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Sakkfigura 
 
Egyszerű sakkfigurád vagyok 
én Neked, Uram, 
lovad, parasztod, futód, 
amit akarsz, ahogy akarod. 
 
Sosem akartam király lenni, 
bástyának se lennék jó, tudom, 
de jó a Te kezedben lenni, 
s odaállni, ahova akarod, 
ahová bölcs gondolataid 
vezényelnek, s veszteg maradni, míg 
kegyelmesen új jelt nem ád kezed. 
Vidd velem győzelemre gondolataidat! 
 
S ha néha netalán  
ki is ütnek démoni erők, 
végy kegyelmes kezedbe újra, 
rendelkezz velem! 
Egyszerű sakkfigurád vagyok 
én Neked, Uram! 
 

Füle Lajos 

Hétköznapok Jézussal az új évben 
 
Talán nem is szoktuk meg a dátumozásnál, hogy 2010-
et írunk, pedig már egy hónap eltelt ebből az új évből. 
Még nem felejtettük el teljesen az újévi terveket, a fo-
gadalmakat, és talán még emlékezünk azokra az igékre 
is, amelyeken keresztül megszólított bennünket az Úr 
az év fordulóján. 

Pedig az ünnepek után itt a cselekvés ideje. A hét-
köznapok egyhangúságában várnak ránk aktuális fel-
adatként a mindennapi gondok, a gázszámla kifizetése, 
a családról, gyerekekről való gondoskodás, a megmére-
tés a vizsgákon, az elmúlt év zárása, az elmúlt év bevé-
teleinek, kiadásainak, eredményének  számbavétele, az 
új év terveinek meghatározása és megvalósítása. Igaz ez 
egyéni, családi és gyülekezeti életünkben egyaránt.  

Ha a körülményeinket mérlegeljük, úgy érezzük, 
hogy semmi jó nem várható.  Mindennapos vendége lett 
életünknek a sok kérdőjel, a bizonytalanság, a tehetet-
lenség, a kiszolgáltatottság, a sikertelenség, a testi és 
lelki betegség. Nem sok jóval biztatnak kis hazánkban, 
de a nagyvilágban bekövetkező események sem. Beár-

nyékolja mindennapjainkat a munkanélküliség, a sze-
génység, az áremelkedések, a sztrájk, a H1N1-vírus ré-
me, az egyre erősödő politikai harc, természeti kataszt-
rófák, a földrengés Haitiben, stb. 

Milyen hatással van lelki életünkre, magatartásunkra 
mindez? 

Beállunk a siránkozók, panaszkodók, elégedetlenke-
dők hosszú sorába? Megkérdőjeleződik Istenbe vetett 
hitünk, Urunk hatalma és gondviselése? 

Bár ne így lenne! Az év első napján nem véletlenül 
szólt az Ige közös imaóránkon a háborgó tengeren az 
alvó Jézussal együtt hajózó tanítványokról. Talán még 
fülünkben csengenek Jézus szavai „Mit féltek, óh ki-
csinyhitűek?” (Mt 8,26) Emlékezünk arra is, hogy Jézus 
halála előtt így imádkozott: „Nem azt kérem, hogy vedd 
ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosz-
tól.” (Jn 17,15) 

A hívő és a hitetlen emberekre egyaránt hatással van 
embervilágunk öröme, szenvedése, az ördög munkája. 
De nem vagyunk magunkra hagyva. Hit által a mi 
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Urunk közösséget vállal velünk, belép az életünkbe, tes-
tünk az Ő tartózkodási helyévé, templomává válik. 
„Nem merülhet el a hajó, ha bent az ég, föld mestere 
pihen!” „Ha érzem lángját szerelmének, addig csak já-
ték a gond” – mondják énekíróink. Jézus jelenléte ki-
szolgáltatottságunkat látszólagossá teszi! Ameddig he-
lyet adunk Neki életünkbe, ameddig rá van szükségünk 
és igényeljük Őt, vezetését, irányítását – jó és rosszban 
egyaránt –, egy hajunk szála sem eshet le az Ő tudta 
nélkül, és mindenhez kapunk erőt. 

Mindez átélhető valóság, amely nem a mi erőlködé-
sünk eredménye, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Él-
jünk ezzel a lehetőséggel életünk minden napján, bár-
milyen helyzetben is vagyunk, a zsoltáríró személyes 
bizonyságtétele szerint: „De én mindenkor Veled va-
gyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igaz-
gatsz engem és aztán dicsőségbe fogadsz be engem.” 
(Zsolt 73,23–24) 

Ez a garancia arra, hogy életünk, döntéseink ered-
ményesek legyenek. Segítsen az Úr erre bennünket. 

Gulyás Jenő 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Karácsony az imaházban 
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Ifiszilveszter, avagy vidámság felsőfokon 
 

Idén sem szakítottunk a szokással, az 
óévi istentisztelet után az ifi összegyűlt 
a felső szinten, a volt lelkipásztorlakás-
ban. Nevetésben és mosolygó arcokban 
most sem volt hiány, ez persze előre bo-
rítékolható volt. 

Volt ott minden, mi szem-szájnak 
ingere: a szülők bőven elláttak minket 
sütikkel, üdítővel és sok-sok édesség-
gel. Persze nem csak testünk táplálásá-
ról szólt ez a 12 óra (19-től kb. reggel 7-
ig) sem, a lelki „finomságokról” Nagy 
Peti gondoskodott. 

Mondanom sem kell, hogy rengete-
get játszottunk, a trivia és az énekver-
seny mellett (Béci lett a 2009-es év 
hangja, kiemelkedő teljesítményéért ez-
úton is gratulálunk!!!☺) sok-sok társas-
játék hivatott kielégíteni a szórakozni 
vágyó fiataloknak. Az est fénypontja-
ként (szó szerint) a Dávid által beszer-

zett tűzijátékot aposztrofálnám, így kívántunk boldog új évet a kedves gondnokcsaládnak is. Amit mindenképp kiemel-
nék még, azok az új arcok: Zsigovics Beni és Ádány Balázs. Boda Peti pedig haza se ment a délelőtti imaóra végéig. 
Vélhetően jól érezték magukat. ☺ 

Bodó Dániel 
(A kép az ifikarácsonyon készült) 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Isten áldó kezében 
 

A 2009-es évre visszatekintve egy Túrmezei-vers sorai 
jutottak eszembe: „Csak aki nulla, csak aki semmi, azt tu-
dod áldó kezedbe venni...” Hányszor és hányszor éreztem 
magam az elmúlt évben is kevésnek és semminek egy-egy 
jelentkező probléma, megoldhatatlannak tűnő helyzet lát-
tán, és mégis hányszor és hányszor tapasztalhattam meg 
Isten áldó jelenlétét mindezek között és mindezek felett. 

Éppen egy évvel ezelőtt, egy rutin ultrahangos vizsgá-
latot követően közölte velünk az orvosom, hogy az akkor 
14 hetes kis magzatunkkal lehet, hogy nincs minden rend-
ben. A nyaki redő megvastagodása (ami az ultrahangos 
felvételen mérhető volt) a Down-szindróma egyik jele le-
het. Először talán fel se fogtuk, miről is van szó igazán, de 
aztán az ilyen esetben kötelező tucatnyi egyéb vizsgálat és 
„fejtágítás” (=genetikai tanácsadás) hatására, egyre nyo-
masztóbban nehezedett ránk a kérdés: Mi van, ha nem lesz 
egészséges? Mert hát addig, amíg csak elméletileg hallunk 
ilyen esetekről, meg valószínűségről, meg kockázatról, 
addig talán könnyen megy az állásfoglalás: Az élet Ura Is-
ten, nekünk nincs jogunk dönteni életről és halálról; de 
amikor az ember maga kerül oda, hogy belegondol abba, 
hogy esetleg egy egész életet fog leélni egy súlyosan beteg 
gyermek szülőjeként, akkor azért már nem minden olyan 
fekete-fehér. Főleg ha még erre az orvosok sora is rátesz 
egy lapáttal (akik finoman ugyan, de nem nézik normális-
nak az embert, ha azt mondja, amit mi is mondtunk, hogy: 

Nem kérünk további vizsgálatot, akkor is megtartjuk, ha 
beteg). 

Nem volt könnyű időszak ez. Jó, hogy sokan imádkoz-
tak értünk. Teli voltunk kérdésekkel: először is talán azzal, 
hogy: Miért engedte ezt meg Isten? Miért pont velünk tör-
ténnek ilyen dolgok? Csak nem tettünk valami olyat, ami-
nek a büntetése ez lenne? Aztán már inkább olyan kérdé-
sekkel foglalkoztunk, hogy mi is lesz, ha tényleg nem lesz 
egészséges? Hogy fogunk megbirkózni azzal az óriási fel-
adattal, amit egy beteg gyermek ellátása-nevelése jelent? 

