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Tekintetem a hegyekre emelem, onnan 
jön segítségem. 

Az én segítségem az Úrtól van, a ki te-
remtette az eget és földet. 

Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem 
szunnyad el a te őriződ. 

Ímé, nem szunnyad és nem alszik az 
Izráelnek őrizője! 

Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod 
a te jobb kezed felől. 

Nappal a nap meg nem szúr téged, sem 
éjjel a hold. 

Az Úr megőriz téged minden gonosztól, 
megőrzi a te lelkedet. 

Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, 
mostantól fogva mindörökké! 

Járjunk a Lélek szerint! 
Kézirataim rendezgetése közben találtam rá az alábbi 
prédikáció-vázlatra, amelyet Kirk Lowery, újszövetségi 
teológia professzor, a TCM tanára igehirdetését hall-
gatva jegyeztem le a budai imaházban dr. Gerzsenyi 
László lelkipásztor testvér tolmácsolása alapján. Az 
időpont: 1994. október 16., tehát már tizenkét éve, de az 
ige üzenete mit sem veszített aktualitásából. 
Alapige: Római levél 8,1–17 

Kedves Testvéreim! 

Miután elfogadtuk Jézus Krisztust, mi történt 
velünk? Nincs már ellenünk semmi kárhoztató ítélet – 
nem vagyunk Isten ellenségei. Ugyanakkor ez a döntés 
jelenti azt is, hogy más uram van. Régen a bűn szolgája 
voltam, most Jézus Krisztusé. A bűnös embernek nincs 
választása, csak a bűnt teheti. A hívő emberben azon-
ban küzdelem folyik: a régi, óemberi természet viasko-
dik az új törekvésekkel. Ebben a harcban segít nekünk 
a bennünk lakozó Szentlélek. 

A krisztusi szabadság lehetőséget ad számom-
ra, hogy Istent ne átkozzam, hanem tiszteljem; hogy 
szüleimet, testvéreimet és felebarátaimat, sőt ellensége-
imet is szeressem. Szabadok lehetünk az anyagiasság-
tól és a szexuális bűnöktől is. Ha Isten Lelke vezérel 
minket, akkor Isten fiai vagyunk, és Istent Atyánknak 
(Apunak) szólíthatjuk, mint egy kisgyermek... 

Idén augusztusban Chicagóban, a város határá-
ban 3 négyzetkilométeren elterülő bevásárlóközpont-
ban jártam, ahol minden elképzelhető tárgy és földi jó 
megkapható. Napokat lehet ott tölteni, pénzt költeni, 
enni, inni, szórakozni. Nekem csupán egy számítógép-
alkatrészre volt szükségem. Az üzletben éppen hiány-
zott, de az eladó közölte, hogy mintegy száz kilométer 
távolságból meghozatja a tartozékot, három óra múlva 
jöhetek érte. Úgy is történt.  

Abban a bevásárlóközpontban rengeteg foglyot 
láttam, az anyagi javak rabjait. Hálát adhatunk Isten-
nek, hogy mi az Ő Fia által szabadok vagyunk, és bíz-
hatunk Őbenne, hogy mindennap megadja mindazt, 
amire szükségünk van.  

Lehetőségünk van választani a rossz és jó kö-
zött, lehetőségünk van választani a jót! 

Mit jelent a Lélek bizonyságtétele? Isten nem 
adósunk a boldog élettel. A samaritánus úgy döntött, 
hogy segít a félholtra vert emberen. Amikor döntési 
helyzetben vagyunk, vajon a test vágyaira vagy a Lélek 
szavára hallgatunk? Ne engedelmeskedjünk régi, rab-
szolgatartó urunknak, hanem hallgassunk az újra! Ben-
nünk él a Szentlélek, és segít jól dönteni. Hallgassunk 
rá! Hamisítatlan öröm tölti be a szívünket; olyan öröm, 
amelyet ez a világ sem megadni, sem elvenni nem tud. 
Ámen. 

Lejegyezte: Kolozs Nagy János
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Gyülekezetünk életének egyik válságos időszakában, 2001 júniusában érkezett Budára Dr. Almási Tibor lelkipász-
tor testvér, hogy ügyvezetőként segítsen a gondok leküzdésében és a lelkipásztorhívás lebonyolításában. A lelki élet 
konszolidálódása után, s látva a hívások sikertelenségét az Elöljáróság, majd a gyülekezet 2004 júniusában nagy 
többséggel meghívta főállású lelkipásztornak Almási testvért. Ötödik éve szolgál közöttünk, lassan már ismer 
valamennyiünket, de vajon mi ismerjük-e őt? 
 

– Isten kegyelmén és tervén túl 
meghatározó a hívő ember szá-
mára is, hogy hová, milyen kö-
rülmények közé születik. Kérem 
Almási testvért, beszéljen szülei-
ről és gyermekkoráról! 

– Isten különös kegyelmének te-
kintem, hogy hívő és Isten mun-
kájában áldozatosan serénykedő 

családba helyezett. Édesapám a kiskunhalasi gyüleke-
zet diakónusaként lélekben folyamatosan készült a lel-
kipásztori szolgálatra. Ez a vágya 1958-ban meg is va-
lósulhatott az orgoványi gyülekezet meghívása nyo-
mán. 8 éves koromtól így ebben a gyülekezetben töltöt-
tem gyermekkoromat és ifjú éveimet. A pezsgő gyüle-
kezeti élet hamarosan tudatos életelememmé lett: az 
adott életkornak megfelelően aktívan és örömmel vet-
tem részt a különböző szolgálatokban, a bemerítésem 
előtt végezhetőektől elkezdve egészen az ifjúkori ige-
hirdetésekig. Teljes harmónia volt a családi és a gyüle-
kezeti légkör között, és ez egész életre meghatározta 
lelki és szellemi irányultságomat. Nagyon sokat kö-
szönhetek e tekintetben édesanyám mellett édesapám-
nak, aki egyszersmind a lelkipásztorom is volt, s e ket-
tős viszonyulásában soha nem tapasztaltam ellentmon-
dást, sőt még csak feszültséget sem. 

– Hogyan történt a megtérése, milyen motívumok hatá-
sára döntött Jézus Krisztus mellett? 

– Ilyen családi és gyülekezeti légkörben fönnállhatott 
volna annak a veszélye, hogy csak úgy egyszerűen és 
automatikusan, neveltetés révén kerüljek be a gyüleke-
zet tagjai közé. Édesapám azonban a sok-sok hozzám 
hasonló korú fiatal megtérését igyekezett messzemenő-
en elősegíteni azáltal is, hogy evangélizációs ajándék-
kal megáldott bel- és külföldi lelkipásztorokat hívott 
meg gyülekezeti szolgálatokra. Az ilyen igehirdetések 
újból és újból tudatosították bennem is, hogy a nevelte-
tés bár elősegítheti ugyan, de semmiképpen nem he-
lyettesítheti a személyes döntésen alapuló bűnbánatra, 
döntésre és elkötelezettségre épülő megtérést. Egy 
ilyen evangélizáció alkalmával – amikor egy holland 
misszionárius hirdette az igét – jutottam el erre a Krisz-
tus melletti döntésre, amely meghatározza egész élet-
utamat. 

– Egyszerű, természetes döntés volt a lelkipásztori 
szolgálatra való elhívás vállalása, vagy pedig nehéz 
lelki harc eredménye? Mely gyülekezeteket pásztorolta 
az elmúlt három évtized során? 

