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„Lélekben és igazságban” 
 
…amikor nem történik semmi, 
nem fordul jóra, ami bántott, 
külső hatás nem gyúr számomra 
az ellenségből jóbarátot; 
ami beállt fenyegetően 
a belső béke folyamába, 
ott marad – mintegy botránykőnek, 
s a gondolatok torlódása 
mégis 
 egyszerre csak megszűnt, 
akkor … Valaki utat vágott, 
ahol az indulatok elfolytak, 
az ellenségből jóbarátot 
mutatott egy másfajta látás: 
szemem helyett – Krisztus szeméből, 
hogy végül semmi sem maradt meg 
a békét fenyegető rémből… 
 
Amikor nem történik semmi, 
akkor történik valóságban 
az a csoda, amit remélünk 
„LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN” 

Lukátsi Vilma  
 

„Ó, jöjj, te égi Harmat!” 
 
Egy elgondolkodtató hír a napi sajtóból: A közmondás 
szerint a májusi eső aranyat ér. Idén májusban azonban 
hazánkban annyi csapadék hullott, amire már azt kell 
mondanunk, a jóból is megárt a sok! A heves esőzések 
következtében nagy károkat okozó, súlyos árvízi és belvizi 
helyzet alakult ki. Egy érdekes adat: május 1–31-ig a leg-
több csapadék – 300 mm – Szentlélek nevű községben hul-
lott, ahol egyébként más években 60 mm az átlagos meny-
nyiség. 

* 
PÜNKÖSD UTÁN másfél hónappal van-e értelme ún. 
pünkösdi vezércikket írni, nem tűnik-e kissé megkésettnek 
ezzel a témával foglalkozni? Szerkesztői szempontból va-
lóban „utánlövés”, az újszövetségi gyülekezet számára 
azonban e kétezer éve történt esemény tartalma miatt ál-
landó aktualitást hordoz, kimeríthetetlen gazdagságot rejt 
magában. Szemezgessünk ezekből a drága kincsekből! 

Szentlélekbe merítés 
Amikor mennybemenetele előtt az Úr Jézus együtt volt ta-
nítványaival, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Je-
ruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amely-

ről hallottátok tőlem, hogy János vízzel merített be, ti pe-
dig nemsokára Szentlélekbe meríttettek be.” (ApCsel 1,4) 
Első Pünkösd alkalmával ez meg is történt, és a mennyei 
Atya kitöltötte Szentlelkét a tanítványokra csodás jelek – a 
hely megrendült, zúgó szél zendült, kettős tüzes nyelvek 
lebegtek az apostolok feje fölött, mindenki a maga nyel-
vén hallotta a bizonyságtételt – kíséretében. Ezt követően 
Péter prédikációjára háromezren tértek meg, merítkeztek 
be – és létrejött az újszövetségi gyülekezet. A Szentlélek-
be merítés azóta is megtörténik minden megtért hívő em-
ber újjászületése pillanatában – nem „második áldás”-
ként, amelyet a nyelveken szólás hitelesít, hanem Isten 
gyermekeinek és örököseinek jogán. 

Létrejött Krisztus teste 
Az előbbi gondolathoz szorosan kapcsolódik, hogy a Pün-
kösdkor létrejött Gyülekezet az Atya jobbján ülő Krisztus 
látható, földi teste. Ő a mi Fejünk, mi pedig az Ő testének 
tagjai vagyunk. „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan 
egy testté meríttettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár 
rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel 
itattattunk meg.” (1Kor 12,13) A Szentlélek ma is minden 



M A N N A   2010. június – július 

 2

egyes megtért, újjászületett embert beilleszt az Ő testébe 
tervének megfelelően. Kérdés: tétlen, lusta vagy aktív, 
hasznos tagja vagy Krisztus testének, a gyülekezetnek? Ne 
nyugodj addig, míg meg nem találtad a helyedet a közös-
ségben! 

Az idézett igevers második fele azt a képet idézi fel, 
amikor egy edénybe folyadékot töltenek. Ó, milyen sok 
ember élete során elképesztő mennyiségű szeszes italt 
„tölt” magába! A statisztikai adatok szerint hazánkban 
több mint egymillió ember vergődik az alkohol rabságá-
ban. E káros szenvedély ismeretében figyelmeztet az ige: 
„Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, 
hanem teljetek meg Lélekkel!” (Ef 5,18) Erre a Szentlélek-
kel való beteljesedésre újra és újra szükségünk van, mert 
nélküle szárazzá, örömtelenné, sivárrá válik hívő életünk, 
ővele viszont felüdül a szívünk, örömteljessé válnak min-
dennapjaink. 

Erőt és bátorságot ad 
A tanítványok azt várták a feltámadt Úr Jézustól, hogy fel-
állítja a királyságot Izráelben, és nekik is részt ad a hata-
lomból. Ő ennek megvalósítását a távoli jövőbe utalja és 
így szól: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeá-
ban és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 
(ApCsel 1,8). Pünkösdkor az addig félénkszívű, zárt ajtók 
mögött megbújó tanítványokat a Szentlélek erővel töltötte 
be, és bátorsággal hirdették mindenkinek az evangéliumot. 
Attól kezdve tanúi, majd végül vértanúi lettek Jézus Krisz-
tusnak az evangélium mind máig tartó diadalmenetében. A 
„nagy misszióparancs” ma is érvényben van, reánk is vo-
natkozik: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20) Az Ő 
ereje és hatalma nélkül csak a múltból megélni próbáló ba-
ráti társasággá válunk, de ha Ővele indulunk küldetésünk 
betöltésére, mindvégig velünk lesz Lelke által! 

Ajándékok és gyümölcs 
A Szentlélek minden megtért hívő embernek újjászületése 
pillanatában kegyelmi ajándékot (kariszma) ad. Az aján-
dék szóból következik, hogy Ő annak adja, akinek akarja, 
és azt az ajándékot, amelyre a gyülekezetnek szüksége 
van. Mert a karizmák haszonra adatnak, nem a magunk 
építésére. Visszakanyarodva az előbb említett test-
hasonlatra, a gyülekezet tagjai a Krisztus-test tagjaiként a 
kegyelmi ajándékokat mint szerszámokat használva tudják 
a gyülekezet építését elősegíteni. (Néhány karizma-lista: 
1Kor 12 és 14; Ef 4,11–16; Róm 12,6–8; 1Pt 4,10–11). 
Egyetlen hívő ember sem kapja meg a karizmák összessé-
gét, ugyanakkor nincs olyan lelki ajándék, amely csalha-
tatlan hitelesítője lenne a Szentlélekkel való beteljesedés-
nek. Úgy látjuk az igéből, és úgy tapasztaljuk a gyakorlat-
ban, hogy a bemerítés után és a szolgálatra való kirende-
léskor elmondott kézrátételes imádságnak fontos szerepe 
van a karizmák elnyerésében, de felgerjesztésében és 

használatában komoly egyéni felelősség terhel 
valamennyiünket. (Lásd 1Tim 4,14!).  

