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A kereszt nagysága 
 
Kereszted nagyságát a hit szemével, 
Uram, így tudhatom meglátni csak. 
Más módokon se szív, se ész nem ér fel, 
Mert láthatatlan titkod látni vak. 
 
Milyen széles lehet Krisztus keresztje? 
Oly széles tán, mint két kitárt keze, 
De áradó szerelme átölelte 
Már elveszett világunkat vele. 
S e mérhetetlen égi szeretetben 
Minden faj és minden nép benne van. 
De nékem az lett legcsodásabb ebben, 
Hogy én is benne tudhatom magam! 
 
Milyen lehet kereszted hosszúsága? 
Magam mértékével nem mérhetem, 
De hű kegyelmed, mely belőle árad, 
Olyan hosszú, mint a történelem. 
Óh, mennyi embert ért utol a fénye 
S mennyit fog még, míg lesz történelem! 
De én leginkább ezt zengem dicsérve: 
Utolért engem is kegyelmesen! 
 
És mélysége e fának hová ér le? 
Ki mélyre ásta, mit sem ér vele. 
De nincs a bűnnek oly iszonyú mélye, 
Hová ne hatna el szeretete! 
Milyen mélyre hajolt le nagy irgalma, 
Hogy megkeresse mind, ki elveszett, 
És feltámasszon engem is, ki halva 
Hurcoltam addig hűtlen éltemet! 
 
Milyen magas végül, Uram, kereszted? 
Túlnőtt a kozmoszon, egek egén, 
És megnyitotta számomra a mennyet, 
Mely boldogító hitben már enyém! 
Ezért kereszted nékem nem bolondság. 
Erő s öröm, mely érdemedbe’ van. 
Ím, ezzel most is megérkeztem Hozzád, 
S dicsérni érte nincs már több szavam. 
 
De van imádásodra hajló térdem,  
Szívem véges, szerelmed végtelen: 
A teljességet sejtem csak, nem értem, 
De ott a mennybe’ majd megérthetem! 
 

Balog Miklós 

 

Vele együtt 
 
Isten kegyelmét láthatjuk abban, hogy gyülekezetünk ismét bemerítési ünne-
pélyt tarthat. Hetekkel ezelőtt a gyülekezeti órán négy fiatal testvérünk tett bi-
zonyságot arról, hogy bűneit megbánva, átadta életét Krisztusnak, őt akarja 
követni mindhalálig, tagja szeretne lenni a gyülekezetnek és a bemerítésben is 
követni szeretné Mesterét. Bizonyságtételeiket elolvashatjuk a következő ol-
dalakon. 

Úgy alakult, hogy a bemerítés Húsvét, azaz a Feltámadás ünnepére esik. 
Nem azért, hogy emelje az ünnep fényét, hiszen a Feltámadás ünnepe önma-
gában is kiemelkedő alkalom – mint ahogy minden vasárnap is az, hiszen a 
vasárnap Jézus feltámadására emlékeztet, még ha ritkán tudatosul is ez ben-
nünk. Ugyanakkor a Feltámadás ünnepe segít megérteni a bemerítés szellemi 
tartalmát, hiszen a bemerítés cselekményében megragadhatók Nagypéntek és 
Húsvét eseményei, mind a halál, mind a feltámadás. Pál apostol nagyon vilá-
gosan tanít erről: „Eltemettettünk azért Vele együtt a bemerítés által a halál-
ba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége 
által, azonképpen mi is új életben járjunk.” (Rm 6,4). 

Jézus halála és az ő feltámadása egyszeri és megismételhetetlen, valóságos 
történeti tény. Valóságos oka volt az ő halálának, hiszen „megsebesíttetett bű-
neinkért, megrontatott a mi vétkeinkért” (Ézs 53, 5). Érettünk, helyettünk és 
miattunk kellett meghalnia, azért, hogy nekünk ne kelljen örök halállal bűn-
hődnünk Istennel szembeni engedetlenségünkért. De ugyanilyen valóságos 
célja volt az ő feltámadásának is: azzal, hogy legyőzte a halált, megteremtette 
számunkra az örök élet lehetőségét. 

Pál apostol az idézett igeversekben arról tanít, hogy mindezeken túlme- 
nően Krisztus halála és feltámadása ki is ábrázolja mindazt, ami annak az éle-
tében történik, aki Isten gyermeke lesz. Ahogy Krisztus meghalt a kereszten, 
úgy halunk meg mi a bűnnek, a régi életünknek; és ahogyan Krisztus fel- 



M A N N A   2010. április 

 2

támadt egy új életre, úgy lett nekünk is új életünk azáltal, 
hogy újjászült bennünket Lelke által. Ez a kiábrázolódás a 
bemerítés két mozzanatában ölt testet: a halálba való elte-
mettetés a vízbe való teljes bemerülésben, az új életre való 
feltámadás pedig a vízből való kiemelkedésben. 

Hát nem gyönyörű mindez? A nagypénteki és húsvéti 
történéseknek nemcsak a valóságos események valóságos 
következményében lehetünk átélői, hanem mindezek kiáb-
rázolják az életünkben végbemenő történéseket is. A be-
merítés olyan pontosan utal a valóságra, hogy több lesz 
hasonlatnál, metaforává válik: Vele együtt – írja az apos-
tol. A bemerítés kifejezi, hogy azonosultunk Krisztussal. 
Egybeolvad benne a kétezer évvel ezelőtti történeti ese-
mény a megtérés-újjászületés időpontjában végbemenő 
szellemi eseménnyel. De nehogy valaki félreértse: ez az 
azonosulás nem azt jelenti, hogy a megváltás művében 
közreműködőkké váltunk volna! Hanem azt fejezi ki, hogy 
Mellette való döntésünk által életünk Benne elrejtetté vált. 
„Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a 
Krisztussal az Istenben” (Kol 3,3). Ilyen módon lehet az 
valósággá, hogy Vele együtt meghaltunk és feltámadtunk. 

Nagypéntek és Húsvét ünnepe nem szólhat kevesebb-
ről. Aki nem tud arról bizonyságot tenni, hogy Vele együtt 
az ő életében is megtörtént a bűnnek való meghalás és az 
új életre való feltámadás, annak a húsvét-ünneplése hiá-
nyos, mert éppen az ünnepkör lényegét nem ragadta meg. 

Ennek a Vele együtt-nek vagy a hiányának azonban 
hosszú távú, Húsvéton túlmutató következményei is van-

nak. Mert aki Vele együtt meghalt és feltámadt, arra sok 
más ígéret is vonatkozik – természetesen csak Vele együtt! 