– A kívülvalók számára magától értetődőnek tűnhet, 
hogy egy fiatalember élethivatás tekintetében édesapja 
nyomdokaiba lép. Ez azonban belülről – legalábbis a 
lelkipásztori szolgálatra nézve – nem olyan természe-
tes. A lelkipásztor-családban felnövekvő gyermekek 
ugyanis nemcsak az e szolgálattal különösen együtt já-
ró isteni gondviselést, imameghallgatást és örömöt élik 
át, hanem – a szülők minden óvintézkedése ellenére is 
– bele-belelátnak e szolgálat nehézségeibe, érzékelik 
annak terheit, s olykor beavatatlan részeseivé is válhat-
nak az elkerülhetetlen feszültségeknek. Ez utóbbi hatá-
sok miatt a pályaválasztás közeledtével először kifeje-
zetten tiltakoztam az ellen a gyülekezetből érkező fel-
vetés ellen, hogy e szolgálat felé vegyem az irányt. In-
kább orvosi egyetemre jelentkeztem, mondván, hogy a 
test gyógyítása mellett sok-sok lehetőségem fog adódni 
lelki jellegű szolgálatra is. Azonban amikor maximális 
felvételi pontszámom ellenére – helyhiányra hivatkoz-
va (lényegében azonban édesapám lelkipásztorsága 
miatt) – nem nyertem felvételt, hamar beláttam, hogy 
milyen hivatást és életutat szánt nekem az Úr. E belátás 
és a döntés oly gyorsan megszületett, hogy nem is él-
tem a fellebbezés adta lehetőséggel. Ettől kezdve a ne-
héz időszakokban is megkérdőjelezhetetlen és töretlen 
volt bennem az elhívás tudata és vállalása. Ezt az is 
jelzi, hogy szolgálatom során kétszer is komoly misz-
sziós feladatok (függetlenített kerületi tanítói szolgálat, 
és a Baptista Teológiai Akadémia főigazgatói munka-
köre) miatt igen rövid időre függesztettem csak fel a 
gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot, mert mindkét 
esetben hamar beláttam, hogy elsődleges elhivatottsá-
gomban semmilyen változás nem állhat be. 

1974-ben kaptam meg lelkipásztori diplomámat. Ezt 
követően a noszvaji és békéscsabai gyülekezetben il-
letve körzetben, valamint Cleveland-ben (USA), Haj-
dúböszörményben, Fóton végeztem lelkipásztori szol-
gálatot a budai gyülekezetet megelőzően. 
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– Ma Almási testvér a Baptista Teológiai Akadémia új-
szövetségi tanszékének vezetője, az intézmény főigazga-
tója, 2006. március 1-jétől rektora. Azonban hosszú 
utat kellett megtenni, sok tanulmányt elvégezni és foko-
zatot megszerezni, hogy teológiai doktor, rektor és so-
kak tanítója lehessen. Felmerül a kérdés: a tudomány 
(legyen bár a legnemesebb bibliai tudomány) cél vagy 
eszköz a hívő ember számára? A tudomány hogyan vi-
szonyul a hithez és az üdvösséghez? 

– Már szemináriumi éveim alatt felfigyeltem arra, hogy 
milyen megosztottság áll fenn a lelki beállítottságú és 
tudományos utat járó lelkészek között. Kivételt alig-
alig találtam. Pedig egyre inkább világossá lett előttem, 
hogy az elveszettek megtalálásának és megőrzésének 
komplex szolgálatában (Lk 19:10) mindkét területre 
egyaránt szükség van. Így aztán elhatároztam, hogy a 
családból hozott, és a gyülekezetben megerősödött 
közvetlen missziós irányultságomat megpróbálom ki-
egészíteni a szemináriumi tanulmányok által fémjel-
zett, de azt meghaladó tudományos teológiai ismere-
tekkel. Mert bár a lélekmentés mindenféle tudományos 
felkészültség nélkül is hatékonyan végezhető, a meg-
tértek tanítása, továbbépítése, a sokféle tévtanítás kö-
zötti eligazítása és a Biblia ehhez szükséges tanításá-
nak pontosabb megértése már elképzelhetetlen az 
evangéliumi beállítottságú teológiai tudományok mé-
lyebb művelése nélkül. Ez a meglátás késztetett arra, 
hogy az újszövetségi tudományágra koncentrálva újabb 
tanulmányokat folytassak, s szerezzek egyetemi diplo-
mát a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 
Ugyanennek érdekében vállaltam – nem könnyű döntés 
után –, hogy családommal együtt három évre az Egye-
sült Államokba költözzem, ahol a lelkipásztori szolgá-
lat mellett végzett tanulmányaimat teológiai doktori 
fokozattal (ThD) zárhattam le. Ennek jegyében került 
sor újabb tudományos fokozat (PhD) megszerzésére. 
Eme tanulmányok alapján kaptam először főiskolai-, 
később egyetemi tanszékvezető tanári kinevezést a 
Baptista Teológiai Akadémián, amelynek – miután 
1994-től 1996-ig főtitkára voltam – 1996-tól a főigaz-
gatói, majd a rektori pozícióját is betölthetem. Mind-
emellett is vallom, hogy a teológiai tudományokra ki-
zárólag azért van szükségünk, hogy lehetőleg olyan 
egyszerűen és pontosan értsük Isten Igéjét, s benne az 
Ő tervét, Jézus Krisztus személyét, munkáját és akara-
tát, amiként például az egyszerű kortárs halász, Péter 
apostol. Különös tehát, hogy mi a tudományok által 
juthatunk el a bibliai egyszerűségre. 

– Almási testvérnek mintegy tíz önálló kötete jelent meg 
a rendszerváltás óta. Ezek milyen témákkal foglalkoz-
nak, és miért tartja fontosnak, hogy az igei tanítások 
könyv alakjában is hozzáférhetők legyenek? 

– Tanulmányaim során mindig igyekeztem arra, hogy 
amilyen eredményekre Isten Lelke elvezetett, azt kör-
nyezetemben továbbadjam. Ennek egyik természetes 
módja volt a gyülekezeti igehirdetés és tanítás. Emel-
lett azonban kezdettől fogva írásban is igyekeztem rög-
zíteni a bibliatanulmányozásban elért eredményeket. 
Bár a rendszerváltás előtt semmi esély nem látszódott 
arra, hogy valaha is hivatalos könyvkiadásra kerülhes-
sen sor, már a ’80-as években készen állt egy-két 
könyv kézirata az asztalfiókomban. A rendszerváltás 
után hirtelen nem várt szélességűre tárultak előttem a 
lehetőségek kapui. Az egymás után megjelenő, igei ta-
nításokat tartalmazó kötetek mellett meghívást kaptam 
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karára, ahol öt évig vendégprofesszor-
ként nagy érdeklődés mellett tartottam előadásokat a 
Bibliáról. Ezután a gödöllői Szent István Egyetem, 
majd a budapesti Műszaki Egyetem következett. Isme-
reteim szerint én lehettem az első teológus Magyaror-
szágon, aki világi egyetemeken ilyen jellegű szolgála-
tot kezdett végezni. De legalább ugyanennyire fontos-
nak tartom azt is, hogy a baptista közösségen belül, sőt 
azon kívül is, széles körben elterjedhettek azok az 
evangéliumi szemléletű bibliaértelmező, bibliamagya-
rázó, tanító és hitmélyítő jellegű könyveim, amelyek-
ben tudományos alapokon állva, de az egyszerű olva-
sók által is érthető módon igyekeztem tanítást adni, és 
vallást tenni a Szentírásról. Az írott publikációkhoz 
kapcsolódik az az ezres nagyságrendű hang- és video-
kazetta gyűjtemény, amely minden központi szervezés 
nélkül sokfelé eljutott azokból a gyülekezetekből kiin-
dulva, ahol a három évtized alatt tanítói, igehirdetői 
munkát végeztem. Örülök annak, hogy a budai gyüle-
kezet médiabizottsága jelenleg azon is fáradozik már, 
hogy az interneten és modern adathordozókon is hoz-
záférhetővé váljék ez a hanganyag. Buzdítólag hat rám 
az a sok visszajelzés, amely olykor a legváratlanabb 
helyekről és személyektől érkezik. Mégis az a legfon-
tosabb, hogy ágyhoz kötött betegek (hívők és érdeklő-
dők) talán életük utolsó időszakában, otthoni vagy kór-
házi betegágyon is olvashatják, hallgatják ilyen módon 
Isten bátorító, vigasztaló és fölkészítő üzenetét. 

