
 

Manna 
   

III. évf. 11. szám       A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. november
 

 

 

Igehallgatás 
Kenyérként add, Uram, örök Igédet, 
míg bennem a kenyérharc elpihen! 
Tudom, szavad most épp nekem izen. 
Tegyen raboddá, mint igaz igézet! 

Élet legyen bennem, ne csak idézet! 
Ne bosszantson, ha éle eltalál, 
s ne örvendjek, ha épp másra áll, 
ne untasson, ha újra jóra késztet! 

Adj hozzá mindig jól halló fület, 
ha engem szólít, ne legyek süket, 
szerinte élnem az én érdekem! 

Igéd nélkül nem volt, nincs, s nem lesz élet! 
Ez ad neki roppant jelentőséget. 
Ezért hallgatlak most: beszélj velem! 

Balog Miklós 

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem!” 
A Biblia-vasárnap (nov. 25.) alkalmára 

 
„Mit jelent számomra a Biblia?” – Tehetjük fel önma-
gunk számára életünk egyik legfontosabb kérdését, 
amelynek eldöntése, a válasz megfogalmazása sorsdöntő 
nemcsak a túlvilági, hanem a földi létünk számára is. 

A Biblia jelentősége felmérhetetlen, mivel tartalma 
alapján az egyetlen hiteles forrás az ember számára a lát-
hatatlan mennyei világról. Létrejötte Isten ihletésére tör-
tént, azért, hogy egyrészt hírt adjon a láthatatlan szellemi 
világról, másrészt hogy az ember megismerje a Teremtő 
reá vonatkozó akaratát. 

Mindezek felismerése tükröződik az elnevezésben is: 
Biblia, Könyvek Könyve, Szentírás, Isten Igéje. Két fő 
részből áll, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Míg az 
Ószövetség az Izráellel kötött szövetséget örökíti meg, ad-
dig az Újszövetség Jézus életéről, tanításairól, az apostoli 
tanításokról és az őskeresztény közösségről tartalmaz hír-
adást. 

Az Ószövetség könyvei a Kr.e. II. évezredtől a Kr. e. 
IV. századig, míg az Újszövetség könyvei a Kr. u. I. szá-
zadban keletkeztek. Mintegy negyven különböző rangú, 
műveltségű, képzettségű, foglalkozású személy írta Isten 
Szentlelke ihletése alapján. Az első nyomtatott bibliaki-
adások a XV. században készültek (Gutenberg); a szöveg 
felosztása számozott fejezetekre és versekre már a korábbi 
századokban megtörtént. A fejezetek tartalmilag elkülönü-
lő nagyobb egységeket foglalnak magukba, a versek a 

könnyebb megértést, a visszakereshetőséget, és a hivatko-
zásokat könnyítik meg. 

A Biblia a legtöbbször és a legtöbb nyelvre lefordított, 
a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért 
könyv, eljutott Földünk minden országába. Hazánkban 
legismertebb a Károli Gáspár (protestáns) és Káldi 
György (katolikus) nevéhez fűződő Biblia-fordítás. A pa-
píralapon kiadott kötetek mellett elektronikus formában is 
elérhető a Biblia a www.biblia.hu  internetes címen. Itt 
nemcsak a különböző fordítások szövege, hanem szó- és 
fogalomkereső program is található, amely megkönnyíti az 
egyes fogalmak, igehelyek megkeresését, értelmezését. 

Mindezeken túl még sok érdekességet lehetne írni a 
Bibliáról. Biztosan sokak érdeklődését felkeltenék azok a 
bizonyítékok, amelyek igazolják a Biblia hitelességét. A 
statisztikát kedvelők szívesen olvasnának arról, hogy hány 
részből, versből, szóból áll a Biblia, mi található a köze-
pén, hány nyelvre fordították le, stb. Úgy gondolom, hogy 
mindezek mellett a legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent 
számunkra a Biblia, mi a szerepe az életünkben. Amikor 
erre a kérdésre keresünk választ, legalább három területet 
érdemes megvizsgálni: miként kezelem, mennyit olvasom, 
miért olvasom sorait. 
Miként kezelem a Bibliát? 
A tárolás helye, módja még a külső személő számára is ki-
fejezi tiszteletét, értékelését. Talán még ma is tapasztalható 
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több lakásban, hogy a Biblia az asztal közepén, kiemelt he-
lyen van, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szava határozza 
meg az itt lakók életét. Természetesen a lomtárban poroso-
dó, a könyvespolc aljára tett könyv, a nadrág farzsebéből 
előhúzott példány, a szamárfüles, a kisgyerekek által össze-
firkált, eltépett oldalak nem sok tiszteletről árulkodnak. 
Mennyit olvasom a Bibliát?  
Jó kérdés ez, hiszen nem elég óvni, vigyázni erre a könyv-
re, ugyanis ez önmagában semmit nem ér a kijelentett 
igazságok megismerése nélkül. Nincs szabály arra, hogy 
mikor és mennyit kell olvasni az Igét. Naponta, reggel, es-
te, legalább fél órát?  Melyik részt? Fontos kérdések ezek, 
amelyre egyénenként kell választ találni. Az időráfordítás 
viszont mindenképpen jelzi, hogy mennyire értékeli valaki 
Isten szavát. A tapasztalat az, hogy minél jobban érdekel 
valakit Isten akarata, annál többet veszi kezébe a Bibliát. 

Az olvasás elhanyagolása, mellőzése a lelki élet lanyhulá-
sát jelzi. 
Miért olvasom a Bibliát?  
Nem mindegy, mi az oka annak, hogy kezébe veszi valaki 
a Bibliát. Ez történhet megszokásból, mert erre tanítottak, 
mert ennek hiányában az esti lefekvéskor a lelkiismeret 
háborogna, vagy tudományos érdeklődésből, kritikai meg-
fontolásból, stb. De azért is, mert szeretném megismerni 
életemre, indulataimra, problémáimra, döntéseimre Isten 
válaszát. Úgy, ahogy Jakab apostol levelében olvassuk: 
„De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg-
marad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cseleke-
det követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” 

Segítsen a mi Urunk arra, hogy szavai, az Ige első he-
lyen legyen az életünkben! 

Gulyás Jenő presbiter 
 

MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

„Uram, kihez mennénk?” 
 

16 éves voltam, amikor az élet nagy 
kérdései engem is foglalkoztatni 
kezdtek. A kollégiumban, ahol a 
szakközépiskolás évek alatt laktam, 
kaptam egy könyvet, amiben 
halálközeli élményeiket osztották 
meg az emberek. Akkor kezdtem el 
azon gondolkozni, hogy valaminek 
kell lennie ezen az életen túl. Indiai 

vallási témájú könyveket olvastam, amelyek által el 
tudtam fogadni Isten létezését. Elhatároztam, hogy azon az 
úton fogok járni, amiket azokban a könyvekben olvastam. 
Egy ideig vegetáriánus voltam, imaláncot készítettem, 
amely a rózsafüzérhez hasonlított, hogy az általam elmon-
dott mantrákat tudjam számolni. Egy idő után viszont azt 
éreztem, hogy nekem nem ezt az utat kell járnom. 

A technikumban volt egy hívő tanárunk. Sokat beszél-
gettem vele, és templomba is kezdtem járni. Nagyon tet-
szett a templom és a misék, de egy idő múlva felvetődött 
bennem, hogy az életem nem változott meg, valamit hiá-
nyoltam. Nem tudtam, hogy nem valami, hanem valaki, 
Jézus Krisztus és a megtérés hiányzik az életemből. Az 
időtájt vettem magamnak egy nagy Bibliát, amit szívesen 
olvasgattam. 