Akik a Lélek szerint járnak azoknak az életében megte-
rem a Lélek gyümölcse. Így egyes számban, bár kilenc fo-
galmat sorol fel az ige (Gal 5,22). Összetartoznak, mint 
szőlőszemek a szőlőfürtben. Könnyű belátni, hogy nincs 
lehetőség válogatni, melyiket engedem megteremni; ha 
csak egy hiányzik, kérdésessé válik az összes többi; kérdé-
sessé válik hívőségem, Krisztus által elrejtett életem az Is-
tenben! (lásd Megváltónknak az igazi szőlőtőről és szőlő-
vesszőről szóló metaforáját! – Jn 15,1–8). Jaj nekünk, ha a 
mennyei szőlősgazda csupán leveleket talál életünk fáján! 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy minden kegyelmi 
ajándéknál, és minden „gyümölcsszemnél” fontosabb a 
szeretet, mert soha el nem múlik. Erre tanít minket Pál 
apostol az 1Korinthus 13. részében, a „szeretet himnuszá-
ban”! 

Pecsét, zálog és első zsenge 
Minden hivatalos dokumentum csak akkor hiteles, ha pe-
cséttel látták el. Mi is csak akkor lehetünk hiteles hívők, 
ha Isten elpecsételt minket az Ő Lelkével, és jelenléte lát-
hatóvá válik megnyilvánulásainkon. Még ma szerezd meg 
ezt a pecsétet! (Ef 1,13–14)  

Napjainkban is ismert a zálog fogalma, amely igei vo-
natkozásban a mi mennyei örökségünkre vonatkozó előle-
get jelenti. A zálogkiváltás – hitünk szerint – az elragadta-
tás pillanatában valósul meg, amikor Jézus Krisztus eljön 
az Ő mennyasszonyi gyülekezetéért. Akiben megtalálja a 
Lélek zálogát, az megkapja a neki félretett örökséget. 
Gondosan őrizzük meg szívünkben ezt a zálogot, hogy 
mienk lehessen a mennyei rész! (1Kor 1,21) 

Bár csodálatos kiváltságokkal jár a Szentlélek bennünk 
lakozása, mégis csupán első zsenge a még reánk váró di-
csőséges teljességhez képest. Lelkünk megváltottságának 
sok áldását élvezhetjük, de a test fáradtsága, betegsége, kí-
sérthetősége, gyarlósága sokszor lehúz minket. Ezért „mi 
magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, tes-
tünk megváltására.” (Róm 8,23). Ez Jézus Krisztus vissza-
jövetelekor teljesedik be. 

Égi Harmat 
Izráel népe – mivel száraz, félsivatagos területen élt – 
nagyra nagyra a hajnalonként jelentkező harmatot, s úgy 
vette, mint Isten áldásának kiáradását. Dávid a 133. zsol-
tárban a testvérek egyetértésben való élését többek között 
a Hermon harmatjához hasonlítja, amely leszáll a Sion he-
gyére – meglátása szerint: „Csak oda küld az Úr áldást és 
életet mindenkor.” Ugyanezt mondhatjuk el a Szentlélek 
vonatkozásában: csak ha betölthet minket – újra és újra – 
várhatunk áldást és gyümölcsöző életet egyéni, családi és 
gyülekezeti életünkben. Énekeljük hát ezt az imádságot 
őszinte szívvel: 
„Ó, jöjj, Te égi Harmat, hasd át a lelkemet! / Ó, jöjj, és 
szenteld, áldjad a jámbor híveket! / Add szent erőd, mely 
éltet, mert már elfáradtunk. / Ó, öntözd meg a lelket, feljő 
a tavaszunk.” 
(Bapt. gyül. énekeskönyv 164. ének 1. verse) 

Kolozs Nagy János 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Anyák napja 
 
Május első vasárnapjának délutáni istentiszteletén a gyülekezet gyermekei köszöntötték édesanyjukat. A három 
bibliaköri csoport szereplése közben a gyerekkórustól hallhattunk szép köszöntő énekeket. 
 

 
VELÜNK TÖRTÉNT 

 

 

Kedves alkalmon vehetett részt a gyüle-
kezet május 8-án, szombaton a 
Szigetszentmiklósi Gyülekezetben. 

Ezen a napon fogadott sírig tartó hűsé-
get egymásnak ifj. Zákány Gábor és Lu-
kács Larina. 

Az ünnepi istentisztelet levezetője a 
menyasszony édesapja, a helyi gyülekezet 
lelkipásztora, Lukács Tamás testvér volt. 

Isten üzenetét, az ifjú párnak szóló jó 
tanácsokkal Mike Sámuel kecskeméti lel-
kipásztor testvér tolmácsolta. 

Ezzel a verssel kívánunk Istenben el-
rejtett, boldog házasságot kedves testvére-
inknek! 

Hárman 
 

Nem kell elhinnünk, tapasztaltuk: 
„nem jó az embernek egyedül”! 
Simogat minket ez a mondat, 
ha szívünk húrja hegedül, 
jó elmerülni önfeledten 
a másik szempár tükrében, 
ketten – már egyet gondolva, 
bármilyen úton, kéz a kézben… 
 
Ennél már csak az igazabb, 
ha hárman vagytok úgy, 
mint ketten: 
ha nemcsak vendégetek Jézus, 
hanem Ő minden mindenekben! 
 

Lukátsi Vilma
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
90. születésnapját ünnepelte tavasszal Tapasztó Istvánné, Teri néni, aki a gyülekezet kamaraerdei missziójának el-
ső gyümölcse. Az idősek otthonában fordult újra Isten felé, hitét a bemerítkezéssel megpecsételve lett gyülekezetünk 
tagja. Most lassan búcsúzik tőlünk, hiszen Gödöllőre készül, az ottani idősek otthonába és az ottani gyülekezetbe. 
Az alábbiakban testvérünk eddigi hosszú életének eseményeibe tekinthetünk bele. 
 

 

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

Leánykori nevem Szabó 
Terézia. Szolgaegyházán (ne-
ve Szabadegyháza 1948 óta) 
születtem római katolikus 
családban, 1920. április 3-án. 
Édesapám Szabó Károly, 

édesanyám Takács Mária. Édesapám napszámos volt. 
Alig múltam egy éves, amikor édesanyám meghalt, 
hárman maradtunk árván. Édesapám nagyon jó anyát 
hozott nekünk, aki egy 19 éves árva leány volt. Neki is 
született négy gyermeke. Így heten voltunk testvérek. 
Ma már csak ketten élünk. 

