. Azt szoktam mondani, hogy nem vagyok Jolly 

 
Ifjúsági csoportkép 1978-ból 
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Joker (értve ezalatt azt, hogy minden szolgálati területre al-
kalmas) – miközben egy lelkipásztortól ezt várják el. Min-
dig volt bennem éhség, hogy jobban megismerjem az íráso-
kat. Az írások tanulmányozása - ez az, ami igazán nekem 
való, aztán ha megérett bennem, akkor kész vagyok tovább-
adni is, ami az enyémmé vált. De ezt minden héten többször 
is megtenni - ez nem nekem való, mert nem tudnám kellő 
ideig forgatni magamban az igéket. Persze örülök annak, 
hogy abban az időben, amikor erre szükség volt, Isten adott 
erőt hetenként is igét hirdetni. Úgy érzem, Isten nem evan-
gélistának, nem pásztornak, hanem más módon hívott el a 
gyülekezet építésére – bár, lehet, hogy nem ilyen élesek a 
szolgálati területek közötti határok. 

Ennek a történetnek azonban még nincs vége… 
Valóban. Szakács bácsi nyugdíjba menetele után, 

több sikertelen lelkipásztor-hívást követően vetődött fel a 
nevem, mint lelkipásztor-jelölt. Az akkori ügyintéző lelki-
pásztor azt javasolta a gyülekezetnek, hogy ha vállalom, ak-
kor először válasszon meg a gyülekezet presbiterré. Ezután 
egy évig, melyet tekinthetünk mintegy próbaidőnek, lelki-
pásztori jellegű szolgálatokat végzek majd Szakács bácsival, 
mint megbízott lelkipásztorral együtt. Ezt követően legyen 
arról döntés, hogy én vállalom-e a lelkipásztori szolgálatot, 
illetve a gyülekezet megválaszt-e. Ezt a javaslatot mind a 
gyülekezet, mind én elfogadtuk, így aztán a gyülekezet 
presbiterré választott, majd 1990. októberében felavattak. 
Így tehát átlagosan hetente egyszer prédikáltam, családokat 
látogattam – kezdve minden elöljáróval -, a fiatalokkal fog-
lalkoztam (Az akkoriban ifjúsági órákra járók szerint na-
gyon jó alkalmak voltak. - UE), közben pedig dolgoztam; 
azaz nem unatkoztam… 

Mivel 1991. szeptemberében kellett választ adnom, 
hogy megválasztás esetén vállalom-e a lelkipásztori szolgá-
latot, előtte egyik hétvégén, elvonultam egy Balaton parti 
nyaralóba, böjtöltem, az Igét olvastam és kerestem Isten vá-
laszát. E három nap végén abban nyugodtam meg, hogy 
nem fogadom el a lelkipásztori felkérést, amit be is jelentet-
tem az elöljáróságnak, majd a gyülekezetnek. Az év hátra-
levő részében visszavonultam a szolgálattól. 

És ekkor mégiscsak következett a teológia… 
Az évek során sokan lettek barátaimmá azok közül 

a vidékről felkerülő, egyetemre, főiskolára járó fiúk közül, 
akik gyülekezetünkbe jöttek (mint később kiderült, sajnos 
csak) ezekre az évekre. Meg aztán ott voltak a teológusok 
is, akik közül egyesekkel szorosabb baráti kapcsolatba is ke-
rültem - ebből kifolyólag ismerek sokakat a mai, korombeli 
lelkipásztorok közül. Volt valaki, akivel nemcsak barátok 
lettünk, hanem sógorok is: Kulcsár Tibi. 

Tibi meghívást kapott egy akkor szerveződő bibliai 
kurzusra, amelynek magyarországi összekötője Gerzsenyi 
Laci bácsi volt. Mivel neki közbejött valami és nem tudott 
elmenni, nekem ajánlotta fel a lehetőséget. Mivel érdekelt 
is, meg aztán a bejelentésem másnapján kellett indulni 
Ausztriába, Heiligenkreuzba, így igent mondtam. Nem bán-
tam meg, sőt! Egy teológiai oktatási sorozat kezdő kurzusá-
ba csöppentem bele, amely a Cincinnati Bible College 
Seminary (Ohio, USA) indított az ottani bibliaiskolai okta-
tás kihelyezett tagozataként kelet-közép-európaiak számára. 
Fundamentalista bibliai alapokon, a Church of Christ egy-
ház gyülekezeti hátterén, a TCM missziós szervezet szerve-

zésében, jó testvéri közösségben, elkötelezett keresztyén 
előadókkal – melyet csak fokozott Gerzsenyi testvér tolmá-
csolásának a színvonala. Ezeknek az előadásoknak is sok-
szor forgatom a jegyzeteit ma is. Összesen 16 creditet kellett 
teljesíteni, melyet 3 év alatt, 1991 és 1994 között sikerült is. 
Ma is hálás vagyok azért a sok áldásért, amit mindez jelen-
tett számomra. 

Gyermekkorodban zongorázni tanultál, később – 
ahogy utaltál is erre - az ifjúsággal sokszor énekeltünk 
együtt az alkalmak után. Amikor az orgonával éneket kí-
sérsz, az az érzésünk, hogy a szíved közben Istennek énekel. 
Jogos ez az érzés? Hogyan alakult ki az ének-zene szeretete 
benned? 

