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Teremtél-e? 
 
Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. 
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. 
Míg napjaid a semmibe peregnek, 
hány gondja, kínja vár az embereknek, 
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben! 
Maradt-e szív, kéz miattad üresen? 
Van-e magány, mi ellened szólhat? 
Teremtél-e az Örökkévalónak? 
Kell-e az Ige akkor is, ha vádol? 
Tanultál-e meddő fügefától, 
vagy ürességed látszatokkal födted? 
A „még egy év” is lassan már mögötted, 
maholnap véget ér a földi élet… 
Felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett, 
s mi lesz, ha ez már az utolsó holnap? 
Teremtél-e az Örökkévalónak? 

Füle Lajos 

 

 

Ne félj! 
 
Egy hónap telt el az új esztendőből és már talán nem is 
emlékszünk vissza az új év kezdetén tett fogadalmaink-
ra, terveinkre, az Ige útravaló üzeneteire, annyira bele-
merültünk a mindennapi élet dolgaiba. Van, aki a tanu-
lásba, a vizsgákba, van, aki a munkába, van, aki a be-
tegség reménytelenül rágó terhébe – amiket talán volt 
lehetőség az ünnepek alatt legalább átmenetileg felejte-
ni. A mindennapok forgatagában nem is gondolunk ar-
ra, hogy döntéseink, cselekedeteink érzelmeink hátteré-
ben sokszor az irányító erő a félelem. Félelem a rende-
zetlen múlttól, a jelen kihívásaitól, az ismeretlen jövő-
től. 

A félelem vélt, vagy valós veszélyérzet, amit sok 
esetben fizikai megnyilvánulások is kísérnek, például 
erős szívdobogás, fulladásérzés, szorítás a torokban, ve-
rejtékezés, szorítás a mellkasban, légszomj, reszketés, 
nyugtalanság, elpirulás, elsápadás, szédülés, bizonyta-
lan fájdalomérzések, stb. 

A félelem nagysága különböző, a kis szorongástól 
egészen a halálfélelemig. Ez az érzés, mint a pók hálója 
az áldozatát, úgy fonja körül a szívünket, a lelkünket, 
uralma alá vonva a gondolatokat, az érzéseket, a csele-
kedeteket, a döntéseket. 

Félünk az emberektől, az orvostól, a bogaraktól, a 
betegségektől, a munkahely elvesztésétől, az iskolai, a 
munkahelyi, családi, gyülekezeti feladatoktól, a kötele-
zettségektől, a magánytól, a haláltól, a párválasztástól, a 
gyermekneveléstől, és ki tudja felsorolni mi minden 
vált ki még belőlünk félelmet. 

Év elején különösen a jövőtől való félelem foglal-
koztat bennünket. Mit hoz a holnap? Örömet, fájdalmat, 
szegénységet, gazdagságot, születést, elköltözést, meg-
újulást, valóra válnak-e reményeink, megoldódnak-e 
gondjaink, mire kell számítani egyéni, családi, gyüleke-
zeti, a hazai gazdasági, politikai életben. Félünk attól, 
ami ránk vár, – felsajdul a lélek, a félelem hangja: Jaj, 
csak azt ne… – féltjük azt, amink van, vagy amiről azt 
gondoljuk, hogy a miénk, a megtakarított pénzünket, a 
gyermekeinket, a gyülekezetet, szeretteinket. 

A választ nem tudjuk. Van, aki közönyösen beletö-
rődik a változhatatlanba és csak a mának él, van, aki a 
félelemtől hajtva harcol, küszködik egy jobb világért, a 
pénzért, a hatalomért, az egészségért, van, akinek már 
minden mindegy… 

Észre sem vesszük talán, hogy a félelem árnyékában 
tesszük a dolgainkat. 
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Félelmeink – sokszor észrevétlenül, a háttérben 
meghúzódva – korlátokat szabnak, rossz döntésekhez 
vezetnek, uralmuk alatt megszűnik az öröm, békesség, 
felerősödik a kételkedés. 

Felismerve a félelem kártékony hatását, próbálunk 
tenni ellene, sokszor nem is eredménytelenül. A félelem 
hátterében sok esetben az ismeret hiánya van. Így min-
dent megteszünk azért, hogy felkészüljünk a váratlan 
eseményekre, az általunk ismeretlen események, hatá-
sok felismerése érdekében. Ennek eszköze a tapaszta-
latszerzés, a tanulás. Az ismeret, a tudás szabaddá tesz 
félelmeink egy részétől, mert általa véljük látni a jövőt, 
a holnapot. Ismereteink, mint egy térkép utat mutatnak 
a holnap céljai felé. Minél nagyobb ez a térkép, minél 
több „utat” tartalmaz, annál biztonságosabb a célba ér-
kezés. A jövő – erőfeszítéseink ellenére – mégis titko-
kat rejteget, és a félelmet emberi erővel, a tudás hatal-
mával legyőzni nem, csak elnyomni lehet. 

Ebben a kiszolgáltatott helyzetben az ember számára 
egyetlen megoldás van, hinni és rábízni magát Teremtő 
Urára, a minden titkok ismerőjére. Ez a félelem egyet-
len hatásos ellenszere. A Biblia állítólag 365 helyen tar-

talmaz különböző élethelyzetekben felszólítást arra, 
hogy ne féljünk. Jól ismert igeverseink: 

Mk 5,36: „Ne félj, csak higgy”, Jn 14,27: „Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen”, Zsolt 27,1: 
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől fél-
jek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remeg-
jek?”, Mt 8,26: „Mit féltek, óh kicsinyhitűek?”, Zsolt 
34,5: „Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, és 
minden félelmemből kimentett engem.” 