– Járt-e a család templomba? Hallott-e Istenről 
gyermekkorában? Kapott-e otthon vallásos nevelést? 

Otthon nem kaptam vallási felvilágosítást, csak az 
iskolában. Sokat jártam a katolikus templomba, mivel 
kötelező volt. Szüleim ritkán látogatták a templomot, 
mert elfoglalt emberek voltak. 

– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát 
tanult? Milyen munkahelyen dolgozott? 

Iskolaéveimet Szolgaegyházán töltöttem. Öt osztály 
elemit végeztem, mert korán be kellett állnom a mező-
gazdasági munkába a család érdekében. Az iskolában 
végig kitűnő tanuló voltam, sőt öt úri gyereket tanítot-
tam. Szakmát nem tanultam, mert nem volt rá mód. 
Nyolc éves koromtól kezdve márciustól novemberig a 
mezőgazdaságban dolgoztam, télen pedig 13 éves ko-
romtól Budapesten szolgáltam úri családoknál, a nyári 
időszakban pedig ismét haza kellett mennem a mező-
gazdaságba. Amikor 18 éves lettem, az édesanyám só-
gora, aki villamosvezető volt, rábeszélt, hogy menjek el 
kalauznak. Így dolgoztam kalauzként 1938-tól mindad-
dig, amíg be nem vezették a kalauz nélküli járatokat 
Budapesten. 

– Mikor és hogyan találtak egymásra a férjével? 
1940-től gyűrűs menyasszonya voltam Geisz Dáni-

elnek, akit elvittek a háborúba. Nem tért vissza, eltűnt-
nek nyilvánították. Én vártam vissza, bíztam a jó Isten-
ben, hogy a vőlegényem előkerül. De nem jött… A fér-
jemmel 1946 nyarán ismerkedtem meg. A Nagyvárad 
téri villamosmegállóban felszállt három katona, eljöttek 
a végállomásig. Akkor még nem beszélgettünk. Egy al-
kalommal szabadnapos voltam és a Keleti pályaudvar 
előtt vártam a villamosra, hogy kimenjek a kocsiszínbe. 
Ekkor valaki meghúzta a hajamat. Hátranéztem, nem 

tudtam, ki volt, mert magas emberek álltak mögöttem. 
Aztán odatettem a kezemet, hogy ha odaér, elkapom. 
Hát akkor kaptam el Pista kezét. Egy fél kg-os kenyér 
volt a hónom alatt, és azzal szólított meg, hogy kalauz 
néni, legyen szíves, adjon nekem egy kis kenyeret, mert 
éhes vagyok. Én azt válaszoltam neki, hogy vegyen 
magának, ha éhes. Mindig véletlenül találkoztunk. 
Harmadszor is szabadnapos voltam, és akkor elhívott, 
hogy menjek el vele, be akar mutatni az édesanyjának, 
aki itt lakik Budán, a szülei az Auguszt Cukrászda ker-
tészei voltak. Az édesanyja nem szívesen fogadott, de 
István nem törődött vele. Azután elkezdte mondogatni, 
hogy engem szeretne feleségül venni. Amikor megtud-
tam, hogy öt évvel fiatalabb nálam, mondtam neki, csak 
nem az édesanyádat akarod feleségül venni? Erre azt 
mondta: nem, mert ő zsoké volt, könnyelmű életet élt, 
ezért komoly lányra van szüksége. Nem szívesen fogad-
tam kérését, de addig-addig beszélgetett velem, eljött a 
lakásomra is, a házinéni megszerette, s biztatott, hogy 
menjek hozzá feleségül – végül beadtam a derekamat! 
Október 15-ére, a névnapomra tűztük ki az esküvőt. 
Október 2-án kellett volna mennünk vér- és tüdővizsgá-
latra, mert abban az időben ez kötelező volt. Vártam 
Istvánt, hogy megyünk a vérvételre, de nem jött. El-
szomorodtam, még mondtam is a házinéninek, hát ez 
meggondolta magát. Aztán találkoztam az egyik bajtár-
sával, Skarpa Pistával, aki azt mondta: Terike, jó hogy 
jött, mert Pistát nagy baj érte! A Nagyvárad téren a 
Ludovika laktanya romos épületének III. emeletéről 
esett le az udvarba. Teljesen összeroncsolódott. Én ak-
kor megsajnáltam. Nem volt még bennem semmi szere-
tet iránta, de rögtön elmentem a Honvéd kórházba. 
Megdöbbentem, mert csak a jobb keze, a jobb szeme és 
a jobb lába volt szabadon, az egész ember gipszben 
volt. Beszélni sem tudott még. Gyorsan elszaladtam az 
édesanyjához Hűvösvölgybe, és kértem őt, hogy jöjjön, 
mert Pistát komoly baj érte. Az édesanyja azonban nem 
mozdult. Sajnos, Pista a betegségéből csak a következő 
évben épült fel, mentőautó vitt bennünket 1946. decem-
ber 31-én a XIV. kerületi elöljáróságra, ahol összeháza-
sodtunk. Majd elmentem a Kassai téri templomba, és 
közöltem a tisztelendő úrral, hogy a férjemmel összehá-
zasodtunk, de szeretnénk egyházi esküvőt is. Amikor 
megtudta, hogy Pista református, visszautasított. Innen 
elmentem a József utcába, a Keleti pályaudvar mellett, 
bementem a református egyházközségbe, és a lelkész 
azonnal összeadott minket 1947. január 1-jén. 

– Hogyan alakult családi életük az évek során? 
1947. szeptember 30-án megszületett első gyerme-

künk, a kislányom, aki sajnos 25 éves korában meghalt. 
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István 1950-ben született, és 1998-ban halt meg. Még 
két fiam van: Tibor és György. György fiam szívbeteg, 
Tibor gépkocsivezető a BKV-nál. Nagyon keservesen 
neveltem gyermekeimet, de a jó Isten mindig megsegí-
tett. Igaz, a templomba járást nem folytattam. Az életem 
nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Miután leszá-
zalékoltak 50 éves koromban, azután is jártam dolgozni, 
mert muszáj volt. Miután a gyermekeim kirepültek a 
családból, 1971-ben teljesen magamra maradtam. Utána 
még rosszabb lett az életem. Sajnos, a férjem, a gyer-
mekek születése után teljesen eltávolodott tőlünk, és 
nem úgy viselkedett, mint egy családapa. A gyerekek-
kel nem sokat törődött, velem goromba volt. Sok fáj-
dalmat kellett elviselnem, sokszor kerültem kórházba, 
sokat voltam beteg, még 50 éves sem voltam, amikor 
leszázalékoltak. Utána Pista kijelentette, hogy nem ke-
res nekem kenyeret. Miután kalauzokra már nem volt 
szükség, házfelügyelőként dolgoztam a Gresham palo-
tában, ahol nagyon kicsi volt a fizetésem. 

– Hogyan került a Kamaraerdei Szociális Otthonba? 
Az orvosom segítségével kerültem ide, az idősek 

otthonába, 1993 májusában. Sikerült jól beilleszkedni a 
csapatba. Sok szép programot valósítottunk meg a tár-
saimmal, a farsangokat nagyon szerettem, mindig kita-
láltam valami jó jelmezt. 2008-ban úgy éreztem, hogy 
már megöregedtem, mondtam a klubvezetőnek, keres-
sen fiatalabbat, már nincs kedvem bohóckodni. Sok fi-
nom fánkot, almás pitét sütöttem, amikor negyedéven-
ként megtartottuk a névnapokat, nagyon jól éreztem 
magamat. Kiránduláson nem sokszor vettem részt, de 
azért az is jó volt, és sok szép helyet láttunk. Most hogy 
helyet változtatok, remélem, hogy a jó Isten segítségé-
vel ott is befogadnak, és ott is lehetek olyan boldog, 
mint itt. 

– Hogyan hallott Isten kegyelméről? Milyen út veze-
tett a megtéréséig? 

Jól éreztem magam, amikor ide bekerültem, imád-
kozni azt imádkoztam, amit gyerekkoromban megtanul-
tam. Néhány év után meglepődtem, hogy jön hozzánk 
egy gyülekezet istentiszteletet tartani. A budai baptista 
gyülekezet érkezett hozzánk, Lukács Tamás testvér volt 
a lelkipásztor, és az ő igehirdetése a legelső alkalommal 
megfogta a szívemet. Attól kezdve vívódtam magam-
ban, hogy mitévő legyek, mert úgy éreztem, hogy nem 
szeretnék tovább a kárhozatban élni. A testvéreket min-
dig vártam, hogy mikor jönnek, és boldogan hallgattam 
az igehirdetéseket. Sokáig vergődtem a családommal is, 
folyamatos haragot szított a bemerítkezésem, amiről sa-
ját magam döntöttem, nem kényszerített senki. Sokat 
segített egy testvérnő, Klenovics Ilonka, aki – két éve, 
hogy meghalt – hetenként eljött hozzám, és erősített a 
hitben. 2002-ben elhatároztam, hogy bemerítkezem. 
Akkor már Dr. Almási Tibor testvér volt a lelkipásztor, 
nála jelentkeztem, hogy szeretnék bemerítkezni. Ő el-
fogadott, így elkezdtem járni a törekvők órájára. 2003. 
március 30-án történt a bemerítkezésem itt, Budán, 
Almási testvér által. Nagyon boldog vagyok azóta, tel-

jesen megváltoztam, és odaadtam magamat az Úr Jé-
zusnak. Nem törődtem azzal, hogy a férjem, a két fiam, 
meg a testvéreim – akik még éltek – nehezteltek rám, 
hogy elhagytam a hitemet; én azt mondtam, ti nem is 
tudjátok, hogy ez az igazi hit! 

– Hogyan éli meg hívő életét az otthonban? Mi vál-
tozott azóta? 

Sokat szenvedek férjem hitetlensége miatt, de annyit 
már sikerült elérnem, hogy legalább addig, amíg a Bib-
liát olvasom, meg imádkozom, csendben marad. Ko-
rábban előfordult, hogy ha látta, hogy előveszem a Bib-
liát, bekapcsolta a televíziót. Most már hála a jó Isten-
nek, megértem, hogy már Pista mondja: Mama, itt az 
idő az esti imádsághoz! Nagyon szeretem a folyóirato-
kat és a verseket, szívesen szolgálok, és alig várom 
minden hónapban a harmadik vasárnapot, hogy a test-
vérek megjelenjenek az Otthonban. Nagyon boldog va-
gyok, és fájó szívvel fogok elmenni innen, miután már 
beadtam a kérelmemet Gödöllőre, hogy a beteg fiamhoz 
és az unokáimhoz közelebb legyek. Most már járművel 
nem tudok közlekedni. Bartha Gábor testvéréknek kö-
szönhetem azt, hogy legalább az úrvacsorán részt vehe-
tek az Alsóhegy utcai imaházban. 

– Kérem, beszéljen élete kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy milyen élethelyzetek által tanította Isten eddi-
gi hívő életében? 

Bemerítkezésem óta sokat szenvedtem betegség mi-
att. Hála a jó Istennek, sokszor megmentett halálos be-
tegségeimből, de mióta itt vagyok, csak egyszer voltam 
kórházban, amikor a fiam meghalt. Úgy szeretném élni 
az életemet, hogy még jobban át tudjam adni magamat 
az Úr Jézusnak. Nagyon szeretnék többször elmenni a 
gyülekezetbe. Boldog vagyok, hogy láttam a legutóbbi 
bemerítkezést, és bízom a jó Istenben, hogy még kapok 
egy kis időt ahhoz, hogy jobban közeledjem Hozzá. 

– Van-e kedves igéje, éneke, és miért az? 
Nagyon kedves énekem az Adjátok a szent Bibliát 

kezembe, meg az Üdvteli érzet, Jézus enyém. Sok más 
éneket is szeretek, amelyeket már megtanultam az ima-
házban. Ezek az énekek azért is kedvesek nekem, mert 
megtanultam a dallamukat, így ezeket otthon is énekel-
getem. Kedves igém: „Nincs senkim rajtad kívül a 
mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha 
elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és 
örökségem Te maradsz, Istenem, örökké.” (Zsolt 73,25–
26) Nagyon sok bibliaverset olvasok állandóan, és ha itt 
vannak a testvérek, akkor mindig keresek aktuális köl-
teményt. És ezt a testvérek nagy szeretettel fogadják tő-
lem. 

– Mostanában hogyan telnek a hétköznapok, milyen 
elfoglaltsága van, hogy érzi magát? 

Nagyon szeretem a Bibliát olvasni, nincs olyan nap, 
hogy ne vegyem a kezembe, ha csak fél óra időm is van 
rá. Az utóbbi időben gyakran elfáradok, mert a jelenlegi 
szobánkat is én tartom rendben. Van varrógépem, és ha 
egyik-másik lakó megkér valamire, szívesen megcsiná-
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lom. Minden héten részt veszek a református istentisz-
teleten, sőt versekkel is szolgálok. Lakott itt egy házas-
pár, a Toloczkó bácsiék, akik szintén baptisták voltak, a 
feleségétől hozzám került egy pár lapos versesfüzet, 
amiben szép versek vannak. Kálmán Erzsikétől sok 
szép verset kaptam, és remélem, hogy a jövőben is ad 
még.  Egészségileg jól érzem magam, hála a jó Isten-
nek, semmiféle betegségem nincs. A fáradtság időnként 
jelentkezik, de többet pihenek, mint azelőtt. Már nehe-
zemre esik a járás. Ha a kisebbik fiamnál járok 
Hévízgyörkön, ott van egy imaház. Elvisz a kocsijával 
és haza is hoz, pedig nem nagy távolság. Ő már egyálta-
lán nem haragszik, megbékélt velem, és megörült, ami-
kor elmondtam, hogy Gödöllőre költözöm. Amikor a 
vezetőnőnél jelentkeztem az átköltözésre, és megkér-
deztem tőle, hogy milyen messze van a baptista imaház,  
kinéztünk az ablakon, és megmutatta, hogy a benzinkút 
mellett egy vöröstéglás épület a baptista imaház. Na-
gyon megörültem, és kértem a jó Istent, hogy minél 
előbb odakerülhessek. A budai gyülekezetet fájó szívvel 

hagyom itt; a testvéreket, akik befogadtak a 
bemerítkezésemkor. Mindent köszönök, és Gödöllőn 
sem fogok megfeledkezni senkiről! 