Nekünk ajándékoz mindent: „Aki az ő tulajdon Fiá-
nak nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna Vele együtt mindent miné-
künk?” Rm 8,32 

Kiváltságos szellemi helyzetben vagyunk már ezen a 
földön élve is: „Minket, kik meg voltunk halva a vétkek 
miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből 
tartattatok meg!) és együtt feltámasztott és együtt ültetett a 
mennyekben, Krisztus Jézusban.” (Ef 2,5-6). Azt pedig jól 
tudjuk, hogy Krisztus helye felül van minden fejedelemsé-
gen és hatalmasságon! (Ef 1,20-21) 

Részünk lesz a feltámadásban: „Mert ha hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is 
előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által Ővele 
együtt.” (1Thess 4,14) 

Adjunk hálát Jézus halált vállaló engedelmességéért! 
Örüljünk a Feltámadás ünnepén Jézus győzelmének! Ör-
vendezzen a szívünk a fehérruhásoknak is! És merüljünk 
el a fenti igeversek alapján Isten kegyelmének mélységé-
ben, a Vele együtt élhető földi élet és a ránk váró mennyei 
dicsőség boldog reménysége megtapasztalásában! 

Ne legyen senki köztünk, aki ennél kevesebbel beéri! 
A választás ugyanis tétre megy! – örök életre szóló lehető-
séget kínál. A választás halogatása pedig a felkínált isteni 
kegyelem elutasítását, ezzel az örök halál választását je-
lenti. 

Ádány Mihály 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Miről beszélnek a színek? 
 

Jó hangulatú, igazi tavaszi eseményen vettünk részt a 
nagyhét kezdőnapján, virágvasárnap délután. Minden a 
megújulásról, a feltámadásról beszélt. A természet is 
kénytelen-kelletlen elfogadta, hogy itt a kikelet: az ég ki-
derült, és ránk mosolygott 
a nap. Nagyné Zsuzsa üd-
vözlő szavai után Gulyásné 
Ádány Tímea egy az Isten 
jóságáról szóló kedves 
énekre tanította meg a gye-
rekeket. Közülük tizenhe-
ten azt is vállalták a végén, 
hogy a pódiumra kiállva 
lelkesen harsogják: „Az Is-
ten jó hozzám!” (képün-
kön) Az Úr gazdag üzene-
tét Kiss László rajzos 
evangélista tolmácsolta, 
aki előadásának a Beszélő színek címet adta. Sorrendben a 
sárga, fekete, piros, fehér és zöld színek bibliai jelentését 
„ecsetelte”, s ezen keresztül mutatta be, hogy a bűn rabsá-
gában élő ember hogyan szabadulhat meg Jézus Krisztus 
váltsága által, nyerhet üdvösséget és juthat a mennybe. 
„Laci bácsi” mindvégig le tudta kötni az ötven gyermek 
figyelmét, bevonta őket az előadásba, és szüleikkel együtt 

döntésre késztette őket. Ó, bárcsak minden jelenlevő 
őszintén befogadná a szívébe az Úr Jézust, aki önként vál-
lalta a golgotai kereszthalált, és harmadnapra feltámadt! 
Imádkozzunk a kerületben élő vendégeinkért, hogy a 

Szentlélek mélyítse el 
szívükben a hallott 
örömüzenetet. Végül az 
ajándékosztásra került sor, 
amellyel párhuzamosan 

szeretetvendégségben 
részesültek mindazok, akik 
lefáradtak az udvaron 
megterített asztalokhoz. A 
kellemes tavaszi időben tea és 
kalács mellett nyílt lehetőség 
beszélgetésre, ismerkedésre, 
bizonyságtételre. S miközben 
vendégeink a használt ruhákat 

válogatták, arra gondoltam, milyen jó, hogy lelkileg mind-
azok új, tiszta, fehér ruhát kaphatnak, akik segítségül hív-
ják az Úr nevét és megbánják bűneiket… Mert Jézus 
Krisztus „halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott 
megigazulásunkért.” 

Kolozs Nagy János 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Öröm van a mennyben… 
 
 

Amikor testvéreim kezükbe veszik ezt az újságot, már túl vagyunk 
azon az lélekemelő eseményen, amelynek a fenti cím a mottója. 

Ahogy a vezércikkben már olvashattuk, 2010. február 21-én a 
délelőtti istentisztelet után örömteli „kötelezettségének” tett eleget a 
testvériség azon része, akik egy rendkívüli tanácskozási órára ma-
radtak vissza az imaházban. 

Öt testvérünk kérte, hogy gyülekezetünk tagja lehessen. Közülük 
dr. Kovács Gábor testvér évek óta jár már ide. Az ő életét hamarosan 
egy interjú keretében is megismerhetik a testvérek. 

Ezután négy fiatal testvérünk vallott hitéről, Isten és a 
bemerítkezés melletti döntéséről. Öröm volt hallgatni a nagy izgulá-
sok közepette elmondott bizonyságtételeket, és a jelenlevők szívből 
jövő szeretettel szavazták meg mindannyiuk felvételét. 

Isten meglátogatta gyülekezetünket. Gábor testvérünkben a régi 
hit újraéledt. Anninában eldőlt, hogy a jézusi példát követve, hitét a 
bemerítkezéssel megpecsételje, és így legyen tagja ennek a gyüleke-
zetnek. Péter mint legifjabb vallotta meg, hogy Isten ilyen fiatalon is 
megszólíthat valakit. Szilvinek hetekig tartó vívódás után segített Is-
ten eldönteni, hogy nyilvánosan is vallja meg döntését. És Dávid, 
akit Isten „csak úgy” idevezetett hozzánk, aki „csak úgy” a Biblia 
olvasásának hatására tért meg. 

Mindegyik egy csoda! Kívánjuk együtt nekik, hogy döntésük 
egész életre szóló döntés legyen! Kívánjuk, hogy az életben eléjük 
kerülő akadályokkal jézusi módon tudjanak megküzdeni, hogy ha 
hitük megpróbáltatik, akkor lássák meg, éljék meg, hogy a Kősziklá-
ra építettek! Legyenek hű és okos szolgák, akik tudják, hogy kinek 
tartoznak elszámolással, és a kapott talentumokat az emberek épülé-
sére, és Istenünk dicsőségére tudják kamatoztatni! És szeressük 
őket! 

Az alábbiakban a fiatalok bizonyságtételeit olvashatjuk. Ezzel 
kívánok áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvéremnek! 

Ádány Judit

A megtérés 
 
Nemcsak lemondás megszokott dolgokról, 
Nemcsak leszállás a magas ormokról, 
Nemcsak észrevenni azt, kit kerültünk, 
Nemcsak otthagyni, akiért hevültünk, 
Nem szemlecsukás és világámítás, 
Nem egyszerű újabb váltó-állítás, 
Nemcsak templomba járás s Krisztus-
hirdetés, 
Nem nyögés nélküli teherviselés. 
 
Részemre alázatos szívkitárás, 
Egy szent csodálatos isteni áldás. 
A megtérés nekem világ-esemény, 
Melyben énbennem zajlott le szívrengés. 
Ledöntve bennem magam, kit szerettem, 
Kit gyakran toronymagasba emeltem. 
A megtérés egy meglátása annak, 
Hogy utak között különbségek vannak. 
 
A megtérésben magunkévá tesszük, 
Hogy néki élünk s erőnk Tőle vesszük… 
És bár e világ forró katlanjában 
Hevít s perzsel is sistergő árjában, 
A sárra, mely ránk freccsent, legyen gondunk, 
Hogy minden folt leégjen rólunk… 
Istenben élni a legszentebb dolog, 
S megmaradni… bár a prés recseg-ropog! 
 

Tamaska Gyula
 

 

„Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát…” 
 

Amióta az eszemet tudom, 
foglalkoztatott néhány kérdés, ami 
az emberekben gyakran felmerül. 
Például: mi lesz a halál után? 
Van-e Isten? Miért vagyunk a 
földön?  

Arra hamar rá kellett jönnöm, 
hogy Isten létezik, csak nem 
tudtam kicsoda/micsoda Ő.  

Gyerekkoromban sokat jártunk templomba, ahol so-
kat hallottam Jézusról és sok bibliai tanítást is megis-
merhettem. Ennek ellenére akkor még nem lettem ke-
resztény, inkább csak jobban érdeklődtem Isten után. 

Sajnos elsőre nem a jó irányban kezdtem el Istent 
keresni, a környezetemben ugyanis sok olyan ember 

volt, akik különböző spiritiszta dolgokkal foglalkoztak 
és én inkább tőlük érdeklődtem. Körülbelül ezzel egy 
időben a templomba járást is abbahagytam. 

Miután középiskolába mentem, egy osztálytársam 
mondta, hogy olvassam a Bibliát, abból megismerhetem 
Jézust. Megmondta hol kezdjem, a János evangéliumá-
nál. 

Így visszagondolva azt mondhatom, hogy akkor tér-
tem meg. 

Isten sok mindent megmutatott, és sok ajándékot 
adott nekem. Megengedte, hogy lássam, hogy az Ő Igé-
je igaz és ahhoz képest, amit mások mondtak Istenről, a 
Biblia messze magasabban van. Azt az ígéretet kaptam 
meg, ami a Jn 7,17-ben van: „Ha valaki cselekedni 
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akarja az Ő akaratát, megismerheti e tanításról, vajon 
Istentől való-e, vagy én magamtól szólok” 

A Sátán sokáig próbálta velem elhitetni, hogy Isten 
Igéje nem igaz, de az Úr nem engedte meg neki, ahogy 
azt meg is ígérte, az Ő kezéből senki nem ragadhat ki 
minket. (Jn 10,28) 

Elkezdtem járni az iskolában egy „Bibliázós” cso-
portba, ahol 1-1 kisebb bibliai résszel vagy témával fog-
lalkoztunk. 

Ezután összejöttem egy lánnyal, a kapcsolatunk az 
elején jó is volt, csak egy idő után elkezdte zavarni, 
hogy Isten felé közeledtem. Ahogy Isten akaratát egyre 
jobban megismertem Isten világossá tette, hogy mit kell 
tennem, ahogy az Ézs 35,8-ban is van: „Nem jár azon 
tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem 
tévednek rá.” Gondolom, nem kell részleteznem, mi-
lyen hatással volt ez, főleg amikor a paráznaság kérdé-
sében is elkezdtem Istennek engedelmeskedni, bár azt 
szeretném elmondani, hogy ennek a parancsnak a betar-
tása első nekifutásra kudarcot vallott, de ezután Isten-
hez imádkoztam és Ő egyből ott volt, hogy segítsen, ez 
után már, így hogy Isten mellettem volt, meg tudtam 
tartani a parancsát. 

Körülbelül ekkor kezdtem járni a Budai Gyülekezet-
be, ahova hosszú keresgélés után jutottam el. Először 
nem is vettem komolyan, hogy érdemes gyülekezetbe 
járni, de idővel Isten éreztette velem, hogy ez valóban 
jó. Több másik gyülekezetben is jártam, de valahogyan 
mégis ebben a gyülekezetben maradtam, nem tudom 
hogyan, de hiszem, hogy erre Isten vezetett el. Miután 
rendszeresen elkezdtem ide járni, egyre jobban megis-
merkedtem az ide járó emberekkel, akiktől azóta na-
gyon sok segítséget és bátorítást kaptam. Most már, bár 

csak egy-másfél éve járok ide, sok jó emlékem is fűző-
dik a gyülekezethez. 

Azóta is sok bűnből és bajból megszabadított az Úr 
és megmutatta, hogy bizony az Ő keze nem rövid, hogy 
megszabadítson és az Ő füle nem süket, hogy meghall-
gasson (Ézs 59,1). Megmutatta, hogy gondja van rá, 
hogy beteljesítse az Ő Igéjét (Jer 1,12), gondja van rám 
(1Pét 5,7) sokat erősített hitben és ismeretben is, és még 
sorolhatnám miket tett, de mindezek felett Isten 
legnagyobb ajándéka az, hogy Jézus meghalt értünk és 
énértem is és ezzel megbocsátotta a bűneinket és Örök 
Életet adott. 

Kívánom mindenkinek, hogy ez legyen meg az éle-
tében. Szeretnék ehhez még egy Igét említeni: „Aki az 
Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyá-
junkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent?” (Róm 8,32) 

Az, hogy bemerítkezzek-e, sokáig kérdés volt szá-
momra. Elkezdtem járni a törekvők órájára, ahol sok 
mindent megtudtam a bemerítkezésről és másokkal is 
beszélgettem, meg gondolkoztam is sokat róla, és egy 
idő után Isten megmutatta, hogy ezt kell tennem. Azzal, 
hogy bemerítkezek, szeretném mindenki előtt nyilván-
valóvá tenni, hogy már Jézushoz tartozok és Vele 
együtt meghaltam a régi, bűnös énemnek és most már 
új emberként élek, örökké, Jézussal együtt, hogyan ezt 
az Írás mondja: 
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet 
pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben 
élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.” 
(Gal 2,20) 

Simon Dávid 
 

 

„Uram, kihez mehetnénk?” 
 

Keresztény családba születtem, a 
szüleim a mai napig lelkes 
templomba járók. Még 
kiskoromban megkereszteltek. 
Lelkileg és testileg a 
metodistáknál nőttem fel. Kb. 9 
éves koromban, Simán, egy 
keresztény gyermektáborban 
tértem meg. Az egyik alkalom 

végén a megtérésre híváskor én is lelkesen 
elimádkoztam a megtérők imáját. Krisztus melletti dön-
tésemet olyannyira komolyan gondoltam, hogy min-
denképpen misszionárius szerettem volna lenni. Szá-
mos, misszionáriusok életéről szóló könyvet elolvas-
tam, és minden vágyam egy hasonlóan győzedelmes 
élet volt. Ennek megerősítéseképpen tini koromban le-
konfirmáltam. 

A konfirmációm utáni években viszont fontosabbá 
vált számomra az, hogy elfogadjanak, szeressenek, meg 

akartam felelni a környezetemnek, illetve be szerettem 
volna pasizni. Szépen lassan eltávolodtam Istentől, és 
elvesztettem a vele való szoros kapcsolatot. A hitem ki-
üresedett. Bár a templomba rendesen és rendszeresen 
eljártam, ez sokszor csak formalitás volt. Olykor-olykor 
megérintett egy-egy prédikáció, mégis a hétköznapok-
ban a vallás, a kereszténység számomra élet idegenné, 
valószerűtlenné vált. Érdekelni kezdtek ezoterikus dol-
gok, más tanok, de idővel világossá vált számomra, 
hogy ha valamelyik vallás mellett döntök, akkor az csak 
a kereszténység, ill. Krisztus. Hindunak és zsidónak 
születni kell, ezt már buktam, az iszlám sose vonzott, a 
buddhizmus és ehhez hasonló vallások az önmegváltást 
hirdetik, és azt tudtam, hogy az nekem nem megy, tehát 
csak Krisztushoz tudok menni.... „Uram, kihez mehet-
nénk?” (Ján 6,68) 

21 éves koromban esténként halálfélelmem volt. 
Nehezen aludtam el, mindig az volt bennem, hogy mi 
van, ha másnap nem ébredek fel?! Tuti pokolra kerülök! 
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Újra elkezdtem keresni Istent. Többször felnyitottam a 
Bibliát találomra (bár tudom, ezt sokan nem tartják he-
lyesnek) és Isten minden alkalommal olyan igét adott, 
amely megítélte az életemet, hogy rossz úton haladok, 
térjek meg!!! Ekkor elhatároztam, hogy változtatni sze-
retnék az életemen. 

Akkoriban egy olyan fiúval jártam, akihez nagyobb 
reményeket fűztem, és kértem Istent, hogy tartsa meg 
ezt a kapcsolatot, de ha mégse, akkor ezt a területet is 
átadom neki, mert nekem már nincs több, jobb ötletem. 
Ez a kapcsolat végül rövid életű volt, nem tartott soká-
ig. Elkeseredtem, hogy akkor én eljátszottam minden 
esélyem, nem is vagyok méltó rá, hogy szeressen vala-
ki, ill. én sem vagyok képes rá, hogy szeressek. De ha 
Isten akarja, e téren is meg tud újítani. 

Többféle alkalomra jártam ekkoriban, pl.: a 
Timóteus Társaság FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) 
alkalmaira, és az 5 Égtáj Teaházba, ahol aztán megis-
mertem Tamást. Elkezdtem a főiskolai imakörbe is jár-
ni, melyet Tamás szervezett. Sokat beszélgettünk, job-
ban megismertük egymást, majd idővel összejöttünk. 

Eleinte aggódtam, hogy ez esetleg megint csak az én 
erőlködésem, de Isten végül is megnyugtatott, és sokkal 
jobb társat adott, mint amilyet valaha is mertem volna 
remélni. Isten sokat támogat általa. 

Krisztust követni azóta se lett könnyebb, van, hogy 
egy-egy nehezebb időszakban elbizonytalanodok, 
ilyenkor Isten Tamáson keresztül is újra megerősít, tá-
mogat. Hiszen Isten: „A megrepedt nádszálat nem töri 
össze, a füstölgő mécsest nem oltja el.” (Ézs 42,3) 

Tudom, hogy bármilyen gondommal Krisztushoz 
mehetek, menekülhetek. ☺ 

A Budai Baptista Gyülekezetbe másfél éve járok 
rendszeresen, és ez alatt az idő alatt megszerettem a 
gyülekezetet. Tudom, hogy most itt a helyünk, Isten itt 
szeretne látni minket, ezért is kértem most, hogy tagja 
lehessek a gyülekezetnek. 

A bemerítkezésen sokáig vacilláltam, de végül is Is-
ten a Tahi táborban (elmúlt nyáron) a szívemre helyez-
te, hogy merítkezzek be, ezzel is megerősítve a vele va-
ló szövetséget. 

Sonkoly-Domby Annina 
 

 

„Mert most tükör által homályosan látunk…” 
 

Keresztyén családba születtem, 
gyülekezetben nőttem fel, így már 
kiskorom óta sokat hallottam 
Istenről, Jézusról és a Bibliáról. 
Tudtam, hogy nem elég imaházba 
járni ahhoz, hogy a mennybe 
jussak, hanem meg kell térnem, el 
kell fogadnom Jézus 
keresztáldozatát, és Isten kezébe 
kell tennem az életem, hogy Ő 

irányítsa. Ez így nagyon egyszerűnek és könnyűnek 
tűnt, de később rá kellett jönnöm, hogy ennél azért 
többről van szó. 

Istenben mindig is hittem, az Ő létezése sosem volt 
megkérdőjelezve számomra. Tudtam és éreztem, hogy 
létezik, és tudtam, hogy az az akarata, hogy én is átad-
jam Neki a szívemet. Az értelmemmel felfogtam min-
dent, amit erről a témáról hallottam, de a szívemig tartó 
kb. 45 centis utat csak másfél éve tette meg ez az üze-
net. 

A megtérésem előtti egy évben különösen sokat fog-
lalkoztatott ez a dolog. Az rendben volt, hogy Istennek 
átadott élet, Jézus áldozata által megbocsátott bűnök, de 
valahogy mégsem akaródzott megtennem a döntő lé-
pést. Féltem, hogy mégis mi lesz, hogy ha Isten valami 
olyasmit mutat, hogy menjek el Afrikába misszionári-
usnak (amihez túl sok kedvem nem volt). Mivel nem 
ismertem a jövőt, nem tudtam, hogy milyen következ-
ményekkel jár ez a döntés. Féltem, hogy ha Isten átve-
szi az irányítást, akkor én már nem fogok számítani. 
Hogy az életem csak arról fog szólni, hogy „jókislány” 

leszek, rendesen járok imaházba, énekórára, ifire. Hogy 
meg leszek kötve. Nem akartam megkockáztatni, hogy 
a saját érdekeimnek búcsút kell mondanom. 

De ebben az évben – mivel a téma nagyon foglal-
koztatott, meg úgy általában véve Isten, hogy mégis mi 
lesz, ha…? – ezért sokat olvastam a Bibliát. Ismertem 
addig is, hogy mi van benne, milyen történetek, a bib-
liakörön meg is tanultuk sorban a Biblia könyveit, is-
mertem a tartalmukat, és tudtam, hogy mit vár el Isten. 
Viszont volt egy gátló tényező, amiért nem akaródzott 
megtérni, hogy nem éreztem át a bűneim súlyát. Minek 
térjek meg, ha így is jól érzem magam? Erre mutatott rá 
Isten az egyik csendességem alkalmával, hogy ez bi-
zony így nem stimmel. A bűnöknek igenis van súlya, 
méghozzá akkora, hogy Jézus felvállalta helyettünk a 
büntetést, ami járna értük. Összeomlottam Isten előtt, 
mert végre átéltem, hogy Jézus mit tett értem. És képes 
volt ezt megtenni, azért mert szeret! Ekkor volt az, hogy 
rám szakadt a bűneim súlya, megutáltam magam miat-
tuk. Arra kértem Istent, hogy ezért az áldozatért, amit 
Jézus meghozott, bocsássa meg a bűneimet, és adjon 
egy új életet. Beláttam, hogy ha én akarom irányítani az 
életemet, az csak rossz irányba haladhat. De Istennek 
van egy tökéletes terve, amibe én is szeretnék belesi-
mulni, követni az Ő akaratát, és tudni, hogy az életem 
jó kezekben van. 

Teljesen felszabadultam. Istené vagyok, most már 
csak ez számít! Ő irányítja az életem, és megbocsátotta 
a bűneimet, az Övé vagyok! Alig bírtam felfogni. Na-
gyon hálás voltam-vagyok-leszek Istennek, hogy még 
az én makacs és önző szívemet is megváltotta. 
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Az egyik kedves igeversem, ami akkor szokott 
eszembe jutni és megerősíteni, amikor olyan kérdéseket 
teszek fel Istennek, hogy ez miért történik, az miért tör-
ténik, a Róma 8,28. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, aki-
ket elhatározása szerint elhívott.” Ez az igevers mindig 
eszembe jut, amikor valamivel küszködök, és olyan jó 

megnyugodni benne, hogy Isten mindenből a legjobbat 
fogja kihozni. „Mert most tükör által homályosan lá-
tunk…”, és még nem világos minden, de életem végén 
biztos vagyok benne, hogy érteni fogom minden részle-
tét annak, ami velem történt. 

Ádány Szilvia 

 

 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket…” 
 

Hívő szülők gyermeke vagyok. 
Ebbe a gyülekezetbe születtem, 
itt mutattak be, itt nevelkedtem 
és ide járok kisgyermekkorom 
óta. Vasárnaponként a bibliaköri 
foglalkozásokon és a nyári 
táborokon nagyon sok mindent 
tanultam a Bibliából. 
Megtanultam, hogy Isten terem-

tette a Földet és az ő egyetlen Fiát Jézus Krisztust küld-
te el értünk, hogy meghaljon a bűneinkért a kereszten, 
és ezáltal nekünk örök életünk van. Uri mamámtól is 
hallottam kisgyermek koromban, hogyha nagy leszek, 
akkor nekem is meg kell térnem és bemerítkeznem. 
Mamámtól sok verset tanultam. 

Az én életemben nem rég jött el ez a fordulópont. 
Egy vasárnap délelőtt egy másik gyülekezetbe mentünk 
vendégségbe. Az igehirdetés angolul hangzott el egy 
amerikai prédikátortól, és egy tolmács fordította. Itt az 
igehirdető a Jelenések könyvéről beszélt, az utolsó 
időkről. Engem nagyon megérintett, amiről beszélt. 
Megemlítette a 2. Timóteusi levél 3. részét is. 

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz 
idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak 
lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel 
szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; sze-
retetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, 
féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, fel-
fuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint 
az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik 
ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát 
ezektől.” (2Tim 3,1-5) 

Felhívást intézett a gyülekezet felé, hogy akit az ige 
megszólított, ne késlekedjen, hanem hívja be Jézust az 
életébe. „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket…” (Zsid 3,15) 

Ott döntöttem el, hogy kérem Istent, jöjjön be a szí-
vembe és bocsássa meg a bűneimet és formáljon engem 
olyanná, amilyenné akar. 

Egy szóval megtértem, átadtam az életemet Jézus 
Krisztusnak. Engedelmesen szeretném Őt követni a 
bemerítésen keresztül is, és követni őt életem végéig. 
 

Boda Péter 
 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Két történet Anna nénitől 
 

Erika története 
 
Erika aranyos, kedves kislány volt, 
amikor nyolcadikos lett ballagására 
kapott tőlem egy aranyos kis 
Bibliát. Piros fedele volt, azóta sem 
találkoztam piros borítású 
Bibliával. 

Telt-múlt az idő, Erika férjhez 
ment, egy nem hívő családba 

került. Mint jóhiszemű, szófogadó, naiv fiatalt, alaposan 
kihasználták, sokat dolgozott. Még virágkertészettel is 
foglakozott, Egerben végezte a kertészeti szakiskolát. Szü-
letett egy kislánya, Adrienn. Megnőtt ő is, a virágüzletbe 
ment dolgozni. 

A családban nagyon megromlott a helyzet, Erika nem 
bírta a veszekedéseket, a csúnya beszédet. Változtatásra 

kényszerült, kislányával albérletbe költözött. Újra tanulás-
ba fogott, két évig járt Miskolcra, megtanulta az idős em-
berek gondozását. Közel 30 évig egy idős otthonban dol-
gozott, amikor azt bezárták, Erika munka nélkül maradt. 

Állandóan bíztattam, bátorítottam. Próbáltam lelkileg 
is erősíteni, vittem neki evangéliumi olvasnivalókat, Vetés 
és Aratást. Kazettákat is vittem, ezek is erősítették az ő és 
az édesanyja lelkét. És végül megtörtént a csoda! Erika 
döntött az Úr Jézus mellett! 

Én még nem tudtam róla, tavaly november végén haza-
látogattam, és vittem neki egy könyvet, aminek az volt a 
címe, hogy Újjá kell születned, Cseri Kálmán írta. Nagy 
örömmel újságolták, hogy vasárnap lesz a keresztség. 

Erika járt már itt, Budán, és Ózdon is az édesanyjával 
együtt. Erika 50 éves korára beérett a várva várt gyümölcs. 
Látható volt rajta a nagy izgalom, az újjászületés öröme. 
Én is sírtam örömömben. Ott voltam a vallástételen és a 



M A N N A   2010. április 

 7

keresztségen is. A gyülekezetben gyönyörű fehér virágok 
és sok-sok gyertya fénye árasztott szép hangulatot. Nagy 
öröm volt a gyülekezetben is, és a Mennyben is. Ott volt a 
rokonság, unokatestvérek, Erika lánya, veje, unokája, a 3 
éves Levente is. Természetesen édesanyja is örömkönnyek 
között ünnepelt. 

Nagyon boldog volt Erika, mert karácsonykor úrvacso-
rázhatott, ami után már régóta sóvárgott. Tudniillik Erika 
az öcsém lánya, aki már nem vehetett részt ezen az öröm-
teli napon, mert októberben kísértük utolsó útjára. De az 
én meglátásom szerint hősiesen viselte súlyos betegségét, 
és azt mondta, hogy imádkozza az édesanyánktól tanult 
imádságot. Az Úrban megnyugodva távozott ebből az ár-
nyékvilágból. 

Erikának már van munkája is egy újra induló idősek 
otthonában. Az elmúlt években leérettségizett, számítógé-
pet is vett, azon is tud dolgozni. 

