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Valaki 
Én úgy lennék valaki! 
De nem hírnévre vágyom, 
Legyen híres az, aki 
Uralja a világot! 
 
Lennék csak aprócska fény! 
Az emberek jókedve, 
Őszinte és tiszta lény, 
Csak jóra törekedve! 
 
Ha én tényleg így élnék, 
Lenne ám dicső élet… 
De még jobb, hogy én lennék 
Az Isten szemefénye! 

Szemerei Gábor  
A jánoshalmi nyaralás résztvevői 

A gyülekezet jövője… 
 
Amikor gyermekeinkre tekintünk, sokszor megfogalma-
zódik bennünk a kérdés: „mi lesz veled, gyermekem?”. 
Nemcsak a szülők teszik fel ezt a kérdést, hanem a gyüle-
kezet tagjai is a közösségben felnövekvő fiatalokkal kap-
csolatosan. Talán nem is tudatosodik bennünk ilyenkor, 
hogy ez a kérdés egyben a gyülekezet jövőjéről is szól és 
így is feltehető: „mi lesz veled, gyülekezet?” 

A gyülekezet sok vonatkozásban hasonlít egy család-
hoz, ahol „csak” vendég a gyermek. Akiket születésüktől 
fogva ismerünk, akiket féltőn imáinkba foglalunk, növe-
kedésükben támogatunk, aztán hamar eljön az ideje annak, 
hogy „szárnyra kelnek és kirepülnek”, hacsak a gyüleke-
zetbe való beilleszkedésük körülményeik, elkötelezettsé-
gük alapján nem valósul meg.  

A gyermekbemutatás nemcsak áldáskérő imádság a 
gyermekekért, hanem a gyülekezet részéről kötelezettség-
vállalás is, amely arra irányul, hogy féltő szeretettel kísér-
jük figyelemmel életüket, és ha kell, segítsük őket testi, 
lelki fejlődésükben. Fontos feladatunk, hogy az Ige tanítá-
sát hitelesítő személyes példaadással járjunk előttük, elő-
segítve ezzel az Urunk iránti elkötelezettségük kialakulá-
sát. 

Kiemelt feladat gyülekezetünkben a fiatalokkal való 
foglalkozás minden korosztályban. A szokásos bibliaköri 
munka mellett elő kell segíteni a fiatalok közötti baráti 
kapcsolat kialakulását, erősíteni kell az Úr és a gyülekezet 
iránti felelősségtudatukat, a gyülekezeti szolgálatokba való 

bevonással, még ha ezek csak kezdetleges próbálkozások 
is. 

Mindezekben, ha kell szeretettel segíteni, tanácsolni és 
nem kritizálni kell a fiatalokat, lehetőséget adva az önálló 
munkavégzésre, szolgálatra. Megértőnek kell lenni a hibá-
ikkal, gátlásaikkal szemben, nem szabad megbotránkozni 
a kamaszos dolgaikon és kemény, ingerült, indulatos lel-
külettel felelősségre vonni őket. Kritika helyett szeretettel 
kell segítséget adni a problémáik megoldásához. Fontos, 
hogy a fiatalok érzelmileg kötődjenek a gyülekezethez, és 
a maga idejében elkötelezett tagjaivá váljanak. 

Tennünk kell mindezt az ő érdekükben, azért, hogy 
meleg lelki otthonuknak tartsák a gyülekezetet, ahol a lelki 
épülésük biztosítva van, és támogatást kapnak problémáik 
megoldásához. Más oldalról szükséges ez a gyülekezet jö-
vője miatt is, hogy mind létszám, mind tevékenység szem-
pontjából sokáig hatékony, működőképes legyen a közös-
ség. 

Mindez sok türelmet, figyelmet, lelki, anyagi áldozat-
vállalást igényel a gyülekezet tagjaitól, vezetőitől, szülők-
től egyaránt, és akkor is tenni kell, ha sokszor látszólag 
nincs eredmény és „kirepülnek” közülünk. 

Ismerjük az Igét, hogy Urunk még a kövekből is tá-
maszthat fiakat magának, de talán odaszánásunkkal min-
ket is fel tud használni a gyülekezet jövője érdekében, ha 
készek vagyunk engedelmesen követni Őt. 

Gulyás Jenő 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Amikor az újság évfordulóján megköszöntem az állandó munkatársaim munkáját, majdhogynem illő lett volna odaírni 
Kovács Józsefné, Anna néni nevét is. Egészen a kezdetektől hűséges bizonyságtétel-írója lapunknak, minden külön rábe-
szélés nélkül, szívesen és köszönetet nem várva dobja be kézzel leírt emlékeit. Számos emlékezetes próbájáról, öröméről 
számolt be már ezekben az írásokban, mégsem ismerjük életének alapvető momentumait. Szeretettel ajánlom mindenki 
figyelmébe ezt az interjút is, ami szintén kézzel íródott, és még egy ajándék gobelin-képet is kaptam hozzá mellékelve. 
 

– Kérem, beszéljen arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
született, kik voltak a szülei, 
testvérei, hogyan és hol teltek 
gyermekévei? 

Édesanyám, Holczer Hedvig 
Viktória, Pesten született. 
Három éves korában árván 
maradt, és a nővérével együtt 
árvaházba kerültek. Majd a 
nővérét rokonok elvitték 

Horvátországba, ő pedig nevelőszülőkhöz került Hajdú-
szoboszlóra. Édesapám, Talpas János Kárpátalján szüle-
tett, suszter volt a szakmája. De ott is nehéz volt a megél-
hetés, így az ózdi kohászati üzembe jött szerencsét próbál-
ni. Szüleim fénykép és kommendálás útján kerültek össze. 

Én 1924. június 15-én születtem Ózdon, de akkor már 
volt egy két éves bátyám, Tibor. Sajnos ő már nem él, de 
van egy húgom is, Ilona, 82 éves, buzgó református, és él 
még az öcsém is, Iván. Ő italos, durva életmódot folyta-
tott, most kezd a megtérés útjára lépni, elfogadja a Bibliát. 

Nagyon gazdag gyermekkorom volt. A természet szép-
ségeiben gyönyörködve nagyon hamar megláttam Iste-
nünk csodálatos munkáját. Még iskolába se jártam, amikor 
egy nyíló vadrózsa bokortól alig tudtak elhúzni, már akkor 
csodáltam a vadvirágokat, a szépségüket, amit Isten adott. 

Szüleim építkezésbe fogtak, hogy ne kelljen lakbért fi-
zetni, a félkész házba költöztünk be, ami aztán fokról-
fokra lett rendbe téve. Édesanyám nagyon szépen híme-
zett, gépen horgolt terítőket, függönyöket, hogy így is gya-
rapodjon a családi kassza. 

Én pedig be lettem fogva a házimunkába. Nyolc éves 
voltam, amikor az öcsém született, ő is az én gondjaimra 
volt bízva, így megtanultam a gyerekgondozást is. Iskolá-
ba szerettem járni, de ha otthon volt rám szükség, akkor 
otthon maradtam. Nem voltam nagyon jó tanuló, de hit-
tanból mindig kitűnő voltam. Elbűvöltek a bibliai történe-
tek. Otthon volt egy kisszekrényem, és abban készítettem 
egy kis oltárt. Szentkép, csipketerítő, gyertya volt benne, 
ott imádkoztam. Egyszer, amíg kimentem a szobából, a 
gyertya belekapott a felette lévő fába, utána már nem mer-
tem meggyújtani. Volt egy kedves tanító néni, aki Szív-
gárda-kört alapított – sötét szoknya, fehér blúz, piros mas-
ni volt az egyenruhánk. Színdarabot is rendezett kará-
csonykor, húsvétkor és anyák napján. Én is kaptam szere-
peket: voltam szerecsenkirály, angyal, kézimunkás lány, 
tudás szelleme. 

