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Kezek 
 
A nagymosás után – jelentve: kész – 
Letette jó anyánk elénk az ételt. 
Gyermekszemem egy síkba volt kezével, 
S döbbenten láttam: véres volt a kéz… 
S mit gyermekész fel nem foghat, 
Hogy ennyit ér ruháink tisztasága, 
Ma látom már, hogy lelki ruhánk 
tisztasága ára 
Egy szögekkel átvert, véres égi kéz… 
 
Ne tékozold el hát tisztaságod! 
Ne rendítsen meg percnyi kis magányod! 
Tiéd is Istentől a szent ígéret: 
Ha jó anyád el is feledne tán, 
Én markaimba metszettelek téged 
Rút vasszegekkel, fenn a Golgotán… 

Balog Miklós 
 

 

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!” 
 
Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sáto-
raiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 
Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak 
jobbkeze hatalmasan cselekedett! 
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cse-
lekedeteit!... 
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy be-
menjek azokon és dicsérjem az Urat! 
Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 
Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadítá-
somul lettél!... 
Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vi-
gadjunk ezen 
(Zsolt 118, 15-24) 
 

Egy vezércikkben általában valamely aktuális ese-
ményhez kötődő tanító jellegű vagy hitéletünk a Biblia 
alapján történő megélésére buzdító gondolatokkal szok-
tunk találkozni. Aki vezércikket ír, bízik benne, hogy 

helye és ideje van ilyen gondolatoknak a Manna címol-
dalán. 

Most azonban hadd tegyek kivételt! Készülve az 
írásra, gondolataimat újra és újra az Isten nagyságos 
dolgairól való elmélkedés kötötte le. Egyre jobban 
megerősödött bennem, hogy most elsősorban nem a ta-
nításnak vagy a buzdításnak, hanem a hálaadásnak és az 
örvendezésre hívásnak van helye ezeken a hasábokon. 

Hiszen annyi jó történt velünk az elmúlt időszakban! 
És ha vannak is nyitott kérdések bennünk és közöttünk, 
minden okunk megvan, hogy hálaadás legyen a szí-
vünkben. Nagyon megragadott az elmúlt vasárnap az 
imaóra-vezető testvér egyik, ehhez kapcsolódó gondo-
lata.  Jézus a kenyér hiánya miatt sopánkodó tanítvá-
nyokat kérdőre vonja: „Mit tanakodtok magatok között 
ó kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatok-
kal?! Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezer-
nek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg? 
Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt 
töltöttetek meg?” (Mt 16,8-10). A lelkipásztor-
keresésben való tanakodás közepette mi emlékezzünk 
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mindazokra a csodákra, amelyeket Isten a múltban tett 
gyülekezetünkkel: arra, hogy a kicsiny árvaházi gyüle-
kezetből milyen nagy gyülekezet növekedett; vagy arra, 
amikor a pénzügyi lehetőségeket messze túlhaladó mó-
don új imaház épülhetett,… és lehetne folytatni a sort… 
Erősítsenek meg bennünket a hitben és az iránta való 
bizalomban Isten múltbeli gondoskodásának tapasztala-
tai! 

De ő most is csodákat tesz velünk… Hálásak va-
gyunk, hogy van ügyvezető lelkipásztorunk. Aztán 
örömmel telik meg a szívünk azért is, mert minden 
problémánk ellenére megtéréseket munkál közöttünk: 
ennek hallható és látható jeleként a mai napon hat fe-
hérruhás tehetett bizonyságot arról, hogy megragadta 
őket a kegyelem. Jó volt átélni az elmúlt hónapokban 
azt, hogy volt egy első jelentkező,… aztán jöttek a töb-
biek,… majd szinte az utolsó pillanatban befutott még 
valaki, aki nem akart kimaradni a sorból… Két alka-
lommal is gyülekezeti tagfelvételeket tarthattunk és fel-
csendülhetett a mindig alig várt ének: „Öröm van a 
mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett”. 
Reménységünk, hogy nincs vége a megtéréseknek, ha-
nem hamarosan ismét bekapcsolódhatunk a menny 
öröménekébe… Mindezekben átélhettük, hogy ő hatal-
mas munkálkodni a szívekben akkor is, ha nincs lelki-
pásztorunk, akkor is, ha megfáradásunkat, feszültsége-
inket időnként egymáson vezetjük le… Ilyen helyzet-
ben kétségünk sem lehet afelől, hogy minden velünk 
történő csoda az ő kegyelme, nem a mi érdemünk! 

Aztán néhány hete, a feltámadás ünnepén jó volt át-
élni ismét – legtöbbünknek már sokadszorra, de soha 
meg nem unható módon –, hogy a két tanítvánnyal 
együtt mi is belenézhettünk az üres sírba és szívünket 
megtöltötte az örök élet reménysége, boldogan énekelve 
közösen a „Feltámadt Hős”-t. 

Jó megtapasztalni a lelkipásztor-kérdésért való kö-
zös imádkozás és böjtölés magunkat átalakító és a kö-
zösséget egybeforrasztó hatását, azt, hogy milyen áldás, 
hogy az interneten keresztül is szóba állhatunk egymás-
sal, megosztva gondolatainkat, bizonyságainkat. 

