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Tavaszi áradás 
 

Nem, aki árva, 
nem, aki másutt lel menedéket, 
nem, akit aggá gyötörtek a gondok… 
Krisztust szolgálni az induljon el, 
aki boldog! 
 

Akinek boldogsága egyre nő, 
s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér. 
Elindul adni. Ad és vissza nem kér. 
Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt, 
mindenkinek. Bérre, hálára nem vár. 
Alázatosan fölfelé tekint, 
ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. 
 

Tavasz fuvall a hófödött hegyekre, 
s a megáradt folyó, ha partot átlép, 
tudjuk mi mind: nem is tehetne másképp. 
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, 
adni, szolgálni így indul el az, 
aki boldog. 

Túrmezei Erzsébet 

Választások – változások 
Áprilisról azt tartjuk, hogy a legszeszélyesebb hónapunk. 
Máskor is lehet változékony az időjárás – sőt a klímavál-
tozás egyik jelének mondják, hogy egyre inkább az lesz –, 
de a változások gyorsasága, kiszámíthatatlansága az év-
százados megfigyelések szerint ebben a hónapban a legin-
kább tetten érhető. 

Valahogy úgy alakult, hogy ebben az évben, éppen eb-
ben az időszakban, az élet más területein is változások kö-
zött élünk – talán jobban észrevehetően, mint máskor. Tár-
sadalmunkat tekintve éppen mostanra lett valósággá az 
egy hónapja tartott népszavazás eredményeként létrejött 
változás. Változások között él gyülekezetünk is, baptista 
közösségünk pedig választás elé néz: április 12-én lesz az 
Országos Választó Közgyűlés; ez az esemény is, mint 
minden választás, törvényszerűen markánsabb érzelmeket 
vált ki a testvériségből, mint – ahogy mondani szoktuk – a 
„békeidőben” zajló események. 

Van tehát miért imádkoznunk, minden területen: or-
szágunk békességéért, gyülekezetünk és baptista közössé-
günk egységéért, a választások során Isten akaratának 
megértéséért és az annak való engedelmességért. Nem 
mindegy ugyanis, hogy mit hoz a jövő: Isten akaratának 
beteljesedését, vagy pedig – jobb esetben – az ő megenge-
dő kegyelmét a mi esetleges rossz döntéseink ellenére. 

De miért hoznánk rossz döntéseket? Isten megígérte, 
hogy vezeti az ő gyermekeit, adta belénk az ő Lelkét. 

Minden isteni feltétel adott tehát! A kérdés sokkal inkább 
az, hogy engedjük-e, hogy a Szentlélek uralmat vegyen a 
mi életünk felett! Hiszen a teremtett világ áprilisi átválto-
zása a megújulást jelenti! Adná Isten, hogy ahogy a termé-
szet a téli álomból ébred és virágba borulnak a fák, mi is 
megújuljunk, hiszen ez a feltétele az ő jó, kedves és töké-
letes akarata megismerésének (Róm 12,1-2) 

A megújulás a hívő ember számára egyébként nem a 
lehetséges alternatívák egyike, nem egy választási lehető-
ség, hanem az mintegy be van programozva abba az új 
emberbe, amivé Isten tett bennünket: „…levetkőztétek a 
régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új 
embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, 
hogy egyre jobban megismerje őt.”– emlékeztet bennün-
ket is Pál apostol szavaival a Szentírás. (Kol 3,9-10) 

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, mi lesz a választások–
változások eredménye. Jó tudni azt, hogy „benne nincs 
változás vagy változásnak árnyéka” (Jak 1,17) és ő akkor 
is hű marad, ha mi hitetlenkedünk (2Tim 2,13) – bár le-
gyünk hűségesek! Kapaszkodjunk belé, tudva, hogy „Jé-
zus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!” (Zsid 
13,8) Az pedig, hogy mi változunk-e, megújulunk-e, hoz-
záigazodunk-e egyre jobban és jobban a mi változatlan 
Urunkhoz, a mi felelősségünk! Válasszuk ezt az utat, vá-
lasszuk Őt! 

Ádány Mihály 
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TANÍTÁS 

Emlékkövek 
(Józsué 4:1-9) 

(A 2008. január 13-án elhangzott igehirdetés rövidített változata.) 
 
Emlékkövek kereséséről, Isten 
akarata szerinti felállításáról, és 
évszázadokon át esedékes 
alkalmazásáról, hasznosításáról szól 
ez az igeszakasz. 

Egy személyes élményem segített 
e régi bibliai esemény jobb 
megértésében. Egyik izraeli 

látogatásom alkalmával úgy döntöttem, hogy minden 
általam meglátogatott bibliai helyet valamilyen tárgyi 
emlékkel igyekszem emlékezetemben megörökíteni. A 
legegyszerűbb és legolcsóbb megoldásnak egy-egy jel-
legzetes kövecske keresése kínálkozott. Ez az akció 
azonban nem ment olyan simán, mint ahogy reméltem. 
Olykor annyira lenyűgözött a látvány, hogy az egész 
emlékkő-keresés kiment a fejemből. Máskor meg a napi 
6-8 kövecske esténkénti rendezése okozott gondot, hi-
szen emlékeznem kellett arra, hogy melyik honnét való. 
Rá kellett jönnöm, hogy az emlékkövek gyűjtése nem is 
olyan könnyű feladat. Ugyanis az adott pillanatban, 
amikor még nagyon friss és élő benyomásai vannak az 
embernek egy-egy helyről, az ottani történés részletei-
ről, akkor nemigen jut eszébe azzal foglalkozni, hogy 
hogyan tud majd később emlékezni a múltra. 

Izráel életében a jó Isten nagy hangsúlyt helyezett 
arra, hogy a csodás történésekre népe később is képes 
legyen visszaemlékezni. Az emberi emlékezőképesség 
azonban véges és szelektív. „Emlékkövekre” van tehát 
szükség, mert ha a múlt nagy, Istentől származó tettei és 
csodái nem újulnak meg emlékezés által életünkben, 
akkor ez gyengítheti bizalmunkat és hitünket egy-egy 
újabb kritikus élethelyzet időszakában. Ha viszont sok 
olyan emlékünk van, hogy Isten megszabadított, kimen-
tett, megáldott, akkor egy-egy újabb próba előtt jobban 
bízunk – nem a szerencsénkben, hanem – az Úrban. 
Könnyebben vesszük a jövőbeli akadályokat, ha a 
múltbeli csodákat nem csak egyszer éljük át, és nem 
csak akkor idézzük fel azokat, amikor spontán módon 
eszünkbe jutnak, hanem akkor is, amikor tudatosan, 
emlékeztető eszközök által idézi fel bennünk azokat az 
Úr. 

A felolvasott történet nagyon egyszerű, mégis külön-
leges. Izráel népére pontosan az volt jellemző, ami az-
óta is bárki másra nézve igaz: a nehéz, kellemetlen, 
kockázatos, kritikus, veszélyes élethelyzetekből ösztö-
nösen a lehető legrövidebb időn belül szeretne kiszaba-
dulni az ember. Így van ez például betegség esetén is. 
Úgy gondoljuk, minél gyorsabban gyógyulunk meg, 
annál jobb. (Mielőtt lehangolna a fájdalomérzet, meg-
csappanna a kitartás, meglanyhulna a hit, vagy elfogyna 

az Isten iránti bizalom.) De biztos, hogy mindig így van 
ez? 

Izráel életében nemcsak a Vörös-tengeren, hanem a 
Jordánon való átkelés is kockázatos vállalkozás volt. A 
nép minden egyes tagjának át kellett mennie a Jordán 
medrén, és mindenkinek egyénileg kellett reményked-
nie és hinnie, illetve imádkoznia azért, hogy ne akkor 
zúduljon tovább a falként megállt víz, amikor éppen ő 
érkezik a meder közepére. (Bizonyára gondoltunk már 
arra, amikor egy magas hídon mentünk át vonattal vagy 
autóval, hogy mi lenne, ha akkor szakadna le az épít-
mény, amikor éppen mi járunk a közepén.) Ilyen kriti-
kus élethelyzetekbe enged bele időnként bennünket Is-
ten. Hit és bizalom kell ahhoz, hogy ezekből a krízisek-
ből minél előbb kikerüljünk. Az Úr Jézus is így tanít 
bennünket imádkozni: „…ne vígy (ne engedj) minket kí-
sértésbe…” (Mt 6:13). 

Az Úr gyakran azonban másként gondolkodik, mint 
mi. Néha úgy rendelkezik, hogy a szükséges vagy a le-
hetséges minimumon túl is benne kell maradnunk egy-
egy nehéz próbában. Jó példa erre Izráel Jordánon tör-
ténő átkelése. Gondoljuk meg, milyen kockázatos vál-
lalkozás volt a papok részéről belépni a vízbe. Hiszen 
ha nem történik csoda, az egész nép előtt megszégye-
nülve kellett volna – feladva a tervet – visszatérni a szá-
razra. A Jordán vize azonban kettévált az Isten ládáját 
hordozó, és a meder közepén szilárdan álló papok előtt, 
és mindaddig így maradt, amíg a nép átvonult. A papok 
valószínűleg szívesen siettették volna a többieket, hi-
szen nekik mindvégig ott kellett állniuk a kockázatos 
poszton. A vezetőktől azonban többet várt Isten, mint a 
gyors áthaladás. Sőt, miután a nép átért a túlsó partra, 
nekik még mindig maradniuk kellett. Hiszen Isten olyan 
újabb feladatot adott Józsuénak, amire a papok nem 
számíthattak: az átvonulás után a tömegből törzsenként 
ki kellett választani egy-egy embert. Rájuk újabb fel-
adat várt. (Ez idő alatt a papok még mindig a mederben 
álltak.) A 12 kiválasztottnak is újabb próbatétel követ-
kezett, hiszen miután egyszer már a partra értek, újra 
vissza kellett menniük a mederbe, hogy keressenek egy-
egy vállon hordozható, méretes követ, és kivigyék azo-
kat a partra. A szövegből úgy tűnik, hogy ezt követően 
megint vissza kellett térniük újabb 12 kőért. Ezeket a 
Jordán medrében kellett felállítaniuk úgy, hogy amikor 
visszatér a víz, akkor ellepje ugyan azokat, de újabb 
alacsony vízállásnál majd kilátsszanak belőle. 

Ez egy rendkívül fontos művelet volt. Hiszen amikor 
alacsony a Jordán vízállása, akkor Izráelben szárazság 
van. Ha pedig szárazság van, akkor veszélyben a ter-
més. Ha viszont veszélyben a termés, akkor a földmű-
ves joggal aggódik. Isten úgy intézte, hogy az emlékkö-
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vek hegyét éppen akkor lehessen látni, amikor legin-
kább kétségeskedik a nép. Ezek a kövek arra emlékez-
tettek, hogy Isten képes csodát tenni. Ha a Jordánon át-
vezette a népet, akkor nyilván a szárazság tekintetében 
is tud segíteni! Ez volt az egyik csoport kő szerepe. A 
másik 12 követ Gilgálban állították föl. Ez a kőcsoport 
nemcsak szárazság idején, hanem bármilyen évszakban 
bármikor megtekinthető volt. Hiszen bőség idején is 
szükség van az Isten szabadító hatalmába vetett biza-
lomra. 

A lelki életben való növekedés a gyermekek fejlődé-
séhez hasonlítható. A kicsik úgy tanulnak, hogy rámu-
tatnak egy-egy tárgyra, és várják, hogy a felnőttek 
megmondják, mi az. Milyen az életünk, a lakásunk? Rá 
tudnak-e mutatni gyermekeink vagy unokáink egy-egy 
feliratra, a kéznél lévő Bibliára, énekeskönyvre? Van-
nak-e körülöttünk emlékeztető „kövek”, amelyek a 
gyermekek kérdései nyomán alkalmat kínálnak a bi-
zonyságtételre? 

Visszatérve textusunkhoz, még egy mozzanatot ér-
demes megfigyelni. A papok mentek be legelőször a 
mederbe, és ők jöttek ki legutoljára onnét. Vizsgáljuk 
meg magunkat: Vajon amikor kockázatos élethelyzetbe 
kerülünk, akkor az-e az egyetlen gondolatunk, hogy va-
lami módon mihamarabb kikerüljünk belőle, vagy fel-
tesszük a kérdést, hogy vajon miért kerültünk bele? Ta-
nulságos dolog rákérdezni az események okára is. (Ja-
vaslom azonban, hogy a kritikus élethelyzetek okaira 
mindenki csak saját maga vonatkozásában kérdezzen rá, 
így elkerülhető a szeretetlen ítélkezés.) Ha rákérdezünk 
az okokra, megláthatjuk, hogy talán Isten akarata elle-
nére mentünk bele egy adott élethelyzetbe, vagy Isten 
útjától való eltérés nyomán kerültünk oda, de az is le-
het, hogy Isten kifejezett parancsa iránti engedelmesség 

indított el bennünket ezen az úton. Nem mindegy, hogy 
mi az ok. Ha ugyanis ez utóbbi történik velünk, akkor a 
nehéz helyzetben való kitartásunk lehetőségét Isten ga-
rantálja. A hívő embert nem az különbözteti meg a hi-
tetlentől, hogy ő soha nem betegszik meg. A különbség 
abban látható, hogy hogyan éli meg a hívő és a hitetlen 
ugyanazt a kritikus élethelyzetet. Azért ad az Úr ilyen 
szituációkat, hogy „emlékköveket” gyűjthessünk az 
előttünk álló időszakokra. Mert ha kijutunk egy-egy 
ilyen „Jordán-mederből”, és tovább folytatódik életünk, 
esetleg harcunk, akkor a „mederből felvett kövek” se-
gítségünkre lehetnek. Nem mindegy, hogy van-e ben-
nünk Isten szabadító szeretetének jeleként és tanújaként 
sok-sok emlék! 