– Köszönjük Teri néninek a kedves válaszokat. Kí-
vánjuk, hogy a gödöllői idősek otthonában is jól érezze 
magát, és ezzel az igével kívánjuk Isten áldását további 
életére: 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és 
ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, 
nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, 
az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadí-
tód!” (Ézs 43,1-3) 
Köszönet Kálmánné Erzsikének, aki felkereste Teri né-
nit és magnószalagra vette az interjút, Zsigovicsné Évá-
nak, aki begépelte azt, és Kolozs Nagy Jánosnak, aki 
megszerkesztette. Isten áldja meg az erre szánt időt, 
munkájukat! 

Ádány Judit 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Május 30-án délelőtt tartotta ha-
gyományos évzáró alkalmát a 
gyülekezet énekkara. 

Jó volt így csokorba kötve 
hallani azokat a kedves énekeket, 
amelyeket évközben már több-
ször énekeltek testvéreink. 

Az énekek között felhangzó 
igeversek még jobban ráirányí-
tották figyelmünket arra, hogy 
mindegyik igaz, hívő ének mö-
gött maga Isten igéje rejtőzik. 

Köszönjük testvéreink évközi 
szorgalmát, és a karmesterek 
munkáját is. 

Isten áldását kérjük énekka-
runk további szolgálatára! 

 
  

Ajánló 
 

EGYEDÜL JÉZUS címmel látott napvilágot egy belső használatra készült 
CD lemez, melyet a Gulyás család állított össze. Az énekeket az elmúlt 
10 évben a gyerekklub evangélizációs alkalmain tanította Timi, a 
hangszerelést Csaba végezte, az éneklésbe Johanna is besegített. 
A CD-t a gyermeknapon osztottuk ki a kerületünkből érkező családok 
részére, de a gyülekezet honlapján a Letöltések menüpontban is 
meghallgatható. 
 
http://www.budaibaptista.hu/download.php?list.16 
 

Zsigovicsné Éva 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Pünkösdi gyülekezeti kirándulás 
 
 

 

 
 

Isten kegyelméből a gyülekezet idén is megtarthatta 
a hagyománnyá vált pünkösdi hétfői Szilfa-
tisztásos bográcsgulyásozását. ☺ Hála Istennek, 
nem esett az eső, nagyon szép időnk volt. 

11 óra körül már elég szép számban összegyűl-
tünk. Ifjúságunk egy kisebb csoportja szervezett ve-
télkedőt a gyerekeknek, ami természetesen örömteli 
fogadtatásra talált (nemcsak a gyerekek köré-
ben…☺). Szórakoztató feladatokat kellett megol-
dani (csupa banánosat), vagy épp futóverseny volt, 
és a játékok végén láthattunk egy kis darabot is, 
amelynek az volt a mondanivalója, hogy aki nem 
ismeri Jézust, az nem is tudja szeretni, ellenben aki 
ismeri Őt, az szeretni fogja. 

Ebéd előtt hallhattunk egy rövid tanítást Hajdú 
János testvértől (Ádány Marika férje), majd neki-
láthattunk a minden kétséget kizárólag remek la-
komának, amit a délelőtt folyamán szorgos kezek 
segítettek elkészíteni. És nem is csalódtunk, ismét 
nagyon finom volt a bográcsgulyás. ☺ 

A délután további részében nem volt kötött 
program, lelkes testvéri beszélgetések, a hozott 
édességek nassolása, focizás, és a közelben találha-
tó állatsimogató meglátogatása voltak a főbb elfog-
laltságok. Ez utóbbit nagyon élvezték a gyerekek. 
☺ 

Délután 5 óra fele kezdett hazaszállingózni a 
társaság, bejezve a tartalmasan és jóhangulatban el-
töltött napot. 

Úgy éreztem, Isten nagyon megáldotta ezt a na-
pot, remélem, akik ott voltak, azok szintén így érez-
ték, és bízom benne, hogy ha Isten akarja és élünk, 
jövőre még többen fognak eljönni. ☺ 

Ádány Szilvi 

 

Gyermeknapi Klubot tartottunk 
 
A Gyermeknapot ugyan hivatalosan május utolsó va-
sárnapján tartják meg országszerte, de tapasztaljuk, 
hogy az ezzel kapcsolatos rendezvények több napra 
széthúzódnak – a gyermekeknek még több örömet sze-
rezve. Gyülekezetünk is egy héttel később, június 6-án, 
vasárnap délután tartotta meg soron következő Kerületi 
Gyermekklub-alkalmát. Jól sikerült az időzítés, mert az 
esős, szeles napokat követően mennyei Atyánk csodála-
tosan szép, napsütéses idővel ajándékozott meg minket. 
Meghívásunkra több mint negyven gyermek „hozta el” 
szüleit, nagyszüleit, akik csaknem betöltötték az imate-
rem földszinti részét. 

Nagyné Zsuzsa köszöntő szavai után a fiatalok cso-
portja lépett a pódiumra. Nagyné Kalán Évi vezetésével 

két kedves éneket tanítottak meg a gyermekeknek, a 
„Nem lesz egyedül a szívem. Glori, halleluja!” és a 
„Szeretet nem fogy el sosem” kezdetűeket. A kicsinyek 
gyorsan elsajátították a dallamot és a szöveget, és közü-
lük többen bátran kiálltak vezetve az éneklést. 

Ezt követően a fiatalok előadták a „Még több Co-
lát!” című jelenetet. A kis történet arra tanít minket, 
hogy amikor ajándékot, áldást kapunk az Úr Jézustól, 
ne azt nézzük, hogy a másik esetleg többet kapott, ha-
nem tiszta szívből örüljünk annak, amit személyesen mi 
kaptunk. 

A gyerekeknek nagyon tetszett a jelenet, de még en-
nél is jobban örültek az ajándékoknak (nem colának!), 
amelyekben utána részesültek. A szeretetvendégségre és 
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a használtruha-válogatásra az udvaron került sor, s 
közben lehetőségünk nyílt a szülőkkel való beszélgetés-

re az áldott napsütésben. Ezen a délutánon különösen 
éreztük Isten kegyelmének kiáradását! 

Kolozs Nagy János 
 

 

Az éneklés most is megmozgatta a gyereksereget Buborékfújó verseny az imaház udvarán 
 

 

Bibliaköri évzáró 
 
Június második vasárnapjának délelőttjén számoltak be 
az ebben a tanévben szerzett bibliai tudásukról a gyüle-
kezet gyermekei. Aki eljött, az nem bánta meg, mert 
egy jó hangulatú, kedves alkalmon vehetett részt. 

A sort (mint mindig) az ovisok csapata kezdte, akik 
az évközben tanult történetekhez tartozó aranymondá-
sokat mondták el, miközben kezükben ott volt az álta-
luk kiszínezett nyomtatott változat is. 

A kisiskolások „megdolgoztatták” a gyülekezetet, 
hiszen egy-egy szép rajzot mutattak fel egyenként a 
gyerekek, és ezekről kellett felismerni azt a történetet, 
amit a gyerekek az elmúlt tanév során tanultak. Jelent-
jük, hogy a gyülekezet jól vizsgázott, minden történetet 
felismert. A gyerekek pedig egy-egy odaillő igeverssel 
gazdagították beszámolójukat. 

Nagyiskolásoknál már hagyomány, hogy egy jele-
nettel zárják a vasárnapi iskolai tanévet. Mivel sokat ta-
nultak Pál apostolról, a jelenetben Pál második missziói 

útjának végét, visszatértét Jeruzsálembe mutatták be a 
gyerekek. 

A beszámolók között az egész évben tanult énekek 
közül hallottunk párat a gyerekkórus előadásában. 

Köszönjük a gyermekek és tanítóik szorgalmát. Kí-
vánjuk, hogy minden bibliaköri tanév hasznos ismere-
tekkel gazdagítsa a gyermekek tudását, és hogy ezek 
lelki haszonná formálódjanak. 
„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről 
megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel 
gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek 
bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézus-
ba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Is-
ten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 
3,14-17) 

Á. J. 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

Megtérésem – Telitalálatom! 
 

Az én megtérésem egy megtalálás 
volt. Egy igazi telitalálat! 
Megtaláltam Amit, Akit kerestem. 

Sokszor kérdezgettem 
magamtól, hogy mi értelme van az 
életnek? Hogy a halállal véget ér 
minden? Ennyi az egész? Nagyon 
féltem a haláltól. 

Éltem a kis világi életemet, és 
akkor egy bizonyos napon, amikor 

már Péterrel együtt éltem, de még ő sem volt megtérve, 
kértem őt, hogy menjünk el egy templomba. Mindegy 
hogy hova, csak Isten jelenlétébe. Péter a pesterzsébeti 
baptista imaházba vitt, utána kezdtünk ide, a budaiba járni. 
Jól éreztem magam, úgy éreztem az igehirdetések mindig 
nekem szólnak.Megtaláltam a békességemet, megtaláltam, 
Akit kerestem. Megtaláltam az Alkotómat, Aki igazán is-
mer engem és megért. Azóta járok Vele ezen az úton. 

Bevallom többször elestem már ezen az úton, amit ele-
inte nagyon nehezen tudtam elfogadni. Sajnos sok fájdal-
mon át kellett megtanulnom, hogy a hívő emberek sem 
bűntelenek. Ez a felismerés felbátorított. Lassan elhagyom 
azt az igényemet, hogy szeretnék szentnek látszani. Az én 
megtérésem egy folyamat volt, ami még ma is tart és re-
mélem tartani fog egészen a halálomig. 

Kedves igeversem: „Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben te-
hát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék bennem.” (2Kor 12,9) 

Az Ő kegyelme, hogy Rá találhattam és Pétert adta tár-
samul, és hogy megtalálhattam a helyemet az életben. És 
ráadásként még élvezem is! 
 

Tóthné Jusztin Anikó 

 
 

A mester érintése 
 

Ütött-kopott volt, s az árverező úgy hitte, fáradni kár. 
Mégis kezébe vette a vén hegedűt, s mosolyogva mutatta 
fel. 

– Hölgyeim és uraim, figyelmet kérek! Lássuk, a licitá-
lást ki kezdi? Egy dollár, ott hátul, kettő, igen! Csak kettő? 
Ki ad hármat? Három dollár először, és másodszor is... 

Már koppant volna a kalapács, de mégsem. A terem vé-
géből ősz hajú férfi lépett közelebb, s felemelte a vonót; 
letörölte a port az ódon hangszerről, felhangolta a meg-
ereszkedett húrokat. Tiszta és édes dallam kelt szárnyra, 
akár egy égi angyal éneke. 

Elhallgatott a muzsika, s az árverező furcsán fojtott 
hangon szólt: 

– Ki ad többet a régi hegedűért? – Felmutatta a hang-
szert és a vonót. – Ezer dollár, ki ad érte kettőt? Kétezer 

dollár! Ki ad hármat? Háromezer először, háromezer má-
sodszor, Háromezer harmadszor! 

Tapsolt a terem, de valaki bekiabált: 
– Nem értem, mitől ez a hirtelen értéknövekedés? 
Nem váratott magára a válasz: 
– A Mester érintésétől. 
Sok emberélet, akár a lehangolt húr, ütött-kopott, vét-

kektől szennyes, megkaphatja bárki olcsón, bizony, mint 
az avítt hegedűt. Egy tál lencse, pohár bor, perdül a kocka 
és sodródik tovább. Az ára szinte semmi, s kis híján kop-
pan már a kalapács. 

Ám jő a Mester, s a tudatlan tömeg nem érti, mitől a 
hirtelen változás, a lélek értékét megezerszerezi. 

Pedig egyszerű: a Mester érintésétől. 
Myra B. Welch (forrás:kisvuk.blogspot.com) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A májusi rejtvények helyes megoldásait a lépcsőházban 
lévő táblán láthatjátok. A megérdemelt jutalmak kiosz-
tása már megtörtént május első vasárnapján. 

Most eljött a kikapcsolódás ideje, jó pár hétig nem 
kaptok új rejtvényeket. Szeptemberben pedig nemcsak 
a bibliakör indul újra, hanem itt, a megszokott helyen 
megtaláljátok majd az új rejtvényeket, színezőket is. 

A nyáron pihenjetek jól, használjátok ki az időt, ját-
szatok sokat! Mindenkinek Istentől áldott nyarat kívá-
nok! 

Az újra találkozásig olvassátok el az alábbi két tör-
ténetet.      Á.J. 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júni-
usi és júliusi születésnaposo-
kat! 

ifj. Uri Imre (jún. 4.) Egyed-
Kiss András (júl. 20.), 
Zsigovics Dorina (júl. 21.), 
Gulyás Emma (júl. 26.), 
Ádány Máté (júl. 29.) 

 

 

A sündisznó, aki arra vágyott, hogy megsimogassák 
 

 

Egyszer volt, hol nem volt, 
kerek erdő közepén élt egy-
szer egy sündisznó. Nagyon 
mogorva sündisznó volt; leg-
alábbis ezt tartották róla. 
Mindenkivel csak morgott, 
mindennel elégedetlen volt, 
és még ha jószándékkal 
közeledtek hozzá, akkor is 
tüskés gombóccá gömbö-
lyödött, csak úgy meredeztek 
kifelé a tüskéi. Nem is 

közeledett hát hozzá senki jószándékkal sündisznó-
emlékezet óta. Az erdő állatai már nem is tudták, hon-
nan olyan biztosak benne, hogy a sündisznóhoz nem 
érdemes jószándékkal közeledni. Egyszerűen csak biz-
tosak voltak benne. Egymás között csak morogtak rá, 
és ha néha mégis szóba elegyedtek vele, legfeljebb 
csak az időjárásról folyt a kurta társalgás. 

Azt viszont soha senkinek nem jutott eszébe meg-
kérdezni tőle: fáj-e a szíve. Pedig bizony nagyon fájt a 
szíve. Világéletében arra vágyott, hogy megsimogas-
sák. De a szúrós tüskéktől senki sem fért hozzá. Valaha 
régen akadtak néhányan, akik megpróbálták, de ahogy 
tüskéivel megbökte őket, mind megharagudtak. Azóta 
senki sem próbálkozott. 

Így éldegélt a sündisznó napról napra és évről évre, 
míg egyszer éppen az erdei ösvény egyik szélétől igye-
kezett a másik felé, amikor vidáman ugrándozó lépte-
ket hallott: egy kislány közeledett, aki szinte repült le-
felé a lejtőn, s közben egy víg dalocskát énekelt. Amint 
a sündisznó észrevette a kislányt, abban a szempillan-
tásban összegömbölyödött, amint ez már szokása volt. 
A kislány csak ekkor figyelt fel a tüskés gombócra. 
Süni! – kiáltott fel nagy örömmel, és leguggolt a sün-

disznó mellé. A sündisznó szerette volna szemügyre 
venni a kislányt, de az orrát sem merte kidugni. 

– Kedves Süni, bújj elő a kedvemért – kérlelte a kis-
lány – szeretnélek megsimogatni! 

A sündisznó szíve megdobbant a tüskék alatt. 
Ilyesmit már olyan régen mondtak neki, hogy talán 
nem is mondtak sohasem. Már majdnem kidugta a fejét 
tüskés páncélja alól, de valami mégis visszatartotta.  

A kislány tovább kérlelte: – Kedves Süni, kérlek, 
csak az orrocskádat hadd érintsem meg. 

A süninek könny szökött a szemébe. Szerencsére 
nem láthatta senki biztonságos rejtekében. Valami 
kedveset akart válaszolni a kislánynak, már a nyelvén 
is volt, aztán mégis más lett belőle.  

– Hagyj békén. Engem nem lehet megsimogatni – 
morogta, és abban a pillanatban meg is bánta, de nem 
volt ereje bocsánatot kérni. 

A kislány elszomorodott: – Ne haragudj rám, én 
csak jót akartam. 

– Persze, persze, hm – mormogta a sündisznó, mert 
nem tudta, mit is mondjon. 

– Hát, akkor Isten veled, kedves Süni. Talán majd 
máskor. 

És a kislány továbbindult, egy kicsit lassabban, mint 
ahogyan jött, de az erdő szépsége hamarosan visszasze-
rezte jókedvét. 

A sündisznó a távolból még hallotta dudorászását. 
Szeretett volna utána kiáltani: Gyere visszaaa! De egy 
hang sem jött ki a torkán. 

Teltek-múltak a napok, és mindegyre ez járt az 
eszébe: Talán majd máskor. Magának sem merte beval-
lani, de a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy a kis-
lány egyszer majd visszatér. S a kislány hamarosan 
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visszatért. Most már messziről észrevette a sünit. Hal-
kan és óvatosan közeledett, nehogy megijessze. A süni 
is észrevette a kislányt. A biztonság kedvéért most is 
összegömbölyödött, de előzőleg még titkon alaposan 
szemügyre vette a várva várt jövevényt. Csak úgy vert 
a szíve a tüskerengeteg alatt. A kislány halkan és fino-
man ereszkedett le mellé. 

– Itt vagyok – suttogta. 
A süni borzasztóan izgult, hogy megint elrontja az 

egészet. 
– Hát Isten hozott – mondta akadozva, és nagyon 

megkönnyebbült, hogy sikerült kimondania. 
–Most megengeded, hogy megsimogassalak? 
A sündisznó összeszedte minden bátorságát, és fé-

lénken kidugta az orrát. A kislány feléje nyúlt, hogy 
megsimogassa, de amint a keze odaért volna, a sün-
disznó összerezzent, visszahúzta az orrát, és meredező 
tüskéi a kislány ujjába szaladtak. Még a vér is kiserkent 
belőle. A kislány feljajdult, ujját a szájába kapta, és 
sírva fakadt. 

– Látod, mondtam én, előre megmondtam – morgott 
a sün – jobb lett volna, ha sohase szólsz hozzám. Menj 
innét, hagyj magamra! 

– Hálátlan vagy és igazságtalan! És utálatos! – sírt a 
kislány, és elrohant. 

A sündisznó most már kétségbeesetten kiabált utá-
na. 

– Várj! Gyere vissza! Én nem akartam!! Nem így 
akartam Én világéletemben arra vágytam, hogy meg-
simogassanak! Soha senki nem simogatott meg! Te 
voltál az egyetlen, aki… – Már nem tudta folytatni. 
Hangja zokogásba fulladt. Csak úgy rázkódtak a tüs-
kéi. 

A kislány még mindent hallott. Mégsem fordult 
vissza. Szaladt, csak szaladt, amíg egy patakhoz érke-
zett. Tovább már nem bírta a lába. Leült egy kőre a 
parton, és hatalmas könnycseppeket hullatott a patak 

vizébe. A patak meg csak halkan locsogott, és magával 
vitte a könnycseppeket. Így ült ott egy darabig. A pa-
tak olyan halkan locsogott, hogy egyszer csak a szívé-
ben is csend lett. És akkor fülébe csengtek a sündisznó 
szavai, amelyeket már nem akart meghallani. „Soha 
senki nem simogatott meg!” 

Milyen türelmetlen voltam, és milyen értetlen – 
gondolta. Megbuktam szeretetből. 