Ezt a történetet is hadd kezdjem jó messziről, hi-
szen az előzmények ismeretében érthető igazán Isten mun-
kája. Anyai nagyapám, Kopányi Mihály a Körös-vidéken 
ismert volt zenei tálentumáról; gyülekezetünk idősebb tagjai 
közül azok, akik onnan származnak, még emlékeznek rá. Az 
énekek szeretete talán innen ered, de otthon is sokszor hal-
latszott ének szüleim ajkáról, (vagy annak fütyült dallama) - 
nemcsak a családi áhítatok mellett, hanem a háztartási mun-
kák végzése közben is. Csak egy baj volt: hallásom nem 
volt és fahangom volt… 

Kisebb csoda, hogy azokban az években, amikor 
még alsó tagozatos voltam, a majdnem a világ végének 
számító érdi iskolában volt zongoraoktatás. Nem létező 
adottságaim ellenére, mint pedagógusgyereket, a zongorata-
nárnő, vállalta tanításomat - azzal a nem is titkolt remény-
nyel, hogy a zongora hangjai - melyeket hamisan nem, leg-
feljebb melléütve lehet megszólaltatni -, hátha jótékony ha-
tással lesznek a hallásomra és hangomra. És a csoda meg-
történt! – annyi bizonytalanság maradt azért a hallásommal 
és a hangomban, amely emlékeztetőül szolgál számomra, 
azért, hogy nehogy magamnak tulajdonítsak bármit is az 
ezen a területen kapott adottságaimból. Remélem, mások 
nem nagyon érzékelték ezt a későbbi évek alatt… 

Végül is négy évet tanultam zongorázni, bevallom, 
nem szerettem. Így aztán, amikor beköltöztünk a fővárosba, 
a változás ürügyén meggyőztem szüleimet, hogy abbaha-
gyom. (Utólag is hálás vagyok nekik, hogy legalább addig, 
ezt nem engedték.) Miután már nem volt kényszer a tanulás, 
az otthoni harmóniumon gyakran játszottam, megtanulgatva 
a Hit hangjai énekeket. Először Mike Karcsi bácsi dobott a 
mélyvízbe, amikor a kis érdi gyülekezet hétközi alkalmára 
elmentünk. Gyülekezetünkben először egyik vasárnap dél-
után kísértem a közös éneket harmóniummal, amikor az 
énekkarral együtt a zenészek is szolgálni mentek egy másik 
gyülekezetbe. 

1979-ben volt az orgonaavatás – ha jól emlékszem, 
Pünkösd előtti szombaton. Azon a nyáron, ha nem is min-
den nap, de nagyon sűrűn bejártam a gyülekezetbe és vé-
giggyakoroltam, ujjrenddel láttam el az énekeskönyvnek a 
legtöbb énekét. Utána már egyre biztosabban és lehetőleg 
pontosan játszva szólaltattam meg, a Bányai Jenő bácsi által 
humorosan pokolgépnek nevezett szerkezetet. Őt többször 
kérdeztem: milyen tempóban kell egy-egy éneket játszani? 
Ő mindig azt mondta: Fiam, a szövegre figyelj! Ahogy éret-
tebb lettem, egyre inkább igyekeztem megfogadni a taná-
csát; örülök, ha ebből hallatszik is valami. 

Az ifjúsági énekekkel kapcsolatban megint a hely-
zet hozta szükséget vállaltuk fel Antal Laci barátommal. If-
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júsági énekeskönyv akkor még nem létezett, csak az ének-
szövegeket lehetett gépírással sokszorosítani. Ez sem ele-
gáns nem volt, meg a néha egyébként is szájhagyomány út-
ján terjedő énekek azonos módon való megtanulását is ne-
hezítette. Ezért felvállaltam, hogy tustollal, ami egyébként is 
munkaeszközöm volt a tanulásban, lekottázok már ismert és 
bevált énekeket. Majd azokat Laci vezérletével, aki tudott 
gitározni, akkordokkal láttuk el (néha a kollégium mosó-
konyhájába elvonulva), majd lesokszorosítottam, amit ak-
kortájt még megint csak nem volt egyszerű feladat megten-
ni. Később ezt a gyűjteményt az ifjúsági konferenciákon 
frissiben hallott új énekekkel bővítettük, így az ifjúságira 
újabb és újabb énekeket hoztunk. Sikert aratott a kezdemé-
nyezés, talán azért is, mert ha kicsiben is, valami olyasmit 
élhettünk át, mint hitelődeink az evangéliumi énekek szüle-
tésének időszakában, vagy éppen egy konferenciai induló 
megtanulásakor. A gyűjteményből az évek alatt egy 100 
éneket tartalmazó könyv lett – ma is nagy becsben őrzöm. 

A fiataloknak mindig nagy kérdés a párválasztás. 
Te hogyan harcoltad meg, hogy egyetért-e Isten a házas-
ságkötésetekkel? 