A mai nap legyen tehát a közös örvendezésé! „Ör-
vendezzetek velem” – hívta össze barátait és szomszéd-
jait az elveszett bárányát megtaláló ember. „Örüljetek 
velem” – lelkesítette az elgurult drahmát megtaláló asz-
szony az ő ismerőseit. „Együnk és vigadjunk” – adta ki 
a parancsot az atya, amikor tékozló fia hazajöttére ün-
nepi lakomát készíttetett. (Luk 15.) 

De ne hagyjuk abba az örvendezést a mai nap befe-
jeztével sem! Kövessük a zsoltáros elhatározását: 
„Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én 
Istenemnek, amíg vagyok!” (Zsolt 104,33) 

Problémáink persze maradnak továbbra is. De azo-
kat ige parancsának engedelmeskedve „imádságaink-
ban, könyörgéseinkben minden alkalommal hálaadással 
tárjuk fel Isten előtt”, hogy megtapasztalhassuk a foly-
tatást is: „az Istennek békessége, mely minden értelmet 
felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataito-
kat a Krisztus Jézusban” (Fil 4,6-7) 

Ádány Mihály
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Húsvéti Gyerekklub 
 

 
Virágvasárnap délutánján a gyülekezet szervezésében 
ismét lezajlott egy gyerekklub alkalom. Meglepődtem, 
hogy mennyien eljöttek, a szokásoshoz képest is sokan 
voltunk – hála Istennek. ☺ Az alkalom szerves része az 
éneklés, ami most sem maradt el. Nagyné Kalán Évi ve-
zetésével az énekcsoport megtanította az összegyűltek-
nek a „Krisztus Úr, a nagy Király, Halleluja!”című 
éneket.  Évi arra kérte a gyerekeket, hogy számolják 
össze, hogy az énekben hányszor szerepel a „Halleluja” 

szó. Mindenki helyes választ adott. ☺ Azután úgy éne-
keltük el az éneket, hogy amikor a „Halleluja”-hoz ér-
tünk, akkor fel kellett állni. Úgy láttam, hogy tetszett 
nekik az ének, és meg is értették, hogy miről szól. 

Éneklés után Laci bácsi arról mesélt a gyerekeknek, 
hogy Barrabás helyett Jézust feszítették meg, és hogy 
Barrabás vajon mit érezhetett, amikor ezt megtudta, 
hogy valaki helyette meghalt, pedig ő megérdemelte 
volna a büntetést. Laci bácsi elmagyarázta a gyerekek-
nek, hogy Jézus pontosan ezt tette értünk, hogy helyet-
tünk halt meg, hogy azért ne nekünk kelljen kapnunk a 
büntetést, mert hazudtunk, rosszat csináltunk, felesel-
tünk, bántottunk valakit, hanem ezt Jézus átvállalta. 

A történet után ajándékosztás és szeretetvendégség 
volt, aminek szintén mindenki örült ☺. Valamint lehe-
tőség volt ruhákat is elvinni, amit nagyon hálásan fo-
gadtak a meghívottak. 

Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki ott volt és 
részt vett benne! És köszönjük az Úrnak az alkalmat, 
hogy ismét szólhatott az Ige. ☺ 

Ádány Szilvia 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„…nem hagyott el minket a mi Istenünk, 
hanem hozzánk fordítá irgalmasságát…” (Ezsd 9,9) 

 
Ezen a napon, amelyen megjelenik újságunk, újra bemerítést tarthatunk gyülekezetünkben. Istenünk újra bizonyos-
ságát adta annak, hogy Ő könyörülő és irgalmas Isten. Hat fehérruhás fiatal vall az alábbiakban arról, hogy Isten 
valóság lett a személyes életükben, és hogy legfontosabb döntésüket hozták meg azzal, hogy elfogadták az Ő szere-
tetét. Dicsőség az Úrnak, mert újra meglátogatta gyülekezetünket! Kedves bemerítkezők, örülünk nektek! 
 

 

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek; ha valaki 
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz... (Jel 3,20) 
 

Régebben jó kisfiú 
voltam: mindenkinek 
próbáltam segíteni, ahogy 
lehetett... Általában meg 
is kaptam azt, amire 
számítottam (dicséretet). 
Amikor valamit nem 
tettem helyesen és szidást 
kaptam, megharagudtam 
arra, aki megfeddett; 
ahelyett, hogy 
megfogadtam volna a 

tanácsát. Úgy gondoltam, hogy én nem tettem rosszat, 
csak ő akar engem bosszantani ezzel. Mindezek ellenére 
mégis úgy gondoltam, hogy rendben van a szénám; 
most már látom, amit akkor még nem, hisz be volt köt-
ve a szemem, mert a gonosz befolyása alatt voltam  