– Kérem, hogy Almási testvér beszéljen a családjáról! 
Hogyan találta meg hitvestársát, miként harcoltak 
együtt a szolgálatban, a gyermeknevelésben és az élet 
mindennapi nehézségei között? 

– Az említett sokrétű, időigényes és felelősségteljes 
munka végzése lehetetlen volna nyugalmas, megértő és 
bátorító családi háttér nélkül. Ezt – több mint három 
évtizede – feleségem biztosítja számomra, akivel közös 
gyülekezeti szolgálatok nyomán találtunk egymásra. 
Benne igazi segítőtársra találtam. Nagyon hálásak va-
gyunk azért, mert gyerekeink (Enikő és Kornél) az 
Urat követik és szolgálják házastársukkal együtt. Leá-
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nyunk lelkipásztor feleség, és két kisfiú meg két kis-
lány édesanyja. Fiúnk a budai testvériség előtt ismer-
tebb, hiszen 4 év óta gyülekezetünk zenei vezetőjeként 
közöttünk szolgál. Egy kislány édesapja. 

– Baptista közösségünk és benne a mi gyülekezetünk 
válaszút elé érkezett: vagy a szűken értelmezett feleke-
zeti hagyományokhoz ragaszkodik, és ezzel bezárkózik 
– minimálisra csökkentve a misszió lehetőségét, vagy 
pedig a XXI. század adta lehetőségekkel élve, új mód-
szereket is bátran vállalva nyit a körülöttünk élő embe-
rek felé – bevonva a fiatalokat is a lelki munkába. 
Almási testvér szerint melyik irányt kellene választa-
nunk? 

– Mindenekelőtt azt kell látnunk, hogy posztmodern 
korunk egyik jellemzője a többgenerációs közösségek 
széthullása. Ez figyelhető meg a három-négy generáci-
ós korábbi családmodell szétesésében, és ebből adódó-
an társadalmi szinten is (gyermeknevelő intézetektől az 
ápolási osztályokig – régi nevén az elfekvőkig). Ez a 
sajnálatos jelenség jórészt az áldozatvállalás kóros le-
csökkenéséből táplálkozik. Hiszen leegyszerűsített 
képlet szerint kevesebb feszültség támad azonos kor-
osztályú és hasonló helyzetben lévő csoporttagok kö-
zött. Ez a tendencia azonban nincs összhangban a bib-
liai szemléletmóddal. Itt ugyanis az együtt élő generá-
ciók – a ténylegesen meglévő, megoldandó feladatok 
mellett(!) – sokféle segítséget, áldást jelenthetnek 
egymás számára. Jó dolog az, hogy a baptista gyüleke-
zetekben még részesei lehetünk a többgenerációs kö-
zösségnek. Igaz, hogy számos megoldandó feladatot is 
jelent ez számunkra, mivel egyik generáció sem maga 
alkotja a gyülekezetet, ugyanakkor azonban ez biztosít-
ja a közösség folytonosságát, valamint a kölcsönös ne-
velés esélyét és az egyéb áldást hordozó lehetőségeket. 
Aggodalommal láthatunk azonban itt-ott olyan jeleket 
is, amelyek arra utalnak, hogy a családi és társadalmi 
áldatlan tagozódás hatására a keresztyén gyülekezete-
ket is hasonló veszély fenyegeti. Természetesen nem 
arra gondolok, hogy veszélyt jelentene a közösségen 
belüli időnkénti rétegalkalmak szervezése 
(gyermekbibliakör, ifjúsági alkalom, ifjú házasok köre, 
mamaklub, nyugdíjasok bibliaórája), hanem arra, hogy 
a nyugati keresztyénség körében egyre gyakrabban mu-
tatkozó főistentiszteleti rétegződés (a fiatalok délelőtt, 
az idősek délután tartják összejövetelüket) itt-ott Ma-
gyarországon is kezd követendő példaként felvetődni. 
(Ebben az esetben már csak adminisztrációs, és nem 
gyakorlati egységről beszélhetünk.) Ezen túlmenően 
(egyházunkon kívül) arra is van példa, hogy gyüleke-
zet-alapítási (plántálási) tervekben eleve nem több-, 
hanem egygenerációs közösség létrehozása a cél. És itt 
nem a nyugdíjasházak elkerülhetetlenül idős tagokból 
álló gyülekezetére gondolok, hanem a kizárólag az if-
júsági korosztályból toborzott közösségekre. 

Hálásak lehetünk azért, hogy gyülekezetünkben négy 
generáció él együtt. Ebből azonban szükségszerűen 
adódik, hogy a feltett kérdésre kizárólagos választ nem 
lehet és nem is szükséges adni. Hiszen a réteggyüleke-
zetekben természetesnek ható egysíkú missziós mód-
szertan a többgenerációs gyülekezetben nem megfele-
lő. Helyesebb arról beszélni, hogy az összetett gyüle-
kezetben összetett missziói módszerekre van szükség. 
Ez biztosíthatja azt, hogy mind az időseket, mind a fia-
talokat bevonhatjuk a lelki munkába, mivel mindenki 
találhat olyan jellegű missziós tevékenységet, amely 
életkorához, gyülekezeti hátteréhez, kulturális és lelki 
beállítottságához, talentumaihoz és erejéhez jól illesz-
kedik. Ezt a komplex, minden generációt elérő, és 
minden gyülekezeti generáció által végezhető lelki 
munkát kellene – véleményem szerint – egyre inkább 
erősíteni gyülekezetünkben. 

− Van-e olyan terve, célja Almási testvérnek, amelyet 
még feltétlenül szeretne elérni az Úrtól kapott kegyelmi 
időben? 