Feleségem, Judit, Nagy Jánosékon keresztül tért 
meg, került a gyülekezetünkbe (Zsuzsa munkatársa volt). Itt 
ismertem meg őt. Ahogy mondtam korábban, a döntések 
előtt általában is sokat vívódom, ez sem ment könnyen. 29 
éves voltam, mikor ő megjelent a színen, ilyen korban álta-
lában már mindenki jobban meggondolja, mit lép ezen a te-
rületen. Őriztem egy orosz mondást: ha házat veszel, imád-
kozz egyszer, ha háborúba mész, kétszer, ha házasodni 
akarsz, háromszor. Nagy kérdés volt bennem, hogy nem 
lesz-e probléma, hogy Judit hitetlen háttérből jött. Ő még 
csak frissen megtért és bemerítkezett volt, én pedig a lelki-
pásztori szolgálatot csak előtte néhány hónappal nem vállaló 
gyülekezeti presbiter. Láttam benne sok értéket: az első sze-
retet tüzét, a gyülekezethez való ragaszkodását, más egyéb 
vonatkozásban pedig talpraesettségét, teherbíró képességét 
(meg persze mindazt, ami miatt egy fiú szerelmes lesz…) 
Kerestem a vezetést, az igei eligazítást, a belső bizonyossá-
got, mint döntéseimnél általában. A végső lökést az adta 
meg, hogy egyik testvérem idézte számomra az igét: „Ne 
félj feleségül venni Máriát” Így tettem. 1992-ben a Költé-
szet napján jegyeztük el egymást, és a Függetlenség napján 
házasodtunk össze. Kérdésedre tehát azt válaszolom: igen, 
kell a bizonyosság, hogy Isten egyetért az adott személyek 
házasságkötésével, de utána is meg kell dolgozni a jó házas-
ságért. 

Térjünk egy kicsit át a hétköznapi életre. Munkahe-
lyed? 

Hűséges típus vagyok, ott dolgozom, ahol kezdtem, 
bár a cég neve közben változott. Környezetvédelmi ügyek-
kel foglalkozunk. 

A fiatal házasok nagy kérdése a lakáshoz jutás. Ná-
latok ez hogyan alakult? 

Házasságkötés után Juditéknál laktunk, egy szobá-
ban, ide született Szilvi lányom. Később, gyülekezetünkben 
egyik testvér felajánlott átmenetileg egy lakást, ami nagy 
segítség volt. Oda, Őrmezőre született Balázs és Zsófi is. De 
túl sokat vacilláltunk: addig-addig kerestünk megfelelő la-
kást, amíg a kényszer az építkezés gondolatának az irányába 
terelt. Először Sanyi vetette fel, hogy vágjunk együtt neki 

egy építkezésnek. Anyagi lehetőségeink miatt Budapest 
nem jöhetett szóba, a délbudai agglomerációban keresgél-
tünk, hisz minden erre a tájékra köt. Érd egyik legszebb ré-
szén találtunk olyan helyet, ahol két egymás melletti telket 
adott el egy tulajdonos, ezeket megvásároltuk és építkezni 
kezdtünk. 2001 karácsonya és szilvesztere között költöztünk 
ki. 

Mostanában hogyan érzed magad? 
Sok helyen kell egyszerre helytállni. Nem jut elég 

idő a gyülekezetre, a családra, a munkahelyre, pedig ott is 
nagyobb az elvárás, mint régen. Pörög az élet, sok területen 
kell gyors döntéseket hozni. A hétköznapi vagy a gyüleke-
zeti élet területén, vagy éppen a Bibliában felmerülő kérdé-
sek magamban való többszöri átgondolása, érlelése, azaz az 
elmélyülés, időhiány miatt nem adatik meg, pedig ez lelki 
alkatomnál fogva mindig fontos volt számomra. Nem pa-
naszképpen mondom mindezt, mert tudom, hogy a velem 
egykorúak ugyanezt teszik, csak éppen nehezen viselem. 

Ilyen leterheltség mellett, nem mindegy, hogy mi-
lyen az ember „háttere”. Amikor Judit hozzám jött felesé-
gül, nem tudta mire vállalkozik, hiszen honnan is tudhatta 
volna egy kívülről megtért, hogy mit jelent gyülekezetveze-
tő feleségének lenni... Eleinte nehéz volt neki tudomásul 
venni, hogy sok feladatom van a gyülekezetben − emiatt 
kevesebb idő jut rá és a gyerekekre is –, amit sokkal köny-
nyebb nekem is úgy megélni, hogy tudom, hogy megért, és 
imádságban, meg az otthon való helytállással támogat. De 
ebben (is) nagyot változott, és ha nem is értünk mindig 
mindenben egyet, akkor is teljes erejével, szeretetével mel-
lettem áll. Jelenleg nagy kihívás számunkra a gyerekek ne-
velése – értem ezalatt a mindennapi dolgaik intézése mellett 
elsősorban azt, hogy hívőkké legyenek. 

Gulyás Jenő testvérrel ketten vagytok gyülekezetve-
zetők. Hogyan osztjátok meg a feladatokat? 

Jenővel tizennégy éve együtt végezzük a gyüleke-
zetvezetői szolgálatot. Kipróbált kapcsolat ez már, annak el-
lenére, hogy sok mindenben eltérő az alkatunk. Együttdol-
gozásunk alapja az, hogy minden információt, gondolatot, 
látást megosztunk egymással, természetesen azokat az ese-
teket kivéve, amikor egy lelki problémával kapcsolatban a 
„gyónási titok” köt bennünket. Én a kifelé, az önkormányzat 
felé, az egyházi, gyülekezeti kapcsolatok területén képvise-
lem a gyülekezetet, ő végzi a belső adminisztrációs felada-
tokat. Ha adódnak lelkigondozás jellegű feladatok, legin-
kább arra törekszünk, hogy azokban együtt vegyünk részt. 
De akkor teljes a kép, ha úgy fogalmazok, hogy akár külön, 
akár együtt, de a munkát hárman végezzük: azaz Almási 
testvérrel közösen, akivel szintén jól együttműködve tudunk 
dolgozni. 

Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy Isten 
vezetése szerint tudjatok mindent cselekedni, gyermekeitek 
is kövessék hitetek példáját, egész életükben, és Istenben el-
rejtett életet éljenek. Az Úr igazgassa lépteiteket! 

Uri Erika 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Március 19-én vasárnap délután, Isten kegyelmé-
ből ismét lehetőségünk volt istentiszteletet tartani a Kama-
raerdei Szociális Otthon foglalkoztató termében. Alkal-
munkon a felnőttek szolgálatai mellett, gyermekeink ajkán 
keresztül is szólt Isten az egybegyűlt kis közösséghez. A 
kedves együttléten az Ádány testvérektől egy lelkes éne-
ket, Almásiné Nemeshegyi Gyopár és Vadas Márta test-
vérnőktől, valamint Zákány Gábor testvértől egy-egy bi-
zonyságtételt, Tóthné Jusztin Anikó testvérnőtől pedig 
verset hallhattunk. A zenei aláfestésről Almási Kornél 
testvér gondoskodott, akinek segítsége is akadt ezen a dél-
utánon Zsigovics Virág és Boda Gábriel személyében. 

A gyermekek Isten végtelen kegyelméről tanultak 
meg igeverseket, melyek elmondása közben kedves éne-
kekkel örvendeztették meg szívünket. Az igei üzenetet 
ezen a délutánon Nagy Péter testvér közvetítette, mely 
szintén a kegyelemről szólt. Tapasztó néni bizonyságtéte-
le, és végül közös éneklés zárta ezt az alkalmunkat, ame-
lyet Uri Erika és Bodáné Uri Ibolya testvérnők vezettek le. 

Az istentiszteletre a megszokottnál többen jöttek 
le az itt lakók közül. Úgy érzem, Isten gazdagon megál-
dotta ezt a vasárnap délutánunkat. 

Miért kell, hogy időnként itt Kamaraerdőn is el-
hangozzanak gyermek-és ifjúsági szolgálatok? Azért, mert 
fontos, hogy a következő nemzedék is már fiatalon megta-
nulja a másoknak való szolgálat szépségét. Nem csak az 
imaházban, hanem más helyeken is. Váljon természetessé 
ez a dolog, és ne csak félelemmel, izgulással járjon. 
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok 
színe elé!” (Zsolt 100,2). Tapasztalják meg a szolgálatuk-
ban a következő igeverset: „Az ajándékozó bővelkedik, és 
aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11,25). 

Az idősek vágynak a gyerekek, fiatalok megjele-
nésére, szeretik őket, szívesen hallgatják éneklésüket, ige-
verseiket, szolgálataikat. Volt, aki beszélgetés során jelez-
te, hogy a gyerekek jelenléte volt az, amiért eleinte eljött. 
Később rendszeresen részt vett a mi alkalmainkon. Min-
den hívő ember feladata a kegyelemről szóló jó hír to-
vábbadása. „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremtménynek. (Márk 16,15). 

Bodáné Uri Ibolya 
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IFIOLDAL 
 

Hétköznapi bHétköznapi bHétköznapi bHétköznapi biiiizony(os)ságok…zony(os)ságok…zony(os)ságok…zony(os)ságok…    

Gyermekkorunk óta (de leg-
alább is évek óta) tudjuk, tanuljuk és 
halljuk a Biblia igazságait, valósággá 
azonban mégis csak igazán akkor válik 
számunkra, ha azokat megtapasztaljuk 
saját életünkben. Ilyenkor átéljük: Isten 
valóban az, akinek hallottuk másoktól, 
az, akinek írja az Ige. Így van ez, embe-

rek vagyunk. De így volt ez régebben is… Amikor Isten 
nagy emberei az Ószövetségben megtapasztalták Istennek 
egy-egy tulajdonságát, új névvel „illették” őt. Például, ott 
van Ábrahám, a hit atyja, aki miután Isten gondoskodott 
Izsák helyett az áldozatról, ezt mondja: „az ÚR gondos-
kodik.” Vagy Mózes, a refidimi győzelem után: „az ÚR 
az én hadijelvényem.” Ha az Ige igazságaira állva élünk, 
akkor egész biztosan mindannyian folyamatosan átélünk 
(átélhetünk!) újabb és újabb megtapasztalásokat. Két 
ilyen saját megtapasztalást szeretnék veletek megosztani 
röviden. 

Július óta Mártival együtt tanulgatjuk a házasság 
mindennapjait. Két hónapja úgy adódott, hogy anyagilag 
kilátástalan helyzetbe kerültünk. Egy hatalmas villany-
számla és egyéb sok-sok kiadás miatt a hónap közepére 
ezer forintunk maradt. Tudtuk, még sok lenne a kiadás, de 
azt is tudtuk, Isten hatalmasan kiegészítheti a keveset. 
Leültünk imádkozni, és megáldottuk a „kis pénz-magot”. 
Még folyt az ima, de csengettek. Mivel kopogtató-cédula 
gyűjtési időszak volt, nem akartam ajtót nyitni, de a csen-
gő kitartóan szólt, és Márti unszolt, hogy nézzem meg, ki 
az? Ajtót nyitottam, és leesett az állam. A postás har-
mincezer forintot nyújtott át, amit a nagypapám küldött. 
Halleluja! Az ÚR szerintem is gondoskodik! 