17 éves voltam már akkor és egy keresztyénnek mon-
dott könyvet kaptam, amely viszont nagyon megzavart. 
Adventista könyv volt, és nem értettem, hogy miért a 
szombatnapot kell megtartani, és azt sem, hogy bizonyos 
ételeket nem lehet megenni. Sok új kérdést vetett fel ez 
bennem. Például azt, hogy ezektől függne az Istennel való 
kapcsolatom? Éreztem, hogy egy lelkipásztorral kellene 
megbeszélnem a kérdéseimet. 

A szülővárosomban egy evangélizációt tartottak, ame-
lyet a helyi baptista gyülekezet szervezett. Az akkori kis-
kunhalasi lelkipásztor, Szegedi Tivadar egy nagyon szép 

cikket írt, amelyben az evangélizációra és a gyülekezetbe 
hívta az embereket. 

Annak a cikknek a hatására mentem el a gyülekezetbe. 
Sokat jelentett, hogy nagyon kedvesek voltak az emberek 
és Szegedi testvérrel is tudtam beszélni. Megbeszéltük, 
hogy minden hétvégén, amikor otthon vagyok, elmehetek 
hozzá beszélgetni. A vele való beszélgetések segítettek 
megérteni azt, hogy a szombatnap, meg az ételek kérdése 
mind másodlagos dolog. 

Ő érttette meg velem, hogy Jézus Krisztusra, mint 
Megváltómra van szükségem. Az evangélium lényege az, 
hogy bűnös vagyok, de Isten elküldte az Ő Fiát, hogy 
megmentsen. 

Néhány hónappal később volt egy evangélizáció, és 
akkor tudtam tudatosan dönteni. Itt döbbentem rá arra, 
hogy lehetőségem van a megváltozásra. Átvitt értelemben 
magyarázták meg azt a közmondást, hogy „Kutyából nem 
lesz szalonna.”. Ez csak Isten segítségével történhet meg. 
Addigra már tisztában voltam az evangélium lényegével, 
és ez volt az a pont, hogy szerettem volna én is megvál-
tozni, megtérni, hogy a régi életemet elfelejtve, újat kezd-
hessek. 

Nem sokkal megtérésem után bemerítéssel is megpe-
csételtem döntésemet. 

Azóta sem bántam meg a döntésemet, noha voltak ne-
hézségeim, néha a hitemmel kapcsolatban is, de az alábbi 
ige engem is megerősített: 

„Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és 
nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenket-
tőtől: „Vajon ti is el akartok menni?” Simon Péter így fe-
lelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje” 
(Jn 6:66-68). 

Bóra Zoltán 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

Személyes érintettség miatt nagyon nehéz most egy frappáns bevezetővel előrukkolnom, főleg, hogy az alábbiakban bemuta-
tandó Nagy János diakónus testvér még ezt is lektorálni fogja. ☺ Talán elég lesz egy egyszerű mondat, hiszen ebben olyan 
sok minden benne van. Érző lelkület, odafigyelés, odaszánás, áldozathozatal, öröm, lelkesedés, türelem, intés, jóindulat, el-
kötelezettség, elengedés. Tehát: én 1991-ben János és Zsuzsa lélekmentő munkájaként tértem meg. Köszönöm. 

 
– Kérlek, beszélj arról, hogy milyen 
családba születtél, kik voltak szüleid, 
testvéreid? 

Élő hitű baptista családban szület-
tem 1953. június 13-án, Hajdúbö-
szörményben, szüleim harmadik 
gyermekeként. Édesapám, Nagy János 
ekkor még tanító a helyi általános is-
kolában, édesanyám, Kolozs Ilona, a 

baptista gyülekezet lelkipásztorának, Kolozs Józsefnek 
(1879–1962) a leánya. Egy éves voltam, amikor édesapám 
Istentől való elhivatásában megbizonyosodva, lelkipászto-
ri szolgálatot vállalt. 1955 januárjában a kondorosi gyüle-
kezet meghívására a békés megyei községbe költöztünk. 
Az első évekből nincs túl sok emlékem, s a legnevezete-
sebbet is szüleim elbeszéléséből tudom. Másfél hónapos 
lehettem, amikor szamárköhögésben (pertussis) megbete-
gedtem. Akkor még nem volt ellene oltás, vagy pedig még 
nem volt kötelező, mint ma (DiPerTe-oltás), arról nem is 
beszélve, hogy napjaink gyakorlata szerint három hónapos 
korban adják az első adagot. Mindenki csodálkozására, 
nem fulladtam meg a köhögő-rohamokban. Az orvos sze-
rint erős szervezetemnek volt köszönhető életben maradá-
som. Szüleim persze tudták, s én is bizonyos vagyok ab-
ban, hogy a mennyei Atya őrzött meg, mert még célja volt 
életemmel. Még egy adalék a korai időszakhoz: 3 éves ko-
romig nem voltam hajlandó beszélni. Szüleim elvittek az 
orvoshoz, aki egy alapos vizsgálat után közölte: Nincs ok 
az aggódásra, ez a fiú még fog eleget beszélni! És lőn…!  

1957-ben a két angyalföldi (a Váci úti és a Jász utcai) 
gyülekezet meghívta lelkipásztorának édesapámat, aki 
igent mondott. Ennek éppen ötven éve! Így a fővárosba 
költöztünk, a Váci úti imaház melletti lakásba, ahol egy 
évig gyakorlatilag társbérletben éltünk. Ekkor született 
meg Ágnes húgom. Itt említem meg, hogy négyen va-
gyunk testvérek, két nővérem: Ibolya és Ilona, és húgom: 
Ágnes. 1958-ban a két kis angyalföldi gyülekezet egyesült: 
a Jász utcai hívők ettől kezdve a Váci úti imaházba jártak 
(a taglétszám így érte el a 60-at), a Jász utcai imatermet 
pedig átalakították lelkipásztor-lakássá, ahová még abban 
az évben beköltöztünk. 

– Hogyan teltek gyermek- és iskolás éveid? 
1959-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Mautner 

Sándor utcai általános iskolában, s a nyolc év alatt általá-
ban jó eredményeket értem el. Kedvenc tantárgyaim a 
földrajz és a történelem voltak, de a magyar nyelv és iro-
dalom rejtelmei sem riasztottak meg. Nagyon szerettem 
olvasni, elsősorban a történelmi regényeket, útleírásokat, 
életrajzokat és vadásznaplókat faltam, de nagyon érdekelt 
az emberiség jövőbeli sorsával foglalkozó tudományos és 
fantasztikus irodalom is. Édesapám jó érzékkel időnként 
kiválasztott számomra gazdag könyvtárából egy-egy 

evangéliumi szellemiségű könyvet elolvasásra, ellensú-
lyozva bennem a világi könyvek hatását. Amikor édes-
apám a Baptista Teológiai Szeminárium igazgatója volt 
(1962–65), vizsgaidőszakban gyakran bementem vele a 
rózsadombi épületbe, és kedvtelve búvárkodtam az intéz-
mény gazdag könyvtárában. Az is előfordult, hogy gye-
rekként elkísértem édesapámat és a hallgatókat egy-egy 
Teológus-napra, pl. jól emlékszem egy dömsödi „hajóki-
rándulásra”… Ugyanakkor nagyon szerettem focizni, s 
nagy mozgásigényünknek osztálytársaimmal hol a közeli 
Vasas-pályán, hol elhagyott grundokon vagy éppen az ut-
cán tettünk eleget (akkor még sokkal kevesebb autó volt 
forgalomban). 