Reánk, magyarokra, az jellemző, hogy ötvenen túl már 
a nyugdíjról elmélkedünk és „temetjük a munkát”. A 
világ más tájain azonban ilyenkor látják igazán elérke-
zettnek az időt a kreatív, és már tapasztalatokat is 
hasznosítható tudományos-, alkotó- és lelki munkához. 
Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy életünk 
ideje az Úr kezében van. Azon sem, hogy készülnünk 
kell Istenünk elé. Az Úr Jézus azonban azt mondta: 
„Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor eljön, ilyen 
(azaz a reá bízottakat tápláló) munkában talál” (Mt 
24:46). A kérdésre konkrétan válaszolva: a könyvki-
adómmal megállapodásunk van az „Érted-e, amit olva-
sol?” című bibliamagyarázó sorozat elkészítésére. Eb-
ben nagyon sok munka vár még rám. Új tervem az ún. 
kazetta-misszió, amely a már említett sok-sok tanító és 
hitmélyítő jellegű igehirdetést tartalmazó hangkazetta 
tematikus feldolgozását és elérhetővé tételét, sőt közre-
adását jelenti. Emellett egyszerűen csak szeretném 
folytatni az elkezdett gyülekezeti és teológiai munkát, 
amíg erre az Úr lehetőséget ad. Nem feledkezve meg 
arról, hogy elsősorban nem annak kell örülnöm, amit 
elértem illetve elérek, hanem annak, amit Jézus Krisz-
tus „elért”: hogy nevem föl van írva az élet könyvében 
(Lk 10:20). 

Az interjút készítette: Kolozs Nagy János 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 
Több évvel ezelőtt, amikor nehéz helyzetben voltam, akkor bátorított ez-
zel egy kedves testvérem: Isten nem ejt hibát! Belém ivódott ez az igaz-
ság, és azóta igyekszem ebben élni. Most megkértem néhány testvéremet, 
hogy elolvasva ezt a verset, írjanak életük olyan eseményeiről, amelyek-
ben átélték, hogy Isten náluk sem ejtett hibát. Köszönöm, hogy megtisz-
teltek őszinteségükkel, és remélem, hogy ezek a bizonyságtételek bátorí-
tást nyújtanak az olvasóknak is. 

Á.J. 
 

Nem ejt hibát! 
 

Egy kulcsmondatot, és egy 
felkérést kaptam, hogy írjak né-
hány sort megtapasztalásaim alap-
ján arról a csodálatos lényről, aki 
nem ejt hibát. 

Hitbeli meggyőződéssel 
vallom, hogy ez a csodálatos lény: 
az egy igaz élő Isten. Ebbeli meg-
győződésemhez Istennek áldott 
eszközei voltak: szüleim, anyai 
nagyanyám és az gyülekezet, 
melyben serdülőként éltem. Ők ad-
ták kezembe az Istentől ihletett 
szent Bibliát. Ők voltak, akik tuda-
tosították bennem, hogy önmagam 
megismeréséhez alapvetően szük-
séges megismernem, hogy milyen 
Isten. 

Ők voltak Isten eszközei 
abban a felismerésben, hogy nem 
elég a fejemmel, értelmemmel tud-
ni, hogy milyen Isten, hanem szük-
séges, hogy a megismert igazságo-
kat elfogadjam, és életemet átadjam 
Megváltó Uramnak. A Szentlélek 
érintése nyomán 14 évesen hoztam 
meg tudatos és személyes döntése-
met. Elfogadtam bűntől való szaba-
dítómat, az Úr Jézus Krisztust, és 
ezt a döntésemet bemerítéssel is 
megpecsételtem. Mai napig is a hi-
bát nem ejtő Istennek tulajdonítom 
a bemerítkezésemkor elhangzó igét: 
„Elmenvén széles e világra, hirdes-
sétek az evangéliumot minden te-
remtésnek.” (Márk 16:15). 

Megtapasztalhattam a 
megváltás üzenetének tovább adá-
sa, az evangélium hirdetésének 
örömét és életemre visszaható ere-
jét. Pál apostol szavait idézve 
vallhatom, ha az evangéliumot, a 
megváltás üzenetét elmondhatom 

akár gyermeknek, akár felnőtt-
nek, nem dicsekedhetem, mert a 
szükség kényszerít engem erre. 
(1Kor 9:16). 

Arra a kérdésre, hogy 
miért az egy igaz élő Isten az 
egyetlen lény, aki nem követ el 
hibát, a választ Istennek önmagá-
ról tett kijelentése tárja fel: „Mert 
Isten vagyok én és nem ember.” 
(Hóseás 11:9/b). A különbség ab-
ban van, hogy Isten nem változik 
sem szeretetében, sem ígéretei-
ben, sem hűségében. Mi emberek 
mindezekben a jellemvonásokban 
igen gyakran, és sokszor érdeke-
ink szerint változunk. 

Röviden arról, hogyan 
tapasztalhattam meg hosszú éle-
tem során, hogy Isten soha nem 
ejt hibát. 

A mindent tudó és az én 
személyiségemet is jól ismerő Is-
ten egy nagyon nemes lelkű, a 
békességet, a szeretetet munkáló, 
családszerető férjjel ajándékozott 
meg engem. Aki Istent és a Gyü-
lekezetet tisztelő, alázatosan 
szolgáló hívő férfi volt. Dicsőség 
ezért Neki! 

Közös életutunkon 
számtalanszor adódott lehetősé-
günk megtapasztalni Isten külön-

Nem ejt hibát!Nem ejt hibát!Nem ejt hibát!Nem ejt hibát!    

    
Ha különösnek, rejtelmesnek 

látszanak Isten útjai, 
ha gondok ösvényébe vesznek 

szívem legdrágább vágyai, 
ha borúsan búcsúzni készül 

a nap, mely csak gyötrelmet ád… 
egyben békülhetek meg végül: 

hogy Isten sosem ejt hibát. 

 
Ha tervei igen magasak, 

s irgalma kútja mély nekem… 
ha a támaszok mind inognak, 
ha nincs erő, nincs türelem, 

s tekintetem sehol célt nem lát 
vaksötét, könnyes éjen át… 

egy szikrácska hit vallja mégis, 
hogy Isten sosem ejt hibát. 

 
És ha szívem megoldhatatlan 

kérdéseknek betege lett, 
mert elkezd kételkedni abban, 

hogy Isten útja szeretet… 
minden elfáradt sóvárgásom 

békén kezébe tehetem, 
s elsuttoghatom könnyek közt is: 
Ő nem ejt hibát sohasem. 

 
Azért csend szívem! Engedd múlni 

a földi múló életet! 
Majd a fényben látni, ámulni 
kezdesz: Mindig jól vezetett! 
Ha a legdrágábbat kívánja, 

a legsötétebb éjen át 
menekülj a bizonyosságba, 
hogy Isten sosem ejt hibát! 

 
 

Ismeretlen szerző után németből 
Túrmezei Erzsébet 
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leges nevelő munkáját. 

Nem véletlenül voltak pél-
dául megélhetési gondjaink. Isten 
ezeken keresztül tanítgatta velünk, 
hogy „Nagy nyereség az istenféle-
lem megelégedéssel.” (1Timóteus 
6:6). 

Istennek velünk való jó 
tervéhez tartoztak munkahelyi 
problémáink, az emberekben való 
csalódásaink is. E helyzeteken ke-
resztül nevelt bennünket Isten az 
iránta való nagyobb bizalomra. 
Hangsúlyt kapott szívünkben, hogy 
”jobb az Úrban bízni, mint embe-
rekben reménykedni.” (Zsoltárok 
118:9). 

A gondviselő Isten nem ej-
tett hibát akkor sem, amikor enged-
te, hogy megzavarja szívemet a 
nem Istent követők szerencséje. E 

feletti tusakodásomban hozta elém 
a Szentlélek Aszáf történetét a 
73. zsoltárból. Nekem is arra volt 
szükségem, hogy tekintetem a föl-
diekről egyre inkább Önmagára, és 
arra a dicsőséges állapotra irányít-
sa, amely a Hozzá hűségeseket vár-
ja. 