Vallásos nevelést kaptunk, a templomban a karzaton 
énekeltünk. A 30-as évek nehezek voltak, énekeltük: Adj 
Uram békét a világnak, békét a nemzeteknek, békét a csa-

ládoknak. Édesapám nem volt vallásos, őt a tudomány ér-
dekelte, járt neki az Élet és Tudomány, meg a Tolnai vi-
láglapja, mi is sokat tanultunk belőlük. 

Méhészettel is foglalkozott. Alig voltam 11 éves, mi-
kor egyik délután, amikor dolgozni ment, rám bízott egy 
feladatot. Le kellett ülnöm a küszöbre, megvárni, hogy a 
méhek kirajzanak, majd az elkészített kasba belerázni a 
méhcsaládot, ha megnyugodtak letenni a fa alá, és meg-
várni, hogy a repkedő méhek is beüljenek. Ő majd munka 
után a helyére teszi őket. 

Szívdobogva vártam, hogy eleget tudok-e tenni ennek 
a nagy feladatnak. Szorongva kértem Istent, hogy segítsen 
meg. Eljött a várva várt pillanat: fél három körül kirepült a 
méhcsalád a szomszéd kertbe, egy kis meggyfára. Nem té-
vesztettem szem elől őket, úgy cselekedtem, ahogy édes-
apám parancsolta. Balkezembe fogtam a kast, jobb ke-
zemmel beleráztam a méheket, majd leraktam a földre. 
Sok örvendezve zsongott körülöttem, de egy sem csípett 
meg. Sikerült! Hála Istennek! Csodálkoztam, hogy semmi-
lyen védőruha nem volt rajtam, és egy csípést sem kap-
tam! 

A 30-as években nagyon nehéz volt az élet. Nagy volt 
a munkanélküliség, a gyárban is csak három napot dolgoz-
tak egy héten. Sok egykorú gyerek volt az utcánkban, 
játszva dolgoztunk, a mi nyaralásunk munkával telt. A 
bolgárkertészetbe jártunk gyomlálni, locsolni, kapálni. 
Örömmel vittük haza azt a 70-80 fillért, amit egy napra 
kaptunk. Mikor ott megszűnt a munka, az erdőbe jártunk 
gyújtóst szedegetni, kétszer is egy nap. 5-6 gyerek, útköz-
ben tiszta forrás is volt – odafelé és hazafelé is oltotta a 
szomjunkat. Az erdőben szamócát, gombát, vadcseresz-
nyefát, málnát, szedret lehetett találni. Aztán selyemher-
nyóval kezdtek a szüleim foglalkozni, az is egy külön tu-
domány. 

Csirke, liba, kacsa – ezeket is etetni, legeltetni kellett. 
Közel volt a rét, meg a Hangony patak is. Mikor jól laktak 
a libák, a patakba hajtottuk őket fürödni. Mikor nagyon 
meleg volt, mi gyerekek is fürödtünk. 
– A Manna tavalyi, májusi számában jelent meg Anna néni 
megtérésének részletes története. Ezért kérem, hogy most 
csak röviden számoljon be arról, hogy milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásához? Hol és ki által történt a 
bemerítése? Milyen volt a gyülekezet ahová beépült, mi-
lyen élet folyt ott? 

Hívő családba mentem férjhez. Ugyan újnak tűnt az a 
hitélet, mégis nagyon egyszerűnek és igaznak találtam, 
hogy el kell hagyni a régi életet, és szükség van egy tiszta, 
új életre. 1950. augusztus 20-án jött el az a boldog nap, 
amikor tiszta szívből vallást tehettem az Úr Jézusról. 
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Benyó Illés lelkipásztor testvér öt fehér ruhást merített be 
akkor Lénárddarócon. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahová bekapcsolódott, milyen 
szolgálatokat vállalt? 

A kis ózdi gyülekezet 8-10 főből állt. Többször jöttek 
vendégek, nagy szeretet volt a gyülekezetünkben. Segítet-
ték egymást a testvérek minden tekintetben, főleg imában. 

A szolgálatom az imaház takarítása volt, verset is 
mondtam, virágdíszítést készítettem, még egy szép terítőt 
is hímeztem az Úr asztalára. 
– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát tanult? 
Hol dolgozott világi munkahelyein? 

Az általános iskola után nem tanultam tovább, hanem 
munkát vállaltam. Ebédet hordtam egy szabóműhelybe, 5 
pengőt kaptam egy hónapra. Emellett egy idős házaspárnál 
helyezkedtem el 4 órás munkára. Fűtés, cipőpucolás, ki-
sebb takarítás, bevásárlás volt a feladatom. Itt 10 pengőt 
kaptam. Nagyon nagy segítség volt az a 15 pengő egy hó-
napban a háztartásban. Két évig végeztem ezeket, aztán 
férjhez mentem. 

Kézimunka és csuhékészítő tanfolyamra jártam csak, 
aminek nagy hasznát vettem a háború alatt. Szabni-varrni 
is könyvből tanultam. A 7-8. osztályt 40 évesen jártam ki, 
a dolgozók iskolájában, esténként. Szerettem volna még 
továbbtanulni, már időm is lett volna rá, de a szemem nem 
bírta a sok olvasást. Nagyon szerettem az irodalmat, a 
földrajzot, a fizikát és a kémiát. 
– Ahogy számolom, Anna néni nagyon fiatalon ment férj-
hez. Mikor és hogyan találtak egymásra élete párjával? 

A szomszéd lányok tánciskolába jártak, kérték a szüle-
imet, hogy engedjenek el engem is. Ott ismerkedtem meg 
a férjemmel. Többször hazakísért, szüleim behívták ma-
gunkhoz. Édesapámmal leültek sakkozni, jól érezte magát 
nálunk, és így házasság lett belőle. 
– Hogyan indult közös életük, ez hogy változott az évek fo-
lyamán? 

Egy pár évig éltünk kettesben, aztán jöttek a gyerekek. 
18 éves voltam, mikor még cukorjegyet osztottak, már 
megszületett Attila fiam. 

Mikor közeledett a háború, a férjemet is behívták kato-
nának. Nagyon nehéz idők voltak ezek. Gépkocsivezetői 
beosztást kapott, Rimaszombatra vonultak be, az ismerő-
sök közül is többen. Egy éves volt a kis Józsika, amikor 
ott maradtunk hárman, 60 pengő hadisegéllyel. Nagyon jól 
jött a szülői segítség. Anyósoméknál laktunk, lakbért nem 
kellett fizetni. Nagy telek voltak akkoriban, nagy gond 
volt még a tüzelő is. Nem lehetett semmit kapni, mindent 
elvitt a háború. Nyáron mezei munka, télen csuhésodrás. 
Nagyon szép munkákat készítettem belőle – szatyrot, óvo-
datáskát, aktatáskát, hátitáskát – áztattam, nyírtam, festet-
tem. Még Attila fiam is azzal járt iskolába, duplaszállal 
készített hátitáskával. Ezekért kaptam lisztet, olajat. Még 
zsákokat is foltoztam, a malomban 20 darab zsákért – 5 kg 
finomlisztet kaptam. Így otthon lehettem a fiaimmal, fi-
gyelemmel kísérhettem testi-szellemi fejlődésüket. 

Amikor a férjem hazajött a szovjet hadifogságból, hoz-
záfogtunk egy kis ház építéséhez. Nagyon sok munka, sok 

küzdelem árán készült el a kis lakásunk. De mi azt olyan 
széppé tettük, hogy még a fecskék is megtisztelték azt. Két 
fészek is volt az eresz alatt, minden évben visszatértek, 
nagyon szerettem őket. A fenyőfánk is úgy megnőtt, hogy 
a vadgalamb fészket rakott rajta. A kert is tele gyümölcs-
fákkal, virágokkal: rózsa, tulipán árvácska, kardvirág. 
Csodálatos kis hely volt. A mocsáros réten egy gólyapár 
bogarászott. 
– Isten két fiúgyermekekkel áldotta meg Anna néniéket. 
Hogy alakult az ő életük idáig? 

A két kisfiam nagyon szorgalmas, jó tanuló volt. Na-
gyon szerettek olvasni és dolgozni is. 

Attila, a nagyobbik Ózdon járt gimnáziumba, majd 
Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanult 
a bölcsészkaron, földrajz-néprajz szakon. Az egri várban 
dolgozott muzeológusként, ott ismerkedett meg a felesé-
gével, Csillával, aki fogorvos. Majd visszakerültek Debre-
cenbe, a Déri Múzeumba. Ott szerezte meg a doktori cí-
met, de ment tovább, nyelveket tanult, megvédte a kandi-
dátusi címet is, majd a nagydoktorit is. Tudományos kuta-
tó, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanít, a Magyar 
Tudományos Akadémia teljes jogú tagja. Két fiúk szüle-
tett. Ádám tervezőmérnök, 3 kisgyermeke van. Gergő 
közgazdász, két kisgyermekük született, Angliában dol-
goznak. 

A kisebbik fiam, Jóska, Sopronban tanult az erdészeti 
technikumban, de meggondolta magát, és ő is Debrecenbe 
ment. Irodalom-történelem szakon végzett, az újságírói pá-
lyát választotta. Ő is megnősült, felesége gyerekorvos, há-
rom gyerekük – két lány és egy fiú – is az irodalmi pályát 
választotta.  
– Hogyan került ide a budai gyülekezetbe, milyen volt ak-
kor a gyülekezet élete, milyen emlékei vannak az itt eltöl-
tött időből, milyen szolgálatokat vállalt? 

Jóska fiam anyósa meghalt, és a felesége vissza akart 
költözni a szülői házba. Budaörsön volt egy öröklakásuk, 
ami így megürült, ráadásul abban az időben egy családnak 
nem lehetett két lakása, mert akkor elvették a kommunis-
ták. Így Ózdon eladtuk a kis házunkat, és feljöttünk Buda-
örsre. Ehhez pedig a budai gyülekezet volt a legközelebb. 
Nagyon megszerettem a testvéreket, meg a kápolnát is. Én 
nagyon kicsinek éreztem magam ebben a nagy gyüleke-
zetben. Később aztán láttam, hogy mi a helyzet, és megbá-
torodtam, verseket mondtam, bizonyságtételeim mindig 
voltak és vannak. Kilenc évig mosogattam az úrvacsorai 
poharakat, a nagytakarításban is részt vettem, szerettem 
volna tovább is tenni a dolgom, de közbejött a betegség. 
– Kérem, hogy beszéljen élete kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanította Isten 
eddigi hívő életében? 

Életemben nagyon sok próbán vezetett át az Úr, sokat 
már megírtam, ezeket most nem részletezem. Ha Urunk ad 
erőt, akkor majd folytatom ezek leírását. Csak annyit jegy-
zek meg, hogy az én életemben kézzel fogható az, hogy az 
Úr csodásan működik. 
– Van-e kedves igéje, éneke, és miért az? 
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Megtérésem idején elég sok támadás ért, nem értették 
meg, hogy mi történt velem. Csodálkoztak, és azt mond-
ták, hogy hagyjam el a hitemet. Sokan most sem értenek. 
Kedves számomra a bemerítési igém: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és aláza-
tos vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelketeknek.” (Mt 
11,28-29) 

Kedves énekem sok van: „Az Úr csodásan működik”, 
„Adj új erőt Urunk, gyógyírt vár a beteg”, „Ó, ne menj 
előlem Jézus”, „Az Úr szent bárányára teszem le bűnö-
met”. 
– Mostanában hogyan telnek a hétköznapok, milyen elfog-
laltsága van, hogy érzi magát? 

A mindennapi csendesség és munka után, gobelin ké-
peket varrok, a dédunokák nagyon szeretik. Hála az Úr-
nak, már 10-en vannak. 

Vannak rossz napok is a betegségemből kifolyólag, de 
nem vagyok elkeseredve, úgy érzem, hogy mindig velem 
van az Úr, érdemtelen bűnössel. Dicsőség Istennek! 
– Köszönöm Anna néni kedves válaszait (meg a gobelin 
képet is), és ezzel az igével kívánom Isten áldását további 
életére: „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; ve-
le vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem 
őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az 
én szabadításomat.” (Zsolt 91:15,16) 

Ádány Judit 

 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 

Együtt a jánoshalmi táborban 
 

Június 23-28. között gyülekezetünk gyermekeinek 
többsége együtt táborozott Jánoshalmán. 

 
Akadályverseny 

Minden nap új meglepetést tartogatott számunkra. 
Olyan királyokról hallgattunk történeteket, akik nem a 
legismertebbek közé tartoznak: Jósafátról, Jóásról, 
Ezékiásról, Manasséról és Jósiásról. Nekünk legjobban 
Manassé története tetszett a központi igazság miatt, ami 
a következő volt: senki sem lehet annyira bűnös, hogy 
Isten ne tudna könyörülni rajta. 

Sokat énekeltünk, az eddig ismert énekek mellett új 
énekeket is tanultunk. 

Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken elmentünk a 
strandra fürödni. Csütörtökön lovagolni voltunk, szom-
baton pedig akadályversenyen vettünk részt, ahol négy 
csapat küzdött meg egymással. Mi a „Júdabeli Orosz-
lán” csapatban voltunk. Azért választottuk ezt a nevet, 
mert tudjuk, hogy csak az Úr Jézus adhat győzelmet- 
még a játékban is, ha kérjük Tőle. 

Esténként történetet hallgattunk egy Lars nevű misz-
szionáriusról, akit Isten a börtönben szólított meg, és ott 

hívta el a szolgálatra. Körülbelül harminc nyelvet tanult 
meg itt a börtönben, amire később nagy szüksége volt; 
ugyanis feleségével, Annával és a Boreszen házaspárral 
együtt Indiába mentek, hogy az ott élő embereknek, 
törzseknek hirdessék az Úr Jézusról szóló örömhírt. Itt 
sokszor került veszélybe az élete, de Isten vele volt, 
nem engedte, hogy a rosszindulatú emberek kárt tegye-
nek az életében, sőt, az ellenségeit is jóakaróivá tette. 
Nagyon sok ember tért meg általa. Végül nagy elisme-
résben volt része, sok kitüntetést kapott, mivel a 
Boreszen házaspárral együtt sok intézményt és iskolát 
hozott létre, ami a kontinensen erőteljes fejlődéshez ve-
zetett. 

 
Kézműves foglalkozás 

Az esti történet után még sokat játszottunk, társasoz-
tunk. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk megkö-
szönni tanítóinknak, hogy foglalkoztak velünk, a gyüle-
kezetnek azt, hogy megszervezte, és támogatta táboro-
zásunkat; és Istennek pedig, hogy adott jó időt és vi-
gyázott ránk. 

ifj. Uri Imre és Benjámin 
(További fényképek a gyülekezet honlapján) 
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Újra Tóalmáson 

 

Már másodszor voltam Tóalmáson. Nagy örömömre velem jött az egyik osztálytársam, Luca 
is. Nagyon jól éreztem magam. Három tanácsadónk volt, egyiküket ismertem tavalyról. Sok já-
ték volt, és hála Istennek jó idő. Lehetett fürdeni, és aki tudott úszni, annak csúszdázni is. Sok 
mindent megtanultunk Istenről. Nagyon örülök, hogy az idén is elmehettem. 

Ádány Rebeka 
(www.eletszava.org) 

 
 

Tahiban az élet jó… 
 

 
Megérkezés a táborba 

Virág: 
Már nagyon vártam az idei tahi tábort, hiszen tavalyról 
olyan sok jó élményem volt. Beni öcsémmel, és az uno-
katestvéremmel, Rebivel mentem, de úgy gondoltuk, mi 
lenne, ha hívnánk Annát is. 
Anna: 
Igen, örülök, hogy hívtatok, mert jól éreztem magam. 
Ahogy megérkeztünk, Virág találkozott a régi ismerőse-
ivel. Láttam rajta, hogy nagyon boldog. (Én egy kicsit 
rosszul éreztem magam, hiszen Benin, Virágon és 
Rebin kívül nem ismertem senkit. Ez persze nem tartott 
sokáig, hamar megismertem és megszerettem minden-
kit.) 
Virág: 
Az első napon máris jól összeverődött a csapat. Ami 
nagyon-nagyon tetszett, hogy többen is hoztak gitárt, 
így minden nap jókat tudtunk énekelni. Annyira feleme-
lő érzés egyszerre 3 gitárral, és egy kis finom, halk do-
bolással, felszabadultan dicsőíteni Istent. 
Anna: 
Szerdán Pócsmegyerre mentünk. Délután a fiúk fociz-
tak, mi szurkoltunk. Ezután egy szívgyógyász tartott 
előadást. Őszintén bevallom, egy kicsit unalmas volt, 
bár az a rész tetszett, amikor körbeadtak egy műszívet. 
Utána a helyi gyülekezetben hallgathattuk Isten igéjét. 
A tábor kórusa is szolgált. 
 
 

Virág: 
Csütörtökön mi 14 év alattiak (a kicsik) Visegrádra 
mentünk kirándulni. Hála Istennek, jó idő volt, nem 
esett az eső. Sokat gyalogoltunk, de megérte. Ebben a 
napban a legviccesebb az volt, amikor a tűzoltók a tá-
borban tartottak bemutatót. Mondták, hogy aki vizes 
akar lenni, az álljon a pálya közepére, mert oda fognak 
vízágyúzni. A többiekkel úgy gondoltuk, hogy „jaj de 
vicces, ha vizesek leszünk”, álljunk oda. Oda is álltunk, 
csakhogy a tűzoltók nem vicceltek. Mindenki, de min-
denki csurom víz lett tetőtől talpig. 
Anna: 
Igen az tényleg „vicces” volt, át is öltöztünk rögtön. 
Aztán eljött a péntek, amikor a nagyobbak mentek Vi-
segrádra, mi kicsik pedig a táborban számháborúztunk. 
Azt hiszem, ezt sose fogom elfelejteni. Legalábbis egy 
darabig nem. Ami bennem még mindig él, az a minden-
napi csoportbeszélgetés. Főleg a pénteki. Ezen a napon 
komoly dolgokról volt szó. 

 
„Jeruzsálemi” összejövetel 

Virág: 
A pénteki beszélgetés engem is megérintett. Egész hé-
ten éreztem Isten jelenlétét. Fantasztikus volt tudni, és 
érezni, hogy ott van velünk, s vigyáz ránk. Voltak leír-
hatatlan élményeink is, amik tényleg leírhatatlanok, 
szóval, ha valaki ezeket át akarja élni, akkor JÖJJÖN 
EL JÖVŐRE TAHIBA!!! 

Sonkoly Anna és Zsigovics Virág 
(www.tinitabor.hu) 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Néhány gondolat a bibliaköri záró alkalom kapcsán 
 
„A jövő gyülekezete! Imádkozzunk értük!” – mondta és 
kérte Nagyné Zsuzsa testvérem, amikor a bibliaköri be-
számoló alkalmán az ő csoportjuk következett. 

Igen! Gyermekeink a jövő gyülekezete és a gyülekezet 
jövője! Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy mint egyszerű 
gyülekezeti tag leírom az alábbi néhány gondolatot, amit 
már régóta forgatok a szívemben. Nem azért, hogy bárkit 
is kioktassak, vagy megbántsak. Néha nehéz eldönteni, 
hogy mivel használ az ember többet: azzal, ha megírja, 
vagy azzal, ha nem. Otthon is sokszor szoktunk beszélget-
ni ebben a témában, az évek során valahogy rám terhelő-
dött, és nem hagy nyugodni ez. És úgy gondolom, hogy 
ezt bármelyik szülő leírhatta volna. 

 

„Mi lesz veled, gyülekezet?” – teszi fel átvitt értelem-
ben a kérdést a vezércikk szerzője, és ez most jó apropó 
volt nekem, hiszen ha jól belegondolok, ez a kérdés már 
legalább azóta aktuális, amióta bekerültem ebbe a közös-
ségbe. 

Ha arrafelé járok, sokszor nézem szívemet fájdítva a 
lenti kisteremben lévő 1979-es, a Nemzetközi Gyermekév 
alkalmából készített gyerektablót. Hetvenhét gyermek – 
14 évestől lefelé. 77 gyermek, és közülük mindössze 11-en 
tagjai most, 2008-ban a gyülekezetünknek. Ez pontosan a 
hetedrésze az akkori létszámnak. Milyen jelzőkkel illessük 
ezt? Borzasztó, szörnyű? Bár nem itt nőttem fel, és soku-
kat nem is ismerem, mégis azt írom, hogy számomra ez 
mélységesen elszomorító. Ők is lehettek volna a gyüleke-
zeti munka bázisa, akik vállukon hordják Budának a fel-
adatait. Az elment 66-ból sokan más gyülekezeteknek a 
tagjai – ez, mennyei szempontból örvendetes –, de vannak 
olyanok is, akik sajnos nem járnak sehová, nem gyarapí-
tották a mennyei létszámot. 

Miért fáj a szívem, ha őket nézem? Egyszerű. Mert 
nem itt vannak, nem itt építik a gyülekezetet. Ők már nem 
a mi gyülekezetünk jövője, bár azok lehettek volna. 

Senki se értsen félre. Jól tudom, hogy annak, hogy ők 
nincsenek itt, sok oka van. Nincs bennem semmiféle kár-
hoztatás senki iránt. Csak egy hatalmas kérdőjel, úgy ön-

magában. Szeretném tudni, hogy a jó Atya mit gondol mi-
rólunk, budaiakról, a mi jövőnkről. Mit kellett volna ten-
nie (vagy mit nem) a testvériségnek, hogy a terhét vivő, a 
gyülekezet sorsát egyengető testvérek átlagéletkora ne 
53,5 év, hanem 35-40 év legyen. A jelenlegi, csekély lét-
számú középkorosztálynak csak kis része végez érdemi 
munkát a gyülekezetben. Mit kellene most tennünk, felis-
mernünk, miben kellene változtatnunk, hogy ez a helyzet 
ne rosszabbodjon, hanem javuljon? 

A 30-as, 40-es korosztályt már csak a tömegesen meg-
térők tudnák feltölteni, egy idő után beletanulva a szolgá-
latokba, ütőképes, lelkes csapattá válva. Nagyon hiányoz-
nak. Nem azért, mert az idősebb testvérek nem értékes 
tagjai a gyülekezetnek, de ők az éveik gyarapodásával már 
fizikailag sem bírnak terheket hordozni, szervezni a gyü-
lekezet életét. Mégis nálunk, nagy arányban ők adják ki a 
létszámot, sok nyugdíjas testvérünk áldozatos adakozása 
nélkül nem jutna előre anyagilag sem a gyülekezet. Imáik 
létfontosságúak! 

De visszatérve a mostani munka szerinti teherhordók-
ra: Meddig bírják a rájuk nehezedő felelősséget, az arány-
talan munkamegosztást? Mikor fogy el a kitartás? A kriti-
zálás helyett, ki buzdítja tovább őket, hogy a tenni akarás 
ne kopjon ki a lelkükből? Ki félti őket, hogy elfogy a tü-
relmük, az erejük? Milyen isteni erőforrásokat kellene 
mozgósítanunk, igényelnünk, kérni-könyörögni érte, hogy 
az emberi erőforrásaink ne merüljenek le? Ne gondoljuk 
azt, hogy ez csak az ő felelősségük, csak őnekik kell ezért 
imádkozni, erejüket összeszedni és menni, végezni a min-
dennapi munkát. 

 

Felvetődhet, hogy mi köze van ennek a gyerekek bib-
liaköri záró alkalmához? Zsuzsa szavai adják a választ: 
gyermekeink a jövő gyülekezete. Ők a gyülekezet remény-
beli tagjai, elöljárói, tanítói, zenészei, énekesei, gondno-
kai, anyukái és apukái, és még sorolhatnám napestig. És 
vannak most 36-an, a 14 év alattiak. (14 és 20 év között 
pedig nagyon kevesen) Ha közülük is elmennek sokan, 
akkor kik lesznek a gyülekezet jövendő teherhordozói, 
munkásai? 
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Mamakörön sok éven át mondogatta és hozta elő ima-
témának egyik testvérem az ifjúság helyzetét. Én hallgat-
tam, és mivel az én gyerekeim akkor még bőven a biblia-
kör áldásos alkalmait látogatták, nem éreztem szívügyem-
nek ezt a témát, érzéketlen voltam. Most már bűnbánattal 
kell megállnom nemcsak Isten előtt, de ez előtt a testvé-
rem előtt is. Igaza volt, és nagyon bánom, hogy akkor nem 
tudtam mellé állni teljes szívvel, és támogatni őt az imád-
kozásban. Mivel már a mi nagylányunk is ifitag, most 
bezzeg már szívügyem az ifjúság, de nemcsak az, hanem a 
gyülekezet összes gyermeke. 

Úgy érzem, hogy nagyon sok megszívlelendő gondola-
tot fogalmazott meg Jenő testvérem a vezércikkben. Mi 
lesz ezzel a gyülekezettel, ha a most itt felnövő gyerekek 
is majd elvágynak innen? Ha nem tudjuk se érzelmileg, se 
elkötelezettség szempontjából idekötni őket? 

 
Ismét a Mamakört említem, mert ott hangzott el az 

egyik anyuka szájából, hogy vajon mi, felnőttek, gyüleke-
zeti tagok milyen példát mutatunk nekik a szolgálataink-
ban? A bibliakörös gyerekek nagy része minden évben 
legalább négyszer (Karácsony, Anyák napja, bibliaköri zá-
ró, gyülekezeti nyaralás beszámolója) kiáll a gyülekezet 
elé, és nem rest gazdagítani a gyülekezeti életet. 

Milyen példát mutatunk mi, szülők ebben? Milyen lel-
külettel állunk a gyülekezet dolgaihoz, egy elvégzendő 
feladathoz, mit adunk tovább kötelességtudatból? Mit lát-
nak rajtunk? Csak akkor végezzük a dolgunkat, ha minden 
a mi szájunk íze szerint zajlik? Vagy akkor is, amikor ne-

héz, nincs kedvünk, fáradtak vagyunk, nem a mi elképze-
léseink, ötleteink valósulnak meg a gyülekezetben? Ha azt 
látják rajtunk, hogy csak élvezői vagyunk a közösségi 
életnek, egyébként meg karba tett kézzel nézzük, hogy 
dolgozik a többi testvérünk (fogjuk meg és vigyétek), és 
csak kifogásainkat hallják, akkor vajon mit szűrnek le eb-
ből? 

Messze vezető kérdéskör ez. Hiszen ha a helyünkön 
vagyunk, ha tisztában vagyunk Istentől kapott képessége-
inkkel, tálentumunkkal, ha azokhoz megtaláljuk a megfe-
lelő feladatot is, ha ezt lelkiismeretesen és kitartóan vé-
gezzük, akkor a gyülekezet hasznos tagjaivá válhatunk. Ha 
nem, akkor csak befektetés nélküli haszonélvezők va-
gyunk. Mennyit ér nekünk a gyülekezeti tagságunk? Ren-
delkezünk-e a bibliai mércéhez igazodó ragaszkodással a 
gyülekezet iránt? 

 

Ilyen felelősséggel állunk gyermekeink előtt. Ez itt a 
kulcsszó: FELELŐSSÉG. A gyerekek tőlünk tanulják, 
hogy mi lesz majd a dolguk, ha életképes gyülekezetben 
szeretnének élni. A világban mostanában (újra) sokszor 
hangoztatott – Isten, haza, család– jelszó helyett, a menny 
jövendő állampolgáraiként, nem inkább az – Isten, család, 
gyülekezet, munka és haza – ötös fogata mellett kellene ki-
állnunk? 

Ennek fényében figyeltem az idei bibliaköri zárót. Ta-
lán még soha nem örültem ennyire ennek a gyülekezeti al-
kalomnak. Ahogy nőnek a gyerekeim, évről-évre egyre 
fontosabbnak érzem ezeket a beszámolókat. Teljes szívvel 
szorítottam minden korcsoportnak. Csodáltam a tanítók öt-
letes, lelkes, a gyerekeket szívvel-lélekkel felkészítő mun-
káját. Azt, hogy tudják, érzik mire fogékonyak azok a gye-
rekek, akik az ő csoportjukba tartoznak. Képletesen le a 
kalappal előttük és a gyerekek előtt is, hogy így meg tud-
tak örvendeztetni minket! 

Biztosan mondhatjuk, hogy a gyülekezetben ez az 
egyik olyan terület, ahol helyükön vannak, és 
tálentumukat jól kamatoztatják testvéreink. Hála érte 
Édesatyánknak! Imádkozzunk, hogy lelkesedésük, képes-
ségük ne csökkenjen, és hogy hasonló adottságú utánpót-
lás nőjön ki a fiatal generációból. 

Részletezve így zajlott ez a kedves alkalom: 
Elsőként szokás szerint a legkisebbeké, az ovisoké volt 

a terep. A tanév első felében olyan fiatalokról, gyerekekről 
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tanultak a Bibliából, akiket Isten felhasznált tervének vég-
rehajtásában. A második félévben pedig az Úr Jézus pél-
dázatairól tanultak, és ezekből vontak le következtetéseket 
– színesen, érthetően, jól szemléltetve azokat. 

Másodiknak a kisiskolások csoportja következett, akik 
híres hívő emberekről tanultak. Az ő életük alapján be-
szélgettek arról, hogy minden ember egy-egy testrésze a 
gyülekezetnek. Képekkel illusztrálva mutatták be a gyere-
kek, hogy ők milyen testrészek szeretnének lenni. 

Végül a nagyiskolások kerültek sorra. Jelenetük Dáni-
elről, az ő álomfejtéséről szólt, amelyet ötletesen (jó meg-
oldás volt az őr pajzsában elrejtett szöveg, ha néha meg-
akadt az előadás, csak bele kellett pillantani, és már ment 
is tovább), jókedvűen adtak elő a gyerekek. 

Nem maradhatott el az éneklés sem. Almási Kornél és 
Gyopár testvéreink erre az alkalomra is írtak egy dalt, ami 
a gyerekszíveknek oly kedves nyári szünetről szólt. 
Örömmel hallgattuk. 

Köszönöm Istennek ezt a szívet-lelket melengető al-
kalmat, és kérem testvéreimet, hogy legyen szívügyünk a 
gyerekekért mondott imádság, a példamutatás, a féltőn 
szeretés, hogy a rendelt időben eljussanak az Úr Jézus 
melletti döntéshez, és hogy olyan gyülekezetben nőhesse-
nek fel, ahová szívesen tartoznak, ami nekik is otthonuk 
lesz. 

Ádány Judit 
(Az alkalomról további fényképek a gyülekezet honlapján) 

 
 

BÚCSÚZUNK 
 

 
Láda Sándorné Abonyi Etelka 

1919 – 2008 

2008. június 20-án búcsúztunk Láda Sándorné, leány-
kori nevén Abonyi Etelka testvérünktől a diósdi teme-
tőben. 

Eta néni, ahogyan sokan ismerték, Nagymajláton 
született 1919. november 18-án, református szülők 
gyermekeként. 1938-ban kötött házasságot Láda Sán-
dorral. Két gyermekük született, Etelka és István. Ké-
sőbb a család Diósdra költözött. 

Eta néni egy testvér bizonyságtétele által került kap-
csolatba az Érdi Baptista Gyülekezettel. Itt fogadta el az 
Úr Jézust személyes Megváltójának, és Istent szerető 
Atyjának.  

Hitének megvallására és bemerítésére 1981. decem-
ber 13-án itt, a Budai Gyülekezetben került sor. A be-
merítést Dobner Béla lelkipásztor végezte. Az ünnepi 
istentiszteleten a család részéről az egyik unokája, Esz-
ter vett részt, akiről később Eta néni boldogan tett bi-
zonyságot, hegy ennek az alkalomnak a hatására módo-
sította tervét a továbbtanulásról. Hitoktatói szakot vá-

lasztott, majd állást vállalt egy egyházi iskolában. En-
nek a pályafutásnak Eszter korai halála vetett véget. 

Eta néni beépült gyülekezetünkbe, rendszeresen lá-
togatta az istentiszteleti alkalmakat, és mélyebb testvéri 
kapcsolatot ápolt több testvérrel is. Így Magyar Sándor 
testvérékkel és Kosztán Sándorné testvérnőnkkel is. 
Mindenkivel közvetlen és kedves volt. Mindig készen 
állt egy jóízű beszélgetésre. 

1992 februárjában hosszas betegség után hunyt el 
férje, Sándor bácsi. Majd jöttek az idős kor gondjai, be-
tegségek, műtétek, de ő az Úrban bízott. A kórházban 
töltött időszakok alatt bizonyságot tett Megváltójáról a 
betegeknek. Orvosainak, a nővéreknek Bibliát ajándé-
kozott. 

Egyik kedves igéje, amit sokat emlegetett, az Ézsai-
ás 40:30,31 volt: „Elfáradnak az ifjak és meglankad-
nak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és 
nem fáradnak el!” 

Később megváltozott egészségi állapota miatt nem 
tudott gyülekezetbe járni, így az akkori lelkipásztor, dr. 
Szakács Imre és felesége látogatta, és vitte neki az úr-
vacsorát. 

Mozgáskorlátozottsága szükségessé tette, hogy lá-
nyához költözzön ki Csepelre, aki saját betegsége elle-
nére, fáradtságot nem ismerve ápolta, és szeretettel vet-
te körül édesanyját. Lakásában helyet adott a további 
havi úrvacsorai alkalmaknak.  

Eta néni idős kora és fellépő újabb betegsége miatt 
életének utolsó heteiben kórházi kezelést igényelt, ott 
érte 2008. június 2-án az Úr hazahívó szava. 

Temetésén Szlepák Lajos lelkipásztor a Mt 11:28-
30, és a 2Kor 5,10 igék alapján vigasztalta a gyászoló 
családot és a búcsúzó gyülekezetet. 

Kőszegi József 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 
Mint ismeretes, hívő családban 
nőttem fel, rendes neveltetést 
kaptunk bátyámmal együtt: 
Tiszteltük és szerettük szüleinket, 
előre köszöntünk a felnőtteknek, el-
jártunk imaházba, egyszóval 
engedelmeskedtünk a szüleinknek, 
mert ha nem, kikaptunk. 

Így hamar megtanultam, hogy 
hasznos az engedelmesség; nem fáj. Testvérem lassab-
ban tanult, többször kikapott, mint én, tehát kialakult 
egy kép a családban: bátyám a rossz, én meg a jó. Ezért 
sokáig nem éreztem azt, hogy nekem is meg kell tér-
nem, ésszel tudtam ugyan, mert megtanították, de nem 
éreztem a szükségét. 

Aztán egyszer Tahiban, a gyerekhéten megérintett 
egy helyzet. A lelkipásztor egy este, evangélizáció után 
előrehívást tartott, de senki nem ment előre. Ő újra és 
újra hívta azokat, akik Jézus mellett akarnak dönteni, de 

senki sem lépett előre. És mikor már sírva mondta a lel-
kipásztor, hogy „Jézus érted halt meg, ekkora szeretet-
tel volt irántad”, akkor éreztem először, hogy ez a hívás 
nekem szól. A téma egész héten pedig az volt: „Te Pé-
ter vagy!”. Hát, én tényleg az vagyok. ☺ Mégsem men-
tem ki. 

Hogy mi történt aztán? Valószínűleg Isten észrevét-
lenül is formált, vezetett, mert nem emlékszem semmi-
re, semmi istenélményre. Rá egy évvel később viszont – 
ismét Tahiban – elhatároztam, hogy most már előre 
megyek, mert rájöttem, hogy én sem vagyok jó, és nem 
akartam kárhozatra jutni. Akkor kaptam ezt az igazsá-
got: „Isten akkor is szeret bennünket, ha nem vesszük 
észre”. 

Így utólag úgy látom, hogy azért tértem meg, mert 
féltem. Féltem, hogy Isten megbüntet. De Ő folyamato-
san formál, és most már azért térnék meg, ha lehetne 
még egyszer, mert szeretem Jézust akkor is, ha nem ve-
szitek észre. 

Jenei Péter 
 

TALLÓZÓ 
 

Szentség fürdőköpenyben 
 

Amikor a te világod megérinti Isten világát, szent pilla-
nat születik. Amikor Isten mennyei reménysége meg-
csókolja földi sebeid, az a pillanat szent. Lehet, hogy 
vasárnap jön el az úrvacsora alatt, vagy csütörtök este 
korcsolyázás közben. Lehet, hogy egy katedrálisban jön 
el, vagy a metrón, talán egy lángoló bokor vagy épp egy 
etetővályú teremti meg. Nem számít, mikor és hol. Csak 
az számít, hogy igenis vannak szent pillanatok. Napon-
ta. Én pedig most arról a pillanatról szeretnék mesélni 
neked, amely az összes szent pillanat közül a legszen-
tebb – életed legszentebb pillanatáról. 

Nem, nem a születésedre gondolok. Nem is az es-
küvődre. Még csak nem is gyermeked születésére. A 
legszentebb pillanatra gondolok az életedben. Persze a 
többi pillanat is különleges. Ragyogásuk hódolatra indít. 
De ehhez a pillanathoz képest csupán annyira tekinthe-
tők szentnek, mint egy böffentés. Arról a bizonyos szent 
óráról beszélek. Nem, nem a bemerítésedre, vagy a 
megkeresztelkedésedre gondolok. Nem is az 
elsőáldozásodra, vagy bérmálkodásodra, még csak 
nem is az első randevúra. Tudom, tudom, azok a pilla-
natok is különlegesek, sőt szentek és sérthetetlenek, de 
én egy másik pillanatra gondoltam. 

Ma reggel történt. Pont azután, hogy felébredtél. 
Egyenesen a te házadban. Nem is vetted észre? Hadd 
idézzem fel neked! 

Megszólal az ébresztőóra. A feleséged megkocog-
tatja a vállad, vagy a férjed megbökdös, vagy a mamád 
vagy papád felráz. Te pedig felkelsz. 

Eddig már háromszor csaptál rá a szundi-gombra. 
Ha újra megteszed, elkésel. A „csak öt percet kérek 
még” – szöveget is bevetetted már… öt különböző alka-
lommal. Ha újra megteszed, jön a vizes kanna. 

Elérkezett az óra. Rád virradt a nap. Így aztán hosz-
szas nyögések közepette félrerúgod a takarót, és kidu-
god meleg lábfejed a zimankós világba. Bár a tested 
többi része is így engedelmeskedne! 

Felülsz, elidőzöl az ágyad szélén, és belülről bámu-
lod a szemhéjad. Hiába is kérleled a szemed, hogy nyíl-
jon már ki végre, erősen tiltakozik. Végül ujjaiddal felto-
lod a szemhéjad, és körbepislogsz a szobában. (Ez a 
pillanat egyelőre még nem szent, de közel jársz.) 

Felállsz. Abban a pillanatban már mindened fáj, ami 
napközben is fájni fog. Mintha az agyadban leledző fáj-
dalomért felelős kisember minden idegpályát alaposan 
le akarna ellenőrizni, lehetőleg még fürdőszobába érke-
zésed előtt. 

– Hátfájás? 
– Ellenőrizve. 
– Beállt a nyak? 
– Ellenőrizve. 
– A középsuliban foci közben szerzett térdsérülés? 
– Még mindig fáj. 
– Gyulladásos fejbőr? 
– Igen, még mindig viszket. 
– Szénanátha? 
– Hapci! 
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Egy vemhes elefánt kecsességével elindulsz a für-
dőszoba felé. Arra gondolsz, bárcsak valami úton-
módon lassan, fokozatosan is fel lehetne kapcsolni a 
villanyt, de nem lehet. Így hát felcsapod a spotlámpát, 
hunyorogva várod, hogy megszokja a szemed, majd 
odalépsz a mosdóhoz. 

A szent pillanat egyre közeleg. Talán észre sem vet-
ted, de szent csempén jársz. A belső szentélyben vagy. 
Világod lángoló bokrában. 

Hamarosan bekövetkezik életed legszentebb pilla-
nata. Hallgasd csak! Angyalszárnyak susogására le-
hetsz figyelmes, hírül adva érkezésüket. A menny szá-
jához emelte trombitáját. Mezítelen lábad méltóságtel-
jes felhő borítja. A menny seregei dermedten figyelnek, 
ahogy felemeled tekinteted és… (Készülj! Itt jön már! A 
szent pillanat közel!) 

Megszólal a cintányér. A szent termek trombitaszó 
visszhangjától hangosak. A menny gyermekei virág-
szirmokat szórva száguldanak végig az univerzumon. 
Táncra perdülnek a csillagok. A világegyetem tapsvi-
harban tör ki. A fák szinkronban hajlongnak teljes hódo-
lattal. Jól is teszik, hiszen felébredt a Király gyermeke. 

Vess csak egy pillantást a tükörbe. Nézz, és lásd a 
szentet! Ne fordítsd el a fejed. A tökély tekint vissza 
rád. A szent pillanat elérkezett. 

Tudom, mire gondolsz. Ezt nevezed te „szentnek”? 
Ezt nevezed te „tökéletesnek”? Fogalmad sincs, hogy 
nézek ki hajnali fél hétkor. 

Nem bizony, de el tudom képzelni. Csapzott frizura. 
Gyűrött pizsama vagy hálóing. Alvásmaradványok a 
szemed sarkában. Lógó has. Cserepes száj. Párnás 
szem. Egetrengető lehelet. Kutyariogató arc. 

„Ez aztán minden csak nem szent – mondod te. – 
Csak egy órát kérek, és ígérem, szent lesz a kinéze-
tem. Kell egy kis kávé, meg egy kis smink. No, és per-
sze egy kis parfüm… egy leheletnyi kölni. Majd akkor 
vigyél be a szentek szentjébe. Akkor majd mosolyt csa-
lok a menny arcára.” 

Ó, de hát pont ebben tévedsz! Tudod, attól lesz az a 
bizonyos reggeli pillanat szent, hogy olyan őszinte. A 
reggeli tükörkép is attól lesz szent, hogy pontosan azt a 
valakit látod, akit Isten is lát. És akit Isten szeret. 

Nincs smink. Nincs élére vasalt ing. Nincs döglesztő 
nyakkendő. Nincs hozzáillő cipő. Nincs több rétegben 
felöltött imázs. Nincsenek státusz-szimbólum ékszerek. 
Csak a fel nem turbózott valóság. Csak te. 

Ha valaki hajnali fél hétkor is szeret, egyet biztosra 
vehetsz: az a valaki téged szeret. Nem a rangodat. 
Nem a stílusodat. Nem az elért eredményeidet. Egysze-
rűen csak téged szeret. 

„A szeretet – írta egy megbocsátásra lelt lélek – sok 
bűnt elfedez.” 

Ez úgy hangzik, mint Isten szeretete. „Örökre tökéle-
tessé tette a megszentelteket” – írja egy másik. 

Húzd alá a tökéletes szót! Vedd csak észre, hogy 
nem azt írja, jobbá tette. Nem azt, hogy alakulnak. Nem 
azt, hogy javuló tendenciát mutatnak. Isten nem javít-
gat, Isten tökéletessé tesz. Nem jobbá, hanem teljessé 
tesz. Vajon a tökéletes ember miben szenved hiányt? 

Persze tudom, hogy bizonyos értelemben még töké-
letlenek vagyunk. Még mindig hibázunk. Még mindig el-
bukunk. Még mindig pontosan azt tesszük, amit nem 
szeretnénk. Ez a részünk jelenleg is megszentelődés 
alatt áll. 

De ami az Isten előtti helyzetünket illeti, tökéletesek 
vagyunk. Amikor ránk tekint, mindannyiunkra, olyasva-
lakit lát, aki tökéletessé lett azáltal, aki tökéletes – Jé-
zus Krisztus által. „Akik Krisztusba keresztelkedtetek 
meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” 

Ma reggel is felöltöttem a ruháimat, hogy elfedez-
zem azokat a tökéletlenségeket, melyeket nem szíve-
sen mutogatok mások előtt. Amikor tetőtől talpig felöl-
tözve szemlélsz engem, nem láthatod rajtam a májfol-
tokat, a hegeket vagy a dudorokat. Mindezek rejtve ma-
radnak előtted. 

Amikor úgy döntünk, hogy bemerítkezünk Krisztus-
ba, ezzel is letéve voksunkat az új élet mellett, ugyan-
ilyen takarásba kerülünk. Palástjának vakító ragyogása 
elfedezi hibáinkat és bűneinket. „Mert meghaltatok, és a 
ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Isten-
ben.” Nagyon kérlek, értsd meg, mennyire fontos az, 
amit ez a vers sugall! Amikor Isten ránk tekint, Krisztust 
is látja. Tökélyt lát! De nem egy cselekedeteinkkel kiví-
vott tökélyt, hanem olyat, amelyért Ő fizette ki az árat. 

Gondolkozz csak el egy pillanatra ezeken a szava-
kon: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, 
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.” Olvassuk 
csak el újra ezeket a szavakat egy másik megfogalma-
zásban: „Mert Isten Krisztust, aki személyesen nem is-
merte a bűnt, tulajdonképpen bűnné tette értünk, hogy 
Krisztusban mi megjavulhassunk Isten jósága által.” 

Figyeljük csak meg az utolsó három szót: „Isten jó-
sága által”! Isten jósága a te jóságod. Te magad vagy a 
teljes tökély. Kifogástalan vagy. Nincs benned hiba 
vagy fogyatkozás. Makulátlan vagy. Páratlan. Hibátlan. 
Egyedülálló. Szeplőtelen. Maga a meg nem érdemelt, s 
mégis fenntartás nélküli tökély. 

Így aztán nem meglepő, hogy a mennyben kitör a 
tapsvihar, amikor felébredsz. Hiszen egy műalkotás 
mozdult meg. 

„Sss – susogják a csillagok – nézd csak, mekkora 
csoda ez a gyermek!” 

„Nahát! – mondogatják tágra nyílt szemekkel az an-
gyalok – micsoda zsenit teremtett az Isten!” 

Úgyhogy amíg te nyögdécselsz, az örökkévalóság 
tátott szájjal csodálkozik. Te megbotlasz, az angyalok 
pedig lenyűgözve figyelnek. Amit te a tükörbe nézve 
reggeli katasztrófaként élsz meg, valójában egy reggeli 
csoda. Szentség fürdőköpenyben. 