Az iskolában tudatosan nem léptem be sem a kisdobo-
sok, sem az úttörők közé. Úgy éreztem, hogy lelkipásztor-
fiúként nem szabad belépnem a kommunista mozgalom 
előszobáiba. A dolog pikantériája, hogy én lettem – mint 
legjobban tanuló és legjobb magaviseletű diák – a nem út-
törők padsorának (a Hunyady János brigád) vezetője, és 
ugyanúgy minden harmadik héten az egész osztályért fele-
lős voltam, mint a két őrsvezető… Az ún. „Ratkó-
korszak” gyermeke vagyok, amiből következik, hogy 
mindig nagy létszámú osztályba jártam: volt olyan év, 
hogy 42 tanuló zsúfolódott össze a padokban. Nem emlék-
szem rá azonban, hogy emiatt boldogtalannak éreztük vol-
na magunkat! Az 1960-as években nehéz körülmények 
között, egyszerűen éltünk. Amikor mi, gyermekek már na-
gyobbak voltunk, Édesanyám megpróbált elhelyezkedni a 
környékbeli gyárakban, üzemekben, de ha sikerült is, mint 
lelkészfeleséget (a „klerikális reakció” képviselőjét) sehol 
nem tűrték sokáig a gyanakvó párttitkárok. Végül 
KÖZÉRT- és gyógyszertári pénztárosként sikerült meg-
szereznie a minimális nyugdíjhoz szükséges 10 évi mun-
kaviszonyt. 

Középiskolai tanulmányokat a VI. kerületi Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban folytattam 1967–1971-ig. Patinás 
gimnázium, vérbeli pedagógusokkal, ahol szigorú rend és 
fegyelem uralkodott. Ennek következtében jócskán vissza-
esett a tanulmányi átlagom az első évben, de a második 
évben sikerült elérnem a négyes szintet, harmadikban pe-
dig további négy tizedet javítva stabilizáltam teljesítmé-
nyemet, s ezt a negyedik osztályban is megtartottam, végül 
hasonló eredménnyel tettem le az érettségi vizsgát. 

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

Az angyalföldi gyülekezetben is sok korombeli gyerek 
volt, nagy létszámú bibliakörben folyt a vasárnapi iskolai 
tanítás: a bibliai történetek, az aranymondások és az éne-
kek elsajátítása (ez utóbbiakat elsősorban a Gyermekek 
Öröméből). Karácsonykor, Anyák napján és a bibliaköri 
évzárón mindig a gyermeksereg adta az istentiszteleti 
szolgálatok javát. A gyülekezet történetéhez hozzátartozik, 
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és a gyermekek nagy számát magyarázza az 1960-as 
években végbement társadalmi változás gyülekezeti lecsa-
pódása: Szabolcs-Szatmár megyéből sokan felköltöztek a 
jobb megélhetés reményében a fővárosi agglomeráció fal-
vaiba: a baptista hívők közül elsősorban Tarpáról, 
Cigándról, Csarodáról, Gelénesről, Panyoláról érkeztek 
népes családok Budakalászra, Pomázra és Ürömre, s ők az 
angyalföldi gyülekezetben találtak lelki otthonra. Vasár-
nap délelőttönként Budakalászon és Ürömön is tartottunk 
istentiszteletet, délután viszont „szent összegyülekezést” 
tartottunk a Váci úti imaházban, amelyben akkor még 
megvolt a fából ácsolt karzat. Az odaköltözésekkel, majd a 
felnövekvő fiatalok megtérésével az angyalföldi gyüleke-
zet az 1970-es évek közepén elérte a 120 fős taglétszámot. 

A gyülekezetben a velem együtt felnövő korosztály 
népes ifjúsági bibliakört alkotott. A hetenkénti alkalmakat 
Édesapám, és az évenként cserélődő teológiai hallgatók 
vezették le. Már nem emlékszem arra, hogy ifjúsági éne-
keinket (amelyek némelyike ma már az új gyülekezeti 
énekeskönyvbe is bebocsátást nyert) mikor kísértük elő-
ször gitárral – talán 1969–1970 körül… . 

– Megtérésed is itt az angyalföldi gyülekezetben tör-
tént? 

Igen, erre az időszakra esik megtérésem. 16 éves vol-
tam, amikor rám nehezedett bűneim súlya, és tudtam, 
hogy Jézus Krisztus nélkül elkárhozom! Felkiáltottam 
hozzá, s behívtam a szívembe, hogy megtisztítson és meg-
igazítson. Boldogan éltem át az újjászületés csodáját, s az 
üdvösség bizonyosságával indultam el a szolgálat útján. 
1969. október 19-én, a kispesti gyülekezetben merítkeztem 
be ötödmagammal. Az ünnepi istentisztelet érdekessége az 
volt, hogy együtt szolgált a „három Nagy-fiú”: Édesapám, 
aki az igét hirdette és két nagybátyám, Dr. Nagy József, a 
házigazda kispesti gyülekezet lelkipásztora, és Nagy Sán-
dor pestlőrinci lelkipásztor, aki bemerített minket. Nagyon 
hálás vagyok az Úrnak, hogy ők hárman mondtak áldó 
imát felettem. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután gyüle-
kezeti tag lettél? 

Ugyanebben az évben, 1969-ben léptem be az énekkar 
basszus szólamába, ahol hamar megtaláltam a helyemet az 
idősebb énekesek között. Ezt nagymértékben elősegítette a 
heti két énekóra: Angyalföldön nemcsak csütörtökön, ha-
nem vasárnap este is ottmaradtunk énekgyakorlásra. Uno-
kanővérem, Lukács Edit karvezetői ténykedése nyomán 
nagy léptekkel haladtunk előre az 1968 karácsonyán meg-
jelent Evangéliumi vegyeskarok énekeinek elsajátításában. 
A szebbnél szebb régi és új éneket vasárnap délelőtt, és a 
délutáni szolgálatok keretében adtuk elő, amikor versek és 
bizonyságtételek is elhangzottak a gyülekezet épülésére. A 
fiatalok élen jártak ezekben a szolgálatokban, de az idősek 
sem tétlenkedtek. A gyülekezet tagjaiból 8–9 szolgáló 
csoportot szerveztünk, mindegyikben voltak fiatalok, kö-
zépkorúak és idősebbek egyaránt. Minden csoportnak volt 
egy vezetője, aki az alapige ismeretében előkészítette a 
szolgálatokat, és összekötő szövegről is gondoskodott.  

1971 őszén az ifjúsági bibliakör is fontos állomásához 
érkezett. A gyülekezet vezetősége úgy látta jónak, hogy a 
mintegy 35 fős fiatalság a maga köréből válasszon lelki 

vezetőket. A titkos szavazás eredményeként engem aján-
dékoztak meg bizalmukkal a fiatalok. Remegő szívvel fo-
gadtam el a megbízatást, s mivel úgy éreztem, hogy egye-
dül kevés vagyok, a szavazatszámban utánam következő 
három fiút is bevontam a szolgálatba. Így négyen, a fel-
adatokat megosztva szerveztük az ifjúság életét és szolgá-
latát. A bibliaórákra nemegyszer hívtunk előadókat, akik a 
fiatalokat foglalkoztató témákban adtak tanítást. Az ének-
karral együtt minden évben legalább egyszer, de nemrit-
kán kétszer is tettünk látogatást (vidékre kétnaposat) bap-
tista gyülekezetekbe. Cáfolom azt a rendszerváltás óta el-
terjedt mítoszt, hogy akkoriban nem lehetett evangélizálni! 
Persze, nem vertük nagydobra, hogy mire készülünk, de 
személyesen hívogattunk. Rendszeresen rendeztünk 
evangélizációs sorozatokat és hitmélyítőket; még ma is 
élénken emlékszem néhány nálunk szolgáló lelkipásztorra: 
Sáhó Miklós, Háló Gyula, Pócsik Béla és Marsal János 
testvérekre. Óhatatlanul felmerül bennem a kérdés, hogy 
ma, a rendszerváltás után 17 évvel miért nem élünk a tel-
jes vallásszabadság adta lehetőségekkel, és miért nem tar-
tunk evangélizációs és hitmélyítő sorozatokat?! 