Újabb egy hónap telt el, én munkakeresésben, és 
kereset nélkül voltam. Tudtam, újra fordulhatunk az 
Atyához. Imában kértük, mihamarabb kaphassak munkát. 
Egy-két nap eltelt, és csörgött a telefonom. Lenne egy kis 
munka, egy lebetegedő ismerősünk helyett kéne beugrani. 
Főiskolák előtt ingyenes magazin osztása. Nem a karrie-
rem csúcsa, de hát tizenötezer forint az mégiscsak jól jön! 
Másnap kezdtem is a munkát. (Az ÚR újra gondoskodó!) 
Minden jól ment, sőt még több munkát osztottak rám, 
szívesen tettem. De jött az utolsó nap reggel. A főiskola 
előtt, rajtam kívül még két szórólap-osztogató dolgozott, 
ezzel rendesen megzavarva a munkámat. Nem is ment a 
dolog, mindenki mérgesen utasított vissza engem is. Egy 
rövid imát küldtem a Mennyekbe. „Uram tégy értem va-
lamit, hogy végezhessem a munkámat!” Folytattam a dol-
gomat, mire úgy negyed óra múlva egy mérges rendező 
rohant ki a suli elé, és ellentmondást nem tűrve elzavarta 
a két másik embert! Engem még bátorított is a munkára, 
sőt még segített is! Halleluja! Az ÚR az én hadijelvényem 
is! 

Nagy Gergely 

„Mert az Istennél semmi sem lehetetlen” 
Lukács 2:37 

A most leírt eset néhány hó-
nappal ezelőtt történt, a Kecelen lakó 
unokatestvérem 3 éves kis unokájával. 

Unokatestvérem lánya, és an-
nak 3 éves kisgyermeke hazafelé tartot-
tak, s közben betértek egyik virágke-
reskedő jó ismerősükhöz. Tudni kell, 

hogy a kislány elég mozgékony, eleven, mint minden 
hozzá hasonló korú gyerek. Egy idő eltelte után tűnt csak 
fel, hogy sehol sincs a gyerek. Miután az udvart gyorsan 
körbenézték, s nem találták sehol, kimentek az utcára is 
keresni, ami szintén eredménytelen volt A kertben van 
néhány kisebb tó halakkal, amikbe addig a kislány kavi-
csokat dobált. Az egyik kb. 2m (!!!) mély (eddig, már két 
kutya fulladt bele). Ahogy a tulajdonos rápillantott a tóra, 
hirtelen meglátta a gyerek két kis cipőjét a víz tetején. 
Gyorsan beleugrott, és kihúzta a gyereket, aki el volt er-
nyedve, életjelet már egyáltalán nem adott magáról. A tu-
lajdonos éleszteni próbálta. Reménytelen volt. Addig hív-
ták a mentőket is. Az anyja kétségbeesetten zokogott, 
végső elkeseredettségében hirtelen megfogta a gyermekét 
két lábánál fogva, és fejjel lefele rázva így kiáltott fel: Is-
tenem segíts rajtunk! A gyerek, abban a pillanatban fel-
sírt. Bevitték a kórházba megfigyelésre. Bár a gyereken 
semmiféle károsodás, sérülés nem volt, 24 órára lélegez-
tető gépre kellett tenni, mert a légzés leállásának veszé-
lyétől tartottak az orvosok. Szükség volt ezen kívül, hogy 
az orvosok a fertőzésveszély fennállása miatt gyógyszeres 
kezelésről is gondoskodjanak, s hirtelen kellett gyógy-
szert adni. Jó, hogy Istenünk adott nekik annyi bölcsessé-
get, hogy a vizsgálati eredmények megléte előtt tudtak 
bölcsen dönteni a gyógyszer típusáról. A történtek előtt az 
orvosok is döbbenten állnak. 

A kislány jelenleg jól van, mindenre a részletek-
be menőkig emlékszik. Azt mondja, hogy „csak néztem a 
halacskákat, megcsúsztam, és megfulladtam.” 

Jó tudni, hogy ez a család, a „jaj Istenem” hit he-
lyett, valódi közösségben él Urunkkal, s azt is, hogy ez az 
Isten által teremtett közösség az élet legválságosabb pil-
lanataiban is megtartó erőt ad Isten gyermekeinek. 

ifj. Ádány Béla 

2006-ban is rendszeresen megtartjuk ifjúsági biblia-
óráinkat. Beszélgetés Isten Igéje mellett életünkről, 
kérdéseinkről, plusz jókedv és szeretet. Ez minden, 
amit ígérni tudunk! Mindenkit várunk péntekenként 18 
órától a gyülekezeti ház legfelső termeiben. Sőt, hozz 
el másokat is! 

Az ifjúság vezetői 
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GYERMEKOLDAL 
 
 
Kedves Gyerekek! 
 