Nehéz volt letenni az egész életünket és családunk éle-
tét Isten kezébe. És bár egyértelmű bizonyosságot arról 
végig nem nyertünk, hogy egészséges lesz a baba, mégis 
történtek apró dolgok – hiszem, nem véletlenül, amik 
minket is megváltoztattak. Például ezzel egy időben „fel-
tűnt” egy Down-kórós kislány (Panka) a játszótéren. Való-
színű addig is ott volt, csak talán mi lettünk most fogéko-
nyabbak az észrevételére. Olyan megnyugvás volt látni, 
hogy ő is ugyanolyan szerethető kis lény, mint a többiek, 
csak talán kicsit lassabb és nem zseni. Aztán a másik do-
log Johanna lányunk egyre hevesebb tiltakozása volt, aki 
mindig rávágta (ha az ő jelenlétében „imádkozni mertünk” 
a kisbaba egészségéért anya hasában), hogy ne imádkozza-
tok, már meggyógyult! Mindig olyan megszégyenítőnek 
éreztem az ő kis ellentmondást nem tűrő hitét. És harmad-
szor a hosszas imádkozásban – Legyen meg a te akaratod! 
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– talán mi is oda jutottunk, úgy lesz nekünk a legjobb, 
ahogy Isten akarja. 

És tényleg úgy lett. Azóta is a hálánk száll Felé, ha 
Emmára nézünk. Köszönjük, hogy nem kérte tőlünk, amit 
jogában lett volna kérni. Köszönjük, hogy egészséges, 
okos és gyönyörű. És azt is, hogy ezzel talán többek (hitet-
len barátaink közül is) láthatták, hogy mi tényleg Isten ke-
zében vagyunk, és hogy Benne szeretnénk bízni és hogy 
megéri imádkozni Őhozzá. 

Aztán egy másik kép is eszembe jut a múlt évből... Azt 
a képet se fogom elfelejteni, míg élek... Egyik éjjel hatal-
mas csörömpölésre ébredtünk. Csabival összenéztünk és 
csak annyit mondtunk, valami üveg volt. Lélekszakadva 
rohantunk le (közben cikáztak a rémült gondolatok a fe-
jünkben: Betörő? Vagy egy fa kidőlt? Vagy a létra? Vagy 
mi????) Leérve az emeletről: a konyhában semmi, a für-
dőszobában semmi, az előtérben semmi, kint semmi... de 
hát akkor mi lehetett?! Egy ötletem maradt: a macskáink 
eldöntöttek valamit a teraszon... Rohanok kifelé, azaz csak 
rohannék, mert ahogy 
felkapcsoltam a 
villanyt a nappaliban a 
lélegzetem is elállt: A 
hatalmas, böhöm, tö-
mörfa-vas-üveg csillá-
runk (amit amúgy még 
az elődeink hagytak ott 
nekünk) ripityára törve 
hevert Johanna széjjel- 
hagyott játékai között 
a szoba közepén, a 
szőnyegen. Pont ott, 
ahol ő napközben 
szokott játszadozni. A 
szívverésem is elállt a 
látványtól. Rögtön az jutott eszembe, ha az a csavar nem 
hajnali fél négykor adja meg magát, hanem napközben 
bármikor, talán most eggyel kevesebben lennénk. Bele-
gondolni is borzasztó... 

Köszönöm, Uram! Köszönöm a megtartást, hogy nem 
kérted az életét! Nem vagyunk rá méltók! 

Aztán egy másik emlékezetes eset marad 2009-ből (szó 
szerint „ESET”), hogy nyolc és fél hónapos terhesen „si-
került” úgy leesnem a lépcsőn, hogy egy karcolás nem 
sok, annyi sem volt rajtam. Ahogy nagy hassal felálltam a 
földről, emlékszem, az első ami eszembe jutott: Az nem 
létezik, hogy semmimet se ütöttem meg, pedig egy fél 
emeletet zuhantam?! Csoda! Egyszerűen csoda és kegye-
lem! (Bele se gondoljunk, mi minden történhetett volna...) 

Aztán, ha már az eséseknél tartok... Pár héttel a szülés 
előtt biciklizni indultam Johannával, azaz csak indultam 
volna, mert Csabi lebeszélt, hogy talán jobb lesz, ha mégis 
ő megy. Kitaláltuk, hogy vihetnék a kutyánkat is, hadd 
szaladjon ő is egyet. Az utcasarok nem sok, addig se jutot-
tak és óriásit estek (ugyanis a kutyánk gondolt egy meré-
szet és a bicikli előtt átvágva kivitte az első kereket). Jo-
hanna pár karcolással, Csabi egy maradandó mély sebbel 
„megúszta” a dolgot. Rögtön az jutott mindannyiunk eszé-
be, mi lett volna, ha én megyek... 

Egy másik tanulsággal bíró történet is eszembe jut, így 
visszatekintve. Egyik délután Johannát altattam az emele-
ten, Emma a kocsijában aludt. Szó mi szó a sűrű nappalok 
és éjszakák hatására engem is elnyomott az álom. Egyszer 
csak úgy félálomban hallottam, amint Johanna leszállt az 
ágyról és elindult lefelé, távolodó léptek hangja..., aztán 
ajtónyitás..., majd ismét léptek hangja... Felriadok... Ami-
kor úgy félálomban hallottam mindezt, nem gondoltam 
semmi rosszra, azt hittem WC-re ment le, hisz mostanában 
ahhoz már nem kért segítséget. De aztán mikor újabb ajtó-
nyitást halottam és egyre halkabb lépteket, megijedtem és 
rohantam utána szólongatva... Semmi... Hova tűnhetett és 
miért? Szipogva találtam rá a pincénkben: Anya...., téged 
kerestelek..., hol voltál? – kérdezte zokogva. Már azt is ki-
találtam, mit tudok egyedül játszani – zokogta. Elmondása 
szerint hirtelen felébredt az alvásból (persze csak úgy fé-
lig) meg se nézte az ágyat, lement engem megkeresni. Mi-
vel nem talált, és észrevette, hogy a kandallóban már alig 
ég a tűz, megfogta a ronggyal a kilincset (ahogy szoktuk), 

kinyitotta az ajtaját 
(ami pont akkora, 
mint ő) és rakott rá 
fát, hogy ne fázzanak 
meg Emmával. Aztán 
cipőt vett (amit eddig 
sose tudott felvenni) 
és elindult a pincébe 
(ahová mindig is félt 
egyedül lemenni, mert 
sötét van és a lépcső is 
rossz), hogy 
megnézze, ott vagyok-
e. Csak egyetlenegy 
dolog nem jutott 
mindeközben eszébe, 

hogy kiáltson egyet nekem, pedig akkor rögtön feleltem 
volna... Ez az eset is mély nyomokat hagyott bennem. 
Hányszor vagyok-vagyunk vajon így lelkileg, hogy küz-
dünk (sokszor talán erőnket és képességeinket meghaladó 
mértékben is), futunk fűhöz-fához, intézkedünk, összeku-
száljuk a szálakat, majd magunkba zuhanva elkeseredünk; 
csak épp egy nem jut eszünkbe, vagy csak túl későn, az, 
hogy kiáltsunk. Kiáltsunk, mégpedig Istenhez, aki ott van 
karnyújtásnyira tőlünk, és talán „tehetetlenül” nézi a mi 
vergődésünket és lehet, hogy már régóta kész lenne a 
megoldás is Nála, csak nem kérjük. De jó lenne, ha mindig 
elsőként kiáltanánk, és elsőként Hozzá kiáltanánk, nem 
csak akkor, amikor már mi jó alaposan összegubancoltuk a 
szálakat... (Johannában amúgy ez a saját maga által ková-
csolt eset maradandó sebeket hagyott, azóta is retteg attól, 
hogy eltűnök és rögtön pánikba esik, ha szem elől té-
veszt...) 

A múlt hónapban meg úgy jártunk, hogy nagyon szű-
kösen kezdtünk lenni anyagilag. Nem elszórtuk a pénzün-
ket, egyszerűen csak annyi váratlan kiadás jelentkezett, 
hogy már nem maradt elég pénzünk a hónap végére. Én 
egyből imádkoztam: Uram, te tudod, mire van szüksé-
günk! És olyan nyugalom töltötte el a szívemet. Csabi 
eközben elhatározta, hogy kölcsönkér, én meg mondtam: 
Várj még vele! Elég lesz! Értetlenül nézett rám... 
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Végy kezedbe 
 
Csak aki nulla, 
csak aki semmi, 
azt tudod áldó  
kezedbe venni. 
Szabad ezt látnom, 
boldogan hinnem: 
Semmi vagyok, és 
Te vagy a minden! 
Semmi az erőm,  
semmi a tervem. 
Semmi voltommal  
a Te kezedben 
ámuló szemem  
csodákat láthat! 
Forrás fakadhat, 
új ének áldhat... 
új erő súlyos  
terheket vinnem! 
Te vagy a Krisztus! 
Te vagy a minden! 
Új hajnal hasad, 
új fény ragyog! 
Végy a kezedbe! 
Semmi vagyok. 
 

Túrmezei Erzsébet 

Másnap reggel igét is kaptam, ami úgy éreztem aktuá-
lisan nekünk szól ebben a helyzetben: „Az Istennek pedig 
van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, 
hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendel-
kezzetek, és bőségben éljetek, minden jó cselekedetre.” 
(2Kor 9,8) Aznap többször is megnéztem a számlámat a 
neten: Semmi!!! Délután kértem Csabit: Nézd meg, 
légyszi, te is! Nem nagyon akarta... Milyen pénzt várhat-
nánk 18-án?! – gondolta. De végül mégiscsak megnézte és 
csak ámultunk és bámultunk, mert volt pénz a számláján, 
nem is kevés!!! Az aktuális szükségletünk 
többszöröse!!! Megszégyenítő volt Isten 
lehajló szeretetét ilyen kézzelfoghatóan ta-
pasztalni. 

Utoljára hagytam egy másik nagy 
imameghallgatást, de erről talán 
Johannának kellene beszámolnia, hisz ő 
imádkozott kitartóan. Méghozzá egy hátsó 
lábaira teljesen béna kiscica gyógyulásáért. 
Ez a cica nálunk született még a tavasszal, 
de mivel menni egyáltalában nem tudott, 
anyja egészséges 3 testvére mellől kirakta 
(mondván életképtelen). Mi meg persze 
megsajnáltuk és visszatettük. Johanna egy 
este se felejtett el buzgón imádkozni érte: 
Anya, az Úr Jézus majd meggyógyítja! – 
mondta. Csabival mi egyre 
tanácstalanabbak lettünk. Esélyét se láttuk 
annak, hogy abból a macskából legyen 
valami. Úgy éreztük, hogy ehhez még Jézus 
is kevés. De Johannát se akartuk teljesen 
kiábrándítani, így vártunk... Johanna 
minden nap ellenőrizte a macska hogylétét. 
Egyik reggel Csabi azzal fogadott, ő nem 
bírja tovább nézni a kismacska szenvedését, 
agyoncsapja. De aztán mégis eszünkbe 
jutott, hogy mit mondunk majd akkor 
Johannának? Mégse tettük. És nem hinném 
el, ha a saját szememmel nem láttam volna, 
hogy az a nyomorék kiscica napról napra 
jobban lett. Először csak lábra állni tudott, 
majd kúszni, végül bicegve menni, majd 
szaladni és fára mászni is!!! Ma már senki 
meg nem mondaná, hogy valaha valami 
baja volt. Csoda! Isten egy gyermek talán 
jelentéktelennek tűnő imádságára is fi-
gyel!!! És ő ma is felette áll a természeti 
törvényeknek?! IGEN! És milyen jó ezt 
tudni és tapasztalni! (Persze Johanna ezen fenn se akadt: 
Én mondtam, hogy meggyógyítja Jucót (mert így hívják a 
macskát) az Úr Jézus!) 

Következzen Csabi bizonyságtétele, az ő megtapaszta-
lásáról. 

Négy év után, egy pár fős csoport vezetőjeként végez-
tem a munkámat. Nem ment minden simán köztem és a 
beosztottaim között, hiszen igyekeztem megkövetelni tő-
lük azt, amit magamtól is elvárok, főleg úgy, hogy én va-
gyok felelős a munkájukért. Ez nehéz tehernek bizonyult 
mind az ő számukra, mind az én számomra. A sok súrló-
dás, amelyeket talán kezdeti nehézségnek is tekinthettünk 

volna, oda vezetett, hogy beosztottaim leváltattak. Derült 
égből villámcsapásként ért főnököm döntése, hiszen máig 
is tiszta lelkiismerettel tudok arról az időszakról beszélni, 
úgy, mint aki a cég érdekeit maximálisan szem előtt tartva, 
a belső vevőink megelégedésére végezte teendőit. Monda-
nom sem kell, hogy az elmozdításomat követő „miért”-re 
való válaszkeresést hamar túlharsogta a megélhetésünkkel 
kapcsolatos kérdések sora. Tetemes hitelünk van a házon... 
Most jön a második baba... 

Pár nehéz nap után először mégis talán a „miértre” 
kaptam választ, bár nem úgy, ahogy 
gondoltam. Három nappal azután, hogy a 
főnököm közölte velem az elmozdításom 
tényét, bejött hozzám és beszélgettünk. Már 
kifelé ment az irodámból, amikor 
visszanézett és megkérdezte, hogy hívő 
ember vagyok-e. Igent mondtam. De Bibliát 
is olvasok? – folytatta. Erre is igent 
mondtam, aztán kiment a szobából minden 
különösebb, további kommentár nélkül. 
Nem egy könnyű válasz! – de ha mindez 
csak azért történt velem, hogy egy embernek 
ily módon bizonyságot tehessek, akkor az 
kimondhatatlan öröm számomra. Máig sem 
tudtam helyretenni emberileg ezt az 
eseményt. Csakis, mint hívő ember találom 
értelmét. Örülök, hogyha Isten ebben 
használhatott. Az Ő útjai 
kifürkészhetetlenek. Ezzel a feszültségteljes 
megnyugvással folytattam munkámat a 
cégnél, még további 7 hónapon át. Nehéz 
hetek voltak ezek számomra. A 
semmittevés, az értelmetlennek látszó 
munkahelyen-lét kezdetben eléggé 
kikészített. De ezzel indult a következő 
hosszú lecke arról, hogy mit is jelent 
kitartónak lenni. 

Az én szalmaláng módjára fellángoló, 
majd ellobbanó természetemnek szüksége 
volt erre a jellemformálásra. Azt is 
megtanultam, hogy nem magamért ülök az 
íróasztal mögött, hanem, családomért is, 
hiszen ebből élünk. És milyen hálás vagyok 
Istennek most is, hogy megmaradt az 
állásom, pedig sokat zúgolódtam! Sőt azt is 
megtanulhattam, hogy Isten egyik nagy 
ajándéka, ahogy a zsoltáros írja, hogy ha a 
magunk keze munkájából élhetünk! Mind-

emellett nem éreztem a munkahelyemet túl biztosnak és 
nekiálltam új állást keresni. Önéletrajzot írtam, figyeltem a 
hirdetéseket és felhívtam egy-két ismerős céget, hogy van-
e valamilyen üresedésük. Talonba már csak egy ismeret-
ség maradt, akiket valahogy nem mertem hívni. Egyik nap 
reggel kaptam tőlük levélben egy szórólapot, amelyet e-
mailben köszöntem meg. Egy félmondat erejéig megemlí-
tettem benne, hogy egy magánjellegű kérdést is alkalo-
madtán szeretnék velük megbeszélni. Öt perc múlva csön-
gött a telefonom és rövid diskurzust követően kiderült, 
hogy kellek nekik. Kb. egy óra múlva tudtam meg, a dél-
előtti, szokásos családi „hogy ment a reggel” telefonálás 
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során, hogy Timi és Johanna pont aznap reggel imádkoz-
tak azért, hogy apának legyen új állása. Még most is meg-
szégyenülve írom ezeket a sorokat, visszagondolva az ag-
gódásomra, a kishitűségemre. Isten gondoskodott rólunk. 
Isten előre szervezte a jövőnket. 

A szerződéskötésig azonban még hátra volt 5 hónap. 
Nekem nagyon hosszú idő volt. Nem volt ezalatt egyetlen 
más nekem való állásajánlat! Hálás vagyok Istennek azért, 
hogy mindig adott mellém olyan barátot, vagy családtagot, 
aki tartotta bennem a reményt, hogy meg fog oldódni a 
helyzetünk. Ma, az új munkahelyen, még mindig nehéz 
szívvel gondolok vissza erre az időszakra. A „miértre” és a 
„hogyan továbbra” is. Bűnös ember vagyok. Most azon-
ban más imakéréssel fordulok Istenhez nap, mint nap: 
„Uram, szeretném a munkámat jól végezni!” És bár a fe-
szültség és az ismeretlentől való félelem nehezen múlik, 

Isten bíztatását többször is megérezhettem annak kapcsán, 
hogy most ez az Ő terve velem. Hála legyen ezért! 

És ezen életképek után visszakanyarodva a kezdő vers 
soraihoz... Amióta négyen vagyunk, most is tanulok (Ti-
mi). Valamit, amit talán az idősek jobban értenek: a „ke-
vésen hűnek lenni”-t. Amikor (a sok éjszakázástól) kevés 
az erőm, vagy kevés az időm (a mindennapi feladatoktól 
még magamra se nagyon marad), amikor nem vagyok ké-
pes nagy dolgokra, látványos eredményeket se tudok fel-
mutatni, na akkor, akkor tanulom, hogy lehet a kevésen 
hűnek lenni. De milyen jó, hogy a fent említett vers folyta-
tódik, és valóság lehet az, hogy Isten pont a senkiket és 
semmiket, a nullákat keresi, hogy áldó kezébe vehesse 
őket. Téged is! Hogy Ő legyen a minden! 

Gulyás Csaba és Timi 

 
TALLÓZÓ 

 
Sürgős hívószámok 

 
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! 
Ha valaki cserbenhagy, 
hívd a Zsolt 27-et! 
Ha termékenyebb szeretnél lenni, 
hívd a Jn 15-öt! 
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et! 
Ha aggódsz valami miatt, 
hívd a Mt 6:19-34-et! 
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! 
Amikor Istent távolinak érzed,  
hívd a Zsolt 139-et! 
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a 
Zsid 11-et! 
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! 
Ha keserű és kritikus lettél, 
hívd az 1Kor 13-at! 
Ha szeretnél megnyugodni, 
hívd a Mt 11:25-30-at! 
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd 
a Zsolt 90-et! 
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! 
Ha imáid gyengék és önzőek, 
hívd a Zsolt 67-et! 
Ha bátorításra van szükséged, 
hívd a Józs 1-et! 
Ha depresszióba estél, 
hívd a Zsolt 27-et! 
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberek-
ben, hívd az 1Kor 13-at! 
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, 
hívd a Jn 15-öt! 
Ha elcsüggedtél a munkádban, 
hívd a Zsolt 126-ot! 

Forrás: Internet 
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BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Kórodi Mária 
(1907 – 2009) 

 
Manci néni 1907. április 17-én született Csorváson, baptis-
ta lelkipásztor családban, Kóródi Dániel és Tövisháti Má-
ria harmadik gyermekeként. 

Kisgyermek korától kezdve érezte az Úr Jézus kegyel-
mét az életében, de dönteni 14 évesen döntött Megváltója 
mellett. 1921. július 22-én merítette be Kovács Mihály 
lelkipásztor Békéscsabán, a Körös folyóba. A csorvási 
gyülekezetben a vonószenekarban szolgált, és a harmóni-
umon is ő kísérte a hívek éneklését. 

1933-ban került fel Budapestre. A Komáromi családnál 
helyezkedett el mint háztartási alkalmazott. Az évek során 
szeretetteljes kapcsolat alakult ki közte és a család között, 
már nem alkalmazottként kezelték, hanem családtagként. 
Haláláig gondoskodtak róla. Még abban az évben a budai 
gyülekezet tagja lett, és a gyülekezetbe járást a család 
mindig biztosította neki. Így Manci néni a nagyon kivéte-
les alkalmaktól eltekintve (betegségek, családlátogatások), 
minden istentiszteleten és gyülekezeti programon ott volt 
az imaházban. Hosszú évekig az énekkar alt szólamában, 
és a gyülekezeti szeretetvendégségek lebonyolítójaként 
szolgálta az Urat. Manci néni teáját a mai napig emlegetik 
a testvérek. 

A 100. születésnapját sok szerető testvér körében ün-
nepelte a gyülekezetben. 

Hosszú életét a hűség jellemezte és az Úr kegyelme kí-
sérte végig. A 2009-es esztendő utolsó napján, életének 
103. évében, hívő életének 89. évében és budai tagságának 
77. évében hívta haza Urunk. 

Bensőséges búcsúztatása a Szent Gellért Plébánia urna-
temetőjében, 2010. január 22-én volt, Dr. Almási Tibor 
ügyintéző lelkipásztor által. 

Kedves igeversével búcsúzunk tőle, emlékét szeretettel 
megőrizzük. 

„Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kő-
sziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten mindörök-
ké!” (Zsolt 73,26). 

 
 

Az alábbiakban kedves testvéreink személyes visszaemlékezéseivel búcsúzunk Manci nénitől 

Búcsú Manci nénitől 
 

Még nem régen voltam a Budai Gyülekezet tagja. Ott ül-
tem a második oszlop előtti széken. Manci néni az előttem 
levő sorban ült. Az volt az állandó helye. Egyik alkalom-
mal felfigyeltem arra, hogy a Bibliáját már nem tudja elol-
vasni, csak tartja a kezében. Az énekeket sem tudja már 
kikeresni, kezei fáradtak, szemei elgyengültek. Általában 
volt, aki segített neki az énekeskönyv átadásával, azonban 
előfordult, hogy a közvetlen közelében nem ült senki, így 
nem volt segítsége. 

Így történt, hogy a következő alkalommal – mivel lát-
tam, hogy senki sem ül mellette – odaültem mellé, és kö-
szöntöttem. Megkérdeztem tőle, hogy „meg tetszik-e en-
gedi, hogy állandó szomszédja legyek.” 

Manci néni örömmel fogadott, de határozott hangon 
kérte, hogy ne tetszikezzem őt, hanem tegezzük egymást. 
Megtisztelő volt számomra, hiszen mint később megtud-
tam, Manci néni egyidős volt édesanyámmal. El is nevez-
tem őt tiszteletem jeléül pótmamámnak, ő pedig engem 
barátnőjének nevezett. 

Szeretetteljes kapcsolat jött létre közöttünk. Most már 
volt állandó segítsége, én pedig boldog voltam, hogy se-
gíthettem neki. Már nem hallotta a hirdetéseket, köszönté-
seket, ezeket is elmondtam neki. 

Manci néni példa volt számomra. Soha nem felejtett el 
imádkozni az istentisztelet előtt, utána elővenni a Bibliá-
ját. Elnéztem, ahogy ült mellettem, a munkában megfáradt 
kezeit, amiket mindig összetett, miközben figyelte az igei 
üzenetet. Olyannak láttam a két kezét, amelyeket a 102 év 
megviselt ugyan, de ezen hosszú évek alatt az imára kul-
csolás volt a legfőbb feladatuk. Ezt szokták meg, és erre a 
mozdulatra engedelmeskedtek. 

Nagyon szerette a szolgálatokat, különösen az énekkar 
szolgálatát, amelynek egykor ő is a tagja volt. 

Ha fájt a lába, vagy a dereka, csak annyit mondott: „Az 
Úr tudja, hogy miért tart engem ennyi ideig a földön.” 

Aztán egyszer csak elmaradozott. Már nem engedel-
meskedtek a lábai, nem tudott eljönni a gyülekezetbe. Ez-
után már csak telefonon tudtunk egymással beszélgetni. 
Szigorúan a szívemre helyezte, hogy a lelkipásztor-
keresésről mindig tájékoztassam. Egyik alkalommal meg-
kérdezte tőlem: „Mondd, ül valaki a helyemen?” (Nagyon 
vágyott közénk jönni.) Azt feleltem, azt a helyet tisztelet-
ben tartjuk az ő részére. 

Amikor megtudtam, hogy baleset érte és kórházba ke-
rült, nagyon szomorú lettem. Tudtam, hogy a sérülése sú-
lyos, ezt az orvosa is mondta. Minden nap imádkoztam ér-
te, különösen a baleset után. Az Úr szent akarata szerint 



M A N N A   2010. január-február 

 8

Manci néni december 31-én hazaköltözött. Hiszem és tu-
dom, hogy most az örök hazában énekli kedves énekét: 
Nagy Király, felséges Úr Király… 

Én pedig hálát adok érte, hogy megismerhettem, hogy 
közöttünk lehetett, mert élete mindenki számára példa 
volt. 

Legyen áldott az emléke! 
Pomázi Lászlóné 

 

 

Első személyes találkozásunk Manci nénivel a hegyen, 
a régi imaházban volt, amikor csatlakoztunk a gyülekezet-
hez. Mint a Polányi család régi, kedves ismerőse mutatko-
zott be, és kézen fogva vitt bennünket az akkori, Beharka 
Pál testvér által vezetett énekkarba. Az alt első sorában ült, 
az első szék volt Manci néni helye. Maga mellé ültetett. És 
az ülésrend több évtizeden keresztül megmaradt. 

A gyülekezet iránti szeretete, szolgálatkészsége, hűsé-
ge, ragaszkodása példaként áll előttem. 

A Komáromi család, akik őt befogadták, lehetőséget 
biztosított számára, segítette őt sokrétű szolgálatának vég-
zésében. 

Mindene volt a gyülekezet, a szolgálat. Hiszem, hogy 
munkája nem volt hiábavaló az Úrban, és rá is igaz az 
Ézsaiás 61,8: „Megadom munkájuk megérdemelt jutal-
mát…” 

Polányiné Kati

Manci nénit gyermekkorunk óta ismerjük. 
Nélküle elképzelhetetlen volt a gyülekezet élete, ő 

mindenhol ott volt. A szeretetvendégség egyenlő volt 
Manci néni teájával. Számára nagyon fontos volt a gyüle-
kezet. 

Idős korában, amikor már nehezen tudott közlekedni, 
nagyon ügyesen megszervezte, hogy ki vigye-hozza, mert 
fontos volt számára a gyülekezetben való jelenlét. 

Példamutató volt számunkra a gyülekezet iránti szere-
tete és ragaszkodása, Ő komolyan vette azt az igét: „Áron 
is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gono-
szak.” (Ef 5,16) 

Most már boldogan és állandóan részt vehet az Úr Jé-
zus nagy gyülekezetében. 

 
Nagy Lajosné Irén

 
 

„Engem itt felejtett a jó Isten” 
 

Vágyakozás a mennybe 
 
Mennybe vágyom Jézusom ölébe, 
Hol nincsen már gond és fájdalom, 
Ha felérek szent közelségébe, 
Háladallal így magasztalom. 
 
„Áldva légy, óh lelkem Megváltója, 
Ki szenvedtél lenn a bűnömért, 
Megfizetted minden tartozásom, 
Hódolok most nagy kegyelmedért. 
 
Megköszönöm, hogy a földi élet 
Olyan szép volt, ott voltál velem, 
Ha továbbra is lenn kellene élnem, 
Együtt járnánk megint Mesterem.” 
 
Szép hajlékom készen vár már ott fenn, 
Hisz e földről mennybe lát szemem, 
Vándor utam nem tarthat soká itt, 
Jézus már vár, dicsőségesen. 
 
Arany hárfát veszek ott kezembe, 
Új énekre vígan hangolom, 
Ezután már nem is lesz más dolgom, 
Mindörökké Őt magasztalom. 

Boros Gergely 

Manci néninek az utóbbi időben hangoztatott – fent idézett – mondata jut 
most az eszembe. Már nagyon régen vágyott abba a hajlékba, ami hite 
szerint, kegyelemből elkészíttetett a számára. Most már tudjuk, hogy a jó 
Isten nem felejtette itt. 

2002-ben ismertük meg közelebbről Manci nénit, mivel azt a szolgála-
tot kaptuk a gyülekezetben, hogy őt hozzuk-vigyük vasárnap délutánon-
ként és csütörtökönként az imaházba. Mindig csodáltuk azt az erőt, ami a 
nehéz járása ellenére segítette, hogy lehetőleg mindig részt vegyen a gyü-
lekezeti alkalmakon. Télen is – hóban, szélben, esőben – sem tudtuk lebe-
szélni arról, hogy ne jöjjön imaházba, mert baleset érheti. Bízott Isten se-
gítő szeretetében. „Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, 
amely meg nem inog, örökké megáll.” (Zsolt 125,1) 

Úgy két évvel ezelőtt már elég gyenge volt, egyre nehezebbé vált 
számára a közlekedés. Megbeszéltük vele és Marikával, hogy a csütörtöki 
napokat elhagyjuk. Ezt el is fogadta, de ennek ellenére, amikor vasárna-
ponként vittük haza, többször is megkérdezte: Ugye, Sanyikám, csütörtö-
kön is jöttök értem? Nehezen hitte el, hogy neki ez már nehéz feladat. 

Sokat beszélt az életéről, munkájáról, ifjúságáról és a gyülekezethez 
fűződő hűségéről. Ő volt a leghosszabb ideig a gyülekezet tagja. Beszélt 
az énekkarban végzett szolgálatáról, és a gyülekezeti szeretetvendégség-
ben való munkájáról, részvételéről is. Legnagyobb bánata az volt, hogy az 
énekkar nem szolgál vasárnap délután és nyáron. Mindig kérdezte: Hol 
vannak a fiatalok délután? 

Nagyon szerette az őt ápoló „Marikáját”. Mindig nagy tisztelettel em-
legette. Ezt Marika meg is érdemelte. 

Most, hogy már végképp eltávozott sorainkból, szeretettel gondolunk 
hitben eltöltött hosszú életére, valamint a gyülekezethez fűződő hűségére. 
Számunkra is példakép lehet. Ezzel a szép verssel búcsúzunk tőle. 

Ökrös Sándor és Margó
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

A szokásokhoz hűen ez év elején is megjelentetjük a 
gyülekezet nevesített szolgálataiban serénykedő testvé-
rek névsorát. Mellettük hálát adva Istennek, hogy van-
nak olyanok is, akik bár név szerint nincsenek feltüntet-
ve, de imáikkal támogatják a gyülekezetben folyó mun-
kát. Kérjük továbbra is Isten megújító áldását gyüleke-
zetünk életére, az irányvonalat, amely mentén haladva 
az Ő dicsőségére működhet a budai nyáj. 

„ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek 
akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. 
Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, 
és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszon-
zásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisz-
tusnak szolgáljatok tehát.” (Kol 3,22/b-24) 

Á. J. 

 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2009-ben 
 
Elöljáróság: 

– Ügyintéző 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, dr. Gulyás Csaba, 

Kiss Zoltán, Zsigovics Géza 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekezeti 

szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: Bartha 
Gábor, Csepei Géza, Kőszegi József presbiterek 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés: Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány Béla, 
Ádány Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kőszegi 
József, Nagy János, Nagy Péter 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, id. Boda Mihály, 
Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kiss Pál, Kőszegi Jó-
zsef, Nagy János, Nagy Péter, dr. Novák Péter, Zá-
kány Gábor, dr. Zákány Gábor, Zákány Zoltán, 
Zsigovics Géza 

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

Kiss Ágnes, (segítő: dr. Gulyás Csaba) 
– Kisiskolások: Gulyás Kinga, Nagy Jánosné 
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, alkalmilag: 
Bodó Dániel, Gulyás Zsombor 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Idősek szállítása: Ádány Ferenc, Czifranics Győző, 

Gulyás Jenő, Juhász Béla, Nagy Lajos 
– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: előké-

szítők: Ádány Ferencné, Kiss Ágnes, Kissné Kará-
csony Andrea, Lippai Gábor, Nagy Jánosné, 
Sztasákné Gulyás Boglárka 

6. Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) ifj. Ádány Béla, Bodó Dániel, Jenei Péter, 
Gulyás Zsombor, Tóth Péter, dr. Zákány Gábor 

7. Közbenjáró imacsoport 2.: Bencsikné Bódi Zsuzsa, 
Horpácsi Éva, Kálmán Imréné, Lukács Edit 

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

+esetileg mindazok, akik felvállalják mások lelki 
problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2009. 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, Kálmán Imréné, Kőszegi József, 
Nagy Viola, Lukács Edit, Simon Lászlóné, Tapasz-
tó Istvánné, Tóth Péter, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri 
Melinda, Uri Imre, Zákány Etelka, Zákány Gábor, 
dr. Zákány Gábor, Zákány Zoltán 

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

2009. évi segítők: ifj. Ádány Béla, Ádány Béláné, 
dr. Ádány Sándor, Ádány Szilvia, Boda Mihály és 
Ibolya, Boda Gábriel, Bodó Dániel, dr. Gulyás 
Csaba, Gulyásné Ádány Tímea, Gulyás Kinga, Gu-
lyás Zsombor, Jenei Péter, Juhász Béla, Kálmán 
Imréné, Kiss Pálné, Lippai Gábor, Lukács Edit, 
Nagy János, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Rück 
Sándor, Simon Dávid, Sonkoly Anna, Tarsolyné 
Sonkoly Eszter, Uri Imre, Uri Melinda, Uri Erika, 
Vadas Márta, Vartapetján Ákos, dr. Zákány Gábor, 
Zsigovics Géza és Virág 
 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: dr. Gulyás Csaba, 

Lukács Edit 
2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 

– karvezető: dr. Gulyás Csaba 



M A N N A   2010. január-február 

 10

– karvezető gyakornok: Boda Gábriel 
– szoprán: Balázs Enikő, Bencsikné Bódi Zsuzsa, 

Bódiné Mikes Judit, Kiss Ágnes, Mikes 
Benjáminné, Simon Lászlóné, Sztasák Mihályné, 
Zákányné Megyeri Eszter, Zákány-Stef Krisztina, 
Zsigovics Virág 

– alt: Ádány Szilvia, Gulyás Kinga, Kiss Pálné, 
Sztasákné Gulyás Boglárka, Zákány Etelka, Zákány 
Gáborné 

– tenor: Boda Gábriel, Csepei Géza, dr. Gulyás Csa-
ba, Tóth Péter, Zákány Gábor 

– basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás Zsom-
bor, Nagy János, ifj. Zákány Zoltán, Zákány Zsolt 

– alkalmankénti hangszeres kíséret: Ádány Rebeka, 
dr. Ádány Sándor, Ádány Szilvia 

3. Gyermekénekeltetés: (Almási Kornél, Almásiné 
Nemeshegyi Gyopár) Boda Gábriel + a gyerekek 

4. Délelőtti istentiszteleteken szolgáló énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 
dr. Ádány Sándor, dr. Gulyás Csaba, Nagy Péter, 
Uri Ildikó 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, 
Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– karbantartó: Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovics Gézáné 

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

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter, Gulyás 
Jenő 

5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 
– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsombor, dr. 