Miután leérettségiztem, a szavalásból és a szolgálat-
előkészítésből én is kivettem a részem, és az imaóra-
vezetők sorába léphettem. 

– Milyen szakmát tanultál? Hogyan kezdődött munka-
helyi életed? 

Érettségi után az ELTE földrajz-olasz szakára jelent-
keztem, de nem vettek fel. Hogy a sikertelen egyetemi fel-
vételi mennyire tulajdonítható a baptista lelkipásztor édes-
apa miatti gáncsoskodásnak, és annak, hogy nem voltam 
KISZ-tag, máig nem tudom. Az Úr másfelé, kerülőúton 
vezetett és engedte megvalósulni gyermekkori álmomat, 
hogy térképész legyek! Ősszel a Kartográfiai Vállalathoz 
kerültem, ahol előbb elvégeztem egy három hónapos tér-
képrajzolói tanfolyamot, s ilyen minőségben dolgoztam 
egy évig a Bosnyák téren. 1972-ben a vállalaton belül el-
indítottak egy kétéves Térképtervezői tanfolyamot, ame-
lyen a vállalati szakemberek mellett az egyetem Térképtu-
dományi tanszék professzorai is tanítottak minket, har-
minc diákot. Munkaviszonyban, havi fizetésért nappali 
képzésben részesültünk. Az oklevél elnyerése után térkép-
tervezőként dolgoztam a cég 2. sz. Geokartográfiai Szer-
kesztő Osztályán, ahol exportra készítettünk autótérképe-
ket és városkalauzokat. 

Ezután az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetben 
dolgoztam (a Terror Háza melletti épületben) mint térkép-
rajzoló és nyomdász – ugyanis közben, 1978-ban levele-
zőn nyomdász szakérettségit szereztem. 

– Hogyan vezetett Isten téged a párválasztásban? 
1971 őszén ismertem meg feleségemet, Szolláth Zsu-

zsannát, aki Csengődről érkezett a fővárosba, hogy el-
kezdje tanulmányait az Ápolónőképző Iskolában, és hívő 
lányként bekapcsolódott a Váci úti gyülekezet és ifjúság 
életébe. Hogy hogyan nyertem bizonyosságot arról, hogy 
Zsuzsa lesz az én hitvestársam? Édesapám tanácsára már 
18 éves koromban elkezdtem imádkozni, hogy az Úr mu-
tassa meg, kit rendel mellém. A személyre szóló útmuta-
tást kétrészes, folytatásos álomban adta meg nekem Isten. 
Bár bizonyosságom volt, bátortalanságom miatt csak két 
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évvel később, 1973 őszén kezdtem udvarolni Zsuzsának. 
Közeledésem kedvező fogadtatásra talált nála. Igyekez-
tünk minél többször találkozni, sokat beszélgetni és kirán-
dulni. Az eljegyzést Csengődön tartottuk 1974. november 
12-én. A menyegzőre a Váci úti imaházban került sor 
1975. április 26-án. A zsúfolásig megtelt kápolnában Dr. 
Nagy József lelkipásztor adott igei útravalót: hangsúlyozta, 
hogy Káleb, amikor a leánya, Aksza férjhez ment, nem-
csak mezőt ajándékozott neki, hanem a Felső-forrásokat és 
az Alsó-forrásokat is. Így nekünk is mindig igényelnünk 
kell Istentől a mennyei és földi áldásokat. 

– Hogyan indult közös életetek, és ez hogyan változott 
az évek során? 

Házasságunk első négy évében szüleimnél laktunk, a 
Jász utcai lelkészlakás egyik szobájában. 1977-ben meg-
született első gyermekünk, Péter, akinél már másfél éves 
korában megmutatkozott remek rajzkészsége és az autók 
iránti érdeklődése. 1979-ben Őrbottyánba költöztünk 
Huszti Zsigmond testvérék épülő családi házába. Elbú-
csúztunk a szülői háztól, az angyalföldi gyülekezettől, és 
tulajdonképpen ekkor kezdődött önálló családi életünk. 
Azonnal bekapcsolódtunk az őrbottyáni gyülekezet életé-
be. Soha nem felejtjük el, hogy milyen szeretettel fogadtak 
és vettek körül minket a testvérek. Zsuzsával egyszerre 
láttuk meg, hogy a sok gyermekkel senki nem foglalkozik 
a gyülekezetben, és mindketten indítást éreztünk arra, 
hogy enyhítsünk a lelki szükségen. Juhász János nyug. 
lelkipásztor testvérrel és az elöljárósággal (amelynek aztán 
én is tagja lettem) megbeszélve, megszerveztük a vasárna-
pi iskolát, Zsuzsa az óvodáskorúaknak, én pedig az alsó 
tagozatos iskolásoknak tartottam bibliaköri foglalkozást. 
Az énektanulást sem hanyagoltuk el, sok szép éneket sajá-
títottak el a gyermekek, amiket aztán ünnepélyeken elő is 
adtunk. Ebben az időszakban, 1980-ban született második 
fiúnk, Gergely. Én vonattal ingáztam Őrbottyán és a fővá-
ros között, Zsuzsa pedig otthon volt GYES-en a két fiúnk-
kal. Nekik a ház udvara kiváló terepet nyújtott a játékra, a 
kert pedig nekünk adott zöldséget-gyümölcsöt a konyhára.  

– Ezután következett a budai gyülekezetben végzett 
gondnoki szolgálat. Milyen út vezetett ide? 

1982-ben jelentkeztünk egy Békehírnökben elhelyezett 
hirdetésre, amelyben a budai gyülekezet főállású ház-
gondnokot keresett. Isten vezetéseként vettük az apróhir-
detést. Dr. Szakács Imre lelkipásztor testvér és az Elöljá-
róság minket választott ki a szolgálatra. Így költöztünk fel 
az Alsóhegy utcába (éppen 25 éve!), és lettünk a budai 
gyülekezet tagjai. A gondnoki szolgálat nem volt könnyű, 
kezdetben még egy kazánfűtői tanfolyamot is el kellett vé-
geznem, de sikerült beilleszkednünk, és a testvérekkel is 
megtaláltuk a közös hangot. 

1983-ban Zsuzsa hat évi otthon tartózkodás után visz-
szament az egészségügybe, s azóta fogászati szakasszisz-
tensként dolgozik mindmáig. Ezért én vállaltam főállásban 
a házgondnoki teendőket (ez teljesítendő feltétel volt), de 
persze sok mindent együtt csináltunk a gyülekezeti házban 
és a ház körül. 

– Hogyan sikerült bekapcsolódnotok a helyi szolgála-
tokba? 

A gyülekezeti szolgálatból is egyre inkább kivettük a 
részünket. Én beléptem az énekkar basszus szólamába, 
ahol az Úr kegyelméből még ma is szolgálhatok vasárnap-
ról vasárnapra. Éppen abban az évben történt, hogy Bányai 
Jenő testvér nyugalomba vonulása miatt a budai gyüleke-
zet külső karmestert hívott Lukács Edit személyében, aki 
így ismét karmesterem lett a következő tíz év során. Ima-
óra-vezetői szolgálatot, vasárnap délutáni szolgálatszerve-
zést és költeménymondást is vállaltam az ezt követő idő-
szakban. 1985-től kezdve végzek igehirdetői szolgálatot a 
budai gyülekezetben, de prédikálásra a 80-as évek máso-
dik felében a székesfehérvári körzet állomásain (Seregé-

Feleségem, Szolláth Zsuzsanna 1952. augusztus 13-
án, Szabadszálláson, baptista hívő földműves családban 
született. Négyen voltak testvérek. Az ott felnövekvő 
gyerekeknek a kiskunsági tanyavilág tágas szabadsága a 
Kígyós-ér partján rengeteg lehetőséget adott a játékra, 
ami persze nem jelentette azt, hogy ne kellett volna se-
gíteni a gazdaságban és a háztartásban. Zsuzsa már 12 
évesen főzött a családnak, hisz szülei gyakran reggeltől 
estig kint dolgoztak a földeken. Körzetileg az öt-hat hí-
vő család a dömsödi gyülekezethez tartozott. Lázi Sán-
dor lelkipásztor testvér járt ki hozzájuk, az istentisztele-
teket gyakran a Szolláth-házban tartották meg. Egyéb-
ként Zsuzsa anyai dédszüleit, a dabi Varsányi Istvánt és 
a derecskei Gyökeres Zsófiát Kornya bácsi „hozta ösz-
sze” (akkor még nem volt könnyű hívő társat találni!). 
Történetüket megírta Kirner A. Bertalan, és a kétrészes 
sztori megjelent a Békehírnök 1940-es évfolyamában, 
de elolvasható az 1996. éviben is. Zsuzsa nagyapja, Ko-
vács Gábor 35 éven át szolgált vasárnapi iskolai tanító-
ként. Apai ágon a Szolláth nagymama volt az első bap-
tista hívő, akit aztán követett Zsuzsa édesapja, Szolláth 
János.  

1965-ben a Szolláth család Csengődre költözött, 
Zsuzsa itt végezte el a 8. osztályt. Ez idő tájt a kiskőrösi 
lelkipásztor, Sáhó Miklós testvér, és a már nyugdíjas, de 
aktívan szolgáló Barkóczi bácsi jártak Csengődre isten-
tiszteletet tartani. Zsuzsa 16 éves korában Szegedre köl-
tözött, és a Ruhagyárban dolgozott varrónőként. Rend-
szeresen járt a helyi baptista gyülekezetbe, amelynek 
akkor Győri Kornél testvér volt a lelkipásztora. Az ige-
hallgatás nyomán megtért, és szívébe fogadta az Úr Jé-
zust. Bemerítésére 1970 pünkösdjén került sor, Hódme-
zővásárhelyen. Mindenképpen szeretett volna továbbta-
nulni, ezért 1971 nyarán, egy újsághirdetés nyomán je-
lentkezett a budapesti ápolónőképzőbe. Tanulmányait 
megkezdve, ősszel az angyalföldi gyülekezethez csatla-
kozott. Járt az ifjúsági bibliaórákra és időnként szavala-
tot is vállalt. 1973-ban megszerezve az oklevelet, kü-
lönböző kórházakban dolgozott 1977-ig, Peti megszüle-
téséig. Ugyanekkor tett eredményes gimnáziumi érett-
ségi vizsgát – már áldott állapotban (azóta is „húzzuk” 
Petit, hogy ő kétszer érettségizett le!). Őrbottyáni éve-
ink alatt, 1980-ban született Gergő. A két fiúval hat 
évig volt otthon, majd 1983-ban – már Budán laktunk – 
fogászati szakasszisztensként lépett munkába, s dolgo-
zik mind a mai napig.  
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lyes, Lajoskomárom, Ajka, Adony stb.) is lehetőségem 
nyílt. 

Az Úr különösen Zsuzsa szívére helyezte a gyerme-
kekkel való foglalkozás szolgálatát, szinte azonnal bekap-
csolódott a vasárnapi iskolai munkába, 1982 óta végzi ezt. 
Nagy szeretettel és leleménnyel foglalkozik a kisiskolások 
csoportjával, tanítja őket a Biblia ismeretére – jelenleg 
Gulyás Kingával párban. 

2000-ben másokkal együtt elkezdte a Gyermekklub 
szervezését, amelyre a XI. kerületben élő hátrányos hely-
zetű családok gyermekeit hívjuk meg – évente 4–5 alka-
lommal. Az a reménységünk, hogy a nagyszámú résztve-
vők a programon, az ajándékon és szeretetvendégségen túl 
megismerik Isten szeretetét, amely az Ő Fiát érettük is ke-
resztre vitte. 

Mióta a budai gyülekezet tagjai vagyunk, nagy szere-
tettel és finom ízléssel gondoskodik arról, hogy a szószé-
ken szép virágdíszítés legyen. 

– Hogyan alakultak „lelki-szellemi továbbképzéseid”? 
1982-től három éven keresztül tanultam a SZET Lel-

készképző Intézet levelező hallgatójaként, ahol a különbö-
ző felekezetből való tanárok nagyon hasznos bibliai és teo-
lógiai ismereteket adtak át a kisegyházakból való lelkész-
jelölteknek (osztálytársaim metodisták, baptisták, 
pünkösdisták, adventisták és szabadkeresztyének voltak). 
A tanárok között volt három baptista is: Dr. Nagy József, 
Hetényi Attila és Győri Kornél testvérek. Meg kell említe-
nem azt is, hogy Bencsik István testvéremmel együtt kop-
tattuk a padokat. 1986-tól kezdve Mónus Dániel kiskőrösi 
lelkipásztor testvér kérésére egyre több igehirdetői szolgá-
latot vállaltam a csengődi gyülekezetben, ahol kezdetben 
havonként egy vasárnap, 1988–90 között havonként két 
vasárnap délelőtt és délután én tartottam az istentiszteletet. 
1990-től kezdve, Katona László testvér lelkipásztorsága 
alatt ismét havi egy alkalommal szolgálok igével. 

1994 és 1999 között lehetőségem nyílt arra, hogy teo-
lógiai tárgyakat tanuljak az amerikai testvérek által mű-
ködtetett TCM-en. Négy alkalommal vettem részt külön-
böző kurzusokon az ausztriai Heiligenkreuzban, a neveze-
tes Haus Edelweissben. Itthon, Pécelen is folyt tanítás egy-
egy témakörben. Nyolc kredit megszerzése után, 
Heiligenkreuzban, az azóta elhunyt Köves Gábor testvér-
rel együtt kaptunk kézrátételes áldást végzendő szolgála-
tunkra.  

– Mi történt azután, hogy befejezted itt Budán a gond-
noki szolgálatot? 

1987-ben lakást kaptunk a XI. kerületi tanácstól, és az 
Andor utcába költöztünk, s ott lakunk jelenleg is. Ház-
gondnoki állásom megszűnt, így elhelyezkedtem a MÁFI 
Nyomdában.     1992-ben kerültem a Békehírnök Szerkesz-
tőségéhez – tördelőszerkesztőként és rovatvezetőként. 
Majd amikor 1993-ban László Imre testvér, az addigi fele-
lős szerkesztő családjával az Egyesült Államokba költö-
zött, én lettem a Szerkesztő Bizottság vezetője. A MÚOSZ 
Bálint György Újságíró Akadémia elvégzése után az egy-
ház Szövetségi Tanácsa kinevezett a Békehírnök felelős 
szerkesztőjének. Az Úrtól kapott nagy kiváltságnak tartot-
tam és tartom ma is, hogy az egyház hetilapjának formáló-
ja lehettem. Az én szolgálatom alatt emlékeztünk meg 

1995-ben a Békehírnök elindulásának 100. évfordulójáról, 
és 1996-ban, a magyar honfoglalás millecentenáriumi 
évében a magyar baptista misszió 150 évéről. Szintén 
1992-ben, az egyház elnöksége megbízásából indítottam el 
– Lukács Tamás testvérrel együtt – újra a baptista lelkészi 
szakfolyóiratot, Szolgatárs címmel. Fontos feladataim kö-
zé tartozott még ezen kívül a Baptista Kiadó által megje-
lentetett kiadványok lektorálása. Egy mondatban szeret-
ném megemlíteni, hogy 1991-ben, a rendszerváltás utáni 
sajtószabadságot kihasználva gyülekezeti újságot indítot-
tam, Budai Őrálló címmel, amely mintegy 12 éven keresz-
tül több-kevesebb gyakorisággal adott tájékoztatást és lelki 
olvasnivalót közösségünknek. 1999-ben részt vettem a bu-
dai gyülekezet megalakulásának 75. évfordulójára kiadott 
jubileumi emlékkötet elkészítésében. 