Szokásunkhoz híven, először az előző számunkban kö-
zölt rejtvények helyes megfejtésével kezdjük. Örülünk, 
hogy szorgalmasan írjátok a megfejtéseket, és hogy nő 
a megfejtők létszáma is. A helyes megoldások a követ-
kezők: 

nagy iskolások: Ki mondta kinek? (Ószövetség) 
1. Ruth Naóminak 
2. Mózes Istennek 
3. Jób a feleségének 
4. Sámuel Istennek 
5. a szolgálólány Naámán 

feleségének 
6. Gedeon Istennek 
7. Sidrák, Misák és Abednégó 

Nabukodonozornak 
8. Isten angyala Ábrahámnak 

kisiskolások: a betűrejtvény kiemelt részében a Biblia 
szó volt a jó megfejtés 

óvodások: az épülő templom rajzának színezése 

 

 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Almási Rubina 
Ádány Balázs 
Ádány Máté 
Ádány Rebeka 
Ádány Szilvia 
Ádány Zsófia 
Boda Gábriel 
Boda Péter 
Kiss Máté 
Sonkoly Anna 
Zsigovics Benjámin 

A februári rejtvény helyes megfejtői között van 
még Ádány Anna is. 

Most pedig következzenek az új rejtvények, 
amelyeket Isten előtti jó lelkiismerettel és az éppen 
csak szükséges szülői segédlettel oldjatok meg. 

A helyes megfejtéseket április 30-ig dobjátok 
be a szokásos piros dobozba. Minden helyes megfejtő 
megkapja megérdemelt jutalmát. 

Jó munkát kívánunk Isten áldásával! 

 
 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Újra itt az idő, hogy kezetekbe vegyétek Bibliátokat, és keressétek meg az evangéliumokból a húsvéti történetet. 
Ha figyelmesen olvassátok, nem lesz nehéz sorrendbe rakni az eseményeket. Jó megfejtésként egy ismert igevers 
szavait kapjátok, de a feladat megoldása akkor lesz teljes, ha ezt kikeresitek a Bibliából. A bedobandó papírra írjá-
tok le az egész igeverset, az igehellyel együtt. 
 

G Jézust bűnösként viszik a Nagytanács elé. N Jézus tanítványaival elfogyasztja a 
páskavacsorát. 

T Jézus feltámad. Ő Jézus sírját őrök őrzik. 

Y Péter megtagadja Jézust. Z Jézus azt ígéri az egyik latornak, hogy még 
aznap vele lesz a paradicsomban. 

A Cirénei Simon viszi Jézus keresztjét. Ő Jézus megjelenik az asszonyoknak és a ta-
nítványoknak. 

L Jézus testét Arimáthiai József viszi el elte-
metni. 

A Jézusért felfegyverkezve jönnek elfogói. 

É Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe O Jézust Pilátus elé viszik. 

K Jézus helyett Barabbást engedik szabadon. Ő Jézus leteszi (meghal) életét a kereszten. 

S Jézust keresztre feszítik.  

 

V Jézus tanítványaival imádkozik az Olajfák 
hegyén. 
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Kisiskolások (7-10 év): 

A mostani, komoly 
rejtvény megfejtéséhez szük-
ség lesz a Bibliátokra. Anyu-
val vagy apuval közösen ke-
ressétek ki Lukács evangéli-
umából a húsvéti történetet. 
Együtt olvassátok végig, de a 
megoldásokat nektek egyedül 
kell megtalálnotok. Külön 
papírra leírva dobjátok be a 
piros dobozba. Mutassátok 
meg, hogy ti is vagytok olyan 
ügyesek, mint a nagyok! 
 

Húsvéti Ki mondta kinek? 

1. „Mi a kívánságod, hol készítsük el?” 
2. „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” 
3. „Asszony, nem ismerem őt!” 
4. „Ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” 
5. „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk.” 
6. „Semmi bűnt nem találok ebben az emberben.” 
7. „Barabbást pedig bocsásd el nekünk.” 
8. „Másokat megmentett, mentse meg magát.” 
9. „Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” 
10. „Ez az ember valóban igaz volt.” 
11. „Mit keresitek a holtak között az élőt?” 
12. „Miről beszélgettek egymással útközben?” 
13. „Békesség nektek!” 

 
 

 
Óvodások: 

A húsvéti 
történet legszebb és 
legörömtelibb pilla-
natáról készült ez a 
rajz. 

Színezzétek 
ki, és miután meg 
tudtátok mondani, 
hogy mi történik a 
rajzon, kérjétek meg 
anyut vagy aput, 
hogy írja rá a képre. 
A neveteket se felejt-
sék le, utána irány a 
piros doboz. 

 

 

Boldog 
születésnapot! 

Szeretettel köszönt-
jük a jelenleg egyet-
len, áprilisi születés-
napost, Boda Pétert, 
aki április 4-én ün-
nepli születésének év-
fordulóját! 
 

 

Szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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TÖRTÉNET GYERMEKEKNEK 

Érdekes kísérlet 

Péter alig várta, hogy kipróbál-
ja, azaz ő is játszhasson a videojátékkal, 
amit a szomszéd fiú, Jani kapott. Éppen 
indult volna a kiskapu felé, amikor 
édesanyja utána szólt: 

− Petikém, el ne felejtsd, meg-
ígértük Erzsi néninek, hogy kitakarítjuk 
a garázsát. Addig ne menj sehová, amíg 

azt el nem végeztük! 
− Nekem is ott kell lennem? − görbült le Péter 

szája. − Ez egyszer nem nélkülözhetnétek az én segítsé-
gemet? 