Nézzük át „emlékkő-gyűjteményünket”! Lehet, hogy 
már „beporosodott”, hiszen a sátán szeretné érzékelhe-
tetlenné tenni. Az ördög nagyon ügyes mestere annak, 
hogy „összeporolja köveinket”, vagy „rájuk pakoljon” 
valami mást, hogy „emlékköveink” ne tölthessék be az 
Úrtól kapott rendeltetésüket. Mi azonban éljünk az em-
lékkövek által kínált lehetőségekkel. Idézzük emlékeze-
tünkbe: Hol is jártunk, amikor ezeket gyűjtöttük? Miből 
is szabadított meg bennünket az Úr? Milyen „Jordán-
medren” kellett kockázatosan áthaladnunk (esetleg ben-
ne sokáig időzni is!)? Mi volt az a „Jordán-meder”, 
ahova visszaküldött bennünket Urunk, hogy keressünk 
még egy-két kövecskét (ha elfelejtettük volna)? 

Ha újra felfedezzük „emlékköveinket”, és Istentől 
rendelt szembetűnő helyen állítjuk fel azokat, akkor 
egész életünk során betölthetik küldetésüket. Sőt, még 
túl is élhetnek bennünket, ha gyermekeink és unokáink 
is megtudnak róluk valamit. Poroljuk hát le „emlékkö-
veinket”! 

Dr. Almási Tibor lelkipásztor 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Csak bízz az Úrban… 
 

 
Március harmadik vasárnapjának délutánján gyűlt össze 
a szokásos csapat, hogy a Gyerekklub tavaszi alkalmán 
ismét szólja az Istenről szóló örömhírt. Az éneklést 
Nagy Péter és fiataljaink vezették, szerét ejtve a mindig 
nagy tetszést arató közös éneklésnek is. 

Ezután a már törzsvendégnek számító Kiss Laci bá-
csi következett. Ezúttal nem a szokásos rajzolás vette 
kezdetét, hanem egy bibliai „bűvészmutatványt” láthat-
tunk, két vendég gyermek segédletével. Ebből megtud-
hattuk, hogy csak Jézus Krisztus vére képes eltörölni 
bűneinket, nem tudunk más megoldást találni, hiába ke-
ressük. Így ábrázolódott ki ebből a kis mutatványból 
Urunk húsvéti áldozata. 

Majd a gyerekek nagy örömére a szokásos ajándék-
osztás következett, amelyhez a Baptista Szeretetszolgá-
lat élelmiszer- és cipőadománya is hozzájárult. Alkal-
munkat finom uzsonna zárta. Hálás szívvel láttuk, hogy 
részt vevő vendégeink nem siettek el, hanem jókedvűen 
beszélgettek, sőt ahogy az alábbiakban olvasható, még 
egy-egy mini-interjút is hajlandóak voltak adni. 

Reméljük, hogy mindenki elvitte magával a tanult 
ének üzenetét: Csak bízz az Úrban! 

Á.J. 



M A N N A   2008. április 

 4

Mini-interjúk a márciusi Gyerekklub alkalmán 
 
A Gyerekklub-alkalom végén először két olyan anyukával beszélgettem, akik egymás mellett ültek. Az egyik most volt itt 
először, a másik már több éve rendszeresen hozza a gyermekeit. 
 
 

– Milyennek találják a rendezvényeket? 
Az egyik asszony, Erzsébet: 
– Nagyon pozitívnak tartom. Az emberek, akik 
összejönnek, beszélgetnek egymással, és a gyerekeink 
nagyon jól érzik magukat. 
A másik asszony, Katalin: 
– A gyerekeimmel járok ide, van négy lányom, ha csak 
megtehetjük, minden alkalommal eljövünk. 
– Mióta járnak a Gyerekklubra? 
Erzsébet: 
– Én a kisfiammal most jöttem először, és nagyon tetszett 
a program. 
Katalin:  
– Én a lányaimmal már 4-5 éve résztvevője vagyok az al-
kalmaknak.  
– A programból mit tartanak a legfontosabbnak? 
Katalin:  
– Természetesen a hitet, hogy itt hitre nevelik a gyerme-
keket.  
– Fogékonyak erre a gyerekek? 
Katalin: 
– Igen, érdekli őket. Iskolai keretek között is járnak hittan-
ra. Nemcsak az alsó tagozatos gyerekeim, de az óvodás 
lányom is jár. Nagyon fontosnak tartom a hitre nevelést.  
– Van-e valami ötletük arra nézve, hogy mivel lehetne 
gazdagítani az alkalmakat? 

 
Katalin: 
– Ez így jó, ahogy meg szokták rendezni. Szerettük a 
bábozást, a rajzolást, ez utóbbit most hiányoltuk, mert La-
ci bácsi ma „bűvészkedett”.  
– Önök szerint van-e igény arra, hogy a szülőkkel, 
nagyszülőkkel külön is találkozzunk, beszélgessünk – va-
lamilyen módon megoldva a gyermekekkel való foglalko-
zást? 
Katalin: 
– Igen, szívesen eljönnénk. Nekünk a szombat délután 
lenne a megfelelő időpont.  
– Önt hadd kérdezzem! Most volt itt először. Hány gyer-
mekkel? 
 

Erzsébet: 
– Egy gyermekkel, igaz, hogy három gyermekem van. A 
legkisebbel, 7 éves kisfiammal, Pistikével jöttem. Nekem 
nagyon tetszett a program, annyira szívhez szóló volt az 
egész, hogy nem is találok rá szavakat. Nagyon meglepő 
volt számomra. Igaz, hogy a kisfiam ajándékra vágyott, de 
engem nem az ajándék érdekelt, hanem a műsor, meg az, 
hogy odafigyeltek a gyerekekre. 

 
És tényleg, az ember bármennyire bánatos és szomorú, itt 
megvigasztalódik… Nagyon jó volt! Jól éreztem magam. 
Az emberek kedvesek, barátságosak, és ünnepélyes hangu-
latot teremtettek számunkra. Látszik rajtuk, hogy kie-
gyensúlyozottak és boldogok.  
– Legközelebb is eljönnek, ha kapnak meghívót? 
Erzsébet: 
– Igen, feltétlenül.  

*** 
Egy újabb anyukához, Andreához fordultam: 
– Először vannak itt? 
Andrea:  
– Nem, már kb. öt éve járunk a Gyerekklubra. 
– És jól érzik itt magukat? 
Andrea:  
– Igen, különösen a kislányom szeret ide járni. Egyébként 
két gyermekem van, egy 7 éves lány, meg egy 13 éves fiú. 
– Milyennek találják a programot? 
Andrea: 
– Nagyon színes a program. A kislányomnak nagyon tet-
szik a bábozás, és nagyon szeret énekelni. Valamennyien 
szeretünk ide járni.  
– Önnek mint felnőttnek is ad valamit ez a műsor? 
Andrea: 
– Igen, bár játékosan foglalkoznak a gyerekekkel, de raj-
tuk keresztül ez minket, szülőket is megérint.  
– Van ötlete, hogy mivel színesíthetnénk a programot? 
Andrea: 
– Ezen még nem gondolkodtam, de szerintem ez így jó, 
ahogy megrendezik. 
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– Ön szerint van-e igény arra, hogy a szülőkkel külön is 
találkozzunk, beszélgessünk az őket érintő problémákról és 
hogy megismerjük a Biblia tanítását? 
Andrea: 
– Igen, szerintem sokaknak lenne igénye arra, hogy csalá-
dias körben találkozzunk, beszélgessünk, és jobban meg-
ismerjük egymást. Mert így, hogy énekelünk, eszünk, 
iszunk, ajándékot kapunk, aztán mindenki siet haza, erre 
nincs mód! Így nincs lehetőség egymással beszélgetni, is-
merkedni. Mert hiába ismerek sokakat évek óta látásból, 
nincs meg az a lökés, hogy elkezdjük a beszélgetést. Ha 
szerveznének ilyen alkalmat, ami alatt a gyermekekkel va-
ló foglalkozás megoldott lenne, én is szívesen eljönnék. 

Kolozs Nagy János 
 
 

Beszámolók a gyülekezeti szolgálati területeken folyó munkáról 
Az éveleji Mannában jelent meg a gyülekezetünkben végzett nevesített szolgálatok felsorolása. Akkor azt ígértem, hogy a meg-
nevezett területeken munkálkodó testvéreimtől egy-egy beszámolót kérek, azért, hogy mindenkinek betekintése lehessen az adott 
feladatot végzők munkájába. 

Nagy örömömre szolgál, hogy testvéreim őszintén írtak erről. Négy szempont alapján szemlélhetjük most a beszámolókat: 
a „munkakör” leírása, a segítők felsorolása, hálaadás-visszajelzés, és végül kérés a testvériség felé. A következő lapszámban 
folytatjuk a sort más területek felelőseinek beszámolójával. 

Köszönöm Istennek, hogy adott munkásokat, akik felelősséget éreznek a gyülekezet iránt, és kérem, hogy Ő áldja meg 
munkájukat, adjon nekik jókedvet, egészséget, sok erőt, Istentől jövő irányítást, támogató háttért a további feladatvégzéshez is. 

Ádány Judit 
 

Beszámoló a gyülekezet vezetéséhez tartozó feladatokról 
 

Szolgálati területek, amelyekben részt 
veszek a gyülekezet életében: 
Megbízás alapján: 
Lelkigondozás: megkeresés szerint, 
illetve felkérésre. 
Igeszolgálat, imaóra-vezetés, felkérés 
szerint. 
A pénzügyi beszámoló és terv 

készítése. A bevételek és kiadások könyvelése. 
Azon munkák, amelyeket – gyülekezetvezetői megbízás 
alapján – gyülekezetvezető testvéremmel végzünk közösen, 
munkamegosztástól függően: 
A vezetőség megbeszéléseinek előkészítése, aktuális 
témák kiválasztása, döntést igénylő kérdésekben 
javaslatkészítés. 
A gyülekezeti tanácskozás előkészítése, az aktuális témák 
kiválasztása, döntést igénylő kérdésekben javaslatkészítés. 
A vezetőség és a gyülekezet döntéseinek végrehajtása, 
illetve ennek irányítása, felügyelete. 
A vezetőségi megbeszélés és a gyülekezeti tanácskozás 
levezetése. 
Gyülekezeti programok összeállítása, szervezése, 
felügyelete. 
Tagsági, fegyelmi ügyek rendezése. 
Gyülekezeti szervezetek működésének felügyelete, 
összehangolása. 
A gyülekezet által megbízott tisztségviselőkkel 
kapcsolattartás, a feladatvégzés kialakítása, 
összehangolása, a gyülekezet képviselete. 

A tanítás tisztaságának felügyelete. 
Gyülekezeti iratok (levelezés, tagnyilvántartás, 
megállapodások, szerződések) kezelése. 
Adatszolgáltatás az egyházi szervek felé. 
Kapcsolattartás külső szervezetekkel. 
A gyülekezet pénzkezelésére, a számlázásra, a 
gazdálkodására vonatkozó előírások figyelemmel kísérése, 
a belső szabályozás kialakítása. 
Visszajelzés: Gyakorlatilag nincs, de nem is várható, 
hiszen a felsoroltak nagyon speciális feladatok, ezek 
többségében nem látványosak, ha rendben van valami, 
akkor az a természetes. Jóindulatú, a hibák kijavítására 
irányuló észrevétel kevés van, ha mégis van észrevétel, 
arra inkább az egyéni sértettségből fakadó szemrehányás 
jellemző. 
Hálaadás: mindenért, amit sikerül megoldani, mert ha 
valahol, akkor ezen a területen a teljes kiszolgáltatottságot, 
az alkalmatlanságot éli át az ember. Ha valami a legjobb 
szándék ellenére sem sikerül, a felelősséget nem lehet 
senkire áthárítani, csak saját magunkra. 
Kérés: Egyet lehet kérni, hogy imádkozzanak azokért, – 
most értünk – akik ezen a területen vannak. És ha 
lehetséges ezen kívül valamit kérni, akkor azt a bizalmat 
kérjük megelőlegezni, hogy a legjobb igyekezettel tesszük 
feladatainkat, adottságaink szerint, felelősségünk teljes 
tudatában. Nincs elkeserítőbb érzés annál, amikor 
gyanakvás és a bizalmatlanság tapasztalható felénk. 

Gulyás Jenő  
gyülekezetvezető-helyettes 



M A N N A   2008. április 

 6

Beszámoló a gyülekezetben folyamatosan zajló gyakorlati istentiszteletről 
 

Engedtessék meg nekem, hogy 
személyes visszaemlékezéssel 
kezdjem beszámolómat. Az 
életemben volt egy hosszú periódus, 
amikor gyermekeimet neveltem, 
dolgoztam, szüleimet gondoztam 
testvéreimmel együtt. Ebben az 
időszakban nem tudtam részt venni a 
szeretetszolgálatban. Az az ige 

vigasztalt, hogy ha valaki nem gondoskodik a háza népé-
ről, az rosszabb a hitetlennél. 