Gyászomban csendet, 
megnyugvást teremtett bennem a 
Vigasztalás Istene. Amit elmémben 
már tudtam, azt most szívemben is 
hitelesítette. Azt, hogy Istennél 
mindennek rendelt ideje van. (Pré-
dikátor 3:1). Gyermekeit az élet 
kohójából nem véletlenszerűen 
emeli ki, hanem akkor, amikor a 
dicsőségbe fogadásra a legalkalma-
sabbnak látja. 

Istentől kapott ajándékként 
élem meg, hogy életéveim elérték a 
bibliai életkort. Elmémmel tudom, 

hogy közeledik Istennek az a dön-
tése, hogy halandó testemet vissza-
téríti a porba. 

Tudom, vallom, hogy a hi-
bát soha nem ejtő Istennek van 
még formálni valója rajtam. Még 
gyarapodnom kell azokban a lelki 
ajándékokban, melyek felkészíte-
nek a halál árnyékának völgyére. 
Hogy majd ott is bátran valljam, 
„nem félek a gonosztól, mert Te 
velem vagy”. (Zsoltárok 23:4). 

A hibát soha nem ejtő Is-
tenről tett vallomásomat a 73. zsol-
tár 26. versével fejezem be: „Ha el-
fogyatkozik is testem és szívem, 
szívemnek kősziklája, Te vagy oh 
Isten, mindörökké.” 

Kmety Ottóné 

 

 

„…Mindig velem volt, nagyon szeretett. 
    Mindig vigyázott, őrzött, vezetett. 
    Gyakorta fényes hegytetőkre vitt, 
    Máskor a mélység vonta utait….” 

(Lukátsi Vilma) 

Az első „fényes hegytető” 
akkor volt, amikor 1957 őszén Sze-

gedre kerültem a Tanárképző Főiskolára, tanulmánya-
im elkezdése céljából. Ezt megelőzően a kétegyházi 
gyülekezetbe jártam szüleimmel, testvéreimmel együtt. 
Itt volt a döntésem Jézus Krisztus mellett, majd 1955 
őszén a bemerítkezésem. Ebben a gyülekezetben ro-
mánul folyt az igehirdetés és az egész istentisztelet. Az 
igehirdetés után egy testvér röviden összefoglalta ma-
gyarul a prédikáció lényegét. A mi családunk volt az 
egyetlen magyar család. Nem értettük, nem beszéltük a 
román nyelvet, de a testvérek szeretetét éreztük, és mi 
is szerettük őket. Ezért jelentett „fényes hegytetőt”, 
amikor Szegeden magyarul hallhattam az istentisztele-
ten mindent. 

Azután következett egy kis hullámvölgy, ami-
kor hitem miatt el kellett hagynom a kollégiumot. Isten 
azonban tudott róla, és helyet készített nekem egy test-
vérnőnél, aki társbérleti lakását osztotta meg velem. 

Amikor tanulmányaimat befejeztem, követke-
zett egy mélyebb hullámvölgy. Abban az időben 
(1960) a végzős hallgatókat a megyei vagy járási Okta-
tási Osztály helyezte el. Így kerültem Szeghalomra 
(büntetésből), ahol akkor nem volt akkor gyülekezet. 

„Ámde az Úr szemmel tartja az Őt félőket, az Ő 
kegyelmében bízókat.” (Zsoltárok 33:18). − Így kerül-
tem kapcsolatba egy dévaványai családdal, akiknek a le-

ányuk Szeghalomra járt gimnáziumba. Boros Gergely és 
Nagy Nándor lelkipásztor testvérek voltak az eszközök. 
Dévaványára könnyen eljutottam vonattal. 

Ezután jött annak megtapasztalása: „Íme, nem 
oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna.” 
(Ézsaiás 59:1). 

Férjemmel Szegeden a gyülekezettől való el-
búcsúzás napján találkoztunk. Őt egy ugyanakkor vég-
zős testvér hívta meg az ünnepi istentiszteletre. A ta-
lálkozás folytatása eljegyzés, majd házasságkötés lett. 
1961. július közepén kerültem a Budai Gyülekezetbe. 
Örültünk, hogy együtt lehetünk, ugyanis 1961. április 
3.-ától (menyegzőnk napjától) július közepéig távhá-
zasságban éltünk. Férjem Tárnokon, én Szeghalmon. A 
menyegzőt 1961. augusztusára terveztük, azért kellett 
előre hozni, hogy az áthelyezési kérelemhez csatolni 
tudjuk a dokumentumot. 

1961. szeptemberében jött az újabb megpróbál-
tatás. Férjem behívót kapott Vácra. Az un. berlini fal 
építésével kapcsolatban kellett bevonulni, már a menet-
levél is ki volt állítva. De mégsem vezényelték őket 
oda, 1962. január 17-én volt a leszerelés. Nagy volt az 
örömünk és hálánk Istenünk szabadító és őrző hatal-
máért. 

1962. szeptemberében megszületett első gyer-
mekünk: Mihály, majd Anikó és Sándor. 

Örültünk nekik, mert egészségben nyerhettük 
őket Istenünk kezéből. Éreztük felelősségünket értük, 
imádságban napról−napra Isten előtt hordoztuk őket. 
Minden alkalmat megragadtunk, hogy a gyülekezetben 
ott lehessünk velük együtt. Nagyon hálás a szívünk a 
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gyülekezetért, a bibliaköri tanítókért: Anci néniért, 
Szakács testvérért (a teljesség igénye nélkül). 

1971. októberében jött az újabb próba életünk-
ben, Sanyi fiunk súlyos balesete. Hetekig még az élet-
ben maradása is kétséges volt. A gyülekezet imatámo-
gatását mindvégig éreztük. Bányai néni (Bányai Jenő 
édesanyja) egész éjjel imádkozott értünk. Két hívő kol-
legám, egy református és egy katolikus ugyanígy báto-
rítottak. (Ökumené!) 

Misi fiunk ekkor 9 éves volt, és ahogy sírdo-
gáltam otthon, így szólt hozzám: Anyu ne sírj! Az ima-
házban a betegek névsoránál ezt olvastam: „És a hitből 
való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.” 
(Jakab 5:15). 

És ezzel még nem ért véget a megpróbáltatás. 
1972. májusában osztálykirándulásra vittem az osztá-
lyomat. Az egyik kislány elesett, és olyan súlyos belső 
sérülést szenvedett, hogy négy nap múlva meghalt. 
Nagyon súlyos és nehéz volt a helyzetem, helyzetünk. 
A mi mennyei Atyánk felhozta az igazságot, ami azzal 
végződött, hogy a tanévzáró ünnepélyre eljött az anyu-

ka és egy csokor virágot hozott nekem. Ezekben a ne-
héz hetekben is magunk mögött érezhettük a testvérek 
imádságát. 

Aztán 1982-ben megszületett negyedik gyer-
mekünk, Tímea. Mivel már elmúltam negyven éves is, 
amikor várandós lettem vele, nem volt egyszerű elfo-
gadni, hogy újra állapotos vagyok. Szégyellem magam 
emiatt, hiszen nagyon sok az örömünk benne, a többi-
ekkel együtt. Mind a négyen az Úr gyermekei, Mihály, 
Sándor és Tímea itt, Budán tagjai a gyülekezetnek, 
Anikó Budafokon lelkipásztor-feleség. 