− De hát te is megígérted, kisfiam! 
− A múlt héten én segítettem Bokor bácsinak, 

most segíthetne helyettem más − durcáskodott Péter −, 
nem csinálhatnám most azt, amit én akarok…? 
Apa közbeszólt: 

− Gyere csak, Péter, mutatok neked egy érdekes 
kísérletet! − És elindult a munkapadjához. − Nézd, ott van 
két korsó, üresek, hozd ide őket! Így ni! Mondjuk, hogy 
mindkettő olyan, mint a te életed. No, csak a kísérlet ked-
véért. 

− Értem. Mi lesz a kísérlet? 
− Ott van egy zacskó madáreleség, azt is hozd 

ide! És most mondjuk, hogy ezek a pingponglabdák azok 
a dolgok, amiket Isten kíván tőled. No, dobáld bele szépen 
őket a korsóba, ha elgondoltad, miről van szó. 

Petinek tetszett a dolog. Ejtegette a labdákat a 
korsóba: imádkozás, Biblia-olvasás, gyülekezetbe járás, 

szófogadás, másoknak segítés, nem feleselés… így ni! Te-
le is van a korsó. 

− Akkor vedd a másik korsót, és töltsd bele a ma-
dáreleséget. Nincs tele, nem baj, ezek a te kívánságaid, 
amit nagyon szeretsz csinálni, nos? 

− Biciklizés, úszás, videojáték, tv-nézés stb. 
− Rendben van, látod, nem is tölti ki az egész éle-

tedet. De most tedd bele még a labdákat is! 
− Hm. Alig fér bele néhány! 

Apa mosolygott: 
− Ez a kísérlet egyik fele. Most tedd vissza a lab-

dákat a másik korsóba, és nézzük, mennyi madáreleség fér 
abba a korsóba! Öntsd bele! − És Péter csodálkozva látta, 
hogy minden szem belefért a labdák közé. 

− Minden azon múlik − ölelte meg apa −, hogy 
mit teszel előre! A korsóban és az életben is. Ha Istennek 
adod az első helyet, Ő gondoskodik róla, hogy sok minden 
mást is megtehess, de ha a magad kívánságait helyezed 
előtérbe, nem marad hely Isten számára, érted-e? 

− Értem. − mondta Peti vidáman. − Anyu, me-
gyek veled Erzsi nénihez, és utána Janihoz, ha jut rá idő. − 
Apa utána szólt: 

− Útközben tanulj meg valamit: „Keressétek elő-

ször Istennek országát, és az Ő igazságát, és ezek mind 

megadatnak néktek.” (Máté 6,33). 

Forrás: A zárba illő kulcs 
(Gyermektörténetek evangéliumi tanulságai) 

 

 

Filmajánló 
Április 14-én, Nagypénteken, 21 óra 10 perctől vetí-

ti a TV2 AAAA PassióPassióPassióPassió című filmet. 

Két évvel ezelőtt mutatták be az egész világon (így 
itthon is) filmszínházak ezrei ezt az alkotást, a testvérek kö-
zül is biztosan sokan látták. 

Sok keresztyén közösség − témájánál fogva − nagy 
missziós lehetőséget látott ebben a filmben, amely kimon-
dottan az Úr Jézus földi életének utolsó 12 óráját próbálja hi-
telesen visszaadni, képi eszközökkel. Világszerte ún. film-
klubokat indítottak, hogy hitetlen embereknek vetítsék le a 
filmet, ami után elkötelezett hívők beszélgetésre hívták a 
közönséget, hogy közelebb segítsék őket a keresztyén hit-
hez. Újságok írtak emberek életének megváltozásáról, amit 
ez a film indított el bennük. 

Sok minden megkérdőjelezhető a filmmel kapcso-
latban: hogy mennyire hiteles, hogy mennyire hű a Bibliához, 
hogy mennyire reálisan, durván mutatja be az Úr Jézus szen-
vedését, hogy mennyire van Mária személye kihangsúlyozva 
stb. Mégis ajánlom testvéreimnek, hogy nézzék meg (a gye-
rekek NE!), mert látható belőle, hogy a lelki szenvedésen túl, 
fizikailag is milyen sokat vállalt megváltásunkért a mi Urunk. 
Mindenki kisírhatja magából bűneinek nyomasztó súlyát, és 
valamit megérezhet, átélhet az Atya fájdalmából. 

Egy jelenetet emelnék ki, amit nagyon kifejezően 
oldottak meg a film készítői. Amikor az Úr Jézus meghal a 
kereszten, a kamera felfelé eltávolodik a Golgotától, és egy 
könnycsepp indul útjára a mennyből. És abban a pillanatban, 
ahogy ez a könnycsepp földet ér, a film mutatja, hogy „ímé a 
templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld meg-
rendült, és a sziklák meghasadta. A sírok megnyíltak, és sok 
elhunyt szentnek feltámadt a teste. (Máté 27: 51-52). Ez a 
mozzanat egy résnyire láthatóvá tette számomra azt, hogy 
Istennek mennyire fájhatott egyszülött Fiának feláldozása. 

Legyen olyan hatással további hívő életünkre ez a 
képes szenvedés történet, hogy megvalósíthassuk Pál szava-
it: „és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne 
maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és fel-
támadt. (2Kor 5,15)! 