Az Ige tükrében a hívő ember kiszolgáltatottsága 
csak látszólagos. A valóság az, hogy még a hajunk szála 
is számon van tartva, semmi sem történhet velünk a mi 
Urunk tudta és belegyezése nélkül, hiszen mindenek 
egyaránt a javunkra vannak. Ebben a hitben és remény-
ségben nézhetünk félelem nélkül a jövőbe, vállalva és 
végezve feladatainkat, szolgálatunkat, az énekíró szava-
ival: 
„Én nem tudom, mit akarsz én velem, én nem tudom, mi 
a célod velem, én nem tudom, de te tudod Atyám…. 
Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem 
állt Golgotán a kereszt, csak azt tudom és ez elég ne-
kem, vezess, szeress én drága Mesterem.” 

Gulyás Jenő 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Karácsony az imaházban 

 

 
Fotó: Zsigovics Géza 
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Ifiszilveszter – avagy ismét vidámság felsőfokon! 
 

Ezt az évtizedet is méltó módon akartuk 
búcsúztatni, épp ezért előre elkészített 
játékokkal és finom virslivel várta a 
nagyérdeműt a Bubba (budai baptista ifi). 
Körülbelül harmincan voltunk, és külön 
öröm, hogy több vendéget is kö-
szönthettünk sorainkban, valamint egy-
két rég nem látott barátot is. ☺ 

A vendégek között volt a Nap utcai ifi 
egy része, akiknek vezetőjével Nagy Peti 
egyfajta „beszélgetős műsor” keretében 
készített interjút. Jó tudni, hogy nem 
vagyunk egyedül! A legemlékezetesebb 
esemény számomra az volt, amikor egy 
kiscsoportos beszélgetés során feleleve-
nítettük az óév számunkra legfontosabb 
emlékeit. Megdöbbentő, mennyi minden 
történik mindössze egy év alatt! 

Természetesen a jókedv-kacagás duó 
sem hiányzott a budai éjszakából, hisz Dávid tűzijátéka, valamint a Beugró nevű játék is bőven adott okot nevetés-
re. Sokszor azt hittem, megsüketülök, olyan hangosan adtak hangot egyesek tetszésüknek, de tán így is van ez jól. 
☺ Az előkészületekért köszönet jár a Palacsintázónak, közöttük is elsősorban Gulyás Zsombinak! ☺ 
 

Bodó Dániel 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Istenhez való ragaszkodásunknak olyan erősnek kell lennie, hogy ne legyünk 
kénytelenek az emberek vigasztalását keresnünk.” (Kempis Tamás) 

Ezt az idézetet adva mottóul kértem meg néhány testvéremet, hogy írjanak bizonyságtételt arról, hogy mi-
lyen az ő ragaszkodásuk Istenhez. Most egy ilyen bizonyságtételt olvashatnak a testvérek, de reményeink 
szerint több is meg fog jelenni a következő lapszámokban. 
 

Az én vigaszom 
 

Amikor Judit megkért, hogy írjak a 
fent idézett mottóról pár 
gondolatot, az első gondolatom bi-
zony nem volt igazán pozitív. 
Szívesen kifejtem, amit gondolok, 
érzek és Istentől kapok, de ez a 
gondolat valahogy távol állt tőlem. 
Csakis Istentől várni segítséget, és 
vigaszt? Úgy éreztem, hogy ez 

távol áll tőlem. 
Azt gondolom, hogy testben élek és emberek között 

kell boldogulnom, emberekből áll a családom, a munka-
társaim közössége, a barátaim. Hiszem, hogy emberek 
által nagyon sok vigaszt, bátorítást és Isten által küldött 
Igéket, nemegyszer segítőkészséget, és nagyon sok sze-
retetet kapok. Az én természetem amúgy is elég nyitott, 
és lehet ez nem túl helyes, de bizony én örömmel és há-
lás szívvel veszek minden emberi vigaszt a bajban, lá-

togatást, ha beteg vagyok, és kérek imát és bátorítást, ha 
nehéz helyzetbe kerülök. 

Hiszem és nagyon sokszor átéreztem már, hogy ba-
rátok, imatársak egy-egy jóízű Lélek általi beszélgetés 
akár négyszemközt, akár pl. a Mamakörön nagyon is 
sokat jelent, és nagyon közel tud vinni Jézushoz egy-
egy megértő, vigasztaló szeretetteli szó. Amikor érzem 
a családom vagy a barátaim szeretetét, akkor mintha Is-
ten által kapnék és gazdagodnék minden szóval. 

Aztán elcsendesedtem, és kértem az Urat, hogy ha 
tőle van, hogy írjak, akkor adjon olyan gondolatot, ami 
gazdagít, és ha mód van rá, másoknak is jelenthet vala-
mit. 

Csendességemben Isten válaszolt, amit most szeret-
nék e sorok olvasójával megosztani. 

Igen, minden embertől jött vigasz sok helyzetben 
megoldás és helyreállítás is lehet. Igen, nagyon jó, ha 
szeretik és elfogadják az embert. Ha megbotlik, ha nem 
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úgy mennek a dolgai, ha szomorú vagy megoldhatatlan 
helyzetbe kerül, akkor elengedhetetlen (legalábbis szá-
momra) az emberi vigasz. 

De van egy pontja az életemnek, ahol egyedül csak 
Jézus tud a szomorúságomon segíteni, csak ő tud vi-
gaszt és örömet adni. Ez pedig a BŰN kérdése. Ha a 
bűneim rám nehezednek, ha bánt a lelkiismeret, ha ér-
zem, hogy életem legnagyobb területe ahol vigaszra 
szorulok, az a BŰN. Nem olyan bűnökre gondolok, 
ahol emberektől bocsánatot lehet kérni. Olyan egyszerű: 
ha megbántok valakit, bocsánatot kérni, és ha megbo-
csátanak, akkor hálát adni. 