Hála és dicsőség az Úrnak, maradjon velünk az Ő ke-
gyelme! 
„…a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58) 
 
Újra jelentkezett az ellenség 
 
Húsvét közeledett. Nagypénteken az Úr Jézus szenvedésén 
és halálán elmélkedve készülődtem a gyülekezetbe. Szép 
tavaszi nap volt, öröm volt a szabadban, a jó levegőn sé-
tálni. 

Egyszer csak csörög a telefon. Nagy sietős hangon sür-
get egy hang, hogy sietve menjek a Nyírő Gyula kórházba, 

mert a fiamat autóbaleset érte, a Lehel utca sarkán haldok-
lik. Mondanom sem kell, minden erőm elhagyott, nem 
tudtam mit tegyek, eléggé hihetőnek tűnt, mert a Dózsa 
György út sarkán laktak akkor. 

Istenem, mit tegyek? Szépen kérlek, adj tanácsot! – fo-
hászkodtam. Leültem, töprengtem, hogy mit csináljak. Azt 
a sugallatot kaptam, hogy hívjam fel őket otthon. Felhív-
tam, de nem voltak otthon, gondoltam, hogy ők pénteken 
is dolgoznak, hisz hétvégi lapzárta van. 

Felhívtam a szerkesztőséget, Jóska fiam vette fel a 
telefont. Mázsás kő esett le a szívemről. 

– Drága gyermekem, úgy örülök neked! 
– Mi baj van, Anyuka? 
Elmondtam, hogy milyen hírt kaptam. Ő is felháboro-

dott, hogy lehet így ijesztgetni valakit. 
Összeszedtem minden erőmet, és indultam a gyüleke-

zetbe. Egyed nénivel találkoztam a buszon, és elmondtam 
neki, hogy mi történt. Mondta, hogy ők is kaptak már 
olyan telefont, hogy ne igyanak a vízből, mert meg van 
mérgezve. 

Mikor hazaértem, újra hívtak. Kérdezték, hogy voltam-
e a kórházban. Mondtam, hogy nem voltam, mert hazug-
ság az egész, és szégyelljék magukat. 

Köszönöm Uram, hogy velem voltál, a nehéz órákban 
is adtál erőt! 

Régen így háborgatták a tanítványokat is. 
 

özv. Kovács Józsefné, Anna néni 
 

A kis misszionárius 
 

Nemrégiben egyik este, a 
lefekvés előtti szokásos Biblia-
olvasást követően Johanna 
lányunkkal hosszasan be-
szélgettünk arról, hogy kik is 
mehetnek majd be a 
mennyországba. (Mindig 
nagyon érdekli őt ez a téma.) 

Elmondtam neki (ismét), 
hogy csak azok, akik hisznek az 

Úr Jézusban, és akiknek Ő megtisztíthatta a szívét. És 
azt is, hogy aki nem a mennyországba kerül majd, az a 
pokolba jut (más lehetőség nincs). Aztán ő még több 
dolgot is kérdezgetett, majd imádkoztunk és lefeküd-
tünk. Jó nehezen aludt el. 

Másnap, ahogy a kertben ügyködtünk, egyszer csak 
megszólal a szomszédék házára pillantva: Anya, ők mi-
kor járnak imaházba? Hát – mondom neki – ők, úgy tu-
dom, nem járnak. De miért nem járnak? – kérdezi to-
vább. Hát, mert ők nem nagyon hisznek az Úr Jézusban 
– felelem neki kissé bizonytalanul. Kis csend... Majd 
megszólal: Anya, akkor ők a pokolba fognak jutni? El-
szorult a szívem a kérdését hallva..., és nekem is 

eszembe jutott az előző esti beszélgetésünk minden 
mondata... 

Milyen furcsa ezt az amúgy egyszerű tényt így feke-
tén-fehéren kimondva hallani. Azok az emberek, akiket 
szeretünk, akikkel nap mint nap kapcsolatban állunk és 
amúgy kedvesek és rendesek, igen, rájuk is a POKOL 
vár, ha meg nem térnek! Ó, ha ezt az eszünkbe tarta-
nánk folyamatosan. Azt hiszem egészen más dolgok 
lennének akkor a fontosak a számunkra... És minden le-
hetőséget megragadva igyekeznénk őket megmenteni 
attól, ami rájuk vár... 

Visszatérve Johanna kérdésére, kis hallgatás után azt 
feleltem neki: Én hiszem, hogy nem fognak a pokolba 
jutni, hanem ők is elkezdenek majd hinni az Úr Jézus-
ban, mint mi. És ezzel a mondatommal – hála Istennek 
– sok minden megváltozott, elsősorban bennem és ben-
nünk. Tudatosult, hogy nekünk ennek a megvalósulása 
érdekében még mennyi mindent kell tennünk, megra-
gadva minden lehetőséget. És azóta hálás szívvel 
mondhatom, hogy több mély lelki beszélgetésen va-
gyunk túl ezekkel a szomszédainkkal és napi imatémá-
ink között szerepel, hogy ők NE JUSSANAK A 
POKOLBA! És megdöbbenéssel (és nagy örömmel) 
hallgattuk nemrégiben a feleség beszámolóját, amikor 
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valami zűr adódott az albérlőjükkel kapcsolatban, hogy: 
Egész éjjel nem tudott aludni emiatt, de már imádkozott 
érte, és tudja, hogy rendeződni fog az ügy...! Hallelu-
ja!!! 

Más alkalommal ismét a mennyországról esett szó 
az esti áhítat során. Megint elemeztük, hogy nekünk va-
jon tiszta-e a szívünk, hogy oda bemehessünk. Kis 

csönd után Johanna aggódva kérdezte: – Anya, ugye 
oda majd Emmát is magunkkal visszük?! (Gondolta: mit 
lehet tudni, hogy neki milyen a szíve, meg hát még 
menni se tud, akkor hogy tudna oda „bemenni”. Bizto-
sabb lesz, ha „mi visszük magunkkal”. 

Gulyásné Timi 

 

ELGONDOLKODTATÓ… 
 

Mai kísértések 
 

A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a vi-
lág minden tájáról. 

A megnyitó beszédében ezt mondta: 
– Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy el-

járjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, 
hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. 
Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy ben-
sőséges kapcsolatot alakítsanak ki Megváltójukkal. Ha 
egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a 
hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenje-
nek az istentiszteletekre, engedjétek, hogy magukhoz ve-
gyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, 
hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakít-
sanak ki Jézus Krisztussal. 

– Ezt akarom tenni! – mondta a Sátán. – Eltéríteni őket 
attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal, 
és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át! 

– Hogyan tegyük ezt? – kérdezték kiabálva a démonjai. 
– Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival, és talál-

jatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gon-
dolkodásukat – válaszolta ő. 

– Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, 
költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek 
kölcsön. 

Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosz-
szú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy 
héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak 
az üres életformát. 

Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gye-
rekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullnak, hamaro-
san, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedé-
kek a munka nyomása alatt! 

Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képe-
sek meghallani azt a 'halk, szelíd hangot. 

Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy 
a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a 
tévét, videót, CD lejátszót és a számítógépet az otthonaik-
ban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden 
üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsz-
szanak folyamatosan. Majd ez zsúfolódik az agyukba és 
megtöri a kapcsolatot Krisztussal. 

Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és új-
ságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán 
keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. 

Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, kataló-
gusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játé-
kokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes 
ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. 

Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinok-
ba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső 
szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a fele-
ségükkel kapcsolatban. 

Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne 
tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! 
Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire 
szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó 
hamar szétszakítja a családokat! 

Adj nekik Mikulást, hogy eltérítsd őket attól, nehogy 
megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.  

Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az 
Ő feltámadásáról és a bűn és a halál feletti hatalmáról. 

Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy haj-
szolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. 
Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a 
természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. 

Küldd el őket inkább vidámparkokba, sportesemények-
re, színdarabokra, koncertekre és moziba. 

Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És 
amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel 
fognak távozni. 

Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne 
legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a 
saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az 
egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében. 

– Működni fog! Működni fog! Mekkora terv! 
A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásu-

kat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak 
Istenre és a családjukra szerte a világon, hogy a Feltáma-
dás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél 
kevesebb idejük maradjon arra, hogy beszéljenek mások-
nak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az 
életüket. 

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátánnak 
ez a cselsorozata. Döntsd el te magad! 

Forrás: Internet 
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BÚCSÚZUNK 
 
 

 
 

Fábián Béla 
(1920 – 2010) 

 

Béla bácsi 1920. május 27-én, Tiszakarádon, egy 13 
gyermekes család 11. gyermekeként született. A család 
egymást szerető és segítő békességben élt. 

Édesanyjukat korán elveszítették, és a három legkisebb 
gyerek a legidősebb testvérhez, Jánoshoz került, akinek 
már négy gyermeke volt. 

Béla bácsi ebben az időben ismerkedett meg a hívők-
kel, Sallai testvér által, aki Nyíregyházáról járt ki a szór-
vány közösségekhez. Az összejöveteleket Fábián János 
testvéréknél tartották, ahol egyre szorosabb kapcsolatot 
alakított ki a hívő testvérekkel. 

Iskolai tanulmányait jó eredménnyel végezte, és mű-
szaki kereskedősegéd lett. Budapestre feljőve nővére csa-
ládjához, Czifranics Józsefékhez került, ahol igaz szerete-
tet és családot talált. Együtt jártak az Árvaházi Gyüleke-
zetbe, ahol Beharka bácsi vette őt szárnyai alá. Már fiata-
lon csatlakozott a gyülekezethez, és a János Fiúkör vezető-
je lett. Munkája elismeréseként 1940-ben Elismerő Okle-
velet kapott. 

Jó énekhangja lévén, hamar az énekkar tagjai közé vá-
lasztották, ahonnan – az 1970-es évek közepén – csak a 
megrokkant egészségi állapota miatt kellett távoznia. 

1946 decemberében vette feleségül Kiss Margitot, ki-
vel 1978-ig – annak haláláig – boldog házasságban éltek. 
Életük iránymutatását főképp a Budai Baptista Gyüleke-
zetben végzett szolgálataik határozták meg. Mindketten 
folyamatosan a gyülekezet közösségéért szolgáltak. 

Időközben született lányuk, Zsuzsanna, aki gyerekkorát 
szintén a Budai Gyülekezetben töltötte. 

Miután kiderült, hogy a régi Imaházat el kell hagyniuk, 
és megtalálták az új helyet a Alsóhegy utcában, az építke-
zés pillanatától fogva úgy érezte, mintha a saját házát – 
lelki házát – építené, és teljes szívvel és odaadással vett 
részt annak építésében. A gyülekezet munkájában teljes 
energiával vett részt mint diakónus, a gyülekezet elöljáró-
sági tagjaként. 

Már készen állt az új imaház, de még nem volt meg Is-
ten házának a jelképe. A jelenleg is a homlokzatot díszítő 
keresztet, 1974-ben, gyülekezeti tagságának 40. évforduló-
ja alkalmából ajándékozta az imaháznak. Ezt a volt árva-
házi gyülekezet tetőszerkezetének egy megmentett geren-
dájából készítette, Isten és a gyülekezet iránti hálájából. 
Az ajándékozó levelet az alábbi bibliai idézettel fejezte be: 
„Alázzátok meg tehát magatokat, Istennek hatalmas keze 
alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején…” (1Pét 
5,6) 

Nagyon szoros lelki kapcsolatot alakított ki a gyüleke-
zet lelkipásztorával dr. Szakács Imrével is, és folyamato-
san figyelemmel kísérte a gyülekezet életét. Amikor elha-
tározta, hogy bemerítőmedencét épít, annak kivitelezés-
ében is aktívan részt vett. Ha kellett éjszaka ment takarni a 
falakat az eső elől. 

Időközben lánya férjhez ment, és két csodálatos unoká-
ja született, akikkel élete teljessé vált, érezhette az Úr sze-
retetét, hiszen hosszú ideje már, hogy felesége eltávozott 
tőle. 

Az utóbbi időben sajnálatos módon egyre gyengébb ál-
lapota miatt ritkábban volt lehetősége az imaházba elmen-
ni, de a lehetőségekhez képest az Úrvacsorára alkalman-
ként el tudott menni, és lélekben minden nap a gyülekezet-
tel volt. 

Ebből a családi és gyülekezeti közösségből hívta haza 
mennyei Atyánk Fábián Béla testvért 2010. március 13-án, 
életének 90. évében. 

Czifranics Győző 
 
 

Ki neked Jézus? 
 

Ki nekem Jézus? Ezt kérdezed? 
Bármit is mondok, megmérheted! 
Mennyi a hited és bízol-e Benne? 
Látod-e tisztán, neked jobb lenne, 
hogyha a szívedet csak Neki adnád, 
gondban vagy jóban Ő lenne mannád! 

Ki nekem Jézus? Ez érdekel? 
Gondolat, érzés Hozzá terel? 
Nincs meg a válasz még kérdésedre? 
Nyiss utat s válassz, várj feleletre! 
Nézd, nekem Jézus igazság! Más-
nak…talán csak ember, 
prófétát látnak… 

Ki nekem Jézus? Ezt faggatod? 
Utána jártál, elmondhatod… 
Nekem az ÉLET, a  FELTÁMADÁS! 
Ő a MEGVÁLTÓM, nincs senki más! 
De most így végül kérdezlek TÉGED: 
Ki NEKED Jézus, és Istent féled? 

Guti Tünde 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A múlt havi rejtvények megoldásait a lépcsőházban lé-
vő táblán láthatjátok. Nagyon örültem, hogy továbbra 
is lelkesen fejtitek meg a feladványokat. A mostani 
rejtvények Húsvéthoz kapcsolódnak. 

Együtt örülünk a márciusi megfejtőkkel, akik: 
Ádány Balázs és Zsófia 
Boda Péter 
Gulyás Johanna 
Kiss Anna, Máté és Zoltán 
Sztasák Janka és Zsófia 
Zsigovics Benjámin és Dorina 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelye-
ket a szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és 

ha nagyon szükséges egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. Megfejtéseiteket április 25-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Á. J. 

 

 

Boldog 
születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük 
a jelenleg egyetlen áprilisi 

születésnapost! 
Egyed-Kiss Márk (ápr. 18.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 

Csodálatos képet színezhettek ki a következő határidőig. Az Úr Jézus feltámadásának első tanúi azok az  asszonyok 
voltak, akik már életében is nagyon szerették őt, és félve ugyan, de nagy örömmel találkoztak Urukkal az üres sírtól 
jövet. Ha elkészültetek a színezéssel, vágjátok ki a rajzot és a neveteket is ráírva dobjátok be a szokásos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év fölött) 
 
Közös rejtvényt kaptok ezen a héten. A testvérek együtt is megfejthetik, a jutalmat megkapják külön is. Aki pedig 
egyedül fejti meg, annak még egy meleg kézfogás dukál, és egy kis plusz jutalom is. (DE akkor tényleg egyedül!) 
A feltett kérdésekre három válaszlehetőséget kaptok, ezek közül kell kiválasztanotok a helyeset. Ha megakadtok, 
akkor hívjátok segítségül a Bibliát. Figyeljetek, mert mind a négy evangéliumot felhasználtam a rejtvényhez! Nem 
kell szégyellni, ha Anyuék segítségére is szükség van. Együtt bibliázni az egyik legjobb dolog a világon. Miután 
elkészültetek, írjátok rá a neveteket a rejtvényre, vágjátok ki és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1. Az Úr Jézus ilyen állat hátán vonult be Jeruzsálembe: 

ló   öszvér   szamár 

2. Az utolsó vacsorán ilyen ételt ettek a tanítványok: 

páska   zsömle   kovászos kenyér 

3. Ez a tanítvány árulta el az Úr Jézust: 

János   Máté   Júdás 

4. Ő tagadta meg háromszor az Úr Jézust: 

Jakab   Péter   Pál 

5. Ebben a kertben fogták el az Úr Jézust: 

Gecsemáné  Gyöngyvirág  Salamon 

6. Ő volt az a főpap, aki kihallgatta az Úr Jézust: 

Kajafás  Géházi   Anániás 

7. Ő figyelmeztette Pilátust, hogy ne bántsa az Úr Jézust: 

a szolgálója  a kapuőr  a felesége 

8. Őt bocsátották szabadon az Úr Jézus helyett: 

Éli   Barabbás  Illés 

9. Ők gúnyolták és bántották az Úr Jézust a megfeszítés előtt: 

a gyermekek  az etiópok  a római katonák 

10. Ő segített vinni a keresztet az Úr Jézus helyett: 

Cirénei Simon  Magdalai Mária Keresztelő János 

11. Ő adott sírhelyet az Úr Jézus testének: 

Nikodémus  Annás   arimátiai József 

12. Ők őrizték a sírt: 

a főpap emberei a római katonák a tanítványok 

13. Ők voltak a feltámadás első tanúi: 

a Zebedeus fiak az asszonyok  Heródes 

14. Nekik is megjelent a feltámadt Úr Jézus: 

a pásztoroknak a bölcseknek  az emmausi tanítványoknak 

Végül másoljátok ide az Úr Jézus nagy misszióparancsát: 

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

(Máté ev. 28,19) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 
áprilisban 
született 

testvéreinket! 

Szabó Sándorné (ápr. 3.) 
Tapasztó Istvánné (ápr. 3.) 
Bányai Jozefina (ápr. 4.) 
Boda Péter (ápr. 4.) 
Uri Ildikó (ápr. 6.) 
Nagy Lajos (ápr. 8.) 
Ádány Ferencné (ápr. 10.) 
Tokaji Istvánné (ápr. 14.) 
Ádány Orsolya (ápr. 15.) 
Menyhért Béláné (ápr. 16.) 
Simon Erika (ápr. 21.) 
Lippai Gábor (ápr. 25.) 
Zákány Csaba (ápr. 26.) 
Juhász Béla (ápr. 28.) 
Sztasák Mihály (ápr. 30.) 

„Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az 
ő teremtményeiben!” (Zsolt 104,31) 

A Teremtő Isten tökéletes munkát végzett, úgy ítélte meg, 
hogy igen jó. Ezt a tökéletes jót képes volt az ember elron-
tani. De nincs olyan elrontott dolog, amit ne tudna Isten 
helyrehozni. Az Úr örülni akar alkotásainak. Megadja a le-
hetőséget, hogy akarata szerint megváltozzon életetek, és 
jó kedvvel kövessétek az Ő tervét. Azt akarja, hogy azok-
ban járjatok, amiket elkészített számotokra, mivel az Ő te-
remtményei vagytok. Személy szerint átélhettétek, megért-
hettétek, hogy mit jelent az Atya szeretete. Elküldte az Ő 
Fiát, az Úr Jézust, hogy örökkévaló terve megvalósuljon. 
Akkor lett teljessé a terv, amikor Jézus Krisztus feltámadt, 
közelvalókká lettetek, mert általa mehettek az Atyához. 

Azt kívánom, hogy az Úr Jézus feltámadott élete legyen 
bennetek. Ez tetszeni fog az Atyának, és ahogy Ő örül nek-
tek, ti is úgy örüljetek a ti Uratoknak, Teremtőtöknek! 

Lukács Edit

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, barátkozók 

alkalma (Palacsintázó), 
törekvők alkalma, gye-
rekeknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

lom 

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

Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

 
Programajánló 

Központi Ének- és Zenekar 
Április 5., Húsvéthétfő 17.00 
óra, a váci Baptista Imaházban 
jótékonysági hangverseny a 

Haiti földrengés károsultjai ja-
vára 
Műsoron: Händel: Messiás c. 
oratóriuma 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió 

Április 16. péntek 13.30 óra 
Az Úr közel! – Baptista félóra 

Tv-műsor: 

MTV 1:  
Április 5., Húsvéthétfő 
10.00 óra 
Ünnepi istentisztelet közvetí-
tése a budafoki imaházból 

PAX TV: 
Minden hónap első hétfőjén 
19.00 órakor 
Békesség Hírnöke 
Ismétlés: kedd 9.00 óra 

 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 
 
„Az Úrhoz folyamodtam, és ő 
meghallgatott, megmentett mindat-
tól, amitől rettegtem. Örömre de-
rülnek, kik rátekintenek, nem pirul 
az arcuk. Kiáltott a nyomorult; az 
Úr meghallgatta, és minden bajá-
ból kiszabadította. Az Úr angyala 
őrt áll az istenfélők mellett, és 
megmenti őket.” (Zsolt 34, 5-8) 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza – Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