Menj csak, és öltözz fel! Menj csak, húzd fel a gyű-
rűidet, borotválkozz és fésülködj meg, majd gondosan 
takard el a májfoltokat! Tedd meg önmagadért! Tedd 
meg az imázsodért! Tedd meg, hogy megtarthasd a 
munkahelyedet! Tedd meg azokért, akiknek nap mint 
nap ott kell ülniük melletted! De ne az Istenért tedd! 

Ő már amúgy is látott téged olyannak, amilyen való-
jában vagy. És az ő könyve szerint te tökéletes vagy. 

Max Lucado 
Közreadta: Jenei Péter
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A júniusi rejtvények helyes megoldásait és a színezé-
seket a lépcsőházban található táblán láthatjátok. 

Szomorúan hallottam valakitől, hogy sajnos látott 
olyan gyermeket, aki kivett egy kész megfejtést a do-
bozból, azt lemásolta, és úgy dobta be, mintha saját 
kútfőből fejtette volna meg a rejtvényt. Ez nem volt 
egyenes dolog, remélem, hogy aki megtette, többé 
nem fogja.  

Nem véletlenül szoktam leírni minden újságban, 
hogy Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon 
szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjátok 
meg a feladatokat. Inkább kérjetek segítséget 
anyuéktól, vagy nagyobb testvértől, minthogy keserű 
legyen a jutalom csoki a szátokban. 

Szeretném, hogyha a rejtvényeket továbbra is egy 
lehetőségnek vennétek, amivel többet tudhattok meg 
a Bibliáról, és közben kicsi szívetekben találkozhat-
tok az Úr Jézussal. 

Most következzenek a júniusi jó megfejtők: 
Ádány Rebeka és Máté, Ádány Balázs és Zsófia, 

Boda Péter, Egyed-Kiss Dániel, Uri Benjámin és Im-
re, Zsigovics Benjámin és Dorina. 

A szünidő alatt nem kaptok új rejtvényeket, leg-
közelebb szeptemberben törhetitek a fejeteket a bibli-
ai megoldásokon. 

A nyár hátra lévő részében jó pihenést, sok-sok 
élményt, és jó erőgyűjtést kívánok nektek!  

Á.J. 

Örömmel tudatjuk, hogy 
2008. július 20-án meg-
született Egyed-Kiss And-
rás. 

Isten áldását kívánjuk az 
egész család életére! 

 
 

 

Boldog 
születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a 
júliusi és augusztusi szü-
letésnaposokat! 

Zsigovics Dorina (júl. 21.), Pethő Dalma (júl. 23.) 
Ádány Máté (júl. 29.), Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 

„…imádkozzatok egymásért…” 
(Jak 5,16) 

A közbenjáró imádságot már 15 hónapos korban is 
lehet gyakorolni. Johanna unokám lefekvés előtt 
együtt imádkozott Timivel, úgy, ahogy a kicsi gyer-
mekek szokták: édesanyjuk mondja, ők pedig utána 
mondják tőszavakkal, hiszen a ragok, képzők stb. 
még nem mennek nekik. 

Egyik este Timi mondta: „Imádkozzunk Mamáért 
is, hogy jól tudjon aludni.” Mire Johanna mondta: 
„Mama, – de itt nem állt meg, hanem folytatta – Hé-
ra (kutyánk), Vilma, patak.” (Hála az Úrnak, jól alud-
tam.) „Ha olyanok nem lesztek…” 

Eszembe jutott egy Reményik Sándor vers, amit 
jó 50 évvel ezelőtt tanultam. 

Ádány Mihályné, Annuska 

Rakétahajó 
 
Valaki ma értem imádkozott. 
Nem, nem bírom máskép megérteni 
Az édes enyhülést, mely elfogott. 
Valaki értem jól imádkozott. 
 
Imája roppant kezdő-sebességgel 
Megragadott és végtelenbe vitt, 
Sötét sorsommal búgva befutotta 
Az Isten-távol fény-mérföldjeit. 
 
Mellette naprendszerek múltak el, 
Mint vonat mellett éjjel házikók. – 
Jézus kikötő-szíve várta már 
Az értem kilőtt rakéta-hajót. 
 
És szóltak ott fenn: Jól van, hát legyen. 
Függesztessék fel ma este a fátum, – 
Egy órára, míg a nap lemegyen, 
Legyen neki szabadság, kegyelem. 
 
S egy óráig, míg a nap lebukott, 
Áldottam gyöngyházfényű ég alatt 
Az ismeretlen rakéta-hajót, 
Mely értem Isten trónjáig haladt. 
 
 
 

 



M A N N A   2008. július-augusztus 

 12

SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel 
köszöntjük 
júliusban 
született 

testvéreinket! 
 

„Mindenben hálát adjatok, mert ez az 
Istennek akarata a Krisztus Jézus által 

ti hozzátok.” (1Thesz 5,18) 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Pethő László (júl. 10.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Bódi Lászlóné (júl. 22.) 
Gál Sándorné (júl .22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 

Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
dr. Dezsényi Istvánné (júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Novák Pálné (júl. 28) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl .29.) 
Kosztán Sándorné (júl. 31.) 
Zákány Zoltán (júl. 31.) 

Amikor látjátok, hogy valami jóra fordult nálatok, megváltozott a körülményetek, valami helyreállítás történt ben-
netek, mi az első reakciótok? A tíz meggyógyult bélpoklos közül csak egy ment vissza dicsőíteni az Urat. Ez az 
ember alázattal leborult, hálát adott. Tudom, hogy hálát adtok az Úrnak, dicsőítitek Őt, de ezt tegyétek úgy, hogy 
teljesen alárendelitek magatokat Neki. Amíg itt éltek a Földön, az Úr megtartását tapasztaljátok: megment az ellen-
ség kezéből. Az Úr szeretettel mondja nektek, hogy keljetek fel, menjetek tovább, a ti hitetek megtart titeket! 
 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

Kiss Sándorné (aug. 2.) 
Gyöngyösi János (aug. 4.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Bodó Anilla (aug. 15.) 
Tigyi Judit (aug. 18.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 

 

„Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a 
törvényt igazán jelenti meg.” (Ézs 42,3) 

Az emberi élet nagyon törékeny, nagyon sok megrepedt élettel le-
het találkozni. 

Az Úr Jézus nagyon sok megrepedt nád-élettel találkozott, de soha 
nem vádolt, hanem helyre állított, „eredj el és többé ne vétkezzél”. 

A másik a pislogó gyertyabél. Az Úr Jézus értékeli a kicsiny kezde-
tet, vagy a meglévőt is szeretettel veszi körül. Az ember könnyen le-
mond az ilyenekről. Lehet, hogy ti vagytok a megtörtek, vagy az alvó 
félben lévők, lehet, hogy nektek kell a fáradtak, repedezettek mellé áll-
notok. Az a lényeg, hogy figyeljetek, mert Isten személyesen akar hoz-
zátok szólni. 

A gyertyabél a hitetek, lehet, hogy nagyon kicsi fény, de már vilá-
gít, már ég, már melegíti a szíveket. Nagyon vigyázzatok a meglévő ér-
tékekre, a magatokéra és a másokéra is! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, 
törekvők alkalma 

10 óra: Istentisztelet 
18 óra: Istentisztelet, 

kivéve 3. vasárnap 
− Csütörtök: 

18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 

18 óra: Ifjúsági alkalom 
 
 
 
 
 
 
 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
Tokaji István 
„Aki a Felségesnek rejtekében la-
kozik, a Mindenható árnyékában 
nyugoszik az. Azt mondom az Úr-
nak: Én oltalmam, váram, Istenem 
őbenne bízom!” (Zsolt 91, 1-2) 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
augusztus 22. péntek, 
21,30 óra(!): Baptista félóra 

Tv-műsor: 
PAX TV: 
július 28. hétfő, 19 óra, 
augusztus 25. hétfő, 19 óra: 
Békesség Hírnöke 
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