De vannak olyan bűnök, amiket csak Isten tud meg-
oldani. Amiket emberek nem tudnak megbocsátani, 
mert nem ellenük, hanem Isten ellen vétkeztem. Még ha 
emberek meg is bocsátanak, de Jézus nélkül nem talál 
az ember lelke nyugalomra. Ez az a helyzet az én szá-
momra, amikor egyedül csakis Jézus tud vigaszt adni. 
Talán a családom vagy a hozzám közel állók már uná-
sig tudják a mottómat, de most mégis szeretném maga-
mat ismételni: nem azért vagyok bűnös, mert bűnöket 
követek el, hanem azért követek el bűnöket, mert bűnös 
vagyok. Ennek a kis írásnak a kapcsán eszembe jutottak 
olyan dolgok, amiket nem is lehet rendezni emberekkel, 
amiket nem lát senki, amik nem látványosak, de épp 
olyan komolyak és gyakran tehetetlen ellenük az ember. 

Amikor elfog a kétség, a bizalmatlanság Isten iránt. 
Amikor elönt valaki iránt a szeretetlenség, a harag, a 
megbántottság, az értetlenség. Amikor büszke vagyok, 
és sokra tartom magam. Amikor ítélkezem, amikor el-

fog az irigység. Amikor fáradt vagyok, és nincs örö-
mem. Amikor csak magamra nézek. Amikor lusta va-
gyok. Amikor magam körül forgok, vagy elmulasztok 
dolgokat. Kitől is kérjek ezekre a dolgokra bocsánatot? 

Ha őszintén a szívembe nézek, akkor sokszor látok 
benne borzalmas dolgokat. Tudom, ha emberek nem is, 
de Isten is látja őket. Egyetlen megoldása ezeknek az, 
hogy megértem újra meg újra: Jézus meghalt értem. Jé-
zus nem a kifogásaimra, a magyarázkodásaimra, nem a 
másik ember vádolására kíváncsi. Jézus a szívem álla-
potára kíváncsi. Jó odamenni Hozzá, és őszintén letenni 
mindezeket az Ő lábaihoz. Elkeserítő, hogy az ember, 
ha igazán a szívébe néz, mit is talál ott. Úgy igazából. 
Úgy őszintén. Ezekre a dolgokra egyedül Jézus ad 
vigaszt, feloldozást. Újra meg újra a bizonyosságot, 
hogy meghalt értem. Hogy kifizette a tartozásomat, 
magára vette mindezeket. 

Igen, ezek azok a dolgok, amik számomra azt jelen-
tik: olyan közel kerülni Istenhez, hogy csak Ő adjon vi-
gaszt. Jó hogy nem kell lehorgasztott, elkeseredett szív-
vel mászkálni, élni. Ezek a dolgok a felismerés, bűnval-
lás, és feloldozás után csak kettőnkre tartoznak. Hálás 
ilyenkor a szívem. Jó érzés, hogy Isten szeret, és a Fiát 
adta értem. Isten gyermeke vagyok. Én, aki a szívem 
bűnösségét takargatom.  Isten nem vár mást, mint bűn-
bánatot és Jézusnak átadott szívet. Számomra ez a vi-
gasz az, amit csak mi ketten tudunk elrendezni: Jézus és 
én. Ez az igazi vigasz az életemre nézve. Ez az igazi 
örömforrás. Jó volt ezt újra átgondolni. 
 

Sonkolyné Ági 
 
 

700-as klub 
 

Egyik nap, ahogy kapcsolgattam a 
csatornákat a tévében, elcsíptem egy 
hírműsort is. A nagyvilágban történő 
események mentek éppen: 
terrorcselekmények, ámokfutások, 
atomhatalmak katonai összetűzései, 
illetve ehhez hasonlók. Mint később 
kiderült, ez egy amerikai közéleti 
magazin műsora volt. Őszintén szólva 

nem ilyen műsort kerestem, de mégis végignéztem, mi-
vel minden esemény bemutatása után ketten elemezték 
a híreket és az emberek tetteit, reakcióit; próbáltak ösz-
szefüggéseket és megoldásokat találni a problémákra. 
Talán ezért is nem kapcsoltam tovább. 

A hírek között szerepelt az is, hogy egy amerikai 
börtönbe új igazgató került, aki kiásatta a kosárlabda 
palánkokat mondván: a rabok nem azért vannak ott, 
hogy szórakozzanak. A palánkokat egytől egyig olyan 
szervezetek kapták meg, amelyek a város fiataljainak 
nyújtottak ezáltal sportolási lehetőségeket. Csakhogy ez 
mind keresztyén kötődésű szervezet volt, mire az ateis-

ták elkezdtek tüntetni és jogilag kifogásolták az állami 
tulajdonok magánkézbe kerülését. Ezt is megvitatták a 
stúdióban és arra az álláspontra jutottak, hogy nem az 
volt a baj, hogy keresztyének kapták meg ezeket a pa-
lánkokat, hanem az, hogy eladományozták azokat, ho-
lott a rabokra ez csak jó hatással volt, a sportban vezet-
ték le az energiájukat és nem egymáson. 