Zákány Gábor 
– hangfelvétel: Uri Erika, ifj. Ádány Béla 
– kazetta- és CD készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: Zsigovics Géza 
– istentiszteleti vetítés: Gulyás Zsombor, 
dr. Zákány Gábor 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Ádány Mihály, Gulyás Jenő, Zsigovics Gézáné 

– jegyző: Nagy János 
 
 

7. Sajtótevékenység: 
– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 

(Ökrös Sándor, Ökrös Sándorné) Lippai Gábor, 
Nagy János 

– gyülekezeti honlap: Gulyás Zsombor, dr. Zákány 
Gábor 

– gyülekezeti újság: 
szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Zsigovics Géza, 
Zsigovics Gézáné 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Sonkolyné Nagy Ágnes 

8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

– koordinátor: Nagy János 
10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 

Bartha Gábor, Kőszegi József, Kálmán Imréné, 
Kőszegi Józsefné, Magyar Sándor, Tarsolyné Son-
koly Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly An-
na, Sonkoly-Domby Annina 

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, Kamaraerdő: Ádány Béláné 
12. Dekoráció: 

– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2009. évben 
részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Bencsik István, Bencsikné Bódi 
Zsuzsa, Bodó Dániel, Gulyás Jenő, Jenei Péter, 
Kiss Pál, Kiss Pálné, Lukács Edit, Mikes 
Benjáminné, Novák Péterné, Pintér Tibor, Porkoláb 
Sándor, Rück Sándor, Sztasák Ferenc, Sztasák 
Mihályné, Uri Imre, Zákány Etelka, Zsigovics Gé-
za, Zsigovicsné Éva 

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 
évközben abbahagyták az adott szolgálatot, dőlt betűk-
kel pedig azoké, akik újonnan léptek arra a szolgálati 
területre, vagy újra bekapcsolódtak a munkába 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Nem érdemeink szerint 
 

Számomra mindig lelkiismereti válságot okoz, amikor 
valamilyen nehézséggel szembesülve elcsüggedek. 
Mindig úgy érzem, hogy az én nehézségeim sokkal, de 
sokkal kisebbek, mint sok millió emberé a földön. Isten 
annyi ajándékot adott már életemben, amelyekre nem 
megérdemelt jutalomként tekintek, hanem a kegyelem 
kiáradásaként. Úgyhogy nincs jogom elkeseredni. 

Mégis akadnak dolgok, amik elkeserítenek, nehéz-
séget okoznak, vagy fájnak. 

Így volt ez most januárban is. Második éve koptatom 
egy főiskola padjait. Már a bekerülésem is egy ajándék 
volt, miután felvettek két napig nem tértem magamhoz 
– legfőképpen a félelemtől, hogy hogyan fogom én ezt 
elvégezni, tanulni 20 év kihagyás, az otthon töltött évek 
behatárolt szellemi kihívásai után. Aztán nagy munká-
val, Isten segítségével elvégeztem az első évet. 

A mostani félévben szembesültünk egy olyan okta-
tóval, akinek híre, hát 
nem olyan volt, mint 
mondjuk Manci 
nénié. Nemcsak az 
elméletben, hanem a 
gyakorlatban is 
átéltük, hogy milyen 
az, ha egy tanár nem 
él, hanem visszaél a 
hatalmával. 

Az évfolyam nagy 
része – a felettünk 
járók élmény-
beszámolói alapján – 
rettegett ettől a 
vizsgától. Sajnos én 
is. A tanulnivaló is 
nehéz volt. Nemcsak a mennyisége miatt, hanem mert 
nagyrészt különböző oktatásszociológiai cikkek, tanul-
mányok tették ki, sok statisztikával, táblázattal. Nehéz 
volt nyomon követni, hogy kinek mi a véleménye arról, 
amiről ír, és főleg az volt a baj, hogy nagyon sokan vol-
tak, akiknek véleményük volt. 

Száz szónak is egy a vége, az előzetes hírek olyan 
pszichikai nyomással hatottak rám, hogy azt a hetet, 
amíg erre készültem, kis családom se nagyon kívánja 
vissza. Már vasárnap este felvilágosítottam őket, hogy a 
következő héten csak a legszükségesebb dolgokkal fog-
lalkozom. Mindenki hősiesen vállalta ezt a szereposz-
tást. („Életünket és vérünket a főiskoláért!”) Tehát azon 
kívül, hogy minden nap elmentem a gyerekekért, és ha 
kellett, vettem kenyeret meg tejet, mással nem foglal-
koztam. Csak a tanulnivalóval. Tudtam persze, hogy 
nem éri meg, mégis a kényszer, az kényszer. 

A héten többször beszéltem és leveleztem sorstársa-
immal, akik hasonló körülmények között készültek a 
vizsgára. Sőt! Sokan munka és család mellett, tehát még 
nehezebben mint én. Ezért is szégyelltem magam. Én 
jobb helyzetben vagyok, mégis ilyen állapotban va-
gyok. A hét közepe felé eljutottam odáig, hogy amikor 
a gyerekekért mentem be kocsival, végigsírtam a 20 
perces utat. Tudtam, hogy nem helyes ez, mert végül is 
nem a halálra készülök. 

Közben szellemi vonalon is folyt a csörte. Sokévnyi 
tapasztalat után sem tudtam elhinni, hogy Isten szeret 
annyira, hogy ebből a helyzetből is ki tudjon hozni. Úgy 
éreztem, hogy nem kérhetek ilyet Tőle, olyan sokszor 
megsegített, én mégsem tudok abszolút példamutató hí-
vő lenni. Nem érdemlem meg, hogy segítsen nekem! 
Nem arra gondoltam, hogy nincs olyan dolog, amiért 
megérdemelném, hanem alaphelyzetből, mint ember, 

nem érdemlem meg a 
szeretetét. Hála Neki, 
hogy addig már nem 
jutottam el, hogy ha nem 
érdemlem meg, akkor 
minek tanulok. Az én 
részemet, amennyire 
erőmből telt, odatettem. 
De közben az is bántott, 
hogy az előző vizsgákra 
nem tudtam teljes 
odaszánással tanulni, nem 
volt tiszta a lelkiismere-
tem. 

Talán onnan változott 
egy kicsit a helyzet, hogy 
(szintén autóvezetés 
közben) a készüléssel 

kapcsolatban elhatározásra jutottam magammal. Az 
előttünk vizsgázók elmondása szerint, a tanár megkér-
dezte, hogy melyik téma volt szimpatikus nekik, és ar-
ról beszéltek bővebben. Persze a többi 17-be is szúró-
próbaszerűen belekérdezett. 

Így elhatároztam, hogy én is kiválasztok négyet, 
azokat alaposabban megtanulom, a többit meg ameny-
nyire 42 éves beszűkült tudatom engedi. A többit Isten-
re bíztam. És egy halvány fogadalmat is tettem, hogy 
megírom ezt a bizonyságtételt. 

Eljött a nagy nap. Kilenc évvel ezelőtt ezen a napon 
éppen Zsófival vajúdtam, és szent meggyőződésem 
volt, hogy ez a vizsga nehezebb lesz, mint akkor a szü-
lés volt. Ráadásul a sátán nem lenne az, aki, ha nem 
terhelné az embert még ilyenkor is apró dolgokkal. Be-
riasztóztam, bezártam magam mögött az ajtót, már 
majdnem beültem a kocsiba, amikor észrevettem, hogy 
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Fontos üzenet 
 

Még azt hadd mondjam el neked, 
– akárki légy is, aki olvasod – 
hogy Isten akkor is szeret, 
ha nem hiszed el, 
vagy nem akarod. 

Lukátsi Vilma 

a házban felejtettem valamit. Indulok vissza, és máris 
jön a kísértő egy babonával (amikkel mindig tudatosan 
nem szoktam törődni), hogy nem lesz szerencséd, ha 
visszamész. Hát, azért is visszamentem! Ha ilyen dol-
gokon múlna az életünk, akkor eláshatnánk magunkat. 

Beérve a főiskolára a vizsgaterem felé haladva, be-
pillantottam az egyik ablakon, és megláttam Évát, 
ahogy a pszichológia vizsgájára készül. Hiába integet-
tem neki, nem vett észre. De ahogy továbbmentem, fel-
röppentettem egy rövid imát, 
hogy segítse meg az Úr Jézus. 
A vizsgája után találkoztunk, és 
beszéltünk pár szót. Ez is egy 
ajándék volt. Két hitben testvér 
egyazon napon, egy időben van 
egy helyen, és tudnak 
egymásért közbenjárni. 

Az előttem vizsgázó kedves 
évfolyamtársam sajnos sírva 
jött ki, mert nem olyan jegyet 
kapott, amire számított. Így kerültem én sorra. 

Kezdődött azzal, hogy a tanár úr éppen telefonált, 
majd bejött egy másik tanár, hogy ő oda van kiírva 
vizsgára. Ezen kis intermezzo után kezdtünk bele a lé-
nyegbe. Majdnem megesketett, hogy a kötelező iroda-
lomból mindent elolvastam-e. Tiszta szívvel mondhat-
tam, hogy igen, elolvastam. Megnézte az évközi dolgo-
zatomat, amiben voltak hiányosságaim, ezekből most 
fel is készültem rendesen, de Isten elfedte a szeme elől 
a hiányjelet. Belekezdhettem a választott témáimba, 
amikbe többször belekérdezett, majd ugrált a többi tétel 
között – mit mondott erről X, na és Y arról? (Ez a hall-
gató „halála”.) Mégis a hebegéseim dacára jó érdem-
jeggyel bocsátott el. Nem hittem a fülemnek, amikor 
megmondta, hogy hányast ad. 

Kimentem, értesítettem az értem buzgón imádkozó-
kat. Felszabadultam a nyomás alól, de azt is bevallom, 

hogy annak jobban tudtam örülni, hogy Balázs és Zsófi 
épségben hazaértek az iskolából. Ilyenkor el kell gyalo-
golniuk az iskolától a Kelenföldi pályaudvarra a távol-
sági buszhoz, majd Érden a buszmegállótól 1 km-t ha-
záig, esetleges kóbor kutyás találkozásokkal számolva. 
Mondtam is Zsófinak a telefonba, hogy fogadja el tőlem 
a mai osztályzatomat szülinapi ajándékul. 

A jó Atya megkönyörült rajtam. 
Teljes szívvel vallhatom ezt az igét: „Nem vétkeink 

szerint bánik velünk, nem bűneink 
szerint fizet nekünk. Mert amilyen 
magasan van az ég a föld fölött, 
olyan nagy a szeretete az istenfélők 
iránt.”(Zsolt 103,10) 

Azt még nem tudom, hogy mikor 
jutok el oda, hogy szívem minden 
egyes kis sejtje át legyen itatva Isten 
iránti bizalommal, és hogy soha ne 
legyen bennem kétségeskedés. 

Talán kicsit rendhagyó volt így ez a bizonyságtétel, 
és a vegytiszta „bezzeg” keresztyének felháborodva ol-
vassák. Csakhogy én nem hiszek az ilyen hívők létezé-
sében. Azokéban viszont igen, akik bár szeretnék, hogy 
minden fekete és fehér legyen, mégis tudják, hogy a vi-
lág nem így működik. Még a keresztyének világa sem. 

Remélem, hogy kicsiny küszködésem, és félelmeim 
leírása nem kárhoztató érzelmeket keltett, hanem a rá-
ismerést saját magunkra, arra bíztatva mindenkit, hogy 
mindig, minden helyzetben csakis Istentől várhatunk 
megoldást. Vigyázzunk arra a helyreállított ősbizalom-
ra, amiben megtérésünkkor részesültünk! 

Ha ez az írás csak egy testvérnek is épülésére szol-
gált, akkor már nem volt hiábavaló belefogni. 

 
 

Ádány Judit 

 
 
 

Énrám is! 
 

Az élet megszokott ritmusát  
veri a szív, 
Bennem mégis valami 
nagy tettekre hív. 
Lélek hangja szól kedvesen, 
Eltékozolt időddel, mondd, mi legyen? 
 
Szolgálj uradnak csendesen, hogy 
abból másoknak öröme legyen! 
A lüktetés egy pillanatra megáll, 
Lelkem felsóhajtva hozzád száll, 
Haszontalan szolgád erre képtelen, 
Hogy mások számára áldás legyen. 
 

Vagy mégis!…azért hullott Jézus vére, 
Bűneim letehessem a kereszt tövére, 
Büntetés nélkül jöhetek elébe, 
Hála Uram,hogy nem vagyok elitélve. 
 
Nem kell már takargatnom bűnömet, 
Felszámolva minden hitetlenségemet, 
Térdeimen hálatelten törlöm könnyemet. 
Jézus jóvátette hűtlenségemet, 
 

Hadd legyen éltem legnagyobb  
áldozata, 
Teljesedjék bennem Isten akarata. 
Énrám is  szálljon a Lélek  
áradata, 
Ahogy az Isten embere,  
Elizeus kapta. 
 

(2Királyok 2:9) 
 
 

Rück Sándor  
Budapest,1976. január 27. 
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VENDÉGSÉGBEN 
 
 

Képek a Baptista Szeretetszolgálat életéből 
 
János bácsi története 
Az Utcafront vezetője, Miletics Marcell néhány napja a 
Népligetben kerékpározott, amikor meglátott egy esz-
méletlenül fekvő hajléktalant a földön. Segíteni próbált, 
s mivel látta, hogy komolyabb segítségre lesz szükség, 
telefonon hívta a Menhely Alapítvány krízisszámát. Fél 
órán belül a helyszínre érkezett a krízisellátásban ügye-
letes csapat. Mivel épp a Baptista Szeretetszolgálat Ut-
cafrontja volt ügyeletben, saját munkatársai szálltak ki 
az autóból. A hajléktalant bevitték, ellátták és ott is ma-
radhatott a Szeretetszolgálat Bánya utcai hajléktalan-
szállóján. Az elmúlt napokban megerősödött, össze-
szedte magát. S ma megállt Marcell előtt, és azt mond-
ta: „Köszönöm Marcell úr, amit értem tettek. Köszö-
nöm, hogy megmentették az életemet.” 

János bácsi a lakásmaffia áldozataként egy hónapja 
került az utcára. Ezt megelőzően volt lakása, rendezett 
körülmények között élt, így semmi tapasztalata nem 
volt a hajléktalanok 
kegyetlen életéről. 
Gyakorlatilag nulla százalék 
volt a túlélési esélye. Ha 
egy órát fekszik még a 
Népligetben, ott halt volna 
meg. A segítség a legjobb 
pillanatban érkezett… 
 
Hajléktalanok a 
luxusszállodában 
A budapesti ötcsillagos Ho-
tel Le Meridien december 
elején hetven hajléktalan 
embert látott vendégül a 
Baptista Szeretetszolgálat 
szállójáról egy ünnepi 
vacsorán. Fotós munkatársunk mesélt a nem mindenna-
pi eseményről: – A Le Meridien éttermébe érkező haj-
léktalanok különböző háttérből jöttek és különféle mó-
don reagáltak a szokatlan helyzetre. A szálloda igazga-
tója és személyzete előkelő vendégekhez illő fogadta-
tásban részesítette őket. Lesegítették róluk a kabátokat, 
a londinerek csillogó kocsikkal vitték el a szakadt háti-
zsákokat, nylon szatyrokat. Voltak, akik rendezetten, 
legszebb ruhájukban érkeztek, s látszott rajtuk, hogy az 
este minden percét élvezik. Egyikük úriember módjára 
ült a gyönyörűen megterített asztalnál, mindennek meg-
adta a módját, hosszasan társalgott a pincérrel a külön-
böző fogásokról. Egy édesapa tinédzser lányát is magá-
val hozta, együtt élvezték a nagyszerű lehetőséget. Volt, 
aki nem tudott mit kezdeni a helyzettel. Amikor a pin-
cérek kihozták a levest, egy férfi csak a tányér fölé ha-
jolt és gondolkodva nézte, nézte az ételt. Bele se kós-

tolt. A pincér érintetlenül vitte vissza a tányért. A má-
sodik fogásból is csak hosszú percek múlva evett, akkor 
is csak keveset. Vajon miért jött el? Ennyire sokkolta a 
különleges ételek látványa? Vagy miféle teher nyo-
maszthatta? Úgy szerettem volna megtudni, és segíteni 
neki! A legnyitottabb talán egy fiatal punkokból álló 
színes csapat volt. Közvetlenek és vidámak voltak, él-
mény volt az asztaluknál időzni. A pincérek kitüntetett 
figyelemben részesítették a nem mindennapi vendége-
ket. Úgy szolgálták ki őket, mintha a francia nagyköve-
tet látnák vendégül. Egy dolgot megtanultam ezen az 
esten: a számunkra elkészített ajándékot hálás szívvel 
elfogadni a legszebb dolog a világon. Boldoggá tesszük 
az ajándékozót, és a saját lelkünket is! Mert Isten szere-
tete nyilvánul meg karácsonykor: a megközelíthetetlen 
világosságból elküldte Jézus Krisztust, hogy aki hittel 
elfogadja őt, örök élete legyen! 