1997 decemberének utolsó napján letettem a Békehír-
nök felelős szerkesztői szolgálatát. A következő években 
világi kiadóknál dolgoztam – tördelőként, lektorként, új-
ságíróként és szerkesztőként. Közben voltam egy ideig 
munkanélküli, és a kényszervállalkozói lét sajátossága mi-
att nem egyszer végeztem fizikai munkát, hogy megélhe-
tésünket biztosítani tudjam. Tavaly, a 2006. év folyamán 
az Úr egyre inkább a Baptista Szeretetszolgálat felé terelte 
lépteimet. Nyáron még csak a Felebarát című kiadványuk 
létrehozásában segédkeztem, aztán a debreceni 
MABAVIT után főállású munkatársa lettem az alapít-
ványnak. Kapcsolattartóként, újságíróként dolgozom itt, s 
ennek során hírleveleket készítek a „Fogadj örökbe!” 
program támogatói számára, valamint minden héten Belső 
Hírlevelet készítek a Szeretetszolgálat munkatársai tájé-
koztatása céljából. Emellett a Békehírnök számára is kül-
dök beszámolókat a munkánkról, és cikkeket a honlapunk-
ra. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a munkahelyért, 
ahol elsőrendű cél az árvák, a nincstelenek, a menekültek 
felkarolása és megsegítése. 

– Mit jelent számodra az, hogy a gyülekezet diakónusa 
vagy? 

1993-ban, Gerzsenyi testvér szolgálata idején lettem az 
Elöljáróság tagja. Két év elteltével, már Lukács testvér 
lelkipásztorsága alatt, a gyülekezet diakónusi szolgálatra 
méltatott. Felavatásom 1995 tavaszán történt Zákány Gá-
bor diakónus társammal együtt.  

Az ezredforduló körüli évek megint komoly próbák elé 
állították gyülekezetünket és az Elöljáróságot. A keletke-
zett viharokat sokszor csak kompromisszumok árán sike-
rült lecsillapítani, és nyugalmat teremteni. A kompromisz-
szumoknak azonban éppen az a legfőbb sajátosságuk, 
hogy gyors békét hoznak ugyan, de hosszabb távon egyre 
inkább kiütközik negatív hatásuk a közösség életén. Látá-
som szerint ennek napjainkra egyik legszembetűnőbb jele 
a gyülekezeti fegyelem lazulása, az összejöveteli alkalmak 
és az úrvacsoravétel elhanyagolása, az elegyháziasodás és 
az elvilágiasodás térhódítása. Jelenleg Dr. Almási Tibor 
lelkipásztor testvérrel és az elöljárókkal éppen ezeket a tü-
neteket szeretnénk orvosolni.  

Engem személy szerint is foglalkoztat a gyülekezet lel-
kiállapota, és sokat imádkozom megújulásért. Arra az igei 
megállapításra jutottam, hogy ha nem belülről, a szívünk 
legmélyéről fakadnak az Úr által joggal elvárt lelki meg-
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nyilvánulások, akkor a gyülekezet tagjai számára kénysze-
rítő nyűggé válnak az Elöljáróság által megfogalmazott 
mégoly minimálisra csökkentett „követelmények” is! 
Olyan gyülekezet ideális képe lebeg a szemem előtt, 
amelyben Krisztus megváltottai a Szentlélek világosságá-
ban, az Igének engedelmeskedve szolgálnak, hétköznap is 
vállalva a kereszthor-
dozást, ismerve és 
szeretve egymást, de 
akik környezetükben 
észreveszik a nincste-
leneket és „lelki sze-
gényeket”. Olyan 
gyülekezetet szeret-
nék, amelynek veze-
tői tekintélyt élvez-
nek, mert tisztelhetők 
minden vonatkozás-
ban („példaképei a 
nyájnak”), s akik 
nemcsak az anyagi 
feltételekről gondos-
kodnak, hanem a lelki 
növekedés lehetősé-
geiről is. Akik nem-
csak tanítják a gyer-
mekeket és felnőtteket, de pásztorlásukra, 
lelkigondozásukra is hajlandók időt szánni. E kívánatos ál-
lapot megvalósításából én is szeretnék részt vállalni, ami 
kegyelmi ajándékomból és talentumomból kitelik. Szíve-
sen foglalkozom – jelenleg is – Istent kereső emberek ok-
tatásával, bemerítésre történő felkészítésével, ahogy ezt 
tettem feleségemmel együtt a 90-es évek első felében. 

– Ahogy már említetted, Isten két gyermekkel áldott 
meg titeket. Hogyan alakult életük mostanáig? 

Dicséret és hála van a szívünkben az Úr iránt, hogy 
mindkét gyermekünk elfogadta az Urat, és bemerítkezve 
egyre aktívabban szolgáló tagjai lettek a gyülekezetnek. 
Peti előbb elvégezte a Baptista Teológiai Akadémia misz-
sziói szakát, majd egy évi londoni tartózkodás után az 
ELTE Bölcsész Karán szerzett angol nyelvtanári diplo-
mát. Különböző nyelviskolákban tanított, végül az Úr őt is 
a Baptista Szeretetszolgálathoz vezette, szeptember elején 

a Nemzetközi csoport munkatársa lett. Jelenleg gyülekeze-
tünk ifjúsági vezetője. Gergő a Budapesti Műszaki Főisko-
la elvégzése után környezetvédelmi mérnökként dolgozik. 
Ő a gyülekezeten belül az ifjúság zenei vezetőjeként vég-
zett szolgálatot. Mindketten megtalálták Úrtól rendelt, hí-
vő társukat: Petinek Kalán Éva, az Élő Ige Gyülekezete 

tagja, Gergőnek pedig 
Nagy Márta, a debre-
ceni baptista gyüle-
kezet tagja lett a fele-
sége. Mindkét pár 
menyegzője 2005-ben 
volt – alig két hónap 
különbséggel. Gergő 
és Márti tavaly júni-
usban elbúcsúztak a 
gyülekezettől, és a 
Budaörsi Kőszikla 
Baptista Gyülekezet-
hez csatlakoztak, és 
végzik a dicsőítésve-
zetés szolgálatát. 

– Utolsó kérdé-
sem, hogy van-e ked-
ves igeversed, éne-
ked? 

A legkedvesebb Biblia-versem: „Csak Istennél csende-
sül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt 62,2) 

Legkedvesebb énekem – a sok-sok gyülekezeti, ének-
kari és ifjúsági ének mellett – a régi Hit hangjai 535. éne-
ke, amelynek első verse így szól: „Nem láthat bár a földi 
szem, Jézus tiéd vagyok. Bár arcod felhő rejti el, mégis fe-
lém ragyog.”  

– Köszönöm az interjút, és ezzel az igeverssel kívánom 
Isten áldását mind családod, mind a te életedre! 