Nagy kiváltságnak és megtiszteltetésnek érzem, hogy 
Isten méltat a szolgálatra. Hiszem és tudom, hogy a többi 
testvér is így végzi a szolgálatot. Jó látni és átélni, hogy a 
betegek látogatása, segítése nem kényszerűségből történik, 
hanem igaz szeretetből. Ebben a szolgálatban részt vesz-
nek a fiatalok is. Betegeket látogatnak és készek a gyakor-
lati élet területén is a segítésre. Több irányú szolgálat is 
zajlik. 

Kőszegi József és felesége, Magyar testvérrel együtt 
havonta visznek úrvacsorát, illetve látogatják Láda test-
vérnőt, Gál Dezső testvért, Bódi testvérnőt (hála Istenek, ő 
már közöttünk van), Menyhért testvérnőt, Szabó Sándor 
testvért és feleségét. 

Nagyon fontos szolgálat az idős testvérek szállítása. 
Ebben a szolgálatban Bartha Gábor tv, Czifranics Győző 
tv, Gulyás Jenő tv, Juhász Béla tv. Kőszegi József tv, Nagy 
Lajos tv, Ökrös Sándor tv és Rück tv vesznek részt. 

Doktor Sándorné testvérnő betegsége miatt nem tud 
imaházba jönni, de Kiss Pálné tv és Egyed néni végzik fe-
léje a szeretetszolgálatot. 

Orbán Kálmánné testvérnő kora és a nagy távolság mi-
att már nagyon ritkán tud eljönni, ezért Kiss Pálné tv ha-
vonta látogatja őt. 

Kórházba kerülő betegeink is érzik szeretetünket, be-
tartva azt a szabályt, hogy lehetőleg egyszerre nem me-
gyünk sokan, és nem fárasztjuk őket. 

A gyülekezet vezetősége arra is figyel, hogy lehetőleg 
anyagilag se szenvedjen senki olyan szükséget, ami az 
életvitelét lehetetlenné teszi. Átlagosan hét testvér anyagi 
gondjain próbálunk segíteni. 

Lehet, hogy a név szerinti felsorolásból kimaradt vala-
ki, de a mennyei névsorból biztosan senki. Szolgálatunk 
során jó megtapasztalni azt az igét, hogyha valaki mást 
felüdít, maga is felüdül. 

dr. Novák Péterné, Irén 
a szociális ügyek felelőse 

 
 

Beszámoló a pénzügyi terület feladatairól 
 

Szolgálatom során ezeket a munkákat 
végzem: 

Heti munkák: beérkező számlák 
ellenőrzése és kifizetésének 
teljesítése, előleg ellátmányok 
kifizetéseinek teljesítése, vendég 
lelkipásztor költségtérítésének ki-
fizetése, folyószámla forgalmi adatok 

ellenőrzése, iratrendezés. 
Havi munkák: havi pénztár-zárás, pénzkészlet ellenőr-

zés, bizonylatok felvezetése és csoportosítása, illetmé-
nyek-, segélyek-, gépkocsi költségtérítések kifizetésének 
dokumentálása és teljesítése, összesítése, a misszió bevéte-
lek csoportosítása cél és időrend szerint, perselypénz meg-
számolása, bevételezése. Havi pénztár-nyitás, havi kiadá-
sok pénzkészletezése, illetmények, segélyek kiborítékolása 
és eljuttatása az illetékesekhez, folyószámla havi záró ada-
tainak ellenőrzése 

Negyedéves munkák: Misszióadakozások felvezetése és 
előkészítése ellenőrzésre. 

Éves munkák: Kiadott ellátmányok elszámolásának el-
lenőrzése, felvezetett misszióadakozás ellenőrzésének elő-
készítése, pénztárellenőrzés, misszióadakozások adó-
visszaigényléséhez szükséges igazolások elkészítése és el-
juttatása illetékesekhez, egyházközpont felé missziós ösz-
szesítő, pénzforgalmi statisztika és illetmény valamint já-
randóság kimutatás elkészítése és eljuttatása. 

Egyéb: éves forgalmi adatok alapján éves költségvetés 
javaslat tervezet elkészítése gazdasági vezető és ellenőrök 

bevonásával, éves beszámoló elkészítése pénzfelhaszná-
lásról, bevételekről, a gyülekezet és az elöljáróság a pénz-
ügyeket érintő döntéseinek végrehajtása (rendkívüli segé-
lyek, támogatások, tartós betétek, pénzátcsoportosítások, 
imaház-felújítás munkái ellenértékének kifizetése. Szigorú 
számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása, ki-
adása, visszavétele. Pénztári dokumentumok megőrzése. 

A pénztári munkát pénzkezelési szabályzat szabályoz-
za, ezért ezt nem részletezem. Egyébként szigorú menet-
rend szerint dolgozom. A fő időpontok: Misszió-
bevételezés: minden hónap első vasárnap, havi munkák, 
segélyek kiborítékolása és a kiosztás elkezdése: aktuális 
hónap 17-ig, illetmény kifizetés, gk-költségtérítések aktuá-
lis hónap 26-tól hónap utolsó napjáig. 

Akik a munkámat segítik: 
Gondnok: Zsigovics Gézáné és Géza (közüzemi számlák 
kifizetése, ügyintézése, pénzváltás, karbantartási, díszítési 
költségek rendezése) 
Misszióbeszedők: Ádány Béláné, Ádány Ferencné, Ádány 
Mihályné, Gulyás Jenőné, Kőszegi József. 
Segélyek továbbítása: dr. Novák Péterné, Zákány 
Gáborné, Kőszegi József. 
Felügyelet és döntések: Gulyás Jenő pénzügyi vezető, 
Ádány Mihály gyülekezet vezető. 
Ellenőrzés: dr. Novák Péter, Gyöngyösi Jánosné. 
Perselypénz számolás: az eddig felsoroltak és még Kiss 
Pál. A pénztári munkában nagy segítségem a feleségem, 
Eta. 



M A N N A   2008. április 

 7

Kérés: szükség lenne még misszióbeszedőre, legalább 1 
főre. 

Hogy hogyan lehetne még javítani a munkámon? Ha 
tudnám, már javasoltam volna, vagy munka 
elpasszolásnak tűnhetne. Látásom szerint mindenkinek 
van az Úrtól kapott őrhelye, szolgálata, melyet be kell 
töltenie jó sáfárként és jó lelkiismerettel. 

Van hálaokom, mert a pénztári munkán keresztül is 
megtapasztalom Isten csodálatos gondviselését, szeretetét. 
A pénzkezelés bizalmi ügy és mindezideig a testvérek 
méltónak találtak erre a szolgálatra. Ezt a munkát testvéri 
segítséggel végezhetem. 

Zákány Gábor 
gyülekezeti pénztáros 

 

 

Beszámoló és gondolatok a vasárnapi istentiszteleti programok szervezéséről 
 

A nyolc és fél évtizedes múltra 
visszatekintő budai baptista 
gyülekezetben a vasárnapi 
istentiszteleteket kezdettől fogva a 
szolgálatok sokszínű gazdagsága 
jellemezte. Ám ha visszamegyünk 
néhány évtizedet, azt látjuk, hogy a 
XIX. század második felében 

kibontakozó magyarországi baptizmus a reformáció küz-
delmeiben letisztult protestáns istentiszteleti formát, még-
pedig a puritán református liturgiát honosította meg. A 
tisztánlátás érdekében hozzá kell tennünk, hogy a refor-
máció mozgalmai (az anabaptisták, majd később a baptis-
ták is) az I. század gyülekezeteinek sallangmentes isten-
tiszteleti gyakorlatához tértek vissza. Mert milyen ele-
mekből is áll a keresztyén hívők összejöveteli alkalma, 
amelyet méltán nevezhetünk „istentiszteletnek”? Ezek a 
következők: imádság, igeolvasás, prédikáció és közös 
éneklés. Ha ezek megvannak, akkor tulajdonképpen nincs 
okunk „hiányos” vagy „szegényes” istentiszteletről be-
szélni. Hogy ezt mostanában mégis így érezzük, annak 
megvan a maga egyháztörténeti, kegyességi, és keresztyén 
kultúrához kötődő magyarázata. 

A XIX. század végén létrejött baptista gyülekezetek 
vasárnap délutáni istentiszteletének hamar kialakult és 
közkedveltté vált egy egészen jellegzetes egysége: szava-
latokkal, csoportjelenetekkel, bizonyságtételekkel, ének- és 
zenekari szolgálatokkal. Ennek a rendszeressé váló tevé-
kenységnek kiváló táptalajul szolgáltak a vasárnapi iskola 
különböző korosztályai, a fiú- és leánykörök, ifjúsági egy-
letek, ének- és zenekarok (pengetős, fúvós- és ritkábban 
szimfonikus zenekarok). Lehetetlen nem észre venni, hogy 
a világtól, az istentelen kultúrától elzárkózó baptista hívők 
számára a szavalás, az éneklés és zenélés egy sajátos mű-
velődés lehetőségét nyújtotta, és a hasznos időtöltésen túl 
a keresztyén kultúra lelki üzenetet hordozó értékeivel gaz-
dagította őket és hallgatóikat. A vasárnap délutáni szolgá-
latok „népművelő” szerepe talán még húsz–harminc évvel 
ezelőtt is igaz volt, de azóta istentiszteleti jelenlétük sok 
vita kíséretében háttérbe szorult.  

A válságnak és a válság elhúzódásának több oka van:  
1. Nőtt a baptista gyülekezeti tagok iskolázottsága 

és műveltségi szintje. Szinte általánossá vált a 
középiskolai érettségi, és egyre magasabb a diplomások 
aránya. Ennek is köszönhetően a baptista hívők 
nyitottabbá váltak a kultúra iránt, amiben nyilván komoly 
szerepet játszott az olvasás, a rádió, a televízió, majd a 
számítógép és az internet otthonainkban való megjelenése. 

Hogy egy régi mondást idézzek: „A baptista hívő ember a 
világgal haladó, de Krisztusban maradó!”  

2. A hazánkban az 1970-es években jelentkező ún. 
második karizmatikus hullám hatására megváltozott az 
akkori baptista ifjúság egy részének szolgálatokkal 
kapcsolatos gondolkodása. A fiatalok már nem értékelték 
a költeményeket, az ének- és zenekari szolgálatokat, 
ugyanakkor egy új, gitáros ének-zenei kultúrát sajátítottak 
el, amelynek a meghonosítása a gyülekezetekben sok 
feszültséggel járt az elmúlt évtizedekben, és jár még ma is. 
Ez nyilván egyrészt zenei stílus kérdése, másrészt a 
nemzedéki ellentét megnyilvánulása. A szolgálatok 
elhagyásával kapcsolatos gondolkodás időről-időre 
támogatást kap, és most már nemcsak felekezeten kívüli 
forrásokból, hanem belső köreinkből is. Jelenleg a baptista 
egyházban egyre több olyan gyülekezet van, amelyben a 
közös éneklés területén „A hit hangjai” illetve az új 
énekeskönyv már egyáltalán nem kap szerepet, helyét az 
inkább könnyű műfajú ifjúsági énekek foglalták el, 
amelyeket kivetítenek a jelenlevők számára, és egy ún. 
dicsőítő csapat vezetésével énekelnek, esetenként állva, 
esetleg tapsolva. Ezzel párhuzamosan megszűnt az 
énekkar mint szolgáló alakulat, illetve az újonnan plántált 
gyülekezetekben már nem is törekednek a létrehozására. 
Továbbá nagyjából ugyanezekre a gyülekezetekre 
jellemző, hogy teljesen kiveszett a szavalás. Ugyanakkor 
azt el kell ismerni, hogy a bizonyságtétel szolgálatát a 
megváltozott gondolkodású és új gyülekezetek is 
mindvégig fontosnak tartották és tartják (a 
bizonyságtételek minőségén nekik is, nekünk is van mit 
javítanunk!). 

3. Végül, de nem utolsósorban az időhiányt kell 
okolnunk, amiért a fiatalok nem szavalnak, vagy nem 
lépnek be az énekkarba. A tanuló ifjúság napjainkban 
sokkal jobban leterhelt, mint évtizedekkel ezelőtt. A 
szabad idő hiánya miatt nem vállalnak verstanulást, 
énekkari gyakorlást, mert szinte minden percük be van 
táblázva. Az ezekhez a szolgálatokhoz hozzászokott és 
ragaszkodó idősebb nemzedék gyakran – felületesen ítélve 
– lustának tartja a fiatalokat, de ez a korábbiak fényében 
szeretetlen ítélkezésnek tűnik, és ezért nem illik hozzánk. 
Sokkal inkább méltó hozzánk a szeretetből fakadó 
megértés, és az együttszolgálás lehetőségeinek keresése és 
biztosítása a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteleti 
alkalmakon. 

Gyülekezetünkben – a fent említett okok miatt – a 
vasárnap délutáni szolgálatokat egyre nehezebb 
megszervezni. Folyamatosan csökken azoknak a 
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testvéreknek a száma, akik hajlandók verset tanulni és 
hangsúlyozva, kívülről el tudják mondani. Az énekkar 
utánpótlás-gondokkal küzd, elsősorban a tenor szólam vár 
új énekesekre. Vonóshangszereken csupán néhányan 
játszanak, a fúvószenekar csak a szomszédos gyülekezetek 
fúvósaival kiegészülve ütőképes, ugyanakkor zongorázni 
sok tehetséges gyermek és fiatal tanul. A következő 
években új orgonistákat kell kiképeznünk. A 
bizonyságtevés területén örömteli szívvel látom a meg-
megújuló aktivitást, s teljesen egyértelmű, hogy a lelki 
megtapasztalások átélése és elmondása nem kulturális 
kérdés, nem ízlés dolga, hanem az Úrral való élő kapcsolat 
gyümölcse. 

A vasárnap délutáni szolgálatokra egy „világjelenség”, 
a délutáni látogatottság folyamatos csökkenése is 
sorvasztó hatást gyakorol. Míg a 80-as évek közepén egy-
egy vasárnap délután zsúfolásig tele volt imaházunk, és 
bőven volt szolgálatra jelentkező, addig napjainkban 
esetenként a nyolcvanat-százat sem éri el a hívek száma, 
és csak kivételes, ünnepi alkalmakkor van annyira együtt 
az énekkar, hogy énekelni képes. A probléma 
megértéséhez egy újabb adalék: az elmúlt 15–20 évben 
sok család költözött a fővárosi agglomeráció településeire, 
ilyen nagy távolságból már nem mindenki vállalja a napi 
kétszeri utazást, ezért inkább a délelőtti istentiszteletet 
választják.  

Egyfajta megoldás lehet a szolgálatok súlypontjának 
délelőttre való áthelyezése, amire már több példa is volt az 
elmúlt években, például a fiatalok énekblokkja, vagy egy-
két szavalat, bizonyságtétel beiktatása. Ez a módszer 
ugyanakkor felgyorsíthatja a délutáni alkalmak 
„sorvadását”. Jó, ha emlékezetünkbe idézzük a cikk első 
bekezdésében leírt megállapítást, hogy minden 
istentisztelet, amely a fő elemeket (imádság, igeolvasás, 
igehirdetés és közös éneklés) tartalmazza, teljes értékű 
istentisztelet. A szavalás, a bizonyságtétel, és az ének-

zenei szolgálatok csak járulékos elemei az 
istentiszteletnek. Ha vannak, örvendezzünk értük hálás 
szívvel, ha meg nincsenek, szemléljük hittel a 
prédikációban megmutatkozó megfeszített Krisztust. 

Az elmúlt néhány évben az a gyakorlat alakult ki, hogy 
havonta egy vasárnap délutáni istentiszteletre szervezünk 
szolgálatokat. Munkatársaim a fent ismertetett okok miatt 
egyre nehezebben találnak testvéreket, akik vállalnak 
szavalatot, bizonyságtevést, és várhatólag el is jönnek a 
szóban forgó alkalomra. Ezért aztán nem tartom 
illendőnek, hogy a színvonal kérdéseinek boncolgatásába 
bocsátkozzam… Amíg egy csekély igény mutatkozik a 
gyülekezet részéről, és legalább akkora készség a 
szolgálattevők részéről, addig igyekszünk gazdagítani 
istentiszteleteinket – az Úr dicsőségére és a közösség 
épülésére. A szolgálat-előkészítők: Almási Kornél, 
Almásiné Nemeshegyi Gyopár, Ádány Béla, ifj. Ádány 
Béla, Ádány Ferenc, Gyöngyösi Jánosné, Kis Pálné, Nagy 
Péter, Tóth Péter és Anikó, Uri Erika, Uri Ildikó és Vadas 
Márta.  

Átmeneti időszakban élünk. Minden valószínűség 
szerint a problémát csak a vasárnapi alkalmak 
átstrukturálásával lehetne megoldani. Ez viszont érintené 
az imaórát is, amely iránt szintén egyre csökken az 
érdeklődés. Az imaóra szoros kapcsolatban van a 
vasárnapi iskolai foglalkozásokkal, amely gyermekeink 
lelki fejlődése szempontjából fontos. Szóval 
meggondoltan, mindent alaposan megvizsgálva határozott 
döntéseket kell hoznunk annak érdekében, hogy 
gyülekezeti alkalmaink elevenek és vonzóak legyenek, 
hogy a résztvevők megtapasztalják Isten jelenlétét, 
üzenetet kapjanak az igéből és átélhessék a testvéri 
közösség élményét. 

Kolozs Nagy János 
a szolgálat-előkészítés koordinátora 

 
 

Beszámoló a Mamaköri alkalmakról 
 
Idén októberben lesz 10 éve, hogy 
Ádány Judittal és Orsival útjára 
indítottuk a Mamakört. 

Akkoriban egy ismerősöm révén 
egy református egyházközség mama-
körébe jártam. Újjászületett hívő 
testvérek közösségére találtam. 

Meghitt beszélgetések, bibliatanulmányozás, és ima jelle-
mezte az alkalmakat. Ahogy telt múlt az idő, egyre gyak-
rabban kértek fel, hogy tartsam meg az órát. Miután némi 
gyakorlatot szereztem ezen a téren, egyre inkább nem ha-
gyott nyugodni a gondolat, hogy ezt a mi gyülekezetünk-
ben is meg kellene valósítani. Vágytam arra, hogy itt is 
ilyen meghitt közösségbe, imakörbe járjunk, hiszen ez az 
én valódi lelki otthonom. 

Fél évig is eltartott, mire megvívtam a lelki csatát: El-
indítom!! Féltem a kudarctól, féltem attól, hogy nem talá-
lok megértésre, hogy unalmas leszek, de már az első lépé-
sek bíztatóak voltak. Judit és Orsi lelkesen támogattak, és 
engedélyt kértem Gulyás Jenő és Ádány Mihály testvérek-

től, akik mosolyogva válaszoltak: Vágj bele Ági! Sok-sok 
imával, izgalommal készülök azóta is minden alkalomra. 

Hogyan is működik ez nálunk? Az alkalom 18 órakor 
kezdődik. Kb. 20 perc a gyülekezés, addig beszélgetünk, 
megterítünk, mindig van, aki hoz némi nassolni valót. 
Zsigovics Éva testvérnő vállalja a teafőzést, ami melegen 
már ott vár minket. Imával kezdődik az alkalom. Ilyenkor 
rendszeresen könyörgünk a gyülekezetért, elöljáróinként, 
és nem utolsó sorban a férjeinkért, akik szilárd hite, békes-
sége, jó látása záloga a család békéjének, és a gyermeke-
ink hitben való nevelésének. 

Ezután pár perces Igével, vagy bizonyságtétellel folyta-
tódik az alkalom. Ezeket általában én hozom, de időnként, 
ha nem érek rá, vagy valamiért alkalmatlannak érzem ma-
gam a szolgálatra, Judit vagy Orsi mindig készségesen se-
gítenek, hogy levezessék az imaórát. Ezután egy nőknek 
szóló bibliatanulmányozó könyvből, – jelenleg az Imád-
kozó nő című könyvből – tanulmányozzuk az Igét. Kérdé-
sek is vannak benne, melyeket megvitatunk, épülünk, és 
tanulunk egymás látásaiból. 
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Az alkalom másik részében személyes imakéréseink 
kerülnek elő. Mindenki elmondja az elmúlt hónap alatt 
felgyűlt imakéréseit, és hálaadásra vonatkozó élményeit. 
Igazi, meghitt, egymást támogató, bíztató, sok lelki épülést 
adó beszélgetések ezek. Az imatémákat Judit rendszeresen 
felírja, az elején elhangzott Igével együtt, mintegy a saját 
magunk számára készítve jegyzőkönyvet. Az imakéréseket 
év elején átnézzük, és számot vetünk azzal, hogy mi az 
amiért még imaharcot kell folytatnunk, és örömmel tölt el 
minket, hogy mennyi de mennyi ima talált meghallgatásra, 
amiért dicsőítjük is az Urat! 

Az aktuális imakéréseket Éva felírja egy kis papírra. 
Az alkalom végén, mindenki húz egy imakérést, és az 
adott hónapban azt a testvérnőt hordozza imában. Ezt fél 
éve vezettük be, és nagyon sok áldást takar.  Minden  hó- 

napban más-más név kerül a papírunkra, és az imaharc a 
másik emberért, mélyebb szeretetet hoz egymás iránt a 
szívünkbe. Ezután a mamakör imádkozással zárul. Együtt 
rendet teszünk, és úgy indulunk haza. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az 
édesapáknak, nagymamáknak, és azoknak, akik ilyenkor 
vigyáznak a gyermekeinkre, és lehetővé teszik számunkra, 
hogy részt vehessünk az alkalmon. Itt szeretném megra-
gadni a lehetőséget, hogy szeretettel várunk mindenkit, aki 
még nem jutott el hozzánk, és várjuk mindazokat az édes-
anyákat, akiknek olyan korú gyermekei vannak, akik még 
nem önállóak, hiszen az alkalom nem korfüggő, fiatal, és 
kevésbé fiatal édesanyák járnak ide. Talán az Úr akaratá-
ból pár éven belül unokáim is lesznek, és érlelődik 
bennem egy nagymamák imaórájának gondolata is. 

Sonkolyné Ági
 

 

Beszámoló a kamaraerdei missziós szolgálatról 
 

Gyülekezetünk a Kamaraerdei Idősek 
Otthonában közel tíz éve szolgál. 

Küldetésünk, hogy vigyük az 
ÖRÖMHÍRT a sok szomorú szívű, 
idős embernek. Ismeretes, hogy 
minden hónap harmadik vasárnapján 
délután 4 órakor tartunk istentiszte-
letet, valamint azon a héten hétfőn 

délelőtt Bartha Gábor és Tóth Péter testvérek vezetésével 
imaóra is van. Sajnos ezen az alkalmon igen kevesen 
vesznek részt. 

Évekkel ezelőtt nagy létszámban jelentek meg a lakók 
alkalmainkon. Többször is a szabadban tartottuk, így azok 
is, akik a padokon távolabb ültek, szabadidejüket töltve, 
hallhatták az Igét. A szeretetvendégség közben bensőséges 
beszélgetések alakultak ki. Sajnos ez már a múlté. Válto-
zások történtek. A hallgatóság nagy része már meghalt, il-
letve egészségi állapotuk miatt fokozott ápolást igényel-
nek. Többen közülük elköltöztek más Otthonba. Nyugdí-
jazásom óta más beosztásban dolgozom, ezért nagyon ke-
vés időm jut a kapcsolattartásra. 

Azok, akik részt vesznek alkalmainkon, idős, beteg 
emberek, ezért nem tudnak hosszabb ideig egyhelyben ül-
ni. Problémát jelent számukra még az az egy óra is. 

Az ott lakóknak nagyon fontos a velük való törődés, a 
személyes kapcsolat. Van olyan is, akinek nincs senki 
hozzátartozója. 

Most ez a lehetőségünk van, ezt szeretnénk jól kihasz-
nálni, hogy senki se mondhassa azt, hogy „engem senki 
sem vesz észre!”. Tapasztalatom az, hogy több idős em-
berben végzi az Úr az Ő munkáját. A beszédük, a viselke-
désük, a szobatársak kapcsolata egymással változik, meg-
változik. Többen a halálos ágyukon tesznek bizonyságot, 
kérik az imát. 

Hisszük, hogy az Úrban végzett szolgálat nem hiábava-
ló! Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, akik 
ott szolgálunk, hogy alkalmas eszközei legyünk az Úrnak, 
és az idős, beteg emberekért, hogy be tudják fogadni az 
örömüzenetet. 

Kálmán Imréné, Erzsike 

 
 

Beszámoló az énekkari munkáról 
A szép éneket mindenki szereti, felüdíti az éneklőt és a 
hallgatóját is. Az üzenete megszólíthat, új erőt adhat, és a zene 
nyelvén megerősítheti az igei mondanivalót. 

Az énekkar lényege nem a szereplés, hanem a gyülekezet-
ben való szolgálat. Miközben énekelünk, az Urat dicsőítjük, de 
persze örülünk annak is, ha közben a testvéreket is 
megörvendeztetjük vele. Imádkozzanak értünk, hogy az 
énekeket tudjuk úgy tolmácsolni, hogy megérintse a 
hallgatóját! És azért is, hogy a fiatalabbak be tudjanak 
kapcsolódni a zongorakísérés és a vezénylés szolgálatába. 

Örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy szívesen elénekeljük 
kedves énekeiket, ha azok címét bedobják a lépcsőházban erre 
a célra kihelyezett dobozba. 

Köszönjük a sok bátorítást és az eddigi imatámogatást. 

Bodóné Tünde 
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Beszámoló a gyülekezeti honlappal kapcsolatos munkáról 
www.budaibaptista.hu 

 
Két évvel ezelőtt alakult meg a 
Média Bizottság azzal a céllal, hogy 
a gyülekezeti honlap létrejöttének 
feltételeit kialakítsa, az elöljáróság 
megbízásából. Természetesen a 
felügyelés és karbantartás is 
feladatunk volt, de ezek a feladatok 
az előttünk tornyosuló problémák 
miatt messzinek tűntek. Nem sok 

ismeretünk és tapasztalatunk volt ezen a területen, de Isten 
lelkesedést adott, ezért mindenki csinálta a saját feladatát. 

A kezdeti legnagyobb problémát az internetes tárhely 
biztosítása jelentette. Tudtuk előre, hogy relatíve nagy tár-
helyre lesz szükségünk, mert az Istentiszteletek hanganya-
gait szerettük volna letölthetővé tenni. A szükséges tárhely 
bérlése éves szinten viszont komoly összegbe került volna 
egy átlagos szolgáltatónál, amit a gyülekezet nem enged-
hetett volna meg magának. Ezért csak nézelődtünk és ke-
resgéltünk. Valami csodára vártunk. 

Bő egy hónappal később, az egyik gyülekezeti alkalom 
végén Ádány Misi odajött hozzám, és felvetette, hogy is-
mer egy fiatal srácot a munkahelyén, aki ilyen területen 
dolgozik. Beszél vele, és lehet, hogy tud majd nekünk he-
lyet adni. Így is történt, és nemsokára e-mailben kaptam 
egy telefonszámot, hogy a részleteket beszéljem meg vele. 
Felhívtam, és a segítőkész hangú fiatalemberrel gyorsan a 
tárgyra tértünk. A dolog nonprofit jellegével tisztában 
volt, de amikor a 20GB-os tárhelyet említettem meg, ak-
kor 1 alkalommal elfelejtett levegőt venni. Felajánlottam 
neki, hogy szívesen beszerezzük a szükséges háttértár akár 
többszörösét is, ha tud nekünk helyet adni a szerveren. A 
srác jószívű volt, és beleegyezett. A domain regisztrációs 
lapot elküldte, és kis idő múlva már „csak” a portálépítés 
volt hátra. A háttértár megvásárlására, és bárminemű kifi-
zetésre – tudtommal – még nem került sor, pedig többször 
is felhoztam a témát. Valami oknál fogva mindig elhárítot-
ta a kérdést a srác. 

Teljesen le voltunk döbbenve, hogy Isten milyen gyor-
san eltüntette előlünk a megmászhatatlannak látszó he-
gyet. Ráadásul nagyon jó helyet kapott a honlapunk, mert 
az eddigi másfél éves tapasztalataink szerint mindig elér-
hető és gyors volt a portál. Ez alapján úgy érzem, hogy Is-
ten nem szeret félmunkát végezni, hanem a szükségeink-
nek megfelelően a legtöbbet adja. 

A portálépítésben semelyikünknek nem volt értékelhe-
tő tapasztalata, ezért viszonylag sok késéssel, de végül 
2006 októberében sikerült elindulnia a honlapunknak. A 
frissítési és karbantartási feladatait leghűségesebben 
Ádány Béci látta el a hanganyagok elkészítésével, és Gu-
lyás Zsombi is becsülettel kivette a részét a galéria frissíté-
sével, de a többiek is a maguk területén. 
A gyülekezeti honlap működése során, az indulástól napja-
inkig 27 országból nagyságrendileg 20000 egyéni látoga-
tót kaptunk, akik valamivel több, mint 130000 oldalt töl-
töttek le. 4700 Istentisztelet letöltést, és 900 Manna-újság 
letöltést jegyeztünk fel. 

Az elmúlt másfél év tapasztalatai és újabb igényei 
alapján kezdtünk el még 2007 végén foglalkozni a gyüle-
kezeti honlap felújításával, ami a színesebb, új megjelenés 
kialakítását és a funkciók kibővítését jelentette. A techni-
kai feladatok megnövekedése miatt Zsombi is rendszer-
gazda lett a csapatban. Az új portál kialakításában komoly 
részt vállalt, és ötleteivel-gondolataival is jelentősen segí-
tette a munkát. 

E sorok billentyűzetre vetésének napján készült el az új 
portál, és arra vár, hogy átvegye a korábbi helyét. A ked-
ves olvasók minden bizonnyal mostanra már az új oldallal 
találkozhatnak a www.budaibaptista.hu látogatásakor. 

Az új megjelenés mellett új funkciók közül csak példá-
lózva felsorolnék párat: imadoboz, fórum, új galéria, be-
épített lejátszó, és beidézett alapige az Istentiszteletek le-
töltésénél… stb.  
Jelenleg a következő fő feladatok vannak a honlappal kap-
csolatban: 
Hangfelvételek elkészítése: ifj. Ádány Béla 
Fotók, galéria: Gulyás Zsombor, Zsigovics Géza 
Hírek, írások: Kiss Zoltán, Zsigovics Géza, Nagy János 
Fórummoderálás, eseménynaptár: Gulyás Zsombor 

Mindannyiuknak köszönjük a lelkiismeretes szolgálat-
végzést, és továbbra is számítunk rájuk! 

Mindenkinek javaslom a regisztrációt a honlapon, hogy 
az „internetes” gyülekezeti közösségben teljes körűen 
részt tudjon venni! A fórumba a regisztráció után lehet be-
kapcsolódni. 

Másrészről szeretném kérni a szervezőket és az egyes 
szolgálati területek felelőseit, vezetőinket, hogy az esetle-
ges eseményekről és hírekről időben tájékoztassák Gulyás 
Zsombit (e-mail címe: gzsombi@gmail.com), hogy a gyü-
lekezeti honlap friss és pontos tájékozódási pont lehessen 
a közösség számára! Előre is köszönjük! 

Végül, de semmiképpen sem utolsósorban: imádkoz-
zunk azért, hogy a honlap eszköz lehessen mi szerető Iste-
nünk kezében, munkájában! 

ifj. Zákány Gábor



M A N N A   2008. április 

 11

Beszámoló a könyvterjesztésről 
 
A könyvterjesztés szolgálatát 2003 januárjában vettük át 
Zsigovicsné Évától. Akkor nem gondoltuk, hogy ilyen 
hosszú ideig fogjuk végezni. 

Ez idő alatt igyekeztünk a gyülekezet tagjainak – 
könyvolvasóinak beszerezni a legújabb keresztyén irodal-
mat, Bibliákat, biblia-tanulmányokat stb. Évvégén a Bé-
kehírnök megrendelése-előfizetése is feladataink közé tar-
tozik. Képeslapok, CD-k, kazetták és egyéb apró ajándé-
kok árusítása is része a munkánknak. Készleteink legna-
gyobb részét a Baptista Központi Könyvesboltból bizo-
mányba kapjuk. Amennyiben a könyvekre hosszabb ideig 
nincs igény, akkor visszaadjuk a könyvesboltnak. 

A gyülekezet saját kis könyvtárát is átvettük. Ebből a 
készletből lehet olvasnivalót kölcsönözni. Néhányan ezt a 
lehetőséget is igénybe veszik. (A terjesztőket megillető 
százalékból a gyerekeknek szoktunk könyveket, kis aján-
dékokat adni, valamint a legtöbbet vásárlóknak évvégén 
naptárt vagy egyéb apróságot ajándékozunk.) 

Szolgálatunknak röviden ez a lényege. 
Munkánk eredményességéről visszajelzést még nem 

kaptunk. Ha a testvérek kérnek könyvet, CD-t, kazettát, 
vagy valami mást, ami nincs készleten, azt igyekszünk mi-
előbb teljesíteni – ezt természetesen mindig megköszönik. 

Ezt a szolgálatot biztosan lehetne rugalmasabban és 
jobban végezni, mint ahogy az nekünk sikerült. Fiatalabb 
testvér vagy testvérnő ezt biztos könnyebben és jobban 
megoldaná. 

Úgy tervezzük, hogy hamarosan szeretnénk átadni ezt 
a szép szolgálatot egy könyvszerető és azt terjeszteni is 
tudó testvérünknek. (Ehhez kérjük a vezetőség segítségét.) 

Hálával tartozunk Istennek, hogy a szolgálat által is se-
gített bennünket beépülni a gyülekezet testébe. Adott any-
nyi erőt, hogy eddig is el tudtuk látni a szolgálatot a leg-
jobb szándékunk és erőnk szerint. 

Ökrös Sándor és Margó 
 
 

Kézben 
 

 
 
A kosárlabda a kezemben kb. 19 dollárt ér, 
Michael Jordanéban viszont 33 milliót. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
A baseball-labda a kezemben kb. 6 dollárt ér, 
Mark McGuire kezében viszont 19 milliót. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
A teniszütő haszontalan az én kezemben, 
viszont Venus Williams kezében bajnoki 
győzelmet hoz. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Egy bot a kezemben távol tart egy vadállatot, 
Mózes kezében viszont szétválasztja 
a hatalmas tengert. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Egy csúzli a kezemben csak gyermekjáték, 
de Dávid kezében viszont óriást győz le. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 

Két hal és öt kenyér a kezemben csupán két 
halas szendvics, 
Isten kezében viszont ezreket táplál. 
Ez attól függ, kinek a kezében van. 
 
Kezemben szögekkel csak madáretetőt 
építhetek, 
de a szögek Jézus kezében egész világot 
megváltóak. 
Mint tudjuk, ez attól függ, kinek a kezében 
vannak. 
 
Helyezd hát aggodalmaidat, félelmeidet, 
reményeidet, 
családodat, kapcsolataidat Isten kezébe... 
– hiszen minden attól függ, kinek a kezében van. 

Forrás: Internet 

 

„Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni 
mindezt, hogy az igazak és bölcsek minden munkájukkal 
együtt ISTEN KEZÉBEN vannak.” (Préd 9,1) 

* 
 „Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én 
Uram! Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem kö-
nyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznek is, 
én nem feledkezem meg rólad! Ímé, TENYEREMBE 
véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.”  
(Ézs 49,14-16) 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Nagy örömömre jószívvel fogadta kérdéseimet Kosztánné Magdi, akinek az alábbiakban tekinthetünk bele eddigi, Isten által 
irányított és formált életébe. Jól emlékszem még férjére, a hófehér hajú, és nagy betegen is mindig mosolygós Kosztán Sanyira. 
Megindító, ahogy közös életük eseményeiről vall Magdi. Szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak a most következő vissza-
emlékezést. 

 
– Kérlek, beszélj arról, hogy mikor, 
hol és milyen családba születtél, 
kik voltak szüleid, hogyan és hol 
teltek gyermekéveid? 

1946. július 31-én születtem 
Bácsalmáson, egyetlen gyermek-
ként. Szüleim, ahogy mondani 
szokták, felemás igában élték a 
házasságukat. Később megismerve 

életüket, kiderült, hogy édesapám a fogságból hazatérve 
dinnyetermelő akart lenni, így lehetett Bácsalmás a szü-
letési helyem, távol attól, ahol addig éltek. 

Édesanyám hívő szülők gyermeke volt, és sokszoros 
hála Istennek azért, hogy velem is megismertette a kes-
keny úton való járás örömét és végső célját. 

Édesapám egy igazi veterán családból származott, 
sok-sok testvérrel, és amikor megtudták, hogy hívő 
lányt vesz feleségül, nem igazán ápolták a rokoni kap-
csolatokat. Ahogy egy ilyen házasságban lenni szokott, 
eleinte – ahogy megígérte – elment édesanyámmal az 
imaházba, aztán csak elkísérte, majd érte ment, végül ez 
is elmaradt. Később olyan is volt, hogy tiltani akart 
bennünket, de anyunak mindig volt mersze a gyüleke-
zetbe járáshoz. Később aztán ez nem volt probléma, és 
nagy örömömre, a bemerítésemre is eljött a Nap utcába. 
Élete vége felé a Bibliát is olvasgatta. Csak az Úr tudja, 
hogy mit végzett el a szívében a halálos ágyán. Szüleim 
viszonylag fiatalon meghaltak. A 64. évüket mindketten 
betöltötték, de a 65-et egyikük sem élte meg. 

Szüleim munkás emberek voltak, édesapám hamar 
rokkantnyugdíjas lett, mert érszűkület miatt amputálni 
kellett az egyik lábát. Édesanyámnak is voltak egész-
ségügyi problémái. 

Gyerekkorom egy része Bácsalmáson telt, majd 4 
éves koromban nagymamámékhoz költöztünk, az első 
osztályt egy pusztai iskolában végeztem, minden nap 
hosszú utat megtéve. Ezután beköltöztünk édesanyám 
szülőfalujába, Komádiba, de a harmadik osztályt már 
Budapesten kezdtem el, és azóta is itt élek, illetve most 
Biatorbágyon. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

A vidéki évek alatt nem jártunk gyülekezetbe, több-
nyire azért, mert nem volt a közelünkben imaház, ahol 
meg már lett volna, ott nem sokáig laktunk. Amikor te-
hettük, akkor református templomba mentünk. 

Ahogy 1954-ben felköltöztünk a fővárosba, a Nap 
utcai imaházba kezdtünk járni, és 18 évig ez a gyüleke-
zet volt a lelki otthonunk. Szabó László volt akkor a lel-

kipásztor, és amennyire lehetett, aktív volt a vasárnapi 
iskolai és ifjúsági élet. Emlékezetesek maradnak a kö-
zös kirándulások, a szilveszter éjszakák. Tartottuk a 
kapcsolatot a közeli gyülekezetek ifjúságával, a József 
utcaiakkal, a Wesselényi utcaiakkal. Egy ilyen alkal-
mon jöttem össze egy lánnyal, aki most már több mint 
40 éve a barátnőm. Jó volt fiatalnak lenni. 
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt a 
bemerítésed? 

Megtérésem nem volt sziklarengető, hisz Isten ke-
gyelméből kora gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam. 
Szabó bácsitól jó igehirdetéseket, bölcs tanításokat és 
buzdításokat hallhattunk alkalomról-alkalomra, és va-
sárnapi iskolás tanítóm mindig lefordította gyermeki 
nyelvre, amit nem értettünk. Egyszer aztán 14 évesen 
úgy éreztem, hogy engem is szólongat az Úr, hogy 
számomra is felkínálta kegyelmét, Jézus áldozatát elfo-
gadjam, és valljam meg, hogy számomra is Ő a megvál-
tó. Nagyon hálás vagyok, hogy fiatalon engedelmesked-
tem, mert hiszem, hogy sok-sok bűntől megmenekül-
tem, és legalább tudatosan nem vétkeztem. Próbáltam 
úgy élni, cselekedni, hogy ahova Jézus Krisztus nem 
menne el, vagy nem tenné meg, attól én is tartózkod-
jam. 

Így 1960. november 6-án, a Nap utcai imaházban 
merített be Szabó bácsi. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? 

Ott, a Nap utcai gyülekezetben csak 1972-ig voltunk 
tagok édesanyámmal. Addig az énekkarban szolgáltam, 
és gyakran mondtam költeményt. Rokoni csábításra jöt-
tünk át a budai gyülekezetbe. Amikor gyülekezetünk 
bekapcsolódott a székesfehérvári szórvány-misszióba, 
akkor férjemmel mi is kivettük a részünket ebből. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelye(i)den? 

Általános iskolába Budapesten, a XIII. kerületbe, a 
Hegedűs Gyula utcába jártam. Érettségit közgazdasági 
technikumban szereztem, majd főiskolán folytattam ta-
nulmányaimat, és kereskedelmi-közgazdászként diplo-
máztam 1967-ben. Munkahelyeim mind a kereskede-
lemben voltak: Cipőbolt Ker. Vállalat, Ruházati bolt 
Ker. Vállalat, Déligyümölcs Ker. Vállalat. 

Az egyik munkahelyemre való jelentkezésnél érde-
kes dolog történt velem. Behívtak elbeszélgetésre, ma 
úgy mondanák, hogy állás-interjúra. A vállalat igazga-
tója, személyzetise, és jövendő főnöknőm, mindhárman 
többé-kevésbé hitüket gyakorló zsidó emberek voltak. 
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Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektettek a szocia-
lista brigádmozgalomra. A sok szakmai kérdés után, 
egyszer csak azt kérdezték tőlem, hogy van-e kialakult 
világnézetem. Azonnal rávágtam, hogy igen. És mi len-
ne az? – kérdeztek tovább. Aztán ezt bővebben megbe-
széltük. Végül kiküldtek a folyosóra, amíg ők megbe-
szélték a jövőmet. Egyszer harsány nevetést hallottam. 
Na, gondoltam, kinevetnek a hitemért. Közben azért 
imádkoztam, hogy Istenem, úgy legyen, ahogy Te aka-
rod. Amikor visszahívtak, közölték, hogy enyém az ál-
lás, és azon nevettek, hogy legalább lesz, aki imádkozik 
a szocialista munkaversenyért. 

Alig múltam el 30 éves, és kezdődtek a komoly 
problémák a szememmel. Gyakorlatilag 1977 januárja 
óta nem tudtam a munkámat ellátni, és rokkant nyugdí-
jas lettem. Így a munkahelyi karrieremnek hamar vége 
lett; de kaptam az Úrtól segítőtársat. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra Sanyival? Ho-
gyan éltétek meg Isten vezetését a párválasztásban? 

Sanyival 1972 májusának utolsó vasárnapján ismer-
kedtem meg. A délutáni istentisztelet végére hirtelen 
nagyon hideg lett, és én borzasztóan fáztam. Épp 
Beharka nénit üdvözöltem, amikor Sanyi odajött, hogy 
hazavigye Beharka nénit. Az ott levőkkel kezet fogott, 
így velem is, és érezte, hogy nagyon reszketek. A világ 
legtermészetesebb módján felajánlotta, hogy ha nekem 
megfelel, hazaviszi Beharka nénit és utána engem is, 
pedig fogalma sem volt, hogy ki vagyok, de ez fordítva 
is így volt. Akkor este kiderült, hogy ismernünk kellene 
egymást, mert valamikor családjával ő is a Nap utcai 
gyülekezetbe járt. Érdekesség a dologban, hogy az ő 
gyerekeivel, főleg a fiával – mert vele egyidős vagyok – 
együtt gyerekeskedtünk. 

Kicsit megdöbbentem, hogy a nagyon fiatalos külső 
ellenére, milyen nagy a korkülönbség köztünk, de az 
idő előrehaladtával ez nem tűnt akadálynak, annak elle-
nére, hogy többen próbáltak bennünket a házasságról 
lebeszélni, mint amennyien mellénk álltak. Végül is úgy 
éreztük mindketten, hogy Isten nem szétválasztani akar, 
hanem segítőtársként rendel minket egymás mellé. 
Amikor kedves lelkipásztorunknak, Szakács bácsinak 
bejelentettük házassági tervünket, ő is azt kérdezte: Jól 
meggondoltátok? 

Visszatekintve is azt mondhatom, hogy igen. Több 
mint 26 évig kitartottunk egymás mellett jóban-
rosszban, egészségben-betegségben, amiből bőven ada-
tott, de mindvégig az Úrnak szolgálva. 
– Hogyan indult közös életetek, és ez hogyan változott 
az évek folyamán? 

Közös életünket Sanyi házában kezdtük, ami 10 perc 
sétára volt az imaháztól. De ezt Sanyi fél év múlva el-
adta, és Farkasréten vettünk egy kb. 100 éves házat, 
amit aztán éveken keresztül részletekben „felújítot-
tunk”, azaz alapig lebontottuk és újjáépítettük. Majd 
képbe került Biatorbágy, ahol egy szép, csendes helyen 
ismét építkezésbe fogtunk. Ma már ez az otthonom. 

Amennyire csak tehettük, mindig ott voltunk a gyü-
lekezetben. Sanyi kocsijával szolgált, akár személyszál-
lításról, akár fuvarozásról volt szó. Ha hosszabb útra 
többen mentünk szolgálni, a „viteldíjat” énekléssel kel-
lett leróni, mert ő a szép tenor hangjával nagyon szere-
tett énekelni. 

Ahogy teltek az évek, Sanyi gyerekei egyre inkább 
kezdték elfogadni a házasságunk tényét. A kezdeti viha-
rok után, ma már kifejezetten jó a kapcsolatunk, na-
gyobb családi esemény nem múlik el úgy, hogy engem 
meg ne hívnának. 
– Milyen emlékeid vannak a gyülekezetünkben eddig el-
töltött időről, az itt történt eseményekről? 

Lassan 36 éve vagyok ennek a gyülekezetnek a tag-
ja. Ez idő alatt nagyon sok minden történt a gyülekezet 
életében is. Nagyon hálás vagyok Istennek a szép gyü-
lekezeti házért, de még inkább azért, hogy a szószékről 
a tiszta ige hangzott, és számtalanszor mintha egyedül 
csak nekem szólt volna. 

Lettek kedves lelki testvéreim, barátaim, akikkel ma 
már nem igazán jövünk össze, de imádkozunk egymá-
sért, és telefonon tartjuk a kapcsolatot. 

A sok élményem közül most azt említeném meg, 
ami már hónapok óta rendszeres. Hiába, hogy már évek 
óta nem látok olvasni, mégis tájékozott vagyok a gyüle-
kezet életéről, a Mannában megjelenő cikkekről, mert 
van egy kedves testvérnő – nevezetesen gyülekezetünk 
gondnoka – aki drága idejéből rám is áldoz, és a 
baptifonon, részleteiben felolvassa az újság tartalmát, 
az első betűtől az utolsóig. Innen is köszönöm neki ezt a 
szolgálatot, az Úr áldja meg érte. 
– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten 
eddigi hívő életedben? 

A próbákról beszélni nem könnyű, de végül is el-
mondhatom, hogy Isten mindegyiken átsegített, nem 
rakott rám nagyobb terhet, mint amit elhordozhattam. 
Erőt adott az Igén keresztül, embereket küldött vigasz-
talóul – leginkább páromat – akik mellém álltak, ha kel-
lett vigasztaltak, ha kellett hitben erősítettek. 

Talán a legnagyobb próba az volt, amikor 1982-ben 
az egyik szememre teljesen és véglegesen elvesztettem 
látásomat. Akkor lelkipásztorunk, Szakács bácsi is na-
gyon mellém állt, ami csak tőle telt, mindent megpró-
bált. Igénybe vette nyugati kapcsolatait, lefordított záró-
jelentésemet eljuttatta egy neves szemészhez, hogy tud-
na-e segíteni, de onnan is nemleges volt a válasz. Talán 
leghatározottabban ekkor éreztem, hogy Sanyi az igazi 
társam. 

Másik nagy próbánk az volt, amikor Sanyi agymű-
tétjére került sor. Ő szenvedett a fájdalmaktól, én meg a 
tehetetlenségtől, hogy nem tudok segíteni. Ilyenkor az-
tán megtanultunk könyörögni, de később hálát is adni. 
Tovább nem folytatom, mert hamar betelnének az olda-
lak. 
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– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Először talán Sanyival közös kedves igénket említe-

ném, ami még a házasság előtti időből van: „Gyönyör-
ködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsolt 37, 
4). Akkor szívünk legnagyobb kérése az volt, hogy egy 
pár lehessünk. 

Nekem kedves igém, amit nagyon sokszor megta-
pasztaltam, hogy úgy igaz, ahogy van, és egy-egy próba 
előtt állva biztatást és erőt kaptam belőle: „Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 
előtt…” (Fil 4,6). 

Kedves éneket választani sem könnyű, de itt is a 
megtapasztalás alapján mondhatom, hogy az „Isten 
hord karjain” kezdetű ének az egyik kedvencem. 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 

Összességében azt mondhatom, hogy jól vagyok, 
ahogy mondani szoktam, a bajokat leszámítva. Min-

dennapjaim úgy telnek, mint általában más egyedülálló 
emberé, de unatkozásról szó sincs. Sokat hallgatok CD-
t, kazettát is, többek között a Bibliát is így, csak sajnos 
nincs meg az egész Szentírás ilyen formában. 

Mindig történik valami, amivel gondolataimban fog-
lalkozni szoktam, most is van aktuális probléma. Az 
egyik a lelkipásztor-kérdés, aminek a megoldásához fő-
leg imáimmal tudok hozzájárulni. Itthon is akad megol-
dásra váró feladat, kertépítés, átalakítás, időszerűvé vált 
a hőszigetelés is, stb. 

Köszönöm, hogy kérdéseiddel megkerestél, jó volt 
visszagondolni az elmúlt évekre, és hálás szívvel 
mondhatom, hogy mindeddig megsegített az Úr. 
– Én köszönöm, hogy őszinteségeddel megtiszteltél min-
ket. Szívből kívánom, hogy ez az ige jellemezze további 
életedet is: „De valóban nagy nyereség az istenfélelem, 
megelégedéssel.” (1Tim 6,6). 

Ádány Judit 

 
MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

 
„Az ember attól még nem lesz ló, hogy istállóban születik” (Szikora Róbert) 

 
A fenti mondatot arra értette a híres 
(amúgy Istenre talált, hívő 
katolikus) énekes, hogy számára 
sem jelentette az automatikus 
kereszténnyé válást a hívő családi 
háttér, hanem kacskaringós utat 
kellett bejárnia a lelki békéhez. Ez 
elmondható az én megtérésemről is, 

bár én nem egy kész, hanem egy még csak épülő istál-
lóba születtem. 

Nagymamám felnőtt korában tért meg, ő kezdett el 4 
éves koromban imaházba vinni a húgommal együtt; so-
káig csak a vasárnapi iskolába, nem pedig a prédikáci-
ókra. A szüleim ezt elfogadták, aztán amikor évekkel 
később anyukám is megtért, akkor az én életem is még 
tudatosabban fordult Isten felé, sokszor bibliáztunk, 
imádkoztunk együtt otthon. 

15 éves voltam, amikor Eszter húgom szívéhez is 
megtalálta a kulcsot a Szentlélek, apukám viszont ekkor 
sem volt keresztény (és még most sem az). Ez az érde-
kes kettősség azt jelentette, hogy a tradicionális baptista 
családok életvitele is távol állt tőlem, ugyanakkor érez-
tem, hogy mégis itt a helyem, Isten országának polgárai 
között. Tinédzserként mindez lelkileg nem volt könnyű, 
de egy idő múlva ráébredtem, hogy ha meghalok, akkor 
a pokolban fogok örökké szenvedni – erre pedig nagyon 
nem vágytam, féltem a haláltól. 