A nehéz próbák alatt sokszor feltettem a kér-
dést: miért? Aztán megértettem, hogy így kell helyesen 
kérdezni: mi célból? Magabiztosságomtól akart Isten 
megszabadítani, és alázatra nevelni, hiszen Ő nem ejt 
hibát. 

Köszönöm, hogy irgalmát, kegyelmét és szere-
tetét akkor is érezhettem, és most is érezhetem. 

Ádány Mihályné 

 

Az én életemben sem ejt hibát 

Életünk során többször érünk „útelágazáshoz”. 
Döntenünk kell, hogy merre menjünk tovább, hogyan 
kezeljük, oldjuk meg a felmerülő problémákat. Ilyen-
kor rögtön Istenhez fordulunk tanácsért, segítségért, de 
nem mindig kapunk azonnal választ. Ekkor gyakran tü-
relmetlenek leszünk, egyedül akarjuk megoldani dolga-
inkat, vagy emberektől igyekszünk segítséget kérni. 
Sajnos nem biztos, hogy ez sikeres lesz, mert ahány 
ember, annyi vélemény. Még mindig nem tudjuk, hogy 
melyik a helyes, a jó megoldás. Úgy érezzük, hogy a 
gondok ösvényén járunk és elveszünk. De türelem! Is-
ten válasza és segítsége a megfelelő időben fog megér-
kezni, mert Isten sosem ejt hibát. 

Ez alatt a 35 év alatt, amióta megtért, hívő em-
ber lettem, sokszor átélhettem mind ezeket. Isten soha-
sem hagyott cserben, mindig megadta a helyes útirányt, 
és megsegített minden baj, probléma között. 1975-ben 
Újpesten lebontották a lakóházunkat, és nekünk dönte-
nünk kellett, hogy merre tovább. Volt egy elképzelé-
sünk, hogy hol szeretnénk lakni, imádkoztunk érte, de 
Isten nem teljesítette ezt a kérésünket, egészen másho-
va vezetett minket. Mi azt hittük, hogy nem hallgat 
meg minket, de kiderült, hogy Isten egy minden szem-
pontból jobb helyre helyezett minket, mint azt mi kér-
tük Tőle. Hála Neki ezért a csodálatos szeretetéért, 
mert Ő sosem ejt hibát. 

Isten nélkül az emberek előbb vagy utóbb 
üresnek, céltalannak érzik az életüket. Ennek egyik oka 
az, hogy az életükben végbemenő negatív folyamatok, 
események pl.: betegség, magányosság, szeretetlenség, 
hálátlanság, öregedés, az elmúlás gondolata stb., hatá-
sára mindazok a célok, amelyekért olyan sokat küzdöt-

tek, fáradtak, egyik pillanatról a másikra hiábavalóvá, 
értéktelenné válnak. 

Azonban mi, Isten gyermekei naponként érez-
zük az Ő szeretetét. Én is megtaláltam Benne az életcé-
lomat, választ kaptam minden kérdésemre, amelyekre 
az emberek, ha Isten nélkül keresik a megoldásokat, 
nem kapnak megnyugtató válaszokat. Mi az emberi 
élet értelme? Mi az ember célja? Milyen jövő vár az 
emberre? Ezekre a kérdésekre én a következő válaszo-
kat kaptam: 

− Istennek velem és minden emberrel terve van. 

− Aki Jézus Krisztus által elfogadja Isten uralmát 
az élete felett, azt Isten alkalmassá teszi tervé-
nek megvalósítására. 

− Isten tervét meg kell ismerni elméletben a Bib-
lia alapján, gyakorlatban pedig az Úr Jézus 
földi életében megélt személyes példamutatása 
alapján. 

− Döntenünk kell Isten mellett, és teljes szemé-
lyiségünket odaszánni az Ő uralma alá. 

Az én életemben Isten terve úgy valósul meg, 
hogy miután döntöttem mellette, átéltem végtelen sze-
retetét és átadtam Neki az irányítást. Jézus Krisztus ál-
tal minden nap megtapasztalhatom a bűnbocsánat örö-
mét. Minden, saját magamat és általánosságban az em-
beriséget érintő kérdésben megváltozott a gondolko-
dásmódom, az értékítéletem. Szeretem Istent és ember-
társaimat is. Természetes, hogy udvarias, segítőkész 
kell hogy legyek, és sohasem szabad bosszúállónak, 
közömbösnek, önzőnek lennem. Ugyanakkor a Szent-
írás üzenetét mindig határozottan és egyértelműen kell 
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képviselnem. Fel kell hívnom ismerőseim figyelmét Is-
ten szeretetére és megmentő tervére. 

Életem során időnként, testi-lelki gyengeségből 
a bűn erőt vett rajtam. Hála legyen az Úrnak, hogy az 
Ő Szentlelke által figyelmeztetett és megsegített, meg-
adta a kimenekedés, a szabadulás lehetőségét. Az 
imádkozás által kapcsolatban lehetek Istennel, kifejez-
hetem hálámat, elmondhatom kéréseimet, problémái-
mat Neki. Sokszor tapasztalhattam meg, hogy a prob-
lémáim még meg sem oldódtak, de már megkönnyeb-
bült szívvel és lélekkel tudtam folytatni az életemet, 
mert tudtam, hogy azok Isten kezében vannak. A Bibli-

ából megtanultam, hogy a testem ugyan meghalhat, de 
a lelkem az nem, mert elfogadtam Jézust személyes 
megváltómnak, így bűnbocsánatot és örök életet nyer-
tem. 

E földi életünk során talán többször is úgy 
érezzük, hogy emberileg kilátástalan a helyzetünk, de 
csodálatos megtapasztalnunk, hogy a „legsötétebb” 
helyzetben is ott ragyog bennünk Krisztus, és végül 
minden igaz, hívő embert az örök honba visz. Mert Ő 
sosem ejt hibát! 

Kiskőrösi József 

 

Véletlen? 

Gyakran halljuk ezt a szót napjainkban, sőt mi is használjuk. Azt mondják, a véletlen alap-
ja az, ami bekövetkezhet, de nem okvetlenül következik be. 

A hívő ember életében ez másképpen van. Évekkel ezelőtt családommal tartós kiküldetés-
ben voltunk a Távol-Keleten. Egyik nap Irakból Kuvaitba utaztunk, kicsit gyorsabban mentünk az 
autóval, mert szürkület előtt szerettünk volna megérkezni, amikor jobb első defektet kaptunk (140 
km/h). Az autó irányíthatatlanná vált, és mi sodródtunk az ellenkező oldali sivatagos, homokos 
részre, repülve-pörögve. Hála az Úr Jézusnak, hogy szembe jövő forgalom nem volt, az autó is tal-

pon maradt, és senkinek semmi baja nem történt. Remegve adtam hálát az én jó Atyámnak az Ő védelmező ke-
gyelméért, amely megtartott minket. 

Véletlen? Véletlen, hogy ez a történet így végződött? Nem! Nem véletlen! Isten megengedi a próbákat, ne-
hézségeket a mi életünkben is, amelyekkel célja van. Közelebb akar vonni magához, hogy megerősödjek Őbenne, 
mert Ő gondviselő jó Atyám. Hála van az én szívemben azóta is, hiszen ha ez másképpen alakul, most erről nem 
tudok bizonyságot tenni. 