A gyülekezetünkben bemerítése volt néhány testvé-
remnek, köztük az unokatestvéremnek is. Ekkor gon-
dolkoztam el azon, amit olyan sokszor hallottam: meg-
térés nélkül nem juthatunk a Mennybe. Aztán eszembe 
jutott egy történet, amit régebben hallottam, és engem 
nagyon lesokkolt. A történet valahogy így hangzik: 
egyszer egy híres sportolót megkért valaki, hogy most 
ajándékozza oda életét Krisztusnak; (egy meccset más-
fél óra alatt nyerhet meg, az örök életét elnyeréséhez 
pedig egy perc is elég.) Ekkor ő így válaszolt: Majd 
holnap, mert ma meccsem lesz… Ez a focista még az-
nap este autóbalesetben meghalt. Ebből a történetből 
nekem akkor az jött le, hogy Isten olyan Isten, aki szó-
rakozik a teremtményeivel, ezért gyorsan az ő fiává kell 
válnom. (Sajnos ezzel nagyon megtévesztettem ma-
gam!) Abban az időszakban mindig azért imádkoztam, 
hogy Isten tartsa meg az életemet és ne hagyja, hogy el-
kárhozzak. Arra törekedtem, hogy minél előbb Isten 
gyermeke lehessek. (A formaiságra törekedtem, nem a 
tartalmiságra… ez biztos a téves istenismeretem és a 
Sátán tevékenysége folytán jöhetett létre.) Nem sok idő 
elteltével kaptam egy szórólapot, aminek a címe ez volt: 

Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne -e? 
Ez teljes mértékben hozzám szólt. Ennek hatására Isten 
mellett döntöttem, átadtam Neki a szívemet. 

Megtérésem óta nagy erőfeszítéseket tett és tesz a 
Sátán a lelkem megszerzésének érdekében. Például 1-2 
hét múlva a döntésem után, este lefekvéskor, egy félel-
metes képet hozott a szemem elé, és ez engem nagyon 
felzaklatott. Sokáig nem tudtam elaludni. Hiába huny-
tam be a szemem, mégis ott lebegett a szemem előtt ez 
a félelmetes alak. Semmi nem segített. Egyszer aztán 
kinyitottam a szemem, és a világosságba néztem. Akkor 
már nem volt ott, és megkönnyebbültem. Olyan öröm 
és béke töltötte el a szívemet, amilyen addig még soha. 
Akkor tapasztaltam meg, hogy: a világosság (Jézus) el-
űzi a sötétség erőit. Nagyon elszégyelltem magam. Rá-
jöttem, hogy Isten mégsem olyan, amilyennek én addig 
elképzeltem, hanem Ő engem is nagyon-nagyon szeret. 

Egy másik alkalommal megpróbált elbizonytalaníta-
ni megtérésem felől. Valahonnan azt hallottam, hogy 
csak az tért meg igazán, aki sírni tudott bűnei felett, de 
nálam ez nem így történt. Én csak tudatosan úgy dön-
töttem, hogy Jézust akarom követni. Behívtam Őt a szí-
vembe, kértem bűneim bocsánatát, és akkor úgy érez-
tem, hogy Ő elfogadott, megbocsátott. De amikor jött a 
Sátán, és megpróbálta a hitemet, Istenhez kiáltottam és 
Ő ezzel az igével válaszolt: „Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek; ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz... (Jel 3,20) Ebből megértet-
tem azt, hogy minden az én engedelmességemen múlik, 
vagy esik. Ha engedelmes vagyok Istennek és behívom 
Őt a szívembe, akkor Ő kész arra, hogy megváltoztassa 
életemet és megtisztítson minden bűntől. 

A megtérésem előtti időszakban nagyon okosnak 
gondoltam magam. Isten ebből a bűnből úgy vezetett ki, 
hogy egy idő után rosszul sikerültek azok a dolgok, 
amelyek azelőtt még jól mentek. Ez engem akkor na-
gyon megviselt. Meg is kérdeztem Istent, hogy miért 
sújt engem ezzel az „átokkal”. Akkor Ő rámutatott arra, 
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hogy Nélküle nem mennek a dolgok, s mivel sikereimet 
nem Neki, hanem magamnak tulajdonítottam, ezért en-
gedte meg ezt a próbát, a tanulságot pedig segített ne-
kem levonni: „Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a 
magad eszére támaszkodj!" (Péld 3,5). Így most már 
tudom, hogy Ő állt (és áll) sikereim, de lehet, hogy oly-
kor kudarcaim mögött is. 

Befejezésül azt kívánom mindenkinek, hogy bízza 
magát Istenre, mert Ő mindig tudja, hogy mit csinál, és 
mindenben a javunkat akarja, még akkor is, ha pillanat-
nyilag nehéz megérteni velünk kapcsolatos terveit. 

 
ifj. Uri Imre 

 

 

„Miért formáltál engem ilyenre?” (Rm 9,20) 
 

Én már kis koromban 
megértettem, hogy bűnös 
vagyok és, hogy Jézus 
meghalt a kereszten, de 
az, hogy megértsem az 
összefüggést egy hosszú 
folyamat volt. 

A legnagyobb hatással 
a táborok voltak rám. 
2007-ben Jánoshalmán, a 
gyereknyaