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Eben háézer 
(1Sám 7,12) 
 
Életünkben észrevétlenül 
kitartóan kúszik az idő, 
szakadatlan spirálvonala 
fordulóit nem jegyzi elő... 
 
Önmagamnak, ahogyan nőttem, 
éveket raktam – emlékoszlopul, 
a fordulókat úgy jelöltem: 
„megsegített mindeddig az Úr!” 
Eszmélésem óta vezetett, 
Vele vándoroltam hegytetőt, 
minden léptemen éreztem: szeret! 
visszarántott szakadék előtt! 
Ha bálványaim összetörte, 
még ha sírtam is keservesen, 
azzal, hogy lelkem meggyötörte, 
látóvá tette elvakult szemem! 
 
Múltra nézni csak így érdemes, 
mert a jelen bárhogy alakul, 
emlékezésnek annyi elég, hogy 
„megsegített mindeddig az Úr’” 

Lukátsi Vilma 
 

Az emlékezés és felejtés egyensúlya 
 
„Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2). – „…ami mögöttem van, azt elfelejt-
ve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézus-
ban adott jutalmáért.” (Fil 3,14). 
 

Alig van ember, akit az év fordulója ne ejtene gondolko-
dóba. Az esztendők jönnek és mennek, és ez arra emlékez-
tet minket, hogy az életünk tartama véges. A Szentírás azt 
mondja, hogy itt e földön nincs „maradandó városunk”, és 
az énekíró megállapítja: „Rohan könyörtelen az idő… s a 
múló, rövid földi évek eltűnnek éjben nyomtalan.” 

Egy gyakran használt hasonlat szerint vándorút az élet, 
a modern megközelítés pedig utazásnak nevezi. Aki sokat 
utazik, tudja, hogy milyen fontos az úticsomag, vagyis 
hogy mit viszünk magunkkal az útra és mit nem. A feles-
leges holmi akadályoz útközben, és valamit pedig otthon 
felejteni kellemetlenséget okoz. Most, hogy életutunk egy 
újabb szakasza előtt állunk, szintén felmerül a kérdés: Mit 
vigyünk magunkkal az új évbe és mit hagyjunk hátra? A 
mottóul választott két igevers erre nézve két fontos tanács-
csal lát el bennünket. Vegyük ezeket fontolóra. 

Az első tanács így szól: „Áldjad, lelkem, az URat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!” Ennek értelmében vigyük 
magunkkal az új évbe, más szóval, tartsuk emlékezetünk-
ben mindazt a jót, amit Isten velünk tett, valamint azt is, 
amitől megóvott az új évben. Ne feledkezzünk meg ke-
gyelméről, amely egy esztendőn át életben hagyott. Az 
elmúlt évben hozzávetőleg százmillió ember távozott el az 
élők sorából. Ezek közül jó néhány millió ember baleset 
következtében, erőszakos halál által és borzalmas kínok 
között lehelte ki a lelkét. Mi Isten kegyelméből megma-
radtunk és tovább élünk. 

Ne feledkezzünk meg a mindennapi kenyér áldásáról. 
A statisztikák szomorú adatai szerint az emberiség három-
ötöde nem jut annyi táplálékhoz, hogy minden nap rende-
sen jóllakjon. Nekünk megvolt bőségesen a betevő fala-
tunk minden nap. Ne feledkezzünk meg a testi egészség 



M A N N A   2009. január-február 

 2

áldásáról. Sok tízmillió ember kórházban töltötte el az 
elmúlt év egy részét. Milliószámra operáltak és amputáltak 
embereket, betegségből és balesetből kifolyólag, és sok 
ezer ember a szeme világát vesztette. Isten kegyelme 
mindettől – egészben vagy részben – megóvott bennünket.  

Ne feledkezzünk meg az elmúlt évben tapasztalt lelki 
áldásról sem. „Nemcsak kenyérrel él az ember” – mondja 
az Írás; Urunk és Istenünk bőven adta az élet kenyerét is. 
A Szentírásban, az Ige hirdetése által az imaházban, az 
írott és elektronikus sajtóban a lelki táplálék asztala bőven 
meg volt terítve. Lelki oktatásban, nevelésben, vigaszta-
lásban és intelemben az elmúlt esztendő során soha nem 
volt hiány.  

Ne feledkezzünk meg Isten bűnbocsátó kegyelmének 
tapasztalatáról sem. Ha erről megfeledkeznénk, igen nagy 
hálátlanságot tanúsítanánk. Az elmúlt év mennyi mulasz-
tása és vétke terhelné lelkünket, ha az irgalmasság Istene 
nem bocsátana meg minden bűnt. Így azonban, a Megváltó 
Jézus érdeme által, e tehertől mentesen léphetjük át az év-
forduló küszöbét. Ne felejtsük el tehát az elnyert kegye-
lem, a tapasztalt gondviselés és az élvezett áldások drága 
emlékét az előttünk álló új esztendő útjára magunkkal vin-
ni. Véssük mélyen a szívünkbe és őrizzük meg mint be-
cses és nélkülözhetetlen útikelléket.  

Vegyük most fontolóra a Szentírás másik tanácsát, 
amely Pál apostol tollából származik: „…ami mögöttem 
van, azt elfelejtve!” – írja. E két tanács: nem felejteni és 
felejteni, nem képeznek ellentétet, mert kiegészítik egy-
mást. Gondoljunk csak az említett úticsomag példájára. A 
hasznos útikellék megkönnyíti, a felesleges holmi megne-
hezíti az utazást, mondtuk. Ez lelki viszonylatban is áll, e 
téren is tehertétel a felesleges poggyász.  

Miért olyan nehéz némely menny felé utazónak a terhe 
és miért roskadozik útközben? – Azért, mert csomagjában 
sok a felesleges és haszontalan holmi. Nyersebb megfo-
galmazással: Miért olyan gyarló némely hívő és miért 
olyan siralmas a lelkiállapota? – Sok esetben azért, mert 
nem tud felejteni. Miért talál annyi okot panaszra és miért 
botlik meg minden szalmaszálban? – Azért, mert képtelen 

bizonyos élmények, tapasztalatok emlékétől megszaba-
dulni. 

„…ami mögöttem van, azt elfelejtve!” – írja Pál apos-
tol. Mi volt mögötte, amikor e szavakat a római fogsága 
idején papírra vetette? Misszióútjai során sokszor üldözték 
és néha halálra kergették. Háromszor bebörtönözték, öt-
ször megkorbácsolták, egyszer megkövezték. Sokszor nél-
külözött, éhezett, fázott, betegség gyötörte, egyszer hajótö-
rést szenvedett. Ez volt mögötte. Fájdalmas élményeiből 
azonban nem font magának mártírkoszorút, hanem elfelej-
tette azokat. És mit tapasztalt Pál apostol a gyülekezetek-
ben, amelyekért annyit fáradozott és szenvedett, imádko-
zott és gyötrődött? Jeruzsálemben gyanakodva fogadták, 
Korinthusban lekicsinyelték és Galáciában megrágalmaz-
ták. Az egyik levelében kénytelen volt az apostolságát 
megvédeni illetve igazolni (2Kor 11,12). És ezek után 
minderről mit mond az apostol? – Elfelejtem! Krisztus 
Urunk eme hű szolgájának tapasztalata és magatartása, 
megérteti velünk a megbocsátó felejtés fontosságát. 

Tartsunk ezért az új év határánál alapos poggyászvizs-
gálatot! Ne cipeljük magunkkal az elmúlt esztendő min-
den búját-baját, keserűségét és haragját! Ha valaki meg-
bántott vagy megsértett – felejtsük el! Ha rágalommal il-
lettek, ha hálátlansággal fizettek vagy félreértettek – felejt-
sük el! Isten minden bűnünket a tenger mélyébe veti, 
mondja az Írás. Vessünk mi is oda minden rajtunk esett sé-
relmet, elszenvedett fájdalmat és csalódást, és felejtsük el! 
A haragtartó felróvás elkeserít, a megbocsátó felejtés bol-
dogít.  

Az óév és újév határánál vessünk egy búcsúpillantást a 
múltra a zsoltáros buzdító és intő szavával: „Áldjad, lel-
kem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”. Utá-
na pedig szegezzük tekintetünket elszántan előre és mond-
juk Istenbe vetett bizalommal, miként az apostol: „…ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak 
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhí-
vásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” 

Kolozs Nagy János 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 
December 21-én, a délelőtti istentisztelet után 
került sor imaházunkban az idősek karácso-
nyára. 

A már hagyományosnak számító alkalmon 
Dr. Almási Tibor ügyvezető lelkipásztor kö-
szöntötte gyülekezetünk kedves idős testvére-
it néhány igével és gondolattal. Ezután a fi-
nom ebéd következett, majd gazdára találtak 
azok a 2009-es Áhítatok is, amelyekkel a 
gyülekezet ajándékozta meg testvéreinket. 

Ezzel az igével kívánjuk Isten áldását a 
gyülekezet minden testben idős, de lélekben 
fiatal testvérének életére: „Taníts úgy szám-
lálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 
(Zsolt 90,12) 
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Híradás a karácsonyi Gyermekklubról 
 

 
Az előkészületekhez már novemberben hozzáfogtunk. A 
tavalyi tapasztalatokból okulva idejében meghirdettük a 
Cipősdoboz-akciót – csatlakozva a Baptista Szeretetszol-
gálat kezdeményezéséhez. Ennek és a testvérek áldozat-
készségének köszönhetően a tavalyinál több, szám szerint 
65 ajándékkal megtöltött doboz érkezett be, valamint a 
hirdetőtáblán elhelyezett plakát nyomán 3 dobozt hoztak 
be az „utcáról”. Mivel a december 21-én, vasárnap dél-
után megtartott karácsonyi Gyermekklubra 115 kerületi 
gyermeket hívtunk meg, szükség volt további 47 ajándék-
ra, amelyet a Szeretetszolgálat Állatkerti Játszóházban 
összegyűjtött kontingenséből hoztunk el. Igyekeztünk to-
vábbi hasznos adományokat is beszerezni, hogy segíthes-
sünk a rászorulókon: a Szeretetszolgálat EU Élelmiszer-
segély Programja révén 2 mázsa kenyérliszthez jutottunk, 
a Colgate-Palmolive Magyarország Kft-től pedig fogkré-
meket kaptunk. Szponzoraink között most akadt olyan is, 
aki lelki táplálékról gondoskodott: az Evangéliumi Kiadó 
100 példányt ajándékozott nekünk az „Ezt minden gyer-
meknek tudnia kell” című füzetből.  

Vasárnap végül is 71 gyermek jött el szüleivel, nagy-
szüleivel, hogy átvegyék a nékik készített ajándékokat. Az 
alkalmat Nagy Jánosné Zsuzsa nyitotta meg, meleg sza-
vakkal és a 40. zsoltár 6. versével köszöntötte a vendége-
ket – Isten csodás terveire irányítva figyelmünket. 

Ezt követően Gulyásné Ádány Tímea egy amerikai ere-
detű karácsonyi énekre tanította meg a gyerekeket, akik 

azt is megjegyezhették, hogy az Immánuel azt jelenti: Ve-
lünk az Isten. A Wesselényi utcai gyülekezet bábcsoportja 
által előadott jelenet szerint még az állatvilág is megün-
nepli – a maga módján – Isten Fiának születésnapját. 

Végül az ajándékok kiosztása következett: a gyerekek 
nagy várakozással bontották ki a dobozokat, és vették bir-
tokba a bennük található kincseket. Az imaházat boldog 
zsivaj töltötte be. Közben a szeretetvendégség is megkez-
dődött, vendégeinket friss kaláccsal és meleg teával kínál-
tuk. Ezalatt lehetőség nyílt beszélgetésre, egymás megis-
merésére, vigasztalásra, tanácsadásra… A hazainduló csa-
ládokat a fent említett termékekből összeállított csomaggal 
bocsátottuk útra. Hisszük, hogy örömtelibbé tehettük kará-
csonyi ünneplésüket, és az evangélium titkából is megért-
hettek valamennyit. 

 
A megmaradt cipősdobozokat és kenyérlisztet a XI. ke-

rületi Önkormányzathoz tartozó diósdi Családok Átmeneti 
Otthona nélkülöző lakóinak ajánlottuk fel, amit ők nagy 
örömmel fogadtak el. 

Hálát adunk mennyei Atyánknak a karácsonyi Gyer-
mekklub áldásaiért, hogy volt mit továbbadni a rászoru-
lóknak! Köszönjük minden közreműködőnek és segítőnek! 
És köszönjük minden testvérnek, aki szánalomra indult, és 
szeretetből áldozatot hozott. Soha ne feledjük: „a jókedvű 
adakozót szereti az Isten.” 

Kolozs Nagy János 

 
 

 

December 25-én a délutáni istentisztelet keretében a 
gyermekek szolgálatának örülhetett a jelenlévő test-
vériség. 

Az ovisok egy jelenetben idézték fel az első kará-
csony eseményeit, külön hangsúlyozva, hogy mi, 
mai hívők őszinte szívvel várjuk az Úr Jézus máso-
dik eljövetelét. 

Az iskolások karácsonyi versekkel emlékeztettek 
minket az ünnep igazi jelentésére. 

Közben pedig a gyermekkórus örvendeztette szí-
vünket és lelkünket szép énekeikkel. 

Az alkalom végén természetesen a várva várt ka-
rácsonyi csomagoknak örülhettek gyermekeink. 
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Az óévi (kissé rendhagyó, de annál inkább áldásos) 
istentisztelet után nem ürült ki imaházunk. 

A bibliakörös termekben a hosszú évek óta szo-
kásos ifiszilveszter vette kezdetét. 

Bibliázás, imádkozás, sok játék, filmvetítés és 
természetesen a test táplálása is része volt az éjszakai 
programnak. 

A nagy vidámságnak nemcsak ez volt az oka, ha-
nem az is, hogy több, nem gyülekezeti fiatal is részt 
vett a „mulatságban”. 

Kissé szomorúra csak akkor fordult a hangulat, 
amikor Bodó Ancsit „búcsúztatták” fiataljaink, aki 
tanulmányai miatt az új év első felét Dániában tölti. 

 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 
Az új esztendő indultával ismét a gyülekezet elé tárul a 

tavalyi évben végzett nevesített szolgálatok felsorolása. 
Nem azért, hogy képzeletben megveregessük a vállunkat, 
hogy jól van, jól csináltuk. Sokkal inkább azért, hogy hálát 
adhassunk a gyülekezet Urának, mert emberi gyengesé-
günk ellenére megáldott erővel, és így hasznára lehettünk 
a gyülekezetnek. Ha külön-külön megkérdeznénk azokat, 
akik bármilyen formában is építőleg működtek közre a 
gyülekezet életében, biztos, hogy sok-sok „csodáról” szá-
molnának be, amelyeket munkavégzésük közben éltek át. 

Megköszönve azoknak is, akik név szerint nincsenek 
itt feltüntetve, mert csöndben végzik közbenjáró szolgála-
tukat, kérjük Atyánkat, hogy adjon erőt a további munká-
hoz, ahhoz, hogy közben ne csak a felelősségre koncent-
ráljunk, hanem úgy tudjuk élni hívő életünket, hogy az 

mások számára is kívánatos legyen. Imádkozzunk egy új, 
de Isten szerinti út megtalálásáért, azért, hogy a tartalom-
hoz a hozzá tartozó formát is felismerjük, és így tudjunk 
az Ő dicsőségére élni. De jól imádkozzunk! Isten akaratát 
keresve. Ne csak az legyen szemünk előtt, hogy hú, de jól 
szeretnénk érezni magunkat a gyülekezetben. Hiszen erre 
is vonatkozhat a jól ismert jakabi ige: „Vagy ha kéritek is, 
nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezetei-
tekre akarjátok azt tékozolni.” (Jak 4,3) 

Folytassuk kitartóan eddigi munkánkat, hiszen ha csak 
akkor dolgozunk, amikor kedvünk van, az nem építi Isten 
országát. Ahogy egyik kedves testvéremtől hallottam egy-
szer: nem cserélünk családot azért, mert esetleg otthon 
nem mindig főznek jól! 

Ádány Judit 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2008-ban 
 
Elöljáróság: 

– Ügyvezető lelkipásztor: Dr. Almási Tibor 
– Gyülekezetvezetők: Ádány Mihály presbiter, 

Gulyás Jenő presbiter 
– Diakónusok: Ádány Ferenc, Kiss Pál, Mikes Ben-

jámin, dr. Novák Péter, Nagy János, Zákány Gábor 
– Elöljárók: dr. Novák Péterné, Gulyás Csaba, Kiss 

Zoltán, (Nagy Zsolt), Zsigovics Géza 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyüleke-

zeti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 
Bartha Gábor presbiter, Kőszegi József presbiter 

I. Tanítás 
1. Igehirdetés: Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány Béla, 

Ádány Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kősze-
gi József, Nagy János, Nagy Péter, Tóth Péter 

2. Imaóravezetők: Dr. Almási Tibor, Ádány Béla, ifj. 
Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány Mihály, Bartha 
Gábor, Bencsik István, id. Boda Mihály, Csepei 

Géza, Gulyás Jenő, Kiss Pál, Kőszegi József, Nagy 
János, Nagy Péter, (Nagy Zsolt), dr. Novák Péter, 
Rück Sándor, Zákány Gábor, ifj. Zákány Gábor, 
Zákány Zoltán, Zsigovics Géza 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Gulyásné Ádány Tímea, 

Gulyás Csaba 
– Kisiskolások: Gulyás Kinga, Nagy Jánosné  
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Pünkösdi gyülekezeti kirándulás:  

szervező: Ádány Ferenc 
– Idősek szállítása: Ádány Ferenc, Bartha Gábor, 

Czifranics Győző, Gulyás Jenő, Juhász Béla, Nagy 
Lajos, Ökrös Sándor 
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– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: elő-
készítők: Almásiné Nemeshegyi Gyopár, Kiss Ág-
nes, Nagy Jánosné, Sztasákné Gulyás Boglárka 

6. Közbenjáró imacsoport: (lépcsőházi imakérés-
doboz) ifj. Ádány Béla, Bodó Dániel, Jenei Péter, 
Gulyás Zsombor, Tóth Péter, ifj. Zákány Gábor 

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 

+esetileg mindazok, akik felvállalják mások lelki 
problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2008. évi rendszeres részt vevők: ifj. Ádány Béla, 
Ádány Béla, Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, 
Ádány Ferenc, Ádány Mihályné, Bartha Gábor, 
Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibo-
lya, Csepei Géza, Csepei József, Kálmán Imréné, 
Klenovics Istvánné, Kőszegi József, Lukács Edit, 
Simon Lászlóné, Tapasztó Istvánné, Uri Erika, Uri 
Ildikó, Uri Melinda, Uri Imre 

2. Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné, Zsigovics Gézáné 

2008. évi segítők: ifj. Ádány Béla, Ádány 
Béláné, Ádány Judit, Ádány Szilvia, Boda Mihály 
és Ibolya, Bodó Dániel, Gulyás Csaba, Gulyásné 
Ádány Tímea, Gulyás Kinga, Gulyás Zsombor, 
Jenei Péter, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kiss 
Pálné, Lukács Edit, Nagy János, Nagy Péter, 
Nagyné Kalán Éva, Rück Sándor, Sonkoly Anna, 
Sonkoly Eszter, Uri Imre, Uri Melinda, Uri Erika, 
Vadas Márta, Vartapetján Ákos, ifj. Zákány Gá-
bor, Zsigovics Géza és Virág 

3. Biztos Szikla Klub: 
– felelős: Nagy Jánosné 
– rendszeres segítők: Bodó Dániel, Gulyás Zsombor, 

Jenei Péter, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva 
IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Gulyás Csaba, Lukács 

Edit, alkalmi: Almási Kornél 
2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 

– karvezető: Gulyás Csaba 
– karvezető gyakornok: Boda Gábriel 
– szoprán: Antal Bernadett, Balázs Enikő, Bencsik 

Krisztina, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Bódiné Mikes 
Judit, Kiss Ágnes, Mikes Benjáminné, Pethő Judit, 
Simon Lászlóné, Sztasák Mihályné, Takáchné 
Bódi Zsanett, Zákányné Megyeri Eszter, Zákány-
Stef Krisztina, Zsigovics Virág 

– alt: Ádány Szilvia, Gulyás Kinga, Kiss Pálné, 
(Nagyné Nikodém Gabriella), Sztasákné Gulyás 
Boglárka, Vadas Márta, Zákány Etelka, Zákány 
Gáborné 

– tenor: Boda Gábriel, Gulyás Csaba, (Nagy Zsolt), 
Zákány Gábor 

– basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás 
Zsombor, Nagy János, (Tóth Péter), ifj. Zákány 
Zoltán, Zákány Zsolt 

3. Gyermekénekeltetés: Almási Kornél, Almásiné 
Nemeshegyi Gyopár + a gyerekek 

4. Délelőtti istentiszteleteken szolgáló énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 

Ádány Sándor, Gulyás Csaba, Nagy Péter, Uri Il-
dikó és az ifjúság tagjai 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné 
– pénztárellenőrök: 

Gyöngyösi Jánosné, dr. Novák Péter 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 

Ferencné, Ádány Mihályné, Gulyás Jenőné, 
Kőszegi József, Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– felújítás: Ökrös Sándor 
– karbantartók: Bencsik István, Juhász Béla, 

Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovics Gézáné 

4. Ajtónállók, perselyezők: Kiss Pál, Kőszegi József, 
dr. Novák Péter, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsombor, 
ifj. Zákány Gábor 

– hangfelvétel: Uri Erika, ifj. Ádány Béla 
– kazetta- és CD készítés: ifj. Ádány Béla 
– videofelvétel: Gulyás Zsombor 
– fényképezés: Zsigovics Géza 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési felada-
tok: Ádány Mihály, Gulyás Jenő, Zsigovics 
Gézáné 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 
Ökrös Sándor, Ökrös Sándorné 

– gyülekezeti honlap: Gulyás Zsombor, ifj. Zákány 
Gábor 

– gyülekezeti újság: 
szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Sztasákné Gu-
lyás Boglárka, Zsigovics Géza, Zsigovics Gézáné 

– utcai faliújság: Sonkoly Eszter, 
Sonkolyné Nagy Ágnes 

– gyülekezeti fényképarchívum: Magyar Sándor 
8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

– koordinátor: Nagy János 



M A N N A   2009. január-február 

 6

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Kőszegi József, Kőszegi Józsefné, 
Magyar Sándor, Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy 
Ágnes 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné 

segítők: Kálmán Imréné, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, 
Lukács Edit, Simon Lászlóné, Sztasák Mihály 

– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Tamás + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné, 

gyerekek: Ádány Judit 
12. Dekoráció: 

– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2008. évben 
részt vettek: 

ifj. Ádány Béla, Ádány Béláné, Bocska Róbertné, 
Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Juhász Béla, Kiss 
Pál, Kiss Pálné, Kiss Sándorné, Lippai Gábor, 
Novák Péter, Novák Péterné, Rück Sándor, Simon 
Lászlóné, Sztasák Mihályné, Uri Imre, Zsigovics 
Géza, Zsigovicsné Éva és Zsigovics Virág 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: Ádány Mihály 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

Ádány Mihály 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Pannon GSM: Kiss Zoltán 
5. Baptista Szeretetszolgálat: Nagy János 
Zárójelben látható azoknak a testvéreknek a neve, akik év-
közben abbahagyták az adott szolgálatot, dőlt betűkkel pe-
dig azoké, akik újonnan léptek arra a szolgálati területre. 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

Erősítsük meg kapcsolatunkat Istenünkkel! 
 

Új esztendők kezdetén mi, hívő 
emberek is szoktunk valamiféle 
fogadást tenni. De vajon helyes-e az 
Úrnak tett fogadás? Gyakran 
önmagunk erőtlenségére tekintve 
könnyelműségnek véljük, hogy 
szándékunkat kötelezettség 
vállalásával erősítsük meg. Valóban 
felelősség a fogadalom, akár ember, 

akár Isten iránt tesszük azt, én még is úgy látom, hogy 
az Úrral való szövetségkötésünk sem lehet egyoldalú. 
Az emberi kapcsolataink közül is legszebb a házastársi 
viszony, amely létrejöttekor nyíltan vállaljuk egész éle-
tünkre szóló elkötelezettségünket társunk iránt. Nem 
úgy az élettársi viszony, ahol sokszor egyoldalúan és 
önző módon, csak pillanatnyi vágyak és érdekek érvé-
nyesülnek. Nem véletlen, hogy az Úr Jézust is mint vő-
legényt ismerhetjük meg a Bibliánkból, és mint meny-
asszonya, bemerítkezésünk alkalmával kötelezzük el 
magunkat hozzá, még pedig örök életünkre. 

Megvan-e még bennünk az első szeretet tüze? 
Mikor szerelmes lesz egy fiú és udvarol egy lány-

nak, hihetetlen teljesítményekre képes! Egy házasság is 
akkor teljes, ha a társak életének minden idejében ebből 
a szerelemből, újabb és újabb virágok nyílnak elfogyha-
tatlanul, mint egy gyönyörű hímzés. 

Kell, hogy minket is ösztönözzön az Úr iránt érzett 
szerelmünk. Ne hagyjuk annak lángját elhamvadni! Ha 
valóban tápláljuk azt, éreznünk kell, időről időre, hogy 
közelebb kerültünk hozzá. 

Ki ne szeretne több áldást erre az esztendőre? Áll-
junk hát teljes szívvel az Úr mellé! 

Viszonozzuk Istennek kimondhatatlan szeretetét, 
iránta tett fogadásunkkal. Fogjunk össze és fáradtságot 
nem ismerve, lehetőségünk szerint vegyünk részt min-
den gyülekezeti alkalmon. Ha akadályoztatás miatt, ese-
tenként még sem tudunk itt lenni, ez idő alatt, még ha 
néhány percre is, imában csatlakozzunk testvéreinkhez, 
bárhol is vagyunk. Gyülekezeti alkalmainkon se feled-
kezzünk meg távol maradt testvéreinkről. Hordozzuk 
őket imádságban, lélekben így álljunk mindnyájan az 
Úr elé! 

Miért is fontos gyülekezeti életünk megerősítése? 
Hét bő és hét szűk esztendő. Jól ismert ószövetségi 

történet, ma is időszerű! Gazdasági vonatkozásban szű-
kös esztendőket élünk, lelki értelemben viszont ma még 
nyitott a lehetőség a bőségre. Aratni pedig ott érdemes 
igazán, ahol és amikor bőven van mit gyűjteni. A szűk 
esztendőkre való felkészülést a bő esztendőkben kell 
megtenni! Még a háborúra is békeidőben kell felkészül-
ni. A hosszú nyugalom és béke nem ösztönözhet a lazí-
tásra vagy leszerelésre! Mindig készültségi állapotban 
kell lennünk. Kellenek a folyók mellett gátak, kellenek 
a vízelvezető árkok. Balgaság a mentőket, tűzoltókat 
vagy akár a honvédelmet megszüntetni arra hivatkoz-
ván, hogy régóta nem volt rá szükség. Mind ezek egy 
ország stratégiai elemei, melyet önmagának kell fenn-
tartani, nem bízhat idegenben vagy külföldiekben, sem 
pedig zsoldos hadseregben! 

Ez lelki értelemben is igaz. Ma látszólag béke van és 
zavartalanul élhetjük hívő életünket. Jöhetünk imaház-
ba, igét hirdethetünk és hallgathatunk, nyilvánosan is 
hirdethetjük a Krisztusról szóló evangéliumot. Emberi-
leg kockázatvállalás nélkül dönthetünk Jézus Krisztus 
mellett és bemerítkezhetünk. 
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Igen, erről szeretnék beszélni! Ha a történelmet 
megnézzük, ez nem volt minden korban természetes do-
log és lehetőségünk bármikor bezárulhat. Most ragadjuk 
meg hát a bő esztendők kínálta lehetőséget, hogy kellő-
képp megerősödhessünk hitünkben, kitartást szerezve 
Isten lelke által a szűkebb esztendőkre. 

Én hiszem, ha gyülekezetünk összefogva tesz egy 
lépést Isten felé, Ő azt akár tízzel fogja viszonozni mi 
felénk. Kívánom azért, hogy ne a számítgatás motiválja 
lépésünket, hanem az Ő érte érzett szerelmünk. Egész 
évben csengjen hát fülünkben az apostoli figyelmezte-
tés: „Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a 
napok gonoszok.” (Ef 5,16) 

Kívánom tehát, akiket a szövetség megújítása után 
most indít a lélek, tegyünk fogadást az Úrnak, legyünk 

mától teljes szívvel aktív résztvevői lehetőség szerint 
minden gyülekezeti alkalmunknak! A Szentlélek Isten 
adjon ehhez erőt mindannyiunknak. 

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felsé-
gesnek fogadásidat!” (Zsolt 50,14) 

És ne feledkezzünk meg Urunk újévi bíztatásáról 
sem. Kívánom, váljanak beteljesült valósággá mindany-
nyiunk életében, hogy majd bizonyságtevésekkel zár-
hassuk a 2009-es esztendőt is! 

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved 
kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, 
mert Ő munkálkodik.” (Zsolt 37:4,5) 

Zákány Zoltán 
(Elhangzott a január 4-ei délelőtti istentiszteleten.) 

 

Amit szilveszterkor is elmondhattam volna 
 

Mikor az év utolsó vasárnapján 
Misi felszólított bennünket, hogy 
gondoljuk át az évben tapasztalt 
isteni gondviselést és készüljünk 
rövid két-három perces bi-
zonyságtételre, én is úgy éreztem, 
hogy lenne mit elmondani. Gondo-
lom ezzel nem voltam egyedül. 
Mégis sokkal egyszerűbb volt 

helyben maradni és nem kiállni mindenki elé. 
Mi az, ami visszatart? Mitől félünk? Magam sem tu-

dom. A lényeg: néma maradtam. Talán nem egyedül 
voltam ezzel az érzéssel. Az eredmény ugyanaz. A bi-
zonyságtétel mindig egy kicsit kitárulkozás. Az ember 
pedig nem szívesen árulja el legbelsőbb érzéseit. Nem 
szereti, ha belelátnak. Talán ez az oka annak, hogy ha 
lenne is mondanivalónk, inkább hallgatunk Meg sok-
szor olyan jelentéktelennek érezzük magunkat. Meg az-
tán igazán nagy dolgok is ritkán fordulnak elő velünk, s 
úgy gondoljuk az egyszerű hétköznapi dolgok meg szó-
ra sem érdemesek. 

Most sem valami nagy horderejű dolgot akarok utó-
lag mindenki számára elmondani, csak azt, ami akkor 
ott szilveszterkor a szívemen volt: „Szeret az Úr, azért 
nincs még végünk.” 

Ez az év úgy alakult számomra, hogy az év folya-
mán ötször voltam Angliában. Híreket hallottam itthon 
is, meg kint is. Az újságban is láttam a szenzáció szám-
ba menő brutalitásokat bemutató képeket. Azt gondolná 
az ember, jobb anyagi körülmények között ilyen dolgok 
nem is fordulhatnak elő. De az ember szíve lényegében 
nem változott, pontosan olyan indulatok és érzések 
vannak benne, mint ezer-kétezer évvel ezelőtt. Lénye-
gében az is mindegy, hogy jobb vagy rosszabb körül-
mények veszik körül. Tele volt vele az újság, hogyan 
bántalmazta és kínozta halálra egy édesanya két éves 

gyönyörű kékszemű kisfiát, vagy mit csinált egy édes-
apa saját lányaival, aztán kamaszok hogyan késelték 
meg egy társukat és még lehetne sorolni végtelenségig 
ezeket a borzalmasnál borzalmasabb dolgokat. 

Szívemben megfogalmazódott a kérdés: Istenem, 
miért tűröd ezeket a dolgokat? Egy csöppet sem csodál-
koznék azon, 
ha Sodoma és 
Gomora 
sorsára jutna ez 
a világ. Ma is 
igaz az a 
megállapítása 
Istennek, amit 
sok ezer évvel 
ezelőtt leíratott 
a Bibliába: „az 
ember szívének 
minden szándé-
ka és gondolata 
szüntelenül 
csak gonosz.” 
Erre a kérdésre 
rögtön szinte 
válaszként hozta elém Jeremiás szavait: „Szeret az Úr, 
azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” 

Mivel Istenünk tegnap és ma és mindörökké ugyan-
az, biztosak lehetünk benne, hogy szeretete és irgalma 
körülvesz bennünket a következő évben is. Hálásak le-
hetünk azért is, hogy ezt a bűnös szívet át tudja formál-
ni. Hálásak lehetünk azért is, hogy bűneinket magára 
vette, hogy helyettünk szenvedte el a büntetését. Szük-
ségünk van rá, hogy bennünket is naponként újjá te-
remtsen, és új szívet adjon. 

Kissné Kati 
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Egy bútoros különös története 
 

Amikor Budapestre gondolok, 
elsőként a Budai Baptista Gyülekezet, 
a Szabadság-híd, azután a Gellért 
Szálló, a Szeged Étterem, majd a 
Bútoráruház képe ötlik fel bennem. 
Életem során mindig új és új 
nehézségekkel kellett megküzdenem, 
1973 májusában ennek a Bartók Béla 
úti áruháznak az üzleti szelleme tett 

próbára. Bátyám nagy csodálkozására azonban felvet-
tem a kesztyűt. 

Kollégáimat, a „kemény fiúkat” nem éppen az udva-
riasság, az előzékenység jellemezte. A borravaló haj-
szolása közben megismerkedtem a „szakzsargonnal”, 
verekedések, szópárbajok és berúgások tarkította hét-
köznapi életükkel. Néhány hét után úgy éreztem, nem 
szemlélhetem tovább szótlanul, miként csapják be egy-
mást, hogyan lesz a százasból húszas. Gondoltam, itt az 
ideje, hogy közbelépjek – és az én Uram segítségében 
bízva – összehívtam őket. Azt ajánlottam nekik, vezes-
sünk be egy új módszert: kezdjük azzal, hogy becsüljük 
meg egymást jobban. Elképzelésemet először gúnyo-
lódva fogadták. De én azt mondtam: gondolkozzunk 
úgy, azért dolgozom, hajtok, hogy neked több legyen! 

Közös forintjainkból rövidesen – bevallásuk szerint 
– háromszor annyi lett. Kollégáim felhagytak a vesze-
kedéssel, s alig-alig nyúltak a pohárhoz. Még a központ 
is felfigyelt üzletünk tisztaságára, rendjére – hiszen a 
kollégák úgy érezték, az üzletben számíthatunk egy-
másra. 

Egy nyüzsgő nap délutánján Borika állított meg, a 
segítségemet kérve. – Gyere – mondta – egy vevő rosz-
szul lett, de nem akarja, hogy mentőt hívjunk. – Egy 
asszony feküdt félájultan az egyik rekamién. Amikor 
meglátott, a türelmemet kérte, győzködött, mindjárt 
jobban lesz. Mikor felültettem, akkor vettem észre, 
hogy a jobb oldala béna… Felajánlottam, hogy hazavi-
szem. 

A Budafoki út 9. számú ház előtt álltunk meg. Az 
asszony elfogódottan, könnyeit takargatva igyekezett 
szavakba önteni, mennyire hálás. Bemutatkoztam neki, 
s láttam rajta, jólesik a figyelmesség. – Ilike vagyok – 
viszonozta. – S hogy lesz ezután, Ilike? Legközelebb ki 
fog segíteni? – kérdeztem.  Az elevenére tapintottam. – 
Nincs senkim, akire számíthatok – vallotta be. Mielőtt a 
bejárati ajtóban elköszöntünk egymástól, gondoltam 
egyet, s meghívtam magunkhoz, hadd ismerje meg 
Évámat és a gyerekeket. 

Fegyvernek utcai lakásunkban olyan jól érezte ma-
gát, hogy legközelebb már ő látott vendégül bennünket. 
Kis lakása berendezése rögtön felkeltette az érdeklődé-
semet. Különösen a nappaliban, az utcára néző ablak 
előtt álló, sötétre pácolt hatalmas íróasztal, amelynek 
hátsó része egy vadászjelenetet ábrázolt: szinte megele-

venedett, amint az űzött szarvas kimerülten feladja a 
harcot a ráuszított vadászkutyákkal szemben, mellette 
égnek emelt puskáikkal lovon ülő vadászok jelzik, győ-
zelem! De impozáns látványt nyújtott az előtte álló ka-
rosszék is, bordó kárpitjával, karfájának faragásával. 
Nem hiába voltam bútoros, az ilyen csodálatos, egyedi 
darabok mindig lenyűgöztek. Különös érzés kerített ha-
talmába, amikor pillantásom a nagyszekrényre esett, 
mely a fafaragó művészet csodálatos teljességét hirdet-
te. Fogantyúi, szintén sötétre pácolt fából, erőteljes, te-
kintélyt parancsoló oroszlánfejeket formáztak, ame-
lyeknek a szájába nyúlva lehetett a fiókokat kihúzni. 
Két szélső ajtajának faragása a Halászbástya motívuma-
ira emlékeztetett. Ilike, aki rögtön észrevette, hogy ven-
dégségem nála felér számomra egy múzeumi látogatás-
sal, készségesen nyitotta ki a szekrényt, hogy belülről is 
megcsodálhassam. Megdöbbenésemre a szekrény üres 
volt: mindössze két ezüsttálca volt a fiókban, és egy 
50–60 centis porcelánbaba búslakodott gyönyörű ruhá-
ban az üvegajtók mögött. 

A magyarázat nem váratott sokáig magára. – Ugye 
tegeződhetünk? – kérdezte Ilike félénken, majd mesélni 
kezdett. Eldugott fényképek kerültek elő rejtekhelyeik-
ről. Szép arcú ifjú hölgy, szeme ragyog a boldogságtól, 
láthatóan megtalálta élete párját és a boldogságot.  

És Ilike belekezdett történetébe. – Férjemnek én a 
második felesége voltam. Az első házasságából van egy 
lánya, aki mindent elvisz tőlem, ami mozdítható... Drá-
ga férjem orvosprofesszor volt, nagyon jól keresett. 
Nemcsak nagy budai lakásunkban, de a világvárosok 
szállodáiban és szórakozóhelyein is otthon voltunk. 
New Yorkba, Párizsba, Londonba jártunk. Férjem jöve-
delme a hatvanas években elérte a hatvanezer forintot, 
ami akkor hatalmas összegnek számított: mindenünk 
megvolt, véget nem érőnek hitt boldogságban úszva él-
tük fényűző életünket. De az alattomos betegség az or-
vost sem kíméli: a torokrák néhány nap alatt megváltoz-
tatta az életünket, az értékrendünket. Mindent odaadtam 
volna férjem egészségéért, de hiába. Halála az én fényes 
életemnek is véget vetett: sorozatos betegségek után 
agyvérzést kaptam, félig lebénult, eldeformálódott ar-
com kiszolgáltatott a környezetemnek, megtámadtak az 
utcán, gúny tárgyává lettem. Néhány nappal ezelőtt még 
a mostohalányom is újra megjelent: tehertaxival jött, az 
összes növényemet elvitte, felpakolta, ami még mozdít-
ható volt. Neked ezekre már nincs szükséged – mondta. 

Gyülekezetünk és családunk oázissá vált Ilike szá-
mára. Már nem félt úgy kimenni az utcára. Kijelentette: 
a legnagyobb öröme, hogy köztünk családtagnak érez-
heti magát. S nem is akart soká várni rá, hogy ezt hiva-
talossá tehesse: hamarosan meglepő kéréssel fordult 
hozzánk. „Menjünk ügyvédhez, hogy amim még meg-
maradt, a gyerekekre írathassam.” Ősz volt, halogattam 
a választ, majd jövőre. 
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Eljött az év vége. A karácsonyt, a szeretet ünnepét 
együtt töltöttük, őszinte szeretetben. Ilikének ez új volt 
az életében. Együtt köszöntöttük az újévet is – bár ne 
így kezdődött volna: a gyülekezet szilveszteri összejö-
veteléről hazatérő Ilikét teljesen kirámolt lakás fogadta. 
Hozzám vezetett az első útja. Nem kellett ide rendőr-
ség, ráakadtunk a tettesre, a lánykára, aki segített neki 
takarítani, az ezüstöt tisztítani. Minden előkerült. Már 
együtt tapasztaltuk meg Isten gondviselését. 

Az áruházban egyre furcsább légkör uralkodott: az 
egyik nap a világ legjobb munkatársa voltam, a mási-
kon jobb volt, ha nem voltam szem előtt – s csak én ér-
tettem igazán, miért. Egy nap három pártvezető találko-
zott ott, akiket főnökasszonyom kérésére elfuvaroztam 
a pártértekezletre. Amikor megérkeztünk, behívtak a 
gyűlésre, s hiába mentegetőztem, hogy nincs piros 
könyvem, maradásra bírtak. Mint kívülálló, próbáltam 
meghúzódni az utolsó sorban, onnan hallgattam, ahogy 
a vezetőség tagjai az emelvényről szónokoltak. A be-
szédek hallatán igencsak felgyűlt bennem az indulat: 
sok szó esett a tervteljesítésről, dicsérték a gazdálkodá-
sunkat – ám akik akkor, 1981 táján nyitott szemmel jár-
tak, sok mindenről másképp kellett hogy gondolkodja-
nak, s magam is ehhez a csoporthoz tartoztam. Amikor 
a nagy beszéd után a résztvevők kapták meg a szót, s 
kínos csönd borult a teremben ülő több mint hatszáz 
emberre, valami különös erő arra kényszerített, hogy 
felálljak. A másodperc töredéke alatt rendeztem a gon-
dolataimat, s belekezdtem. Röviden beszéltem a pozití-
vumokról, aztán rátértem a problémára: országunkban a 
termelés nem áll szinkronban a kereslettel. Felhoztam a 
bútoripar példáját, ahol nem gazdálkodás, hanem ga-
rázdálkodás folyt akkoriban. Hol vannak a vezetők, 
akik ezt a folyamatot megállítják? – tettem fel a kérdést. 
Hozzászólásomat hosszan megtapsolták. Végre van, aki 
ki meri mondani, gratuláltak. A három vezetőt, akik 
leginkább a visszaútjuk miatt aggódtak, rendben haza-
szállítottam. 

Másnap gúnyos mosollyal fogadtak az áruházban. 
Amire nem számítottam, hogy az újságírók szorgalma-
san fogalmaztak. Kollégáim ezt olvasták a Népszabad-
ságban: „R. S. szerint a Zala Bútorgyár termékei nem 
hozhatók forgalomba.” Sorozatos megaláztatásoknak 
néztem elébe. Lassan megérett bennem a változtatás 
gondolata – de hogyan? Hatalmas vevőköröm volt, mi-
vel vevőim közé számíthattam a budapesti baptista gyü-
lekezetek tagjait. Egyházi központunk és lelkipásztora-
ink kiszolgálása nagy megtiszteltetés volt számomra. És 
ott volt a gyülekezet, a szolgálat, szüleink, testvéreink, 
és Ilike, aki ránk alapozta jövőjét. Mégis erősödött ben-
nem az érzés, új hazát kell választanunk. A jó döntéshez 
imáinkban naponként kértük az Úr segítségét. 

1982. április 7-én mindannyiunknak megérkezett az 
érvényes útlevele. Az Úr engedélyére vártam. Csak ak-
kor indulunk el, mondtam a családomnak a déli órák-
ban, ha a mi Urunk ad erre engedélyt. Az esti áhítatkor, 
felütve a Bibliát az aznapra kijelölt szakasznál, a követ-

kező mondatot olvastam: „Kivezetlek téged ebből az or-
szágból!” Elindult tehát a visszaszámlálás, az iskolai 
tanítás utolsó napjára tűztük ki az indulás időpontját. S 
ami emberileg lehetetlennek látszott, mégis sikerült. 
Két hét bizonytalanságban, de az Úr gondviselése mel-
lett érkeztünk meg a végállomásra, Karlsruhéba. Édes-
anyáinktól, testvéreinktől és gyülekezeti barátainktól 
már telefonon búcsúztunk. Ilikét is felhívtam. Hangja 
el-elcsuklott a telefonban, sajnálkozva, de igen nagy 
együttérzéssel vette tudomásul a történteket. A régi ott-
hon elengedett, az új befogadott bennünket. Az ígéret 
mellett az áldás sem maradt el. Hamarosan új otthonunk 
lett. Két nagyobb gyermekünk iskolába járhatott. Mun-
kát is kaptam egy bútoráruházban. A vezető az első 
munkanapomon megrázta a kezem: „Egy életen át jól 
össze fogunk dolgozni.” Olyan volt ez, akár egy szóbeli 
szerződés. Kárpitos szakmám nagyban hozzájárult az 
áruház fejlődéséhez, további üzletek nyitásához.  

Egy napon különleges vevő kiszolgálását bízta rám a 
vezető. Ritkaságszámba menő, steppelt, kézi dörzsölés-
sel kezelt Club bőrgarnitúrát vásárolt, s én kísérhettem a 
féltett darab szállítását. 
Karlsruhétól alig húsz ki-
lométerre, egy bank udva-
rán parkoltunk le. Be-
csengettem, kérdeztem, 
hol lesz a helye az új gar-
nitúrának. A nappaliba 
lépve azonban földbe 
gyökerezett a lábam. Ili-
ke, hát mégsem egyedi 
bútort akartál a lányomra 
hagyni? Hiszen ez ugyanolyan, s ezer kilométerre va-
gyunk Budapesttől! Viselkedésem azonnal feltűnt a há-
ziúrnak. Eddig úgy tudtam, hogy ez a típus egyedi da-
rab, amit a lányom örökölhetett volna… Az íróasztal a 
vadászjelenettel, a szekrény az oroszlánfejű fiókokkal… 
Biztos, hogy mindkettőt ugyanaz a mester készítette – 
siettem zavaromnak okát adni. Az lehetetlen – szólt 
közbe a tulajdonos – dokumentált egyedi darabként 
hoztam be az országba. Ön hol találkozott ilyen búto-
rokkal? – kérdezte. Budapesten, hangzott a válasz. S 
lassan feltárult a garnitúra titka. A férfi elmesélte, hogy 
Budapesten, egy árverésen jutott a bútorokhoz, kemé-
nyen kitartva, amíg meg nem szerezte őket… 

Elöntötte szememet a könny. Hát valóban Ilike szek-
rénye előtt állok…? A sokmillió lakás közül éppen abba 
vezérelt az Úr, amelybe ez a bútor került...  

1987 januárjában öt napra Magyarországra érkez-
tünk. Első utunk Ilikéhez vezetett – de egy idegen hölgy 
nyitott ajtót. Ilike akkor már két éve halott volt. Kérdez-
tem, megnézhetném-e a szép bútorát. Biztosra akartam 
menni. – Nem lehet, az egészet felvásárolta a Bizomá-
nyi Áruház – sajnálkozott az új lakó.  

Az íróasztal és a szekrény története azonban szá-
momra örök emlék, az Úr különös ajándéka maradt. 

Rück Sándor 



M A N N A   2009. január-február 

 10

„...akikre nem volt méltó a világ.” 
(Zsid 11,38) 

 

Még tavaly jártam az egyik 
könyvesboltban, vásárlás céljából. 
Körülnéztem a könyvek között. Az 
eladó felhívta a figyelmemet az 
ingyen terjesztett újságokra, és a 
különböző könyvkiadók tájékoztató 
füzeteire. Ezek között találtam a 

„Mártírok hangja” c. újságot is. 
Amikor hazamentem, és otthon elolvastam, nagyon 

megdöbbentem. Tudtam, és biztos sokan mások is tud-
ják, olyan távoli tudással, hogy nem minden országban 
van vallásszabadság, és sokan szenvednek a hitük miatt. 
Ebben a kiadványban részletesen le van írva ma élő 
emberek halálig tartó szenvedései, akik vállalják Krisz-
tushoz való tartozásukat. Van, hogy még a saját család-
juk is kitagadja őket. Éhezés, szenvedés az osztályré-
szük halálukig, és mégis vállalják hitükért a szenvedést. 

Még szomorúbb a helyzet ott, ahol egész országokat 
tartanak lelki rabságban. Az egész kicsi gyerektől az 
öregekig mindenkinek egy kijelölt személyt, akit enge-
délyeznek, lehet istenként tisztelni. 

A könyvesbolt, ahol az újságot kaptam, bezárt. Ezért 
a további lapszámokat már közvetlenül a szerkesztőség-

től kapom, negyedévenként. Ebből szoktak találni a 
testvérek a lépcsőházi párkányon. 

A szerkesztőség rendezett nemrég egy tájékoztató 
előadást a szervezet eddig végzett munkájáról, eredmé-
nyeiről. Az előadást vetítettképes beszámoló is követte. 
Láthattunk pl. a szenvedésből csoda folytán megszaba-
dult emberekről beszámolót. 

Nagy bölcsességre és találékonyságra és Istentől jö-
vő bátorságra van szükségük azoknak, akik ezt a nehéz 
munkát vállalják. Úgy szoktak bátorító igéket küldeni 
az ott élő hívőknek, hogy az országon átmenő folyó 
még azon részéről, amelyik a határon kívül van, felfújt 
ballonokba rakják, és így bocsátják vízre azokat. 

A német nemzetiségű misszionárius, aki az előadást 
tartotta, már 70 éven felül van, ezért azt a szolgálatot 
vállalja, hogy járja a szabad országok hívő közösségeit, 
felhívja a figyelmet a szenvedők és családtagjaik hely-
zetére, és imádságra, adakozásra buzdít. 

Kérem testvéreimet, hogy ne feledkezzünk el a hitük 
miatt szenvedőkről. 

Egyszer talán mi is megnézhetjük ezt a vetítettképes 
előadást, amely a különböző országokban végzett segítő 
szolgálat munkájáról szól. 

Vétekné Erzsike néni 
 

KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Miért fontos elolvasni a „Céltudatos gyülekezet” 
című könyvet? 

 

A könyv alcíme: „Növekedés az üzenet és a küldetés feláldozása nélkül.” Melyik gyülekezet ne vágyna erre? A Bu-
dai gyülekezet melyik tagja ne szeretné ezt? 

Gyülekezetünk létszáma, és általában a magyarországi, európai gyülekezetek létszáma is jellemzően csökkent 
az elmúlt évek során. Egyre kevesebb embert sikerül elérni Isten örömhírével, egyre kevesebb aktív tagja van Isten 
népének. Vajon ez korunk egyik tipikus jelensége, amivel nem lehet mit kezdeni? Vagy van mód a reformáció 
folytatására 2009-ben is? 

Rick Warren nagy, lila könyve az igazi, kompromisszum-mentes növekedésért lelkesedő emberek kézikönyve. A 
kaliforniai író-lelkipásztor baptista gyülekezete sok ezer főt számlál, de mégis a személyes kapcsolatokra és a sze-
retetre épül. Több mint egy millió példányban elkelt írásában ennek alapjairól, elveiről ír igazán élvezetes, olvas-
mányos stílusban. Vastag ez a könyv, de aki egyszer elkezdi olvasni, úgysem fogja letenni... 

Egy igazán biblikus, mégis korszerű műről van szó, melynek sok tanulsága a mi gyülekezetünkben is alkalmaz-
ható. Szeretnénk, ha minél több tagunk elolvasná ezt a könyvet, éppen ezért különleges akciót hirdetünk: 

 Február és március folyamán a könyv 50% kedvezménnyel vásárolható meg: 2640 Ft helyett 
csak 1320 Ft-ért. 

 A könyv ingyenesen kikölcsönözhető 1 hónap időtartamra. 
Ezzel az akcióval is szeretnénk bátorítani a testvéreket, hogy olvassák el ezt a művet és gondolkozzanak el gyü-

lekezetünk növekedésének lehetőségein! A könyvhöz mindkét módon a gyülekezet lépcsőházában, a félemeleten 
lehet hozzájutni. 

Érdekesség: Barack Obama nemrég történt elnöki beiktatásán Rick Warren, ezen könyv írója imádkozott. 

Sonkoly Tamás 
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A könyvajánló margójára... 
 

A gyülekezet-növekedés témakörével először majd’ két 
évtizede találkoztam, amikor a teológiai oktatás során, 
amin részt vettem, az egyik szemeszter erről szólt. Nem 
túlzás azt állítani, hogy álmélkodva hallgattuk az elő-
adásokat. Újszerű látásmódot adtak, nagyon lelkesítőek 
és bátorítóak voltak. A kapott házi feladat során feldol-
goztam az akkor (már „csak”) 220 tagú gyülekezetünk 
korábbi évtizedekben örömmel tapasztalt növekedésé-
nek okait, hátterét. Magam is meglepődtem az eredmé-
nyen, miszerint az akkori tagok közül mindössze 8 test-
vér volt az, aki a világból tért meg a gyülekezetünkbe, a 
többiek vagy hívő szülők 
gyermekeiként tértek meg, vagy más 
gyülekezetből jöttek és lettek gyüleke-
zetünk tagjai. Nem lebecsülve a hívő 
családból való megtérés egyáltalán 
nem kisebb értékét, azért ez nagyon 
elgondolkodtatott és elszomorított... 

A jegyzeteket azóta is sokszor 
elővettem. Nem azért, hogy ne 
felejtsem el, amit ott hallottam, hanem 
mert azóta sem hagy nyugodni a 
gondolat: van-e titka annak – és ha 
igen, mi ez a titok – ha egy gyülekezet 
növekszik? A miénk miért nem 
növekszik? Természetes-e ez, mint 
egy olyan folyamat, amit tudomásul 
kell vennünk, vagy pedig lehet és kell 
a növekedés érdekében tenni 
olyasvalamit, amit eddig nem, vagy 
csak alig tettünk? Egyáltalán min múlik a növekedés: 
megfejthetetlen titok és isteni kegyelem, ha vannak 
megtérések vagy fontos eleme ennek a tudatos emberi 
munka is? Min múlik az – ahogy mondani szokták – 
hogy Pünkösdkor 1 prédikációra 3000 ember tért meg, 
azóta pedig a tapasztalat inkább az – túlozva persze –, 
hogy 3000 prédikációra jut 1 megtérés?... Vagy az utol-
só időkben ahhoz az időszakhoz vagyunk érkezőben, 
hogy „az embernek Fia, amikor eljön, talál-e hitet a 
földön?”??? 

Nem tudok válaszolni ezekre a kérdésekre és való-
színűleg teljeskörű választ nem is lehet adni. Ez a 
könyv, amit Tamás az előző oldalon ajánl, sem mód-
szertani útmutató. Mégis, amikor egy évvel ezelőtt elő-
ször elolvastam, akkor megfogott benne az, hogy – bár 
sok gyakorlati módszert is ismertet – mégsem ezekre 
teszi a hangsúlyt, hanem elveket fogalmaz meg. A Bib-
liából vett és a tapasztalatban kipróbált elveket. Teszi 
ezt rendkívül gyakorlati módon, sok humorral, néha ön-
iróniával fűszerezve. 

Mindig is volt bennem némi idegenkedés az ameri-
kaiak kissé leegyszerűsítőnek tűnő gondolkodásával 
szemben, de ez a könyv – bár tagadhatatlan, hogy a mi-

enktől eltérő kulturális háttérben íródott – túlmutat 
ezen. Aztán az is vonzó, hogy baptista gyülekezet nö-
vekedéséről szól – akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a bap-
tista gyülekezetek is sokfélék, még Magyarországon be-
lül is, nemhogy Amerikában. Ami azonban nagyon 
szimpatikus, hogy minduntalan hangsúlyozza azt, hogy 
a növekedés nem kell – sőt nem szabad –, hogy együtt 
járjon a hirdetett üzenet biblikusságának a feláldozásá-
val. Ez pedig igazán baptista alapelv! 

Lehet persze néhány elvvel vitatkozni, szükséges is 
az Ige mérlegére tenni az olvasottakat, de ezek a részek 

is gondolkodásra, Isten konkrét 
akaratának a keresésére serkentenek. 
Most, amikor másodszor olvasom, 
és az elmúlt napon éppen ahhoz a 
fejezethez értem, amelynek a címe 
az, hogy „A zene kiválasztása” – 
nos, azt hiszem, ez a rész éppen 
ebbe a csoportba tartozik... 

A könyv lényege talán úgy 
foglalható össze, hogy minden 
gyülekezetnek el kell döntenie, hogy 
mi a célja, hogyan lehet a célokat 
átültetni a gyakorlatba, és kész-e a 
gyülekezet áldozatokat hozni a 
célok megvalósításáért. (A könyvből 
látszik, milyen sok áldozattal jár 
ez!...) Ha igen, ha ily módon 
egészségesen működik a gyülekezet, 
akkor pedig növekedni fog. Azt már 

csak én teszem hozzá, hogy egy gyülekezetnek az Isten 
akaratában való járása önmagában is teljes körű ered-
mény. A haszontalan szolgák feladata, hogy mindent 
tegyenek meg – a növekedést pedig Isten adja. 

Hónapok óta érlelődik bennem a gondolat, hogy jó 
lenne megtalálni az alkalmat arra, hogy ezekről a kérdé-
sekről beszélgethessünk. Tartsunk valamilyen fórum-
félét, vagy nevezzük gyülekezeti csendesnapnak, ahol 
lehetőség van arra, hogy ki-ki elmondhassa a vélemé-
nyét. Hiszen rólunk, a jövőnkről van szó. A beszélgetés 
alapelve csak az lehet, ami a könyvé is: az igei alapel-
vek megkérdőjelezhetetlenek és vitathatatlanok – min-
den más felvetés tárgya lehet. Ugyanis akár akarjuk, 
akár nem, a világ változik körülöttünk, benne mi ma-
gunk is, és szükséges, hogy – miután megfogalmaztuk a 
célokat – találjuk meg a módját annak, hogy a célokat 
hogyan tudjuk a leginkább megvalósítani. Hitelődeink 
ebben egy évszázaddal ezelőtt nagyon jól vizsgáztak. 

Azon leszek, hogy megtaláljuk ennek a fórumnak a 
módját, a formáját, a tartamát. Nagyon hasznos lenne, 
ha gondolatébresztőnek minél többen elolvasnák addig 
ezt a könyvet. 

Ádány Mihály 
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IFIOLDAL 

A közösség ereje – szó szerint 
 

Gyülekezetünk 
KV (ejtsd: 
„kávé”, azaz 
Közösségi  
Vasárnap) al-
kalmait az ifjú-
ság szokta szer-
vezni. Nemrég a 
Palacsintázót (a 
tinédzserek bib-
liakörét) az alag-
sori konyhában 
tartottuk, hogy 

az Igéről való beszélgetés közben erre a közösségi alka-
lomra is előkészüljünk. 

Korábban odaértem, feltettem a teavizet a tűzre, az-
tán kávét akartam főzni. De hiába szenvedtem legalább 
5 percen keresztül, egyszerűen nem tudtam kinyitni a 

kávéfőző tetejét! Közben érkeztek a Palacsintázóra a 
résztvevők, akiknek elmeséltem, hogy mi történt velem, 
és elrohantam keresni valahol egy izmosabb testvért. 

Mire visszaértem, már mosolyogva fogadtak: sike-
rült kinyitni a kávéfőzőt! El sem tudtam képzelni, hogy 
vajon milyen trükkel oldották ezt meg, ezért kérdésem-
re elmondták: egyszerűen ketten összefogtak, amíg Zá-
kány Zoli a kávéfőző tetejét tekerte, addig Tomi, az 
öccse, az alját tartotta. Ketten sokkal erősebbek voltak, 
mint én egyedül. 

Isten mostanában sokat tanítja ezt nekem: közösség 
nélkül nem megy! A világ legjobb hívője sem olyan 
erős, mint egy akár gyengébb tagokból álló, de össze-
tartó közösség. Összefogás nélkül nem tudjuk Isten or-
szágát építeni, még egy Közösségi Vasárnapra is lehe-
tetlen egyedül előkészülni... 

Sonkoly Tamás 

 
 

VENDÉGSÉGBEN – NÁLUNK 
 

Gondolatok a hálaadásról 
 
Igaz, hogy már jópár éve nem vagyok a Budai Gyüle-
kezet tagja, mégis nagyon örülök, ha híreket kapok a 
régi gyülekezetemről. Anyuéktól mindig megkapom a 
Mannát, általában hetes-hónapos késéssel, de így is szí-
vesen olvasok az ott történt eseményekről. 

Az októberi számnak volt a témája a hálaadás, sok 
bizonyságtételt olvashattam erről. De azóta motoszkál 
bennem egy gondolat, amit muszáj leírnom. 

Bátorító volt olvasni a sok bizonyságtételt arról, 
hogy néhány testvér milyen csodálatos megtapasztalá-
sokat élt át Isten kegyelméből. Hogyan találtak új mun-
kahelyet, hogyan gondoskodott róluk Isten a kórházban, 
költözhettek be az új lakásba. Csodálatos átélni, hogy a 
mi Istenünk, aki az egész világot teremtette, hogyan tud 
természetfeletti módon beleavatkozni az életünkbe, 
egyengetni az utunkat. Mi is átéltünk hasonló csodát, 
talán a legnagyobb ezek közül a nagyobbik fiunk Ádám 
gyógyulása, akiről a doktornő 3 napos korában azt sem 
tudta megmondani, hogy egyáltalán életben marad-e, 
nemhogy azt, hogy egészséges lesz. Azóta pedig ő a 
legegészségesebb a családban, ő kapja el legritkábban a 
betegségeket, szoktuk is mondogatni, hogy ő három he-
tes koráig kibetegeskedte magát egy egész életre. A ha-
sonló átélések után teljesen természetes a szívünkből 
fölfakadó hála! Ilyen csodák után könnyű dicsőíteni Is-
tent szeretetéért. 

És most jön a „DE”. És mi lesz azokkal, akik mégis 
munkanélküliek lettek, mégsem gyógyultak meg, akik 

eltemették fiatalon házastársukat, gyermeküket, akiknek 
súlyos anyagi gondjaik voltak-vannak…? Pedig ők is 
imádkoztak, és a testvéreik is könyörögtek értük! Őket 
nem szereti Isten annyira? Ők nem tartoznak azon ki-
váltságosok közé, akiknek minden sikerül? Ezeket a 
kérdéseket nagyon nehéz megválaszolni, főleg akkor, 
ha mi is pont ilyen helyzetben vagyunk. Az előző szol-
gálati helyünkön mondta az egyik néni: „Akit Isten na-
gyon szeret, azt nagyon megpróbálja!” Vagyis minél 
közelebb kerülünk Hozzá, annál nagyobb terheket mer 
ránk bízni, minél erősebb a hitünk, annál nagyobb pró-
bákon tudunk átjutni. Mert az Ő bölcsessége szerint 
vannak olyan esetek, amikor inkább szolgálja az Ő di-
csőségét az, ha végigvezet minket a nehéz helyzetben, 
mint az, ha kimenekítene minket belőle. 

Amikor éppen egy kétségbeejtő helyzettel találko-
zom, sokszor eszembe jut a Zsidókhoz írt levél 11. ré-
sze: „Ezek hit által országokat győztek le, igazságot 
szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját 
tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek 
meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek erősek-
ké, idegenek seregeit futamították meg.” (33-34. vers) 
Ezek a versek azok, amiket szeretünk olvasni. De az Ige 
folytatja tovább: „Mások megszégyenítések és megkor-
bácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és 
börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, 
kardélre hányták őket...”. (36-37. vers) Istennek ugyan-
úgy lett volna hatalma közbeavatkozni ez utóbbi ese-
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tekben is, de a Mindenható számukra „valami különbről 
gondoskodott”. Emberi értelemmel föl nem fogható 
módon úgy rendelkezett, hogy ezek a testvérek a szen-
vedéseikkel dicsőítik Őt, mert bízott benne, hogy a hi-
tük még ehhez is elég erős. Valahogy úgy, ahogy Jóbbal 
is történt. Ha pedig felismerjük, hogy a nehéz próba 
„méltóság”, Mennyei Atyánk méltónak talált az elhor-
dozására, akkor eljuthatunk odáig is, hogy mindezért 
hálát is tudjunk adni. Ez pedig szerintem a legnehezebb 
parancs: „mindenkor, MINDENÉRT hálát adjatok!”. 
Egy másik helyen így bátorít minket az Ige: „...mivel 
tudjuk, hogy a nyomorúság munkálja ki az állhatatos-
ságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság 
a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, 
mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott 
Szentlélek által.”(Rm 5:3-5) 

Végül eszembe jutott egy mese, ami pont erről szól, 
lehet, hogy többen hallották már. 

Egy gazda hívatta két szolgáját, hogy kiossza a más-
napi feladatukat. Mindkettőjüknek két-két zsák gabonát 
kell majd átvinniük a szomszédos városba.  Mindkét 
szolga megijedt, mert a feladat nagyobbnak tűnt a telje-

sítőképességüknél. Az egyik szolga egész éjjel azért 
imádkozott, hogy az ura csökkentse le a másnapi terhét. 
És lám-lám, csoda történt, mert reggel a gazda ezzel a 
szolgával mégis csak egyetlen zsáknyi gabonát vitetett 
el, a másik szolgának maradt a két zsák. Ahogy este fá-
radtan hazaértek, az első szolga odafordult a társához: 
– Látod, milyen csodálatos Isten? Azért imádkoztam éj-
szaka, hogy kevesebb terhet kelljen vinnem, és Ő meg-
hallgatta az imádságomat!” A második szolga ezt vála-
szolta: – Tudod, én is egész éjjel imádkoztam! De én azt 
kértem, hogy Isten adjon erőt ehhez az emberfeletti te-
herhez. És látod? Engem is meghallgatott!” 

Végül egy jól ismert bíztatás Jakabtól. „Teljes 
örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísérté-
sekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatossá-
got eredményez.”(Jak 1:2,3). 

Ezek a gondolatok érlelődtek bennem már két hó-
napja, ezt szerettem volna megosztani. („Nem mintha 
már elértem volna…”, ez az a lecke, amit életünk végé-
ig tanulnunk kell.) 

Szeretettel: Hajnalné Tokaji Szilvia 

 
ELGONDOLKODTATÓ 

Az egészség a legfőbb jó? 
 
Csak egészség legyen! – halljuk sokszor. 

Az egészség valóban jó. Az egészséget ajándékba 
kaptuk, meg kell becsülnünk és meg kell őriznünk. 
Embertársaink egészségét visszaállítani ugyancsak jó 
és örömteli, hiszen ezért tanultunk hat éven át, sőt 
tanulunk azóta is folyamatosan. 

Saját és hozzátartozóink elveszített egészségéért 
imádkozni is jó: „Kérjetek és adatik nektek, keresse-
tek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 
Mert aki kér, mind kap...” (Mt 7:7,8) Maga Jézus bíz-
tat bennünket. Van, amikor nemcsak zörgetünk, ha-
nem szinte dörömbölünk, hogy kérésünk meghallga-
tásra találjon. Ez természetes hozzáállásunk a szen-
vedéshez. 

A másik hozzáállásunkhoz már természetfölötti 
segítség, kegyelem szükséges, amikor az Atyához bi-
zalommal odafordulunk, kérünk, de az Atya akaratát 
elfogadjuk, akárcsak a Gecsemáné-kertben vérrel ve-
rejtékező Üdvözítőnk: „Atyám, ha akarod, vedd el tő-
lem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom le-
gyen meg, hanem a tied.” (Luk 22,42) 

Nagyon fiatal koromban én is zörgettem sokat és 
kitartóan, főleg ha családtagjaim egészségéről volt 
szó. Az utóbbi évtizedekben inkább így kezdem: 
„Atyám, ha lehetséges...”. Ha eljön az ideje, Gondvi-
selőnk úgyis leveszi a vállunkról a keresztet. Ha nem, 
azt is el kell fogadni. 

Felmerül a kérdés, valóban a legfőbb jó a teljes 
testi egészség, amit ki kell követelnünk? 

Az idők homályából felbukkan két teljesen ellenté-
tes küllemű és személyiségű kollégám emléke. Ha-
sonló korúak lehettek, családosok voltak mindketten. 
Az egyik makkegészséges, tökéletes férfiszépség, át-
lagos képességekkel, számos jellemhibával. A másik 
csontvázszerűen sovány. Előrehaladott izomsorvadá-
sa miatt lépcsőn lemenni sem tudott, a folyosón is 
kaszáló mozdulatokkal járt. Szánalomra méltó külse-
jét egy pillanat alatt elfelejtettük, ha megszólalt. Ra-
gyogott a szeme. Kiváló kutató, jó tanítómester, szi-
porkázóan szellemes társalgó, jó humorérzékű, 
ugyanakkor egyenes ember volt, akire fel tudtunk 
nézni. Eléggé sarkított példával próbáltam bemutatni, 
hogy a testi egészség nem minden. 

A közelmúltban hallottam egy prédikációt a tíz 
leprásról (Lk 17:11-19). Kilencen csak tünetmentesek 
lettek, csak egy gyógyult meg. A tízedik leprás lelki-
leg is meggyógyult, mert képes volt felismerni a cso-
dát, ami vele történt. Eljutott a hála gondolatáig, és 
leborult az Úr előtt. Ő már birtokában volt a teljes-
ségnek, az „egész”-ségnek. 

Az ilyen egészségért érdemes nemcsak könyörög-
ni, hanem zörgetni is az egek ajtaján. 

dr. Záborszky Magda 
(Forrás: Tál és kendő, közreadta: Novákné Irén) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Először örüljünk együtt a decemberi rejtvény helyes 
megfejtőivel. Jó volt látni, hogy nemcsak a szokásos csapat 
vett részt a munkában. Tehát jutalmat kapnak: 

Ádány Balázs, Máté, Rebeka és Zsófia, Boda 
Péter, Egyed-Kiss Dániel és Márk, Kiss Máté, Uri 
Benjámin, Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Az új esztendőben is számítok arra, hogy bibliai tudá-
sotok tovább gyarapszik, és ehhez a feladványokkal is hoz-
zájárulhatok valamicskét. Legyetek ügyesek! 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelyeket 
a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha na-
gyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. 

Megfejtéseiteket február 22-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat 
kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a ja-
nuári és a februári 
szülinaposokat! 
Sztasák Janka (jan. 12.) 
Ádány Zsófia (jan. 15.) 
Kiss Zoltán (febr. 8.) 
Pethő Benedek (febr. 10.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

  

 

 

Ezeken a kis raj-
zokon a magvető 
példázatát láthat-
játok. Beszéljétek 
meg anyuékkal, 
hogy miről is szól 
ez a történet. 

Színezzétek ki a 
képeket, majd a 
neveteket is ráírva 
dobjátok be a szo-
kásos dobozba. 

(Forrás: 
www.reformatus.hu)
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetek megfejtése olyan bácsikat takar, akik mind az Úr Jézus követői voltak. A Bibliában van egy 
könyv, amelyik az ő cselekedeteikről szól. Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak az alábbi versikék, majd a meg-
vastagított kockában lévő betűket egymás után leírva megkapjátok a megfejtést. Miután elkészültetek, vágjátok ki a 
rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Piros vagyok, ékes, érett kor-
ban édes, ha valaki belém harap, 
nem lesz olyan éhes. 

 

2.Könnyű, mint a lepke, levegőben 
táncol, sarutalpon hordja magával a 
vándor. 

 

3. Íze fanyar, színe bíbor. Kicsi – 
gyógyszer, túl sok – mámor. 

 

 

4. Ami bemegy rajta, ízes. Ami 
kijön rajta, hangos. Hogyha hiába 
jártatod, nem leszel túl rangos. 

 

5. Nem terem rajta füge, hiszen 
szúrós fajta. Ebből fontak koronát, 
s gúnyolódtak rajta. 

 

6. Orsó, mégse pörög, bizony, ne-
héz lenne, hasa hol olajjal, hol 
meg vízzel telve. 

 
 

7. Meghalt, eltemették. Jézus 
megsiratta. És feltámasztotta, ép-
pen negyed napra. 

 

8. Dúdolom a dalom, míg forog a 
............. . 

 

9. Amíg kicsi, kalimpál, később 
matat, játszik, tollat ragad, házat 
épít, de ha tél van, fázik. 

 
 
A megfejtés: ......................................................................................................  
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Két ismert igerész összekeveredett. Az összes szó felhasználásával állítsátok össze az igeverseket, keressétek meg 
őket a Bibliából, és az igehelyekkel együtt írjátok le egy külön papírra. A neveteket se felejtsétek le a megoldásról, 
majd a papírt dobjátok be a szokásos dobozba. 

SENKI   CSAKIS   BÉKÉT   ÉN   AKIK   AZ   ISTEN   ÉLET   AZ 
BOLDOGOK   VAGYOK   MERT   ÚT   TEREMTENEK   ÉS 
ÉNÁLTALAM   ŐK   AZ   NEVEZTETNEK   AZ   MEHET   FIAINAK 
IGAZSÁG   SEM   ATYÁHOZ 
 

 

Palacsintázó (kortalan) 
Hogy ti se maradjatok ki a jóból, ezért nektek is készült rejtvény. Megfejteni lehet egyénileg is, de természetesen 
csoportosan is. Az alábbi igehelyek arra a kérdésre adják meg a választ, hogy a Biblia, így Isten szerint KI 
VAGYOK ÉN? A kipontozott helyekre írjátok oda az általatok gondolt meghatározásokat. Ha elkészültetek, vág-
játok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

1. Máté 5,13: .................................................................................................................................  
2. Máté 5,14: .................................................................................................................................  
3. ApCsel 1,8: ................................................................................................................................  
4. Róma 8,17: ................................................................................................................................  
5. 1Kor 3,16: ..................................................................................................................................  
6. 2Kor 5,17: ..................................................................................................................................  
7. Gal 4: 6,7: .................................................................................................................................  
8. Fil 3,20: ......................................................................................................................................  
9. Kol 3,3:.......................................................................................................................................  
10. 1Thesz 5,5:...............................................................................................................................  
11. 1Pét 2,5: ..................................................................................................................................  
12. 1Ján 3:1,2: .................................................................................................................................................... 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

 
 
 

Szeretettel 
köszöntjük 
februárban 

született 
testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Ádány Judit (febr. 7.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Ádány Erzsébet (febr. 8.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
Gulyásné Ádány Tímea (febr. 13.) 
Szabó Gyuláné (febr. 13.) 
Benedek Jánosné (febr. 18.) 
Nikodém Viktorné (febr. 18.) 
Gulyás Kinga (febr. 22.) 
ifj. Zákány Gábor (febr. 23.) 
Kálmán Imréné (febr. 26.) 
Csepei József (febr. 27.) 

„Örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesz-
nek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezem-
ből.” (Jn 10,28) 

A legjobb történik veletek, ha az Úr Jézus kezé-
ben vagytok. Ez a kéz, és az a szív, amely mögötte 
van, nagyon szeret titeket. Az Úr Jézus bátran tette le 
az ő lelkét az Atya kezébe. Ti is tegyétek ebbe a 
kézbe jeleneteket, jövőtöket, családotokat, bajaito-
kat. 

Az Ő keze erős, otthont, békét, nyugalmat ad. 
Nem rövid a karja, a Mennyből kinyújtja felétek, se-
gítséget ad. 

Elűzi előletek az ellenséget örökké való karja. 
(5Móz 33, 27) Az Ő jobbjával támogatást ad. 

Legyetek elkötelezettek, és mondjátok ki, hogy 
semmi se választ el titeket Isten szeretetétől. Ő hűsé-
ges Isten. Bízzátok magatokat az Ő kezére! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), 
gyerekeknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

18 óra: Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján dél-
után, a Kamaraerdei Idősek Ottho-
nában tartjuk istentiszteletünket. 

Programajánló 
Tv-műsor: 

M1: február 15. vasárnap, 
10,55 óra: Baptista rendőrök – 
ism.: M2 14,05 óra 
Baptista ifjúsági műsorok: 
február 15 és 22, március 1. 
vasárnap, 9,00 óra után 

PAX TV: február 23. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: február 27. 
péntek, 13 óra: Az Úr közel! 

 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit 
által az üdvösségre, amely készen 
van, hogy nyilvánvalóvá legyen az 
utolsó időben. Ezen örvendeztek, 
noha most, mivel így kellett lennie, 
egy kissé megszomorodtatok külön-
féle kísértések között, hogy a ti 
megpróbált hitetek, amely sokkal 
értékesebb a veszendő, de tűzben 
kipróbált aranynál, Jézus Krisztus 
megjelenésekor méltónak bizonyul-
jon a dicséretre és tisztességre.” 
(1Pét 1:5-7) 

 

Vers 
 

Felelősség 
A tegnapom már elmúlt,  
s meg nem másíthatom. 
De a mát, a pillanatot  
én is írhatom. 
A holnapom, a jövőm  
még nem az enyém, 
Ajándékként ott van  
Isten tenyerén. 
Vezess, ó, Jézusom! 
 

Zákány Etelka Rebeka 
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