A következőkben a keresztyének elleni merényletek-
ről volt szó. Azt taglalták, hogy egyes muszlim orszá-
gokban a szélsőségesek mennyire üldözik azokat, akik 
Jézus Krisztusban hisznek. Valójában az antiszemitiz-
musnak a keresztyének vannak leginkább kitéve a vilá-
gon, de a nyugati országok efelett szemet hunynak, ho-
lott a keresztyénség az egyik legjobban terjedő vallás 
annak ellenére, hogy sok helyen üldözik őket; a mártí-
rok pedig csak erősítik a többiek hitét. Itt éreztem azt, 
hogy ez nem csak egy egyszerű hírcsatorna, ez valami 
több. 

És aztán interjút láthattam Bernie Carbo-val, aki na-
gyon híres baseball-játékos volt a hetvenes években. 
Beszámolt a nehéz gyerekkoráról, hogy miért és hogyan 



M A N N A   2011. január-február 

 5

kezdett el sportolni, hogyan ívelt felfelé a karrierje, s 
hogyan ment tönkre közben a magánélete a drogok mi-
att, hogyan került kórházba mielőtt öngyilkosságot pró-
bált volna meg elkövetni, és hogy a szobatársa a kór-
házban állandóan Jézusról beszélt neki; és hogy ezek 
után megtért és megváltozott az élete. Huh, ez egy igazi 
bizonyságtétel volt a tévében! Hihetetlen jó volt hall-
gatni! 

Mint annak a lánynak a történetét is, aki azután be-
szélt, miután az abortuszok magas arányáról beszélget-
tek. Ez a lány tudta, hogy örökbe fogadták, mégis sze-
rette volna megismerni a szülőanyját, aki életet adott 
neki. Egy képeslapot adott az édesanyjának találkozá-
sukkor, és azt írta a hátlapjára: Köszönöm, hogy az éle-
tet választottad! Mikor elolvasta az édesanyja ezt, elsír-
ta magát és elmondta a történetét a lányának. Neki is 
nehéz gyermekkora volt; édesapjuk korán elhagyta a 
családot, így legidősebb gyermekként már fiatalon ko-

moly, felnőttes döntéseket kellett meghoznia. Így nem 
csoda, hogy 13 évesen terhes lett és mindenki azt taná-
csolta, hogy vetesse el a gyermekét. El is ment az or-
voshoz, a sebészi beavatkozás sikerült. De egy kis idő-
vel később ismét elment az orvoshoz valakinek az un-
szolására, és ott kiderült, hogy továbbra is terhes, 
ugyanis ikreket várt és az egyik magzat túlélte. Így szü-
letett meg ő, a történetet mesélő lány öt hónaposan egy 
kilogrammal, csípőficammal, dongalábakkal. Több hó-
napig a kórházban kezelték, begipszelték mindkét lábát, 
hogy kiegyenesedjenek, és évekkel később is még rend-
szeresen orvoshoz járt, hogy javítsanak a születési 
rendellenességein. És ez a felnőtt lány hallva és átérez-
ve ezeket, azt mondta, hogy megbocsátott az édesany-
jának és továbbra is köszöni, hogy az életet választotta. 

Elgondolkoztam: vajon van-e valami, amit mi nem 
tudunk megbocsátani? 

Jenei Péter 
 
(A 700-as klub című amerikai közéleti magazin az ATV műsorában kap helyet. Hétköznap kétszer, hétvégén egyszer 
sugározzák ezt a műsort.) 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Örülve a szolgálatokba belépő új testvéreknek, és 
szomorúan tudomásul véve a szolgálatot abbahagyó 
testvérek döntését – adjuk közre ez év elején is a gyüle-
kezet nevesített szolgálataiban serénykedő testvérek 
névsorát. Egy ilyen lista összeállítása mindig hagy kí-
vánnivalót maga után, hiszen nem káptalan a fejünk, és 
nem emlékezhetünk mindenre. Legjobb igyekezetünk 
szerint próbáltuk tehát újra felsorolni a szolgálatokat és 
a bennük tevékenykedő testvéreket. Ilyen módon do-
kumentálva az utókor számára a gyülekezet szolgálatte-
vőit. Mellettük hálát adunk Istennek, hogy vannak 
olyanok is, akik bár név szerint nincsenek feltüntetve, 
de imáikkal támogatják a gyülekezetben folyó munkát. 

Az új évben, a régi és az új feladatokban vezéreljen 
mindannyiunkat ez az ige: 

„Éppen ezért minden igyekezetetekkel töreked-
jetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az 
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 
az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhata-
tosságot, az állhatatosságban kegyességet, a ke-
gyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretet-
ben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha 
ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem 
lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétle-
nek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nin-
csenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett ar-
ról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, 
testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni 
elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt 
teszitek, nem fogtok megbotlani soha.” (2Pt 1,5-
10) 

Á. J. 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2010-ben 
 
Elöljáróság: 

– Ügyintéző lelkipásztor: Dr. Almási Tibor 
– Gyülekezetvezetők: (Ádány Mihály presbiter, Gu-

lyás Jenő presbiter), dr. Novák Péter diakónus 
– 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 gyüleke-

zeti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 

Bartha Gábor, Kőszegi József presbiterek, Csepei 
Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány 
Béla, Ádány Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, 
Kőszegi József, Nagy János, Nagy Péter, 
dr. Novák Péter, Zákány Zoltán, Zsigovics Géza, 
Bacsó Benjámin teológus, Horváth Ádám teológus 

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

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Kiss Ágnes 
– Kisiskolások: Gulyás Kinga, Nagy Jánosné 
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, alkalmilag: többen 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Rászorulók szállítása: ifj. Ádány Béla, Ádány Fe-

renc, Bartha Gábor, Magyar Sándorné, Nagy La-
jos, Rück Sándor 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: elő-
készítők: Kiss Ágnes, Lippai Gábor, Nagy 
Jánosné, Sztasákné Gulyás Boglárka 

6. Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) az ifjúság minden tagja 

7. Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Bodó 
Dániel, Jenei Péter, Gulyás Zsombor, Horváth 
Ádám, Simon Dávid, (dr. Zákány Gábor) 

8. Közbenjáró imacsoport 3.: Bencsikné Bódi Zsuzsa, 
Horpácsi Éva, Kálmán Imréné, Lukács Edit 

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

mindazok, akik felvállalják mások problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2010. évi részt vevők: ifj. Ádány Béla, Ádány Béla, 
Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihályné, Bacsó Benjámin, Bartha Gábor, 
Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibo-
lya, Csepei Géza, Horpácsi Éva, Horváth Ádám, 
Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kőszegi József, 
Lukács Edit, Nagy Péter,  Simon Lászlóné, Ta-
pasztó Istvánné, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri Melin-
da, Uri Imre, Zákány Etelka 
alkalmanként: a bibliakörös gyerekek, az ifjúság 
néhány tagja, egy csoport az énekkarból 

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

segítők: Nagyné Kalán Éva, az ifjúság tagjai, a 
gyülekezet alkalmanként jelenlevő tagjai, és nem 
gyülekezeti tagok egyaránt 

– Cipősdoboz-akció: Nagy Jánosné 
 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Szilvia, Ádány 

Mihály, Boda Gábriel, (dr. Gulyás Csaba), Lukács 
Edit, ifj. Zákány Zoltán, Zsigovics Virág 

2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 
– karvezető: Boda Gábriel 
– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 

Ágnes, Mikes Benjáminné, Simon Lászlóné, 
Sztasák Mihályné, Zákányné Megyeri Eszter, Zá-
kány-Stef Krisztina, Zsigovics Virág 

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

– tenor: Boda Gábriel, (dr. Gulyás Csaba), Zákány 
Gábor 

– basszus: ifj. Ádány Béla, (Ádány Béla), Ádány Fe-
renc, Gulyás Zsombor, Nagy János, ifj. Zákány 
Zoltán, Zákány Zsolt 

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

3. Gyermekénekeltetés: Boda Gábriel, Kiss Ágnes + a 
gyerekek 

4. Délelőtti istentiszteleteken szolgáló énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 
az ifjúság tagjai Nagy Péter és Uri Ildikó vezetésé-
vel 

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 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Boda Péter, 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, 
  Simon Dávid 

 
6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési felada-

tok: 
Ádány Mihály, Gulyás Jenő, dr. Novák Péter, 
Zsigovics Gézáné 

– jegyző: Nagy János 
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7. Sajtótevékenység: 
– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 

Lippai Gábor, Nagy János 
– gyülekezeti honlap: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsom-

bor, (dr. Zákány Gábor) 
– gyülekezeti újság: 

szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Zsigovics Gé-
za, Zsigovics Gézáné 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

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

– koordinátor: Ádány Ferenc (Nagy János) 
– előkészítők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 

Bodáné Uri Ibolya, Gyöngyösi Jánosné, Nagyné 
Kalán Éva, Uri Melinda, Zákány Etelka, Zákány 
Zoltán 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Jenei Péter, Kőszegi József, Kál-
mán Imréné, Kőszegi Józsefné, Magyar Sándor, 
Tarsolyné Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ág-
nes, Sonkoly Anna, Sonkoly-Domby Annina 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné, segítők: többen 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Tamás + az ifjúság 

– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 
gyerekek: Ádány Judit és Zsófia; Kamaraerdő: 
Ádány Béláné 

12. Dekoráció: 
– virág: Nagy Jánosné 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné, dr. Kovács 

Gábor 
13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2010. évben 

részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Bencsik István, Bencsikné Bódi 
Zsuzsa, Gulyás Jenő, Jenei Péter, Juhász Béla, 
Kálmán Imréné, Kiss Pálné, Kiss Sándorné, Lippai 
Gábor, Nagy Péter, dr. Novák Péterné, Ökrös 
Sándorné, Porkoláb Sándor, Rück Sándor, Simon 
Dávid, Sonkoly Anna, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri 
Imre, Zsigovics Benjámin, Dorina, Éva, Géza és 
Virág 

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

(Ádány Mihály), dr. Novák Péter 
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 betűkkel 
pedig azoké, akik újonnan léptek arra a szolgálati területre, vagy újra bekapcsolódtak a munkába 
 

TALLÓZÓ 
 

Újévi fogadalom, amit érdemes betartani 
 
Talán ma épp az újévi fogadalmak körül forognak a 
gondolataid. Ezek a listák, amelyeket jó nagy adag op-
timista lelkesedéssel, és teljesen valótlan elvárásokkal 
állítunk fel saját magunk számára, úgy, hogy tisztában 
vagyunk azzal, hogy ezek az elhatározások teljesen ko-
molytalanok. 

De van valaki, akiről úgy gondolom, hogy mindent 
megtett annak érdekében, hogy betartsa az újévi foga-
dalmait. Egy fanatikus emberről van szó, aki sosem tu-
dott egyetlen dolgot sem félszívvel elvégezni, vagy fél-
úton abbahagyni valamit. Ő a mindig őszinte és reálisan 
gondolkozó Pál apostol. Úgy gondolom, hogy Pálnak 
csak egy elhatározás szerepelt az újévi fogadalom listá-
ján: 

„Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról 
tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszített-
ről.” (1Kor 2:2) 

Pál üzenete alapvetően nagyon egyszerű: Megváltás 
csak és kizárólag Krisztusban van. De mit jelent ez? 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó maga-
viseleted. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + az általad 
megtartott Bibliaórák. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a tized, amit 
Istennek adtál. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a gyülekezet, 
ahová jársz. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + az általad a 
Bibliából fejből megtanult versek száma. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te gyüleke-
zetben betöltött szereped vagy rangod. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a legutóbbi 
keresztény szemináriumon megszerzett tudásod. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te pusztai 
böjtöd vagy koplalásod. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te baleset-
mentes közlekedésed. 
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A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te tökéletes 
magaviseletű gyermekeid. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó munka-
helyed. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó házas-
társad. 