Á. J. 

Emlékeztetőül: Még húsvétig van lehetőség fel-
ajánlásokat tenni az új orgonára. A felajánló cé-
dula és a gyűjtődoboz a kápolna udvar felőli olda-
lán, a kijárat melletti asztalon található. Aki erre 
a célra szívesen áldoz, az éljen a lehetőséggel! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

Szeretettel köszöntjük áprilisi szü-
letésű testvéreinket! 

A múlt hónapban ünnepelte szüle-
tésnapját gyülekezetünk két új tag-
ja, Illés Károlyné, (Emi) és Simon 
Ildikó testvéreink, őket utólag kö-

szöntjük, sok szeretettel. 

Szabó Sándorné (ápr 3.) 
Tapasztó Istvánné (ápr. 3.) 
Bányai Jozefina (ápr. 4.) 
Uri Ildikó (ápr. 6.) 
Nagy Lajos (ápr. 8.) 
Simonné Rauch Henrietta (ápr. 9.) 
Ádány Ferencné (ápr. 10.) 
Tokaji Istvánné (ápr. 14.) 
Ádány Orsolya (ápr. 15.) 
özv. Menyhért Béláné (ápr. 16.) 
Kóródi Mária (ápr. 17.) 
Simon Erika (ápr. 21.) 
Zákány Csaba (ápr. 26. 
Juhász Béla (ápr. 28.) 
Sztasák Mihály (ápr. 30.) 

„Jól tudja a ti Atyátok, mire van szüksé-
getek, mielőtt kérnétek Tőle.” (Máté 6:8). 

Az Úr Jézus kijelentette az Atyát 
tanítványainak. Az Igén keresztül mi is 
ismerjük Őt, mint a szeretet Istenét. Az 
Atya gondoskodik gyermekeiről. 

Kívánjuk, hogy legyen komoly 
elhatározás bennetek arról, hogy akarjá-
tok mélyen megismerni az Atyát, aho-
gyan az Úr Jézus kijelentette Őt. 

Ő a ti szerető mennyei Atyátok. 
Ne féljetek, nem fogtok csalódni Benne. 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 9:15 óra: imaóra, 
gyerekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18:30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: ifjúsági alkalom 

Április 9. 10 és 17 óra: 
Virágvasárnapi istentiszteletek 

Április 14. 18:30 óra: 
Nagypénteki istentisztelet 
Április 16. 10 és 17 óra: 
Húsvéti istentiszteletek 
Április 23. vasárnap: 
délelőtt: Teológusnap 

délután: Kamaraerdei szolgálat 

Programajánló 

- Ifjúsági istentiszteletek a Nap 
utcai imaházban 
keddenként 18 órától  
04.11.: Életbiztosítás – üdvbiz-
tosítás. Előadó: Varga György 
04.25.: Isten szavának ereje 
(Mike Sámuel) 
05.02.: Kötélhúzás – tolerancia-
harc (Szűcs Sándor) 
 

- Wol Élet Szava Női konferen-
cia  2006. május 6-án (szombat). 

Részletek a faliújságon. Jelent-
kezni lehet ápr. 23-ig 
Nikodémné Olga tv.nőnél. 

TV-MŰSOR 

- Április 17. hétfő 11.00 MTV1 
Húsvéti baptista istentisztelet 

- Április 17. hétfő 19.00: PAX Tv 
Békesség Hírnöke. Baptista 
magazinműsor  
Másnap de. 9.00 ismétlés. 
Április 30. vasárnap 16.00: 
MTV1 
Örömhír. Baptista félóra 

KOSSUTH RÁDIÓ 

- Április 17. Húsvéthétfő 11.00: 
Istentisztelet felvételről 

 
Betegeink 

Bányai Jozefina 
Fejős Gábor 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Nagy Rezső 
özv. Láda Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Ha megmaradtok énbennem, és be-
szédeim megmaradnak tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjetek, és 
megadatik nektek.” (János 15:7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Pethő László, Zsigovics Géza. Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 

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

Horpácsi Tivadarné 
szül: Benkő Erzsébet 

(1922-2006) 
 

Baptista szülők 3. gyermekeként 
látta meg a napvilágot. Édesapja a 
hadifogságban tért meg, majd onnan 
hazatérve alapította meg a Velencei 
Baptista Gyülekezetet. 

1954 Pünkösdjén merítkezett be 
a Nap utcai Baptista Imaházban és 
ebben az évben kötött házasságot 
Horpácsi Tivadarral. Mindketten a 
velencei gyülekezet tagjai lettek és 
aktívan kapcsolódtak be a gyülekezet 
életébe. 

Saját gyermeke nem lehetett, de 
húga korai halála után, annak két 
gyermekét örökbe fogadta, akiket sa-
játjaként szeretett és nevelt fel. 

Sok betegséggel küzdött, ame-
lyeket alázattal és türelemmel hordo-
zott. Idős korában felkerült gyerme-
keihez Budapestre és a Budai Baptis-
ta Gyülekezetet választotta lelki ott-
honának. Amíg ereje engedte, nagy 
örömmel látogatta a gyülekezetet. 
Imádkozó szívvel állt lelki és testi 
családja mögött. Nagyon hálás volt, 
hogy megláthatta unokáit. 

Az élettel betelve március 5-én 
Megváltójához tért haza. 