Mindennap oda teszem életemet Isten kezébe, és elfogadom azt, amit kigondolt az én életem felől. Isten 
mindig jól vezet. Az Ő útja a szeretet, és sosem ejt hibát! 

Bocska Róbertné 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 
Minden hónap harmadik vasárnapján a Kamaraerdei Szociális Otthonba látogatnak testvéreink, hogy szeretettel 
szolgáljanak az idős gondozottak között. A februári alkalmon a fiatalok egy csoportja énekekkel és bizonyságtétel-
lel, Lázár Attila testvér pedig igei gondolatokkal örvendeztette meg a jelenlevőket. 
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IFIOLDAL 
 

Bizonyságtétel és lelkesítés 
Amikor vágyaim legyőzték a félelmeimet 

 
Több mint egy évvel ezelőtt 

ajánlotta egy barátom Jim Petersen 
könyvét, „Az evangélizálás mint élet-
stílus”-t. Elolvastam és megváltoztatta 
az életemet. Újra elolvastam. És aztán 
megint. És megint. 

A könyv a hatékony misszióról 
szól. Egy amerikai misszionárius írta, 

aki Brazíliában szolgálva képtelen volt használni az 
USA-ban már bevált elveket, ezért nagyon sok mindent 
újra kellett gondolnia. Elméleti és gyakorlati elképzelé-
sei egyenesen a Bibliából származnak, friss nézőpont-
juk miatt mégis újszerűek, sokszor megdöbbentőek. 

Valamivel később szerveztem egy kereszté-
nyekből álló csoportot, akikkel kéthetente találkoztunk 
és fejezetről fejezetre végigvettük az egész könyvet. 
Nagyon nagy szükségem volt ezekre az alkalmakra, a 
barátaimmal beszélgetve sikerült minden gondolatot és 
problémát feldolgoznunk a témával kapcsolatban. Ezek 
után elhatároztuk, hogy a kötet egyik alapötletét meg is 
valósítjuk: hitetlenekkel fogunk bibliázni. 

Nehéz és félelmekkel teli időszak volt ez. So-
kat tervezgettük az alkalmakat, próbáltuk kitalálni, 
hogy mi lenne a legjobb út. A könyv alapján célunk 
kettős volt: egyrészt szerettük volna a hitetlen baráta-
inkat kapcsolatba hozni a Bibliával, hogy az Ige köz-
vetlenül hathasson rájuk. Másrészt egy szeretettel átita-
tott, vidám közösséget akartunk ehhez szervezni, ahol 
megváltozhat a vallásról alkotott képük, illetve szoros 
emberi kötődések is kialakulnak. Ugyanakkor sokszor 
rettegtem az egésztől. Hogyan mondjam meg egy hitet-
lennek, hogy Biblát szeretnék vele olvasni egy számára 
ismeretlen csoportban? 

Sok ima és hitharc után Isten sorra adta az al-
kalmakat. Végül olyan embereket sikerült meghívni, 
akikre nem is gondoltam (például több éve nem látott 
ismerősöm lett hirtelen egészen közeli barátommá, fel-
szolgálóként megismert vendégemnek volt kedve el-

jönni velem egy ilyen csoportba), míg látszólag „odail-
lő” emberek lemorzsolódtak. Az első alkalmat 2005 

szeptemberében tartottuk, és 
azóta is rendszeresen ta-
lálkozunk. Félelmeimnek nem 
volt alapja, a nem keresztyének 
érdeklődéssel fogadják az Igét, 
talán mert nem előadást hall-
gatnak, hanem mindenki 
kíváncsi az ő látásukra, 
kérdéseikre is. Isten dolgai 
mellett sokat játszunk, együtt 
megyünk szórakozni, ezzel is 

alkalmat adva a gyakorlati szeretetre. A legjobb ebben 
az, hogy nem egy „szolgálat”, hanem egy valóban 
szívből jövő érzés, a baráti kapcsolatok része. A cso-
port növekszik számban és lelkiekben egyaránt, Isten 
szorosan vezet, érzem, hogy az ő akaratát valósítjuk 
meg. 

Most egyrészt szeretném kérni testvéreimet, 
hogy imádkozzanak ezért a csoportért. Másrészt vi-
szont bátorítok mindenkit, hogy indítson hasonló cso-
portokat! Nem kell hozzá pénz, csupán lelkesedés és 
isteni elhívás. Nem kell hozzá tanítói ajándék, csupán 
néhány Biblia, melynek történetei a beszélgetéseket 
irányítják. Nem kell hozzá ismeretleneket megszólíta-
ni, a legjobb hitetlen, hozzánk közel álló emberek 
(munkatársak, rokonok) elhívása. Nem kell attól félni, 
hogy a meghívottak unalmasnak találnak majd minket, 
hiszen szabad sok kötetlen, izgalmas programot is 
megvalósítani (ennek aránya nyugodtan lehet sokkal 
nagyobb, mint a bibliázásé!). És végül nem kell hozzá 
egyedül harcolni, hiszen néhány keresztyén testvérrel 
összeállva a legjobb egy ilyen csoportot életre hívni. 

Ez egy működő, biblikus módszer, vannak már 
jó tapasztalatok, így nincs mitől félni! Akit Isten hív er-
re, az ne hallgasson a félelmeire, pillanatnyi kedvére. 
Inkább keressen meg engem, segítek, imádkozom, 
minden támogatást megadok. Szeressük annyira az is-
merőseinket, hogy mindent megteszünk a lelkük meg-
mentéséért! 

Sonkoly Tamás
 

 

Programok 

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 fenti termekben. Sőt, hozz el másokat is! 
 
2006. március 10-12: Péceli ifjúsági konferencia 

 

Közhírré tétetik 

Még nem vagy tagja a BUBBA levelezőlistának, de 
naprakész akarsz lenni az ifivel kapcsolatos dolgok-
ban? Iratkozz fel levelezőlistánkra Sonkoly Tamásnál 
vagy Tóth Péternél. 

Várunk minden, az ifioldallal kapcsolatos javaslatot, 
észrevételt. Az oldal felelőse: Gulyás Zsombor. A prog-
ramokat és az ajánlókat Nagy Péter és Sonkoly Tamás 
állítja össze.
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GYERMEKOLDAL 
 
 
Kedves Gyerekek! 

Örülünk, hogy újra voltak közöttetek szorgal-
masok, akik vették a fáradtságot és a Bibliájukat, hogy 
megfejtsék a múlt havi rejtvényeket. A helyes megol-
dások a következők: 

nagy iskolások: Ki mondta kinek? 
 
1. a 12 éves Jézus a szüleinek 
2. Pál írta a galátáknak 
3. Jézus az édesanyjának 
4. Agrippa király Pálnak 
5. Jézus Nátánaelnek 
6. Pál Timóteusnak 
7. Erzsébet Máriának 
8. Pál Troászban, az ottani gyüleke-

zetnek 
9. Pál a hajóutasoknak 
10. Péter Jézusnak 

Tudjuk, hogy nehéz volt ez a rejtvény, éppen ezért 
büszkék vagyunk rátok, hogy mégis megoldottátok. 
 

kisiskolások: 1. bárányfelhő 
 2. a jeruzsálemi templom 
 3. Salamon 

óvodások: színezés, Márdokeus és Ahasvérus 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Ádány Balázs 
Ádány Rebeka 
Ádány Szilvia 
Boda Gábriel 
Boda Péter 
Ifj. Uri Imre 
Uri Benjamin 
Zsigovics Benjámin és 
Zsigovics Virág 

Most pedig következzenek az új rejtvények, 
amelyeket Isten előtti jó lelkiismerettel és éppen csak 
szükséges szülői segédlettel oldjatok meg. A helyes 
megfejtéseket március 26-ig dobjátok be a szokásos 
piros dobozba. 