A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a világ leg-
újabb technológiája. 

Egész egyszerűen a megváltás maga Krisztus, 
nincs plusz dolog, amit hozzá lehetne tenni. 

Ez Pál üzenete, az üzenet, amely 2011-ben is épp oly 
igaz, mint amilyen 2999-ben lesz. Legyen a te idei fo-
gadalmad és elhatározásod, hogy semmi másról nem 
akarsz tudni, csak Krisztusról, a megfeszítettről. 
 

Jon Walker / Napi Remény 
 

 

Egy gazdag család 
 
Sosem felejtem el 1946 húsvétját. 14 éves voltam ak-
kor. 12 éves öcsémmel, 16 éves nővéremmel és édes-
anyámmal éltünk. Édesapám öt évvel azelőtt meghalt, 
kereset és pénz nélkül maga mögött hagyva négy isko-
láskorú gyermekét. 1946-ban egyik nővérem már férj-
nél volt, a bátyám pedig elköltözött otthonról. 

Egy hónappal húsvét előtt a gyülekezet pásztora be-
jelentette, hogy egy kivételes húsvéti adományt kez-
dünk el gyűjteni, amivel egy szegény családon segítünk. 
Mindenkit kért, hogy vállalják az áldozatot. Mikor ha-
zaértünk, arról beszélgettünk, mit tudnánk tenni. Eldön-
töttük, hogy veszünk 25 kg krumplit és azon élünk 
egész hónapban. Ezzel 20 dollárt megtakarítunk a 
konyhapénzből. Arra gondoltunk, hogy ha az áramot 
csak szükség esetén használjuk, és nem 
hallgatjuk a rádiót, még a havi 
áramdíjat is megspórolhatjuk. Nővé-
rem annyi ház- és udvartakarítást 
vállalt, amennyit csak tudott, és 
mindegyikünk gyerekfelügyelt, 
amennyit csak lehetett. 15 centért 
tudtunk venni egy bizonyos mennyi-
ségű anyagot, amiből 3 edényalátétet 
tudtunk készíteni, darabját eladva 1 
dollárért. Ezzel 30 dollárra növeltük az 
összeget. 

Ez a hónap volt életünk legszebb 
hónapja. Naponta számoltuk a 
pénzünket, hogy mennyi jött össze már. Esténként csak 
ültünk a sötétben, és arról beszélgettünk, hogy majd 
hogy fog örülni az a szegény család a gyülekezet aján-
dékának. Gyülekezetünkben kb. 80-an voltunk; próbál-
tuk kiszámolni, hogy mennyi fog majd összegyűlni. A 
pásztor minden vasárnap emlékeztetett az áldozatos 
gyűjtésre. 

Húsvét előtti nap a testvéremmel elmentünk a hiva-
talba, ahol kiválthattuk a pénzünket: három ropogós 20 
dolláros és egy 10 dolláros bankjegyet. Futottunk haza 
megmutatni édesanyánknak és testvérünknek. Sose volt 
még ennyi pénzünk. 

Ezen az éjszakán az izgatottságtól alig bírtunk alud-
ni. Az sem zavart, hogy nem volt új ruhánk húsvétra. 
Volt összegyűjtött pénzünk a szegény családnak! A 
gyülekezethez vezető út nagyon hosszúnak tűnt, alig 

vártuk már, hogy odaérjünk. Ömlött az eső, nem volt 
esernyőnk, 2 mérföldes (kb.3,3 km) utat tettünk meg 
gyalog a gyülekezetig. Az sem zavart, hogy teljesen vi-
zesek lettünk, és nővérem papírral kipótolt lyukas cipő-
je is átázott. Mégis boldogan ültünk egymás mellett a 
padsorban. Hallottam, ahogy néhány fiatal éppen a lá-
nyok régi ruhájáról beszélt. Ránéztem a saját ruhánkra, 
de gazdagnak éreztem magam. Megtörtént az adomány 
begyűjtése. 

Hazafelé egész úton énekeltünk. Anya finom ebéd-
del lepett meg minket. Vett 12 tojást, azt megfőztük a 
sült krumplihoz. 

Késő délután valaki csengetett. Az egyik gyülekezeti 
vezető volt az. Anya odament az ajtóhoz, beszélt vele, 

és egy borítékkal a kezében jött 
vissza. Kérdeztük mi az, de nem szólt 
semmit. Kinyitotta a borítékot, és ki-
esett egy csomó pénz. Ott volt három 
húszas, egy tízes és 17 db egydolláros. 
Anya visszarakta a pénzt a borítékba. 
Nem szóltunk semmit, csak ültünk. 

Már nem éreztük gazdagoknak 
magunkat. 

Addig nekünk, gyerekeknek olyan 
boldog életünk volt. Sajnáltuk azokat, 
akiknek nem volt apjuk vagy anyjuk, 
és a házukat nem töltötte be a test-

vérek és más gyerekek állandó látogatása. Nevetséges-
nek tartottuk, hogy esténként az evőeszközeinket fel-
váltva használjuk, és azon izgulunk, vajon ma kié lesz a 
villa meg a kanál. Két késünk volt, azokat körbeadtuk, 
akinek kellett. Tudtuk, hogy sok dolog nincsen, ami 
másnak van, de sosem gondoltam, hogy mi szegények 
vagyunk. 