És újra könnyek gördültek végig az arcán. De ezek 
már nem a sértettség, hanem a megbánás tisztító köny-
nyei voltak. 

„Te voltál az egyetlen, aki…” Az egyetlen! Egy 
pillanatig még erőt gyűjtött, aztán letörölte könnyeit, 
és szaladt árkon-bokron át, vissza a sündisznóhoz, s 
ahogy rátalált, nem törődve a tüskékkel, úgy, amint 
volt, fölkapta és magához ölelte. A sün meglepetésé-
ben még összegömbölyödni is elfelejtett, becsületből 
még kapálózott egy kicsit, és mondott valami olyasmit, 
hogy eressz el, vigyázz, meg foglak szúrni, de közben 
boldogan simult a kislányhoz, még a szíve dobogását 
is érezte. 

– Én így szeretlek téged, a tüskéiddel együtt! És a 
barátod akarok lenni – mondta a kislány, az örömtől 
elcsukló hangon. És csodák csodája: a tüskék nem 
szúrtak többé! Puhák és bársonyosak lettek, mint a 
selymes zöld pázsit. 

– Mindnyájan félreismertünk – mondta a kislány – 
Te kedves vagy és melegszívű, jó és szeretetreméltó. 

A sün nem is tudta, hová legyen a boldogságtól. 
Világéletében arra vágyott, hogy megsimogassák, de 
azt legtitkosabb álmaiban sem merte remélni, hogy 
egyszer lesz valaki, aki magához öleli. 

A sün és a kislány attól fogva barátok lettek. Az er-
dő állatai pedig mind ámultak a sündisznó átváltozá-
sán. 

Forrás: www.kifinet.hu/tortenetek 

 
 

Ő mégis az én testvérem 
 
Egy svájci faluban történt. Késő este volt, amikor az or-
vos lakásán csengettek. A kapu előtt egy nyolc éves 
forma kisfiú állt, feje egy vérrel átitatott kendővel volt 
bekötve. Bemutatkozott, hogy kinek a fia, és hogy hív-
ják. Elmondta, hogy a testvére belökte a közeli folyóba 
és összetörte magát. 

Az orvos megvizsgálta a kisfiút és megállapította, 
hogy a megsérült fejbőrt legalább húsz öltéssel kell ösz-
szevarrni. A műtét alatt a kisfiú hősiesen viselte magát, 
egy hangot sem hallatott. Mikor a vastag kötéssel a fe-
jén távozni készült, bátor viselkedéséért az orvos fele-
sége megajándékozta őt egy nagy tábla csokoládéval, 
mondván, hogy hazafelé a hosszú úton fogyassza el. 

Ekkor megszólalt a fiúcska: „Csak a felét eszem 
meg, a másik felét hazaviszem a testvéremnek.” „De hi-
szen a testvéred lökött a folyóba” – mondta neki az asz-
szony. 

Ekkor felragyogott a két szép gyerekszem a vastag 
kötés alól és ő hirtelen válaszolt: „De azért ő mégis az 
én testvérem.” 

„Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olya-
nok nem lesztek, mint a kis gyermekek, nem mentek be a 
mennyek országába.” (Mt 18,3-4) 
 

Forrás: Múlt, Jelen, Jövő – Baptista Naptár, 2004. 
Közreadta: Ádány Mihályné, Annuska néni  
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  
júniusban 
született 

testvéreinket! 

 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Takáchné Bódi Zsanett (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Kolozs Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 
Kapros Sándorné (jún. 29.) 

„Igaz az én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy el-
fordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik meg-
nyerték a tudományt.” (Péld 8,8-9) 

Mitől leszünk értelmesek? Ha megnyertük a tudományt, és látást nyerünk ar-
ra, hogy az Úr beszéde igaz, nincs benne semmi hazugság. 

„A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 
akik megtartatunk, Istennek ereje.” (1Kor 1,18) Ez az erő képes mindent 
megváltoztatni, képes mindent helyreállítani, és mindig képes elhozni Isten 
győzelmét. Más a világ bölcsessége, mint Istennek a bölcsessége. A testi, ér-
zéki ember nem fogja fel Isten dolgait. Akiben a Krisztus értelme van, azt 
oktathatja az Úr. Arról olvasunk a Márk 3,14-ben, hogy az Úr Jézus kivá-
lasztotta a tizenkettőt, hogy Vele legyenek, és kiküldje őket prédikálni. 

Ti is kívánjatok sok időt tölteni az Úr Jézussal, hogy taníthasson titeket, 
és akarjátok megkapni mindazt, amit nektek akar adni. Amit kaptok, legyen 
örömötökre! 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született testvéreinket! 

„Amit vet az ember, azt aratja, ... aki vet a léleknek, a 
lélekből arat örök életet.” (Gal 6,7-8) 

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

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

A jó aratás titka a jó mag elvetése a felszántott földbe. 
Mint vetőmagot elvetjük cselekedeteinket, szavainkat, 
gondolatainkat. Kérdés, hogy hova vetünk? 

Vetünk a szívünkbe, lelkünkbe – lelkiismeretünk vála-
szol. Vetünk a testünkbe - testünk is válaszol a rendezet-
lenségre. Vetünk a környezetünkbe, családunkba - közvet-
len választ kapunk kapcsolatainkból. Isten vetése csodála-
tos, vet az Ő gondolataiból, vet az Ő beszédéből Igéjén ke-
resztül, vet az Ő cselekedeteiből. Szabadságot adott nek-
tek, hogy eldöntsétek, hogy beengeditek, vagy visszauta-
sítjátok a jó magot. Ki-ki amit cselekszik, annak veszi ju-
talmát. Amit tesztek, az Úrnak szóljon, és az Úrtól veszitek 
a jutalmat, (Kol 3,23-24. ) Ha lélek által cselekedtek, meg-
kapjátok a hozzáillő jutalmat. 

Kívánom, hogy mindig tudjatok arra figyelni, hogy mit 
tesztek, mit mondotok, és mit gondoltok! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra 
10 óra: Istentisztelet 
18 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján dél-
előtt Közösségi Vasárnap. 
Minden hónap 3. vasárnapján a dé-
lutáni istentiszteletet a Kamaraer-
dei Idősek Otthonában tartjuk. 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Lippai Gábor 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
Tokaji István 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 

„Ő pecsétjével el is jegyzett minket, 
és a Lélek zálogát adta szívünkbe.” 
(2Kor 1,22) 

Programajánló 
Rádióműsor: 

KOSSUTH RÁDIÓ: Július 
16., 13,30 óra: Az Úr közel! 
Baptista félóra 

Tv-műsor: 
PAX TV: minden hónap utolsó 
hétfőjén, 19 óra: Békesség Hír-
nöke. 

 

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

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