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 
nem nyilvánvaló hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor 
ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és 
olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben 
megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan 
ő is tiszta.” (1Jn 3:2-3) 

Ádány Judit 
 

Győzelem 
Ha elfelejtenek vagy elhanyagolnak, ha tudatosan 
mellőznek és te mindezt alázattal vállalod és Urad-
nak hálát adsz minden sértésért és megaláztatá-
sért, akkor - az győzelem. 

Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások 
kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többi-
ek pont azt teszik, ami neked nem tetszik; ha ta-
nácsodat semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé 
teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, 
szeretettel elfogadod, akkor - az győzelem. 

Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás 
vagy; ha minden ruházattal, minden társasággal és 
életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, 

ahogy Urad vezet, megelégedett vagy, akkor - az 
győzelem. 

Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panasz-
kodását, minden rendszertelenségét, pontatlansá-
gát, amelyekről nem tehetsz, mérgelődés és zúgo-
lódás nélkül elviseled, akkor - az győzelem. 

Ha a körülötted lévők különcségét, lelki érzéket-
lenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha 
másoktól mindenféle üldözést elszenvedsz s mind 
elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, 
akkor - az győzelem. 

Johannes Gossner (forrás: Internet) 
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VENDÉGSÉGBEN 
 

A gyülekezet fennállása óta sok testvérünk került el máshová, más gyülekezetbe, esetleg más országba. Most egy ilyen „ide-
genbe szakadt” volt gyülekezeti tagunk életének egy fontos eseményéről kaptunk élménybeszámolót. 

Melbourne-i öröm – a mi örömünk is 
 

Tizenhét évvel ezelőtt egy kellemes nyári estén, a csü-
törtöki istentisztelet után, az imaház udvarán indult el 
Szarvas Erika és Balla Ferenc közös életútja. 

Erika számára „véletlenül”, valójában kis „összees-
küvés” eredményeképpen sikerült neki bemutatni a 
messziről jött Ferit. A kis beszélgető csoport tagjainak 
hirtelen sietős lett a dolga, és a két fiatal magára maradt 
és közösen indultak el az imaházból. Néhány nap múlva 
már el is hangzott az első komoly kérdés Erika felé: 
„Tudnál-e Ausztráliában élni?”. A kérdésre a megis-
merkedésüket követő negyedik csütörtökön megtartott 
menyegzőjük adta meg az egyértelmű választ. Így Erika 

a karácsonyt már a Föld másik oldalán, távol a család-
tól, a barátoktól, a megszokott és szeretett gyülekezet-
től, a havas táj helyett a forró nyárban töltötte. 

Ezután beindult ott a hétköznapi életük, ami nem 
mindig volt könnyű. Nyelvtanulás, munkahelykeresés, 
saját otthon megteremtése. 

Nyolc év után látogattak haza először, mindannyi-
unk nagy örömére. Amikor visszatértek, nem fogadták 
őket a régi munkahelyükön és évekig munkanélküli se-
gélyből éltek. Tanfolyamok sokaságát végezték el, mire 
végül révbe jutottak. 

Közben természetesen ők is szerettek volna gyer-
meket, de sajnos számukra ez sem volt sima út. Közel 
hat év után úgy tűnt, hogy megadatik számukra egy 
kisbaba, de sajnos ő csak öt hétig élt inkubátorban. Ezt 
számtalan sikertelen próbálkozás követte, és egyre 
intezívebb imaélet. 

Most pedig hálás szívvel számolhatok be arról, 
hogy Erikáékhoz 2007. július 23-án megérkezett Isten 
ajándéka, a kis Balla Dániel. 

A fénykép a melbourne-i magyar baptista gyüleke-
zetben készült, a szeptember 9-i gyermekbemutatáson. 

Isten áldja a kis Dánielt és nagyon boldog szüleinek 
minden lépését! 

özv. Kosztán Sándorné, Magdi 

 
 
 

Péter és Péter 
 

Él Budapesten két fiatalember: Pé-
ter és Péter. Hogy megkülönböz-
tessük őket, az egyik legyen Roha-
nós Péter, a másik Ráérős Péter. 
Nem ismerik egymást, nem is hal-
lottak egymásról, de egyszer még-
is úgy hozta az élet, hogy azon a 
napon egyszerre értek a Nyugati 
pályaudvari mozgólépcsőhöz. Ro-
hanós emberünk megpróbálta kike-
rülni, már majdnem sikerült is, ami-
kor Ráérős megszólalt: "Ez a lép-
cső megy lefele?" Ráérős vak volt. 
A metróhoz igyekezett, az Üllői út 
felé. Milyen véletlen, de Rohanós 
is épp arra ment hazafele. Segített 
hát neki, együtt mentek tovább; la-

víroztak az aluljáróban beszélgető 
és szaladó emberek között, s köz-
ben ők is beszédbe elegyedtek. 
Ekkor tudták meg, hogy mindkettő‐
jüket Péternek hívják. A "közös út-
juk" nem sokáig tartott. Rohanós a 
Ferenciek terén szállt le, s majd-
nem követte őt Ráérős is, de még 
időben sikerült elmagyarázni, hogy 
az Üllői út a Ferenc körútnál van és 
nem a Ferenciek terénél. Így váltak 
el. Ráérőst elvitte a metró, Roha-
nós pedig rohant haza, de egy 
gondolat motoszkált a fejében: "mi-
ért nem mentem el vele még egy 
mérföldre?" 

Jenei Péter
 

A második mérföld 
 
A második mérföld viszi 
előbbre a világot, 
s a második mérföld előtt 
hányszor habozva állok! 

Hiszen az első is nehéz, 
mikor magamra nézek. 
Lásd, ennyi csak látóköröm! 
TE biztos szánva nézed, 

URAM, hogy meddő tegnapok 
mennyit szememre vetnek… 
Megjáratlan mérföldjeit 
bocsásd meg gyermekednek! 

Füle Lajos 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN  

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel, 
adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!” (Zsolt 100,4) 

 

A 100. zsoltár felolvasásával köszöntötte lelkipásztorunk október 14-én, vasárnap a hálaadó napot ünneplő gyülekezetet. 
Ezen a szép, őszi napon visszaemlékezhettünk Atyánk áldásaira, amit az elmúlt esztendőben kaphattunk tőle. Ennek ál-
dott eszközei voltak az énekkar énekesei, akik szebbnél-szebb dalokkal dicsőítették Urunkat, és örvendeztették a testvé-
riséget. A hála tárgyáról és eszközeiről szólt mind a délelőtti, mind a délutáni igehirdetés, az elhangzó költemények, és 
az alkalmi férfikar felcsendülő éneke is. 
A délelőtti alkalom kedves része volt még, amikor egy új életért is kifejezhettük Isten iránti hálánkat, a legifjabb Boda 
fiú, Zsolt Csaba bemutatásán. 
Kísérje el további életünket Pál apostol felhívása, amelyet a kolossébeliekhez írt: „A Krisztus beszéde lakozzék ti benne-
tek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, HÁLÁVAL 
zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” (Kol 3,16) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Köszönöm a leadott megfejtéseket. Az állandó megfej-
tők mellett a többiek is kicsit csipkedhetnék magukat, 
ugyanis a rejtvények nemcsak annak a nyolc-tíz gye-
reknek szólnak, akik szorgalmukkal példát mutatnak. 

A helyes megoldásokat és a színezéseket a lépcső-
házban található táblán láthatjátok. 
Az októberi rejtvények helyes megfejtői: 
Ádány Balázs, Szilvia és Zsófia, Boda Péter (Boda 
Zsolt), Zsigovics Benjámin, Dorina és Virág. 

Most következzenek az új feladatok, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel old-
jatok meg. 

Megfejtéseiteket november 25-ig dobjátok be a jól 
ismert piros dobozba. És ahogy már megszokhattátok, 
a helyes megfejtők jutalomban részesülnek. 

Szeretettel készíti: Ádány Judit 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük a 
két novemberi születés-
napost! 
Nagy Ábel (nov. 1.) 
Ádány Szilvia (nov. 8.) 

 
 
Óvodások (7 év alatt) 
Isten vigyáz ránk. Úgy tartja kézben gyermekeinek életét, mint ahogy ezen a képen ezt az aranyos kisbárányt is a jó 
pásztor. Kérjétek meg anyuékat, hogy keressék ki nektek a Bibliából a 23. zsoltárt, és olvassátok el együtt. Ha a 
rajzot is sikerült kiszínezni, vágjátok ki és dobjátok be a piros dobozba. 
 

 
 



M A N N A   2007. november 

 11

Kisiskolások (7-11 év) 
Ebben a hónapban ünnepeljük a Bibliát. Biztos ti is sok mindent tanultatok már Isten Igéjéről. Mostani rejtvénye-
tekben is ezt a tudást tesszük próbára. Töltsétek ki a sorokat, és ha jól tettétek ezt, akkor megfejtésként az egyik 
bibliai könyv nevét kapjátok. Vágjátok ki a rejtvényt, írjátok rá a neveteket, majd dobjátok be a piros dobozba. 
 
 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1. Ezt az országot irányítot-
ta József. 

2. A kivonulás előtti máso-
dik csapás. 

3. Az ő szamara beszélt. 
4. Sámson árulója. 
5. Dávid legjobb barátja. 
6. Dániel egyik ifjú társa. 
7. Ebben a városban szüle-

tett meg az Úr Jézus. 
8. Fügefára mászott, hogy 

láthassa az Úr Jézust. 
9. Sokszor kiáltották, ami-

kor az Úr Jézus bevonult 
Jeruzsálembe. 

10. Az Úr Jézus mondta ma-
gáról, hogy Ő ennek a 
kenyere. 

11. Őt támasztotta fel Péter 
Joppéban. (ApCsel) 

12. Pál szeretett fia, akihez 
két levelet is írt. 

13. Az Úr Jézus testvére 
volt, egy levele található 
meg a Bibliában. 

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Ti is ünnepeljetek a kisebbekkel, és örüljetek velük együtt Isten kinyilatkoztatott Igéjének. Feladatotok az lesz, hogy 
a megadott kérdésekhez jó válaszokat írjatok. Miután elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és 
dobjátok be a piros dobozba. 

1. Az Ószövetség könyveinek száma:……………………………………………………………………………….. 
2. Milyen nyelven írták az Ószövetséget?.................................................................................................................... 
3. A Biblia legidősebb embere:…………………………………................................................................................. 
4. Mit neveznek az ÓSZ-ben az ígéret földjének?........................................................................................................ 
5. Írd le a Tízparancsolat pontos igehelyét:…………………………………………………………………………... 
6. Mennyi zsoltár található a Bibliában?...................................................................................................................... 
7. Mely könyvek vannak párban az ÓSZ-ben?........................................................................................................... 
8. Az Újszövetség könyveinek száma:……………………………………………………………………………….. 
9. Milyen nyelven írták az Újszövetséget?.................................................................................................................... 
10. Miből van négy az ÚSZ-ben?.................................................................................................................................... 
11. Melyik igeverset nevezzük így: „Az evangélium – dióhéjban.”?.............................................................................. 
12. Ő írta a legtöbb levelet az ÚSZ-ben:……………………………………………………………………………….. 
13. Melyik levélben található a „Krisztus-himnusz”?..................................................................................................... 
14. Hogyan jellemzi János a Jelenések könyvében a „fehér ruhába öltözöttek”-et?....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

  

 
Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Tóth Péter (nov. 9.) 
Dr. Almási Tibor (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Baranyai János (nov. 18.) 
özv. Láda Sándorné (nov. 18.) 
özv. Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és 
könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tár-
játok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Fil 4,6.) 

Ebben a versben benne van a mi Atyánk szeretete. 
Meg akar kímélni minket a kétségbeeséstől, a félelmek-
től. Arra biztat az Ige, hogy előre adjunk hálát a megol-
dásért, amit mi még nem láthatunk. Az Úr mindent el-
rendez a maga idejében. A mi dolgunk a várakozás. Ez 
egy komoly lecke, hit által lehet gyakorolni. 

Kívánom, hogy legyen bátorságotok minden gondo-
tokat Őreá vetni, mert néki gondja van reátok (1 Péter 
5,7). Legyen sok bizonyságotok arról, hogyha hittel el-
fogadjátok ezt az igazságot, nem fogtok megszégyenül-
ni. 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők al-
kalma, gyerekeknek 
bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: ifjúsági alkalom 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: 
minden hónap utolsó hétfője, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Rádió-műsor: 
Kossuth Rádió: 
november 23. péntek, 13,30 óra: 
Baptista félóra 

Ifjúsági istentiszteletek: 
minden kedden 18 órakor a Nap 
utcai imaházban 

Betegeink 
özv. Bódi Lászlóné 
özv. Bocska Istvánné 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 

Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
„Közel van az Úr mindenkihez, aki 
hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. 
Teljesíti az istenfélők kívánságát, 
meghallgatja kívánságukat, és meg-
segíti őket.” (Zsolt 145:18-19) 

 
 

Évforduló 
Két évvel ezelőtt nagy reményekkel 
indult útjára gyülekezeti újságunk. 

Abban bíztam, úgy terveztem, 
hogy ez egy mindenki számára ked-
ves, közösségépítő lehetőség lesz. 
Sajnos kissé csalódtam, mert több 
bizonyságtételre számítottam, amit a 

testvérek megosztanak a gyülekezet-
tel, az olvasókkal. Úgy érzékelem, 
hogy a kritizálás, a nemtörödömség 
és közömbösség sokszor nagyobb úr 
a mások hasznára tevő szemléletnél, 
akaratnál. 

Mi tehát a teendő? Engedni a 
csüggedésnek, vagy Isten után azok-
ra a testvérekre gondolni, azokat 
szolgálni, akik minden alkalmat 
megragadnak, hogy megköszönjék 
az újságot, és várják, hogy mikor je-
lenik meg a következő szám. 

Én inkább ezt választom. Kö-
szönöm a jóindulatúan „kényszerítő” 
biztatásokat. És köszönöm az alkal-
mi szerzők mellett, az újság állandó 
munkatársainak is a munkáját: 
Kolozs Nagy Jánosnak a lektorálást, 
Lukács Editnek a születésnaposok 
köszöntését, Sztasákné Boglárkának 
a grafikákat, Zsigovicsné Évának az 
állandó bíztatást és a programajánló 
készítését, Zsigovics Gézának a 
fényképezés szolgálatát, és a névte-
lenségben maradó testvérem tördelő 
munkáját is. 

Remélve, hogy nem lett túl 
szomorú ez a kis megemlékezés, Is-
tenünk áldását kérem a további jó 
együttműködésre, és a testvérek épü-
lését szolgáló munkára! 

Ádány Judit 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. 

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

Az elmúlt hónapokban még 
itt, a betegek között szerepelt a 
neve… Innen most már elma-
rad, de hitünk szerint ott van a 
neve az Élet Könyvében… 

özv. Uri Imréné testvérün-
ket hosszú szenvedés után, 
2007. október 21-én Urunk ha-
zahívta. Isten vigasztalja a 
gyászoló családot! 

Temetése november 7-én, 
11,15 órakor lesz, a Farkasréti 
temetőben. Életéről megemlé-
kezést a következő számban 
olvashatunk majd. 