Ez a legszebb ajándék a világon! 
 

Szemüveg, 
rászorulóknak 

Igen drága mulatság 
manapság egy jó 
szemüveg, amiből a 

társadalombiztosítás 
gyakorlatilag semmit 
nem térít. 
Adományként kaptak 
a rászorultak 
lehetőséget. A tavaly 
hatvanéves Ofotért 
optikai cég 
országszerte kétezer 
rászorultnak juttatott 
szemüveg utalványt, 

14 millió forint értékben. A rászorultak kiválasztásához 
és az utalványok kiosztásához két karitatív szervezet – a 
Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat – segítségét kérték. Az utalványok egyenként 
hétezer forintot érnek, s emellé ingyenes orvos vizsgá-
latot kapnak az ország mintegy hetven üzletébe betérő 
utalvány-tulajdonosok. Ennyiért megbízható szemüve-
get kapnak, miután választottak a százféle keretből. De-
cember 6-án, vasárnap az országban vidéken hét üzlet 
és Budapesten az összes üzlet nyitva volt, hogy fogadja 
a rászorulókat. Az adományozónak garancia volt a két 
nagy tekintélyű karitatív szervezet együttműködése, 
amelyek jól ismerik a megsegítendő rétegeket, szemé-
lyeket. 
 

Összeállította: Kolozs Nagy János 
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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 és Zsófia, Boda Péter, Egyed-
Kiss Dániel és Márk, Gulyás Johanna, Kiss Anna, 
Máté és Zoltán, Sztasák Ábel, Janka és Zsófia, 
Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Az új esztendőben is számítok arra, hogy bibliai tu-
dásotok tovább gyarapszik, és még ügyesebben oldjátok 
meg a feladványokat. 

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

Megfejtéseiteket február 28-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

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

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Ez a kép évekkel ezelőtt 
szerepelt már itt. 

Most azért került újra ide, 
mert mostanában a bibliakö-
rön az Apostolok cselekede-
teiről tanultok. 

Erről a történetről már biz-
tos, hogy hallottatok. 

Péter és János a templom 
előtt alamizsnát kéregető, 
születése óta sánta embert 
az Úr Jézus nevében meg-
gyógyította. 

Színezzétek ki a képet, majd 
anyuék segítségével írjátok 
ide az üres helyre azt, hogy 
hogyan hívták azt a helyet, 
ahol ez az ember üldögélt. 

Végül a kivágott képet (a 
neveteket is ráírva) dobjátok 
be a szokásos dobozba. 

 

 

 

………………………….. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetek a bibliakörön elhangzottak alapján készült. Mostanában tanultatok Jézusról mint Úrról. Ebben 
a betűrácsban kell megkeresnetek azokat a szavakat, amelyeken uralkodott az Úr Jézus. A jó megfejtéshez még 
hozzátartozik az is, hogy megkeressétek Jézus nevét is. A megtalált szavak (6+1) betűmezőit (szavanként) színez-
zétek más-más színűre. Aki még igehelyet is ír, hogy a Bibliában hol találhatók ezek a történetek, az külön juta-
lomban részesül. Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A 
neveteket se felejtsétek el ráírni! 

 

B Y H A S J A E S N

Ű Q V Ó K E N Y É R

N W D Ú B N D E B J

U D E Ű F W S Z É L

O É N I G S A Q B Ű

N M O H T Ú J X V Á

É O P A X É É J F A

Á N Ő L E I Z G R V

Z O É Á K P U T E Í

Ő K Ő L L É S R A Z
 

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Most az úgynevezett kulcs- vagy kezdőbetűs rejtvényekkel találkozhattok az alábbiakban. A megadott kezdőbetűk-
kel kell a felsorolt meghatározásokhoz a Bibliában található, megfelelő párokat találnotok. Egy példa segítségnek: 
ha a kulcsbetű: E, a meghatározás pedig ez: egy királyné, akkor a jó megoldás: Eszter. 
Ha mindegyik mellé sikerült egy odavaló párt találnotok, akkor vágjátok ki a rejtvényt, majd írjátok rá a neveteket, 
és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
Kezdőbetű: B 

1. Jákob egyik fia: ……………………………… 
2. Híres város a Bibliából: ……………………… 
3. Egy bálványisten: ……………………………. 
4. Egy tanítvány a 12-ből: ………………………. 
5. Egy élelmiszer (példázatok): ………………… 
6. Pál egyik munkatársa: ………………………... 
7. Jób egyik barátja: ……………………………... 

Kezdőbetű: G 
1. Egy angyal: ………………………………….. 
2. Ide is írt levelet Pál: …………………………. 
3. Szodoma párja: ……………………………… 
4. Egy ország: ………………………………….. 
5. Izráel egyik bírája: …………………………... 
6. Egy tó a Bibliából: …………………………... 
7. Elizeus szolgája: ……………………………... 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 
(utólag) 

januárban 
született 

testvéreinket! 

Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Kiss Gyula (jan. 5.) 
Tokaji István (jan. 20.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 
Tóthné Jusztin Anikó (jan. 30.) 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, 
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róm 8,28) 
 
Sokszor emberi gondolkodásunkkal próbáljuk megérteni azt, amit nem lehet 
felfogni emberi határainkon belül. Isten látása más, átlátja egész életünket, 
ezért kell átadni magunkat az Ő szeretetének, Ő nem hibázik. Ő úgy vezet tite-
ket, hogy minden javatokra legyen. Az Úr szeretetéből van, hogy elhívott tite-
ket és formálja értelmeteket, hogy egyre jobban lássátok meg az Ő bölcsessé-
gét, és egyre nagyobb legyen bennetek a mennyei Atya iránti szeretet és biza-
lom. Ne ijedjetek meg, ha valamiben kiigazít, mert az is szeretetből van. Ne fe-
lejtsétek el, hogy az Úr szeret titeket, ti szeretitek az Urat! Nem kell bizonyta-
lankodnotok az Úr szeretete felől, mert számos jelét adta annak, hogy örökké-
való az Ő szeretete és hűsége, adjatok hálát, hogy ilyen Istenetek van! 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 

testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Boda Gábriel (febr. 3.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
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.) 

„Mert aki meg akarja menteni az ő életét, az elveszti, 
aki pedig elveszti az életét énérettem és az evangéliu-
mért, megmenti azt.” (Márk 8,35) 
 
Ha azt akarjuk megtartani, ami a földi életünkkel kapcso-
latos, azt le kell tennünk az Úr előtt. Azt kell tennünk, 
ami az Úr előtt kedves, az Ő akaratát cselekedni. 

Az Úr forrásai fakadjanak fel bennetek, így az Ő ereje 
által újuljon meg belső emberetek napról-napra, nem 
nézve a külső ember gyengülését. (2Kor 4,16) Mi a fon-
tos számotokra, a látható, vagy a láthatatlan? Együtt fel-
épülni Isten hajlékává a Szentlélek által. Akárhogy nem 
lehet építkezni. Ahogy az Úr építi a házat, az lesz mara-
dandó. igyekezzetek elnyerni egy olyan látásmódot, ami 
nem téveszti el a célt! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), törek-
vők alkalma, gyerekeknek 
bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján, a dél-
előtti istentisztelet után Közösségi 
Vasárnap: kávé, tea, sütemény és 
lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján a dél-
utáni istentiszteletet a Kamaraerdei 
Idősek Otthonában tartjuk. 

 

Február 28-án, 17 órakor fiataljaink 
szervezésében újra imanap lesz. 
Minden testvért szeretettel várnak! 
 
Terveink szerint április 4-én, Húsvét 
vasárnap délelőtt, bemerítést tartunk. 
„Ma, ha az Ő szavát halljátok…” 
(Zsid 3,15) 
 

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

 

„Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vá-
gyakozom! Utánad szomjazik lelkem, 
utánad sóvárog testem, mint kiszik-
kadt, kopár, víztelen föld. Így nézek 
rád a szentélyben, hogy lássam ha-
talmadat és dicsőségedet. Mert szere-
teted az életnél is jobb, ajkam téged 
dicsőit” (Zsolt 63,2-4) 

Vers 

Egy csipet só 
 

Egy csipet só szeretnék lenni, 
nem asztaldísz a sótartóban, 
hanem ott, ahol szükség van rá, 
egy kicsivel több íz 
a szóban. 

Lukátsi Vilma 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: több szerzőtől 

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