Az imaházban közben rendszeresen kaptam a soka-
kat azóta is sokszor kínosan érintő kérdést, ami ilyen-
olyan formában arra vonatkozott, hogy miért nem vizes 
már a hátam. „Hát te mikor fogod átadni a szívedet az 

Úr Jézusnak?”; „Nemsokára lesz bemerítés, te nem 
akarsz a fehér ruhások közé beállni?” és hasonlók. 
Sokszor a nevét sem tudtam azoknak a jószándékú, de 
türelmetlen testvéreknek, akik az ilyen kérdésekkel iga-
zából csak bosszantottak, de nem segítettek. A tinédzse-
rek dacával álltam ellen a hagyományoknak, egyáltalán 
nem vágytam a bemerítkezés ceremóniájára, ugyanak-
kor pontosan tudtam, hogy még nincs örök életem – de 
nem tudtam, hogy mit kéne tenni ennek érdekében. 

Akkor már üresek voltak számomra az olyan közhe-
lyek, mint hogy „át kell adnunk az életünket”, vagy 
hogy „meg kell nyitnunk a szívünket Jézusnak”; ezek 
alapján nem tudtam változást indítani a lelkem állapo-
tában. Szerencsémre akkoriban volt nálunk teológus-
hallgató Bódis Samu, akinek volt türelme hozzám is. 
Szívből jövően összebarátkoztunk, pedig visszagondol-
va nem biztos, hogy élete legnagyobb vágya volt egy 
tinivel töltenie a szabadidejét, sok estéjét. Neki fonto-
sabb volt az én lelkem, mint a saját élete, ezért sokszor 
meghívott magához, segített a tanulásban is és sokat be-
szélgetett velem. 

Egy napon aztán igazán komolyra fordult a beszél-
getésünk, elmondtam neki a bűneimet, a félelmeimet és 
a kereszténység működésével kapcsolatos aggályaimat. 
Ezeket felírtuk egy lapra, végigimádkoztuk őket és az-
tán kidobtuk a cetlit a szemétbe. Imádkoztam érte, hogy 
Isten vegye el a bűnöket az életemből, és adjon helyet-
tük bűnbocsánatot, örök életetet. 

Statisztikák szerint az emberek kb. 50%-a érez va-
lami különlegeset megtérésekor, mások nem éreznek 
semmit. Én jól jártam, egyből éreztem azt, hogy örök 
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életem van. Soha nem felejtem el azt az estét, ahogy 
jöttem haza a HÉV-vel Békásmegyerről: ahányszor arra 
gondoltam, hogy most már örök életem van, a Szentlé-
lek addig ismeretlen öröme járt át. Az óriásplakátok 
összes buta szlogenje pont mindig arra a kérdésre vála-
szolt, ami eszembe jutott ezzel a megtérés-élménnyel 
kapcsolatban, és aznap este végre úgy aludtam el, hogy 
tudtam, halálomkor a mennybe fogok kerülni. 

A keresztény élet később sem volt könnyű, de volt 
egy nagyon biztos alapom, és sok segítséget kaptam az 
ifitől, illetve Gulyás Jenőtől is, aki szintén nem sajnálta 
az idejét hosszú beszélgetésekre. A bemerítkezés cere-
móniáján is átestem, és bár utálom az ilyen formális 
dolgokat, ott mégis éreztem, hogy velem van Isten, és 
attól a pillanattól kezdve eszközévé tett, használ. Kezdő 
hívőnek lenni nem könnyű, idővel persze sok kétségem 
támadt Istent illetően, de ezeken soha nem a hűvös lo-
gika segített, hanem az emberi szeretet: nagyon sokat 

kaptam a következő teológusunktól, Kovács Robitól is; 
valamint azoktól az időktől kezdve mind a mai napig 
erősíti és betonozza a hitemet Tarsoly Csabi is. 

Úgy gondolom, hogy minden ember megtéréséhez 
egy lépcsősor vezet, ami soha nem áll egyetlen lépcső-
fokból, ezért akár rombolóak is lehetnek a nagyon di-
rekt kérdések, amiket én is kaptam. Sokkal jobb végig-
járni egy ember útjának összes, akár száz lépcsőfokát is, 
kezdve a szeretetteli kapcsolat megalapozásától egészen 
addig, amíg Isten kérdez általunk, egy tökéletesen al-
kalmas időpontban. 

Sokszor én magam is türelmetlen vagyok, inkább 
rántanám be emberek millióit a menny kapuján, mint 
hogy egy-egy emberrel türelmesen, szeretettel bánjak 
hosszú időn keresztül. Ez utóbbi általában fárasztóbb és 
lassabb folyamat, de ez az igazán jézusi szeretet. 

Sonkoly Tamás 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

A szeretet dicsérete 
 

Tudják sokan a testvérek közül, 
hogy férjem, akivel pár hónap híján 
50 évet éltünk együtt, ez év január 
28-án elhunyt. 

85 éves korban, és már előtte is 
sokat gondol az ember az 
elmenetelre, az Isten előtt való 
megállásra. De mégis hirtelen 

történt az elmenetel, pedig reménységünk volt a gyógy-
ulásra, a felépülésre, és mégsem így történt. 

Férjem nem volt a gyülekezetünk tagja, de hívő em-
ber volt. A gyerekkorában tanultakat mélyen átérezte, 
és minden ellenszél ellenére is végig kitartott hite mel-
lett. A tanultakat a gyakorlatban, a családi életben is 
igyekezett megvalósítani. A családi élet problémáinak 
megoldásából oroszlánrészt vállalt, ezért is hagyott 
nagy űrt maga után, de Isten megmásíthatatlan szent 
akaratában meg kell nyugodni. Ez az ének jut eszembe: 
„Mind jó, amit Isten tészen, szent az Ő akarata…”. 

A történtek előtt karácsonykor voltam utoljára a 
gyülekezetben. A következő két vasárnap beteg voltam, 
utána csúszós volt a közlekedés, nem tudtam menni. 
Már nagyon készültem a következő vasárnapra, hogy 
megyek imaházba, amikor bekövetkezett a baj. Férjem 
combnyaktörést szenvedett, kórház, műtét. 

Már a második héttől érdeklődtek telefonon a testvé-
rek, hogy „Mi van veled, hogy vagy, nem láttunk a gyü-
lekezetben két vasárnap, üres a helyed, hiányoztál.” 

Amikor férjem betegségét elmondtam, sok erőt és jó 
tanácsot kaptam. Volt, aki ugyanolyan helyzetben volt, 
mint én, csak nem egy, hanem négy hónapig. Minden 
testvérem biztosított, hogy velem van gondolatban, 

imádságban. Jó volt megtapasztalni a testvéri szeretet 
erejét. 

Február 29-én volt a temetés. Gondoltam, hogy na-
gyon kevesen leszünk, mert férjem is a legfiatalabb volt 
a testvérei között, én is, mindenki idős, vagy már előre 
ment. A három unokaöccse közül egy kórházban volt, 
egy műtétre várt, csak egy jön majd el a feleségével. 
Unokahúga válltöréssel szintén kórházban volt. 

Azért mindenkit kiértesítettem, tudván, hogy az 
együtt érző szív is ér annyit, mint a jelenlét. Köszönettel 
írom, hogy nagy meglepetésemre mégis ott volt 90 éves 
bátyám Pécelről, a 88 éves szomszédom, aki két bottal 
jár. Egy kb. 30 tagú csoport férjem volt kollégáiból, 
köztük azzal a 89 éves kollégával, akivel 60 évet dol-
goztak együtt. 

Másik nagy meglepetésem az volt, hogy innen a bu-
dai gyülekezetből – testvéri szeretetből, együttérzésből 
– többen ott voltak a temetési alkalmon, és még a pest-
erzsébeti gyülekezetből is, ahova előzőleg tartoztunk, 
többen eljöttek. Így utólag nagyon köszönöm ezt a test-
véreknek. 

Sok telefonon és levélben érkező írást és verset is 
kaptunk. Ezekből néhány:  

„Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad.” 
„Engedd meg, hogy a Szeretet Lelke az egekbe 

emelje, és lassan feloldja fájdalmad börtönrácsait! 
Szeress feltétel nélkül, és a bensődben szabad leszel.” 

„Ne sírj utánam, hisz én már szabad vagyok, 
követem az ösvényt, melyet az Úr mutatott. az Úr kezét 
fogtam, mikor szavát meghallottam. Hátat fordítottam 
és mindent itt hagytam.” 
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A halál nem jelent semmit, csupán átmenet a másik 
oldalra. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk 
mindörökre.” (Szent Ágoston) 

„Nagyon nehéz lehet, hogy aki melletted volt, az már 
nincs. De van a halálnak egy csodálatos velejárója: 
szembe találkozik az ember az élet lényegével. 
Kiviláglik, hogy mi a fontos, melyek a mellékes dolgok. 
Felszabadul az időd Isten számára, a csendre, a 

közösségre, a felkészülésre, a Vele való személyes 
találkozásra. A halál árnyékának völgyében is ott van 
az Úr, és körülvesz minden szeretetével.” 

A szeretetet nemcsak elfogadni és megköszönni illik 
az Úrnak és a testvéreknek, hanem tovább is kell adni. 
Erre törekszem! 

Szeretettel: Vétek Ferencné, Erzsike

 
 

„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr!  
Boldog az az ember,aki hozzá menekül.” (Zsolt 34,9) 

 
Lábtörésem idején történt. Kisebbik 
fiam jött Pestről meglátogatni, este 
10 órára érkezett meg. Férjem 
éjjelre ment dolgozni, nem volt már 
otthon. Csengettek. Ugyan ki lehet 
ilyen későn – gondoltam – kapu, 
ajtó bezárva, kimenni nem tudtam. 
Kinyitottam az ablakot, kinéztem ki 

az, és kit keres ilyen későn. 
Jóska fiam volt. Apuka nincs itthon? – kérdezte. 

Mondtam, hogy nincs, most ment dolgozni. Hoztam a 
kulcsot és kidobtam a kerítésen kívülre, hála az Úrnak, 
hogy sikerült. Bejött, kérdezte, hogy mi történt velem, 
én elmondtam, beszélgettünk. Egyet nyújtózott, és ki-
ment a bal karja a helyéről, és fájdalmat érzett. – Jaj 
anyuka, baj van! – mondta. – Mi történt? – kérdeztem. 

Nagyon megijedtünk. Istenem, most mi lesz velünk, 
nem tudunk segítséget hívni, a szomszédokat sem za-
varhatjuk ilyen későn, telefonunk nincs, Istenem, segíts! 
Könnyek között kiáltottam Istenhez segítségért. Mire 
befejeztem a könyörgést, szólt a fiam, hogy Anyuka 
már jól vagyok. Kérdeztem, hogy mit csinált? Egy ki-
csit megmozdította, és a helyére ment. Alig akartam el-
hinni, de így volt. 

Később is előfordult, a felesége vitte be a kórházba 
kocsival, ahol nagy fájdalmak között tették a helyére. 
Hat hétig hordta a karját a nyakába kötve, a nyári forró-
ságban. Kérdezte tőlem, hogy mi hiányzott, hogy most 
nem ment a helyére? Mondtam neki, hogy drága gyere-
kem, az IMA hiányzott! Csodálkozva nézett rám. 

Dicsőség Istennek minden jóságáért! 
Kovács Józsefné, Anna néni

 

Újdonság gyülekezetünkben 
 

Gyülekezetünk ifjúsága egy újdonságot tervez Közösségi 
Vasárnap (röviden KV) néven. 

Ez a program a világ gyülekezeteinek többségében 
minden héten működik, nálunk is volt korábban ilyen-
olyan formában, de az utóbbi időben valamiért elmaradt. 

A lényege az, hogy lehetőséget biztosítunk a gyüleke-
zet tagjainak arra, hogy a vasárnap délelőtti istentisztelet 
után némi enni- és innivaló mellett egy kicsit együtt ma-
radjanak, és beszélgessenek egy jót, ápolják a közösséget, 
ismerjék meg minél jobban egymást. 

A tagoknak erre nem kell készülniük, az ifjúság felvál-
lalja a szervezés minden részletét, a prédikátor pedig né- 

 
133. Zsoltár 

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek! 

Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a 
szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjá-
ra. 

Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a 
Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet min-
denkor. 

hány kérdést 
fogalmaz 
majd meg, 
amelyek alap-
ján tovább-
gondolható az 
igehirdetés 
üzenete. Így 
az egyirányú 

prédikáció 
kétirányúvá 
válik, lehet annak mondanivalójáról beszélgetni, és ezáltal 
még több áldást nyerni az Igéből. 

Az első alkalom várhatóan április második vasárnap-
ján lesz, a későbbiekben minden hónapban szeretnénk 
meghirdetni, jó idő esetén, az udvaron. Szeretettel várunk 
mindenkit egy félórányi KV-zásra, a krisztusi szeretetkö-
zösség gyakorlati megélésére! 

(A Közösségi Vasárnap logója Gulyás Kinga munkája. 
Éles szeműek észrevehetik benne a kávé fölött beszélgető 
két baptista sziluettjét…) 

Sonkoly Tamás 
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Gyertyaélet 
Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat 

 
Sokszor meg vagyunk arról győződve, hogy az 
életünk jobb lesz, ha férjhez megyünk, ha 
megszületik az első gyerekünk, vagy ha meg-
születik a második. Aztán meg azért vagyunk 
frusztráltak, mert a gyerekek túl kicsik még 
ehhez vagy ahhoz és azt gondoljuk, hogy a 
dolgok jobban mennek majd, ha felnőnek. 
Folytatásként kamaszkori viselkedésük miatt 
vagyunk elkeseredettek. Meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy boldogabbak leszünk, mikor 
ezen a korszakon túljut. 

Azt gondoljuk, az életünk jobb lesz, ha 
partnerünk megoldja a problémáit, ha végre 
kocsit cserélünk, ha csodálatos nyaralásaink 
lesznek, ha nem kell dolgozni. De ha most 
nem kezdünk el boldog és teljes életet élni, akkor 
mikor? 

Mindig lesznek különböző nehézségeink. Legjobb 
ezt elfogadni és elhatározni, hogy boldogok leszünk, 
akármi történjék. 

Alfred Souza mondta: „Sokáig abban a hitben éltem, 
hogy a valódi, igazi életem még csak most fog 
elkezdődni, és az ehhez vezető úton mindig voltak 
megoldásra váró akadályok: gúnyos megnemértettség, 
időigényes tennivalók, még nem törlesztett kölcsönök. 
Aztán kezdődik a valódi élet! Végül megértettem, hogy 
ezek az “akadályok” a Valódi élet. Ha ily módon 
elfogadjuk a dolgokat, az segít megérteni, hogy nincs 
egy olyan módszer, ami a boldogsághoz elvezet, mert a 
módszer maga a boldogság. Következésképpen 
élvezzük ki az élet minden pillanatát és élvezzük még 
annál is jobban, ha megoszthatjuk egy számunkra 
kedves emberrel a ritka pillanatokat és emlékezzünk rá, 
hogy az idő nem vár senkire. És akkor biztosan nem 
fogunk arra várni, hogy majd ha vége lesz az iskolának, 
majd ha elkezdődik az iskola, majd ha lefogyok 5 kg-ot, 
majd ha sikerül felszedni 5 kg-ot, majd ha gyerekem 
lesz, majd ha végre kirepülnek a gyerekek, majd ha 
dolgozni fogok, majd ha végre nyugdíjba megyek, majd 
ha férjhez megyek... Nem várjuk a péntek estét, a 
vasárnap reggelt, az autócserét, a házvásárlást. Sem a 
tavaszt, a nyarat, az őszt, a telet, sem az élet végét és 
egy újjászületést, hanem eldöntjük magunkban, hogy 
nincs az életben jobb pillanat a boldogságot 
„elkezdeni”, mint ez a pillanat.” 

Az életöröm és a boldogság nem úticélok, hanem 
maga az utazás. 

Néhány ötlet mára: Dolgozz úgy, mintha nem lenne 
szükséged pénzre. Szeress úgy, mintha nem fájna a 
csalódás.  

Most próbálj meg válaszolni ezekre a kérdésekre: 
sorold fel a világ 5 leggazdagabb emberét, vagy  sorold 
fel a világ 5 legutóbbi szépségkirálynőjét, vagy sorolj 

fel 10 Nobel-díjast, vagy sorolj fel 
5 Oscar-díjas színészt! 

Hogy megy? Rosszul? Ne aggódj! 
Senki sem emlékszik így a tegnap legjobb-
jaira. A tapsviharok elmúlnak, a trófeák 
beporosodnak, a győzteseket elfelejtjük. 

Most ezekre a kérdésekre próbálj vála-
szolni: sorolj fel 3 jó tanárt, aki segített 
neked azzá válni, aki lettél, vagy sorolj fel 
3 barátot, aki a nehéz időkben melletted 
állt, vagy mondj olyan embert, aki azt 
éreztette veled, hogy különleges vagy, vé-
gül sorolj fel 5 embert, akikkel szívesen 
töltöd az idődet! 

Hogy megy? Jobban? 
Azok az emberek, akik az életünket különlegessé te-

szik, nem feltétlenül a leggazdagabbak, vagy a legna-
gyobb díjak nyertesei. Viszont aggódnak értünk, törőd-
nek velünk és mellettünk állnak minden helyzetben. 
Töprengj el rajta egy pillanatra, milyen rövid az élet! Te 
mit akarsz tőle? Ki vagy te? Ha megengeded, segítek 
válaszolni erre a kérdésre. 

Jónéhány évvel ezelőtt a seattle-i paraolimpiai 
játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy 
fizikailag sérültek voltak) felálltak a 100 méteres 
síkfutás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor 
elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain 
futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a 
győzelem reményében. 

A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú 
elesett az aszfalton és jónéhányat bukfencezett, majd 
elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, 
lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és 
visszafordult. Mindegyikük. Az egyik Down-kóros lány 
leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban 
érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és 
együtt sétáltak be a célvonalon. 

A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig 
tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik 
ezt a történetet. Hogy miért? Mert valahol legbelül 
tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett 
aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat 
győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy 
nekünk le kell lassítani.  

Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek 
és nincs nagy jelentőségük, de néha-néha nem árt 
elolvasni őket, ha egyébként tisztában is vagyunk 
mindezzel. Gyakran túlságosan elmerülünk abban, amit 
csinálunk, és közben elfelejtjük, miért is csináljuk. 

Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 

 
Kedves Gyerekek! 

 

A múlt havi rejtvények megoldásait a lépcsőházban lé-
vő táblán láthatjátok. 
Együtt örülünk a márciusi megfejtőkkel, akik: 

Almási Rubina, Ádány Anna, Ádány Balázs, Szilvia 
és Zsófia, Boda Péter, Kiss Anna, Kiss Máté, Kiss 
Zoltán, Pethő Benedek, Sztasák Ábel és Zsófia, 
Zsigovics Benjámin és Dorina 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. Megfejtéseiteket április 27-ig dobjátok be a lép-
csőházban lévő dobozba. 

Á. J. 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük az áprilisi 
születésnaposokat! 
Boda Péter (ápr. 4.) 
Egyed-Kiss Márk (ápr.18.) 

Nagy buzgóságomban a múlt hónapban kihagytam a 
márciusi születésnaposokat. Ezért bocsánatot kérek, és 
utólag Nektek is Boldog születésnapot kívánunk! 
Ádány Anna (márc. 4.), Bóra Eszter (márc. 6.), 
Almási Rubina (márc. 8.), Zsigovics Virág (márc. 9.), 
Ádány Balázs (márc. 11.), Ádány Rebeka (márc. 12.), 
Gulyás Johanna (márc. 19.) 

 

 
 

Ovisok: (7 év alatt) 
Köszöntsétek a tavaszt ennek a vidám rajznak a kiszínezésével, és keressétek meg, hogy melyik pillangó melyik vi-
rághoz tartozik. Ha elkészültetek, vágjátok ki a képet, és nevetek ráírása után dobjátok be a szokásos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
 
Találjátok ki, hogy az alábbi versek kiről vagy miről szólnak, majd írjátok le egymás után a kapott szavak első be-
tűjét. Megfejtésetek egy olyan fogalom lesz, amit akkor kapunk, ha az Úr Jézussal járunk. Ha elkészültetek, vágjá-
tok ki a rejtvényt, és nevetek ráírva, dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
Jézus mondta magáról: 
Ő az élet és igazság, 
és egyetlen .. az Atyához. (mi az?) 

Bevehetetlen – hirdették 
falak és őrtornyok, 
kiáltástól, kürtzengéstől 
mégis földre omlott. (mi az?) 

Kenyerét háromszáz hatvanöt
évig evé, 
Istennel járt, míg Ő magához vevé. 
(ki az?) 

 
Meghalt, eltemették. 
Jézus megsiratta. 
És feltámasztotta, 
éppen negyednapra. (ki az?) 

Ország, ahol alkirály 
lett egy hű rabszolga, 
s honnan lopva menekült 
kései utóda. (mi az?) 

Jézus mondta, a fokán 
nem fér át egy teve, 
mégis bármilyen ruhán 
átbújik a hegye. (mi az?) 

 

A megfejtés: ………………………………………….. 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Döntsétek el a következő állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak. Karikázzátok be a mondatok utáni igaz (I), 
vagy hamis (H) oszlopban lévő betűt, majd a végén olvassátok össze a bekarikázott betűket. Megfejtésként egy 
olyan fogalmat kaptok, amely minden hívő ember életében újra és újra be kell hogy következzen. Írjátok be a meg-
fejtést a rubrikába, vágjátok ki az egész rejtvényt, és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

           I  H 
 

1. Méfibóset Jónathán fia volt.       M  C 
2. Nincs „Z” betűvel kezdődő bibliai könyv.     U  E 
3. Ahasvérusról Eszter könyvében olvashatunk.    G  É 
4. Isten tizenkét csapást mért Egyiptomra.     S  T 
5. Potifár Jákób fia volt.        J   I 
6. Priszcilla és Akvila nem voltak testvérek.     S  K 
7. Orpa Naomival és Ruth-tal ment Betlehembe.    V  Z 
8. Hágár volt Ismael anyja.       T   M 
9. Elizeus tette azt, hogy a fejsze úszott a vízen.    U  Á 
10. Bemerítő János a tizenkét tanítvány egyike volt.    B  L 
11. Timóteus két levelet írt az Újszövetségben.     Z  Á 
12. Az Apostolok Cselekedeteit nem az egyik apostol írta.   S  H 

 

A megfejtés: ………………………………………….. 
 
 

 

Nem lehet elég korán kezdeni! 
Ezen a képen Gulyás Johannát láthat-
juk, aki már féléves korában fontosnak 
tartotta, hogy az Igével és annak ma-
gyarázatával „táplálkozzon”. 
Szívből kívánjuk, hogy ezt a jó szoká-
sát nagyobb korában is megtartsa, még 
ha nem is ilyen módon! 

FELHÍVÁS! 
 
Újra bátorítom a szülőket, hogy 
a Gyerekszáj rovatba küldjék be 
gyermekeik „aranyköpéseit”. 
Már felnőtt gyermekek régi szó-
lásait is várom. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

  

Szeretettel 
köszöntjük 
áprilisban 
született 

testvéreinket! 

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

„…és ímé én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen!” (Mt 28,20/b) 

Az Úr Jézus magához rendelte tanítványokat. 
Nektek is oda kell mennetek, ahova rendel az Úr, ott 
lehet Vele találkozni. Szívet melengető két szó: „vele-
tek vagyok”. 

Minden utatokban ott van, rendezi a körülménye-
ket, meghallja kéréseteket. Félelem nélküli, szabad 
életet jelent az, hogy az Úr Jézus veletek van. Minden 
szükségeteket betölti, biztonságot ad jelenléte. Mindig 
az Atyával lehettek és mindene a tiétek (Luk 15,31). 

Ha ezt elhiszitek, akkor boldog és megelégedett 
emberek lesztek. 

Lukács Edit

 
Gyülekezeti alkalmak 

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

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra Biztos Szikla 

Klub – tiniknek 
− 19 óra: ifjúsági alkalom 
 

Betegeink 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
„Ezért aztán mindenkor imádko-
zunk értetek, hogy a mi Istenünk 
tegyen titeket méltóvá az elhívásra, 
és töltsön meg titeket teljesen a jó-
ban való gyönyörködéssel és a hit 
minden erejével, hogy megdicsőül-
jön a mi Urunk Jézus Krisztus neve 
bennetek, és ti is őáltala a mi Iste-
nünk és az Úr Jézus Krisztus ke-
gyelméből.” (1Thesz 1, 11-12) 
 

Programajánló 
Tv-műsor: 
PAX TV: 

Április 28. hétfő 19 óra: 
 Békesség Hírnöke. 

 
Ifjúsági istentiszteletek a Nap ut-
cai imaházban: 
– Április 8. kedd 18 óra 
Együtt-egymásért – dr.Kovács Géza 
– Április 15. kedd 18 óra 
Az élet dimenziói I.– Révész Árpád 
– Április 22. kedd 18 óra 
Az élet dimenziói II. – Dani Zsolt 
– Április 29. kedd 18 óra 
Népek és nemzetek – Dobner Győző 
 

Közlemények 
FIGYELEM! 

A gyülekezeti gyermeknyara-
lás ebben az évben június 
23-28-ig lesz, Jánoshalmán. 

Kérjük, hogy azok a csalá-
dok, akik szeretnék, hogyha 
gyermekeik részt vennének 
ezen az alkalmon, – a lehető-
ségekhez képest – ezt figye-
lembe véve tervezzék a nya-
rukat. 

* 

Kiss Zoltán testvér szeretettel 
ajánlja minden Baptifonos testvér 
figyelmébe, hogy megjelent a 
BAPTIFON TELEFONKÖNYV. 
Ez a Magyarországi Baptista Egy-
ház előfizetői csomagjának nyilvá-
nos telefonszámait tartalmazza. A 
könyv ára 250 Ft. Kapható és meg-
rendelhető a könyvterjesztő testvé-
reknél. 

 

Április 
Egyik szeméből ver a zápor, 
a másikból a Nap nevet; 
a határban kinn szorgoskodnak 
a gépek és az emberek. 
 

Ünnepet is hoz, sok virágggal, 
és nagyapánk úgy tudta még: 
bő termés lesz, jó aratás, ha 
Szentgyörgy nap előtt zeng az ég! 
 

Bár előfordul, hogy még látszik 
a lehelet még hajnal felé, 
a madárfüttyös víg legényke: 
Április – fut a nyár elé! 
 

Lukátsi Vilma 
 

 

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