Jó munkát kívánunk, Isten áldásával! 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Talán most kicsit könnyebb lesz ez a rejtvény, és ha továbbra is jól forgatjátok az agytekervényeiteket és a Bibliá-
tokat, valamint egy kis szülői segítséget is igénybe vesztek, ismét sikerül rájönni, hogy: 
 

Ki mondta kinek? 

(Ószövetség) 
 

1. „Hadd menjek, kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek…” 
2. „Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló…”  
3. „Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el?” 
4. „Szólj, mert hallja a te szolgád! 
5. „Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt 

az ő bélpoklosságából.”  
6. „…Legyen kérlek szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.”  
7. „..a mi Istenünk … ki tud minket szabadítani, … de ha nem tenné is…”  
8. „Ne nyújtsd ki a kezedet a gyermekre és ne bántsd őt…”  

 
A megfejtéseket írjátok le egy papírra, a neveteket se felejtsétek le, utána vár titeket a piros doboz! 
 
 
Kisiskolások (7-11 év): 
 
Most egy betűrejtvényt kell megfejteni. Ha ügyesek vagytok, és a Bibliát is figyelmesen olvassátok, akkor 
anyuéknak csak egy kicsit kell segíteniük, és máris sikerül kitölteni a sorokat. A helyes megfejtés a vastag keretben 
található. A kivágott rejtvényre ne felejtsétek ráírni a neveteket, úgy dobjátok be a piros dobozba! 
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Kain testvére volt   

                   
Próféta, akinek siralmait is olvashatjuk 

                
Az ő szőlőjét vette el Aháb király 

                  
Ezen a helyen feszítették keresztre az Úr Jézust 

                 
Próféta, akit nem ettek meg az oroszlánok 

                   
Akit az Úr Jézus helyett engedtek szabadon 

 
 
 
Óvodások: 
 
A bibliakö-
rön 
Nehémiás 
könyve 
alapján is-
merkedtek 
Izráel nép-
ének törté-
netéből, a 
jeruzsálemi 
templom új-
jáépítésével. 
Ezt ábrázol-
ja az új rajz.  
 
Ha elkészül-
tetek a szí-
nezéssel, 
kérjétek 
meg anyut 
vagy aput, 
hogy írja rá 
a neveteket, 
és dobjátok 
be a piros 
dobozba. 

 

 
 
 

Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a márciusi születésnaposokat! 
 

Ádány Anna (márc. 4.), Bóra Eszter (márc. 6.), Almási Rubina (márc. 8.), Zsigovics Virág 
(márc. 9.), Ádány Balázs (márc. 11.), Ádány Rebeka (márc. 12.) 

Szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 
 

Szeretettel köszöntjük 
márciusban született 

testvéreinket! 

Baranyai Jánosné (márc. 1. 
Kőszegi Józsefné (márc. 10.) 
Erdő Zoltán (márc. 12.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
Ádány Noémi (márc. 14.) 
dr. Novák Péterné (márc. 15.) 
Pomázi Lászlóné (márc. 20.) 
Fábián Dávid (márc. 22.) 

 

„Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek?” 
(Zsoltárok 27:1/b). 

Az Úr erejében élhettek a bennetek lakó Krisztus ál-
tal. A világ nyomása és ereje nem tud legyőzni, mert 
bennetek van a nagyobb erő. Tanuljátok meg átadni 
az irányítást az Úrnak, akitől megkapjátok azt a ké-
pességet, hogy használjátok a Tőle jövő erőt és böl-
csességet, így le tudjátok győzni félelmeiteket. Kí-
vánjuk, hogy ezt hittel tegyétek, és akkor nem fog-
tok megszégyenülni! 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

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

a hónap 3. vasárnapja 
− Csütörtök: 18:30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: ifjúsági óra 
 

Programajánló 

- Március 25. szombat 18 óra 
a Vox Nova Férfikar 
jótékonysági hangversenye a 
Wesselényi u-i imaházban 

- Április 9. vasárnap 18 óra 
A Központi Énekkar szolgá-
lata a kelenföldi református 
templomban: Bach: János 
passió 

- Ifjúsági istentiszteletek: 
keddenként este 6 órától a Nap 
utcai imaházban 

03.07.: Kapcsolatok tisztasága 
(Meláth Attila) 

03.14.: Imádság (Papp János) 

03.21.: Isten munkája az éle-
tedben (Rácz Lajos) 

03.28.: Isten munkája az egy-
házban (dr. Mészáros Kálmán) 

04.04.: Isten munkája a világon 
(Szenczy Sándor) 

04.11.: Életbiztosítás – üdvbiz-
tosítás (Varga György) 

TV-MŰSOR 
- Március 20. hétfő 19 óra: 

PAX Tv, Békesség Hírnöke. 
Baptista magazinműsor 
Másnap de. 9.00 ismétlés. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
- Március 24. péntek 13.30:  

Magazinműsor 

- Április 9. vasárnap 10.00: 
Rádiós istentisztelet közvetí-
tése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betegeink 

özv. Bocska Istvánné 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar és felesége, 
Erzsi néni 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kis Józsefné 
özv. Láda Sándorné 
özv. Orbán Kálmánné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrösi 
Szeretetház) 

„Az Úr minden ösvénye szeretet és 
hűség azoknak, akik megtartják 
szövetségét és intelmeit.” (Zsoltá-
rok 25:10). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza. Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 

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

Krisztus megváltása miatt felbecsülhetetlen értékű új teremtés vagyok. 
Isten mélységesen szeret, tökéletesen megbocsátott, teljességgel gyönyörködik ben-
nem, mindenestül elfogadott. Abszolút tökéletesnek lát Krisztusban. 
Amikor az életem az új krisztusi identitásomat mutatja, olyankor szilárd és egyedi vagyok. 
Isten eredetinek alkotott, egy afféle igazi valakinek!  (Robert McGee) 

És te kinek azonosítod magad? 
Átélted már, hogy jó magányos harcosként azonosítottad magad, és egyszer csak 
házasságot kötöttél? 
Hogy jó házastársként azonosítottad magad, és egyszer csak a párod elha-
gyott/hazahívta őt az Úr? 
Hogy jó munkatársnak azonosítottad magad, és egyszer csak elvesztetted az állásodat? 
Hogy jó szülőnek azonosítottad magad, és egyszer csak kirepültek a gyerekeid? 
Hogy jó gyereknek tartottad magad, és egyszer csak felnőttél? 
Hogy jó kereszténynek azonosítottad magad, és egyszer csak összeomlott min-
den, valamely megbocsáthatatlannak látszó vétked miatt? 

Ha a fenti un. identitás-válságok valamelyike ért, vagy épp’ ilyenben szenvedsz, 
akkor ideje, hogy (újra) megtaláld, átéld krisztusi identitásodat. − A fenti témá-
val foglalkozó kiscsoportos foglalkozás indításának szükségességét szeretném 
felmérni. Ha el tudod magad kötelezni egy kéthetente találkozó kiscsoportban 
való hűséges részvételre, akkor jelentkezz! (Tóth Péter) 