Húsvét napján jöttünk rá, hogy minket neveztek an-
nak a szegény családnak, akinek gyűjtöttek. A gyüleke-
zeti vezető nekünk hozta a pénzt, mint egy szegény csa-
ládnak. Tehát mi szegények vagyunk?! Nem éreztem 
magam sosem annak. 

Ránéztem ruhámra és viseltes cipőmre, és elkezdtem 
szégyellni magam. Nem akartam többet menni a gyüle-
kezetbe. Valószínűleg mindenki tudná, hogy mi va-
gyunk azok a szegények. Az iskolára gondoltam: 9. 



M A N N A   2011. január-február 

 9

osztályba jártam, 100 fős évfolyamból az elsők között 
voltam. Azon tűnődtem, vajon az iskolában is tudják-e 
a gyerekek, hogy mi vagyunk a szegények. Eldöntöt-
tem, hogy otthagyom az iskolát, mivel a 8. osztályt már 
elvégeztem (abban az időben ennyi volt a maximum.) 
Hosszú ideig csak ültünk némán. Mikor besötétedett, 
elmentünk aludni. 

A következő héten az iskolából jövet-menet szinte 
semmit nem beszélgettünk. Végül anya megkérdezte, 
mit akarunk kezdeni a pénzzel. Hogy a szegények mit 
csinálnak a pénzzel, mi nem tudtuk. Sose gondoltuk, 
hogy szegények vagyunk. 

Következő héten nem akartunk menni gyülekezetbe, 
de anya azt mondta, hogy mennünk kell. Bár napos idő 
volt, nem beszélgettünk az úton. Anya elkezdett éne-
kelni, de senki nem csatlakozott, így csak egy verset 
énekelt. A gyülekezetben vendég volt, egy misszionári-
us. Arról beszélt, hogy ők, Afrikában házakat építenek 
téglából, de a tetőhöz szükség lenne pénzre. A gyüleke-
zet vezetője megkérdezte, tudnánk-e áldozatkészen se-
gíteni ezeken, az embereken. Mi egymásra néztünk, és 
először a héten mosolyogtunk. Anya benyúlt a pénztár-
cájába, és kivette a borítékot, odaadta a testvéreimnek, 
majd sorban adtuk tovább, míg az adomány a gyűjtődo-
bozba került. Amikor összeszámolták a pénzt, a lelké-

szünk bejelentette, hogy kicsivel több mint 100 dollár 
gyűlt össze.A misszionárius nagyon izgatott lett. Nem 
várt ekkora összeget egy kicsi gyülekezettől. Megkö-
szönte az adományt, majd azt mondta: 

„Kell, hogy legyen ebben a gyülekezetben néhány 
gazdag ember.”. 

Ez a kijelentés hirtelen felrázott minket. Nekünk 87 
dollárunk volt benn abban a „kicsit több mint 100 dol-
lár”-ban. Mi voltunk a gazdag család a gyülekezetben. 
Nem úgy mondta-e a misszionárius? 

Ettől a naptól újra gazdag lettem. Mindig emlékezte-
tem magam, milyen gazdag vagyok, mert nekem van 
Jézusom... 

Eddi Ogan 
 

„… egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bele-
dobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta ta-
nítványait, és ezt mondta nekik: Bizony, mondom nék-
tek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél töb-
bet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből 
dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, 
amije csak volt, az egész vagyonát.” (Mk 12,42-44) 
 

Forrás: Internet 

 
 

Téglát rak vagy katedrálist épít? 
 

Christopher Wren, aki a londoni 
Szent Pál Katedrálist (a világ 
legszebb épületeinek egyikét) 
tervezte, írt azoknak az 
építőmunkásoknak a reakciójáról, 
akiket megkérdeztek, hogy mit 
csinálnak. Azok a munkások, akik 

fáradtan és egykedvűen végezték a munkát, így vála-
szoltak: „Téglát rakok” vagy „Követ hordok”. 

Egy munkás azonban, aki éppen maltert kevert, na-
gyon vidámnak és lelkesnek tűnt. Amikor megkérdez-
ték tőle, hogy mit csinál, azt válaszolta: „Egy pompás 
katedrálist építek.” 

Közvélemény-kutatások arra az eredményre jutottak, 
hogy legtöbben utálják a munkájukat. Nem várakozás-
teljesen indulnak munkába, hanem sokkal inkább unják 
azt, és elegük van belőle. Abban reménykednek, hogy 
megnyerik a lottót, és életük hátralevő részében egy na-
pot sem kell dolgozniuk. 

Isten nem arra teremtett bennünket, hogy munkánk 
untasson és kielégítetlenül hagyjon. Arra teremtett, 
hogy szolgáljuk őt mindennel, amit teszünk, így a mun-
kánkkal is. A „munka” szó a Szentírásban az „imádat”-
nak egy kifejezése. Isten azt akarja, hogy munkánkat 
örömmel végezzük, mert az Isten dicsőségére van. Ez 
Isten dicsőítésének egyik módja. Pál azt írja, hogy 
munkánkat örömmel kell végeznünk, mivel nem embe-
reknek, hanem Istennek végezzük azt. (Lásd Kol 3,23.) 
Egy másik helyen azt írja: „... bármi mást cselekesztek, 
mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 10,31) 

Ha csak úgy tekintünk a munkánkra, hogy valamivel 
meg kell keresnünk néhány ezer forintot, hogy abból 
megélhessünk, akkor nem találunk örömet benne. De ha 
elhatározzuk, hogy munkánkkal Istent dicsőítjük, akkor 
nemcsak örömet fog jelenteni a munkánk, de Isten gon-
doskodni fog minden szükségünkről is. 

Forrás: Internet 
Az írásokat közreadta: Bencsikné Zsuzsa 

 
 

„Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk. Ha megértést 
akarunk, megértőnek kell lennünk. Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. 
Ha azt akarjuk, hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.” 

Dan Millman 
Forrás: Jó Szó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiadványa, közreadta: Nagy Lajosné, Irénke 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Először örüljünk annak, hogy a téli szünetbeli pihe-
nést és az újévi tanévkezdést „túlélve”, a decemberi rejt-
vényeket kilencen oldották meg. Jutalmat kapnak: 

Ádány Balázs, Barnabás és Zsófia, Boda 
Zsolt, Kiss Anna és Zoltán, Zákány Árpád, 
Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Remélem, hogy idén is érdekes rejtvényeket sikerül 
összeállítani, és hogy ezáltal bibliai tudásotok tovább 
gyarapszik, és még ügyesebben oldjátok meg a feladvá-
nyokat. 

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 27-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.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Kezdjétek az újévet ennek a kedves rajznak a kiszínezésével. Kívánom, hogy mindegyikőtöknek az Úr legyen a 
pásztora ebben az esztendőben is! Az elkészült képet a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

Forrás: Isten gondoskodik! / Kifestőkönyv, Harmat Kiadó 
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Kisiskolások – Nagyiskolások (7 év felett) 
Most közös rejtvényt kaptok, amely a kisiskolás csoport utóbbi hetekben tanult történeteihez kapcsolódik. Ezek az 
Úr Jézus példázatai. Ebben a betűrácsban kell megkeresnetek azokat a szavakat (13 szó), amelyek a példázatok (7) 
címeiben találhatók. A jó megfejtéshez még hozzátartozik az is, hogy az összeillő szavakat össze kell párosítano-
tok. Például (ez nincs a rejtvényben): KIRÁLYI + MENYEGZŐ. 

A kicsik színezzék más-más színűre a megtalált szavakat, a nagyok legalább három példázatot keressenek meg 
Máté vagy Lukács evangéliumában, és írják le az igehelyeket is. Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az új-
ságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

M U S T Á R M A G F K T

A S Z D L K E V A Ú Z É

G A Ű D I G B Ú Z A R K

V K Z X F Ö K Á D É K O

E A A E J K O V A K O Z

T Í Z L Ú O L O G O N L

Ő W Z B E V Y F T Z K Ó

M F I Ú T Á C J U H O H

Q Z U Z T S É Ú P Ó L E

E L V E S Z E T T C Y W
 

 
Példázat címek: Igehely: 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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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.) 

„Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt 
harcossá avatta.” (2Tim 2,4) 

Nagyon fontos kérdés, hogy kinek akartok tetszeni. Eljutottatok odáig, 
hogy csak egy Valakinek akarjatok tetszeni? Mindenkinek nem lehet tet-
szeni, egy kicsit Istennek is, egy kicsit a világnak is. „Ha még embereknek 
igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Gal 1,10/b) Ha el-
vesztitek Isten tetszését, a Vele való szoros kapcsolatot is elvesztitek. Fon-
tos feladat megvizsgálni, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. (Rm 
12,2) Semmi ne vonja el figyelmeteket Arról, akinek útja tökéletes, és biz-
tonságosan vezet titeket. Érdemes teljes szívetekkel az Úrra figyelni. Igye-
kezzetek mindig az Úr kedvében járni! 

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.) 
Sonkoly-Domby Annina 
(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.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
ifj. Zákány Gábor 
(febr. 23.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét ki-
árassza rátok...” (2Kor 9,8) 

Isten olyan embereket keres, akik hisznek ígéreteiben, elhiszik, 
hogy van ereje és hatalma arra, hogy mindent bőven adjon. 
Olyan embereket keres. akik készek életüket rábízni az Atyára, 
mint egy kisgyerek. Az ötezer ember megvendégelésénél volt 
egy gyermek, akinek volt öt kenyere és két hala. Biztos vagyok 
benne, hogy mindet odaadta, ami nála volt, és nem félt, hogy 
éhen fog halni. Hiszem, hogy nálatok is van valami, amit oda 
tudtok adni. Szeretet, türelem, idő, segítőkészség megszaporod-
hat, amikor adtok. Mindig tudd, hogy „az Úr neked annál sokkal 
többet adhat” (2Krón 25,9) Engeditek-e, hogy mindenetek Jézus 
kezébe kerüljön? Ha gyermekként bíztok, nem kell félnetek a 
holnaptól. A szaporítás csodáját fogjátok meglátni, ha Jézushoz 
viszitek időtöket, erőtöket, képességeiteket. Az Úr megmutatja 
irántatok való szeretetét úgy, hogy megáldja, amit a kezébe ad-
tok! 

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. 

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

„Boldog az az ember, akinek te 
vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 
Ha Siralom völgyén mennek is át, 
források völgyévé teszik azt, az őszi 
eső is elárasztja áldásával. Újult 
erővel haladnak, és megjelennek 
Istennél a Sionon.” (Zsolt 84 ,6-8) 

Vers 

Hinni 
 
Hinni, hinni és hinni, 
a terheket így vinni. 
 
Látni a csodát fent, lent, 
hinni a hihetetlent. 
 
Hinni, hinni és hinni, 
az életet így vinni. 
 
S ne mi vigyük hitünket, 
a hitünk vigyen minket. 
 

Falu Tamás 
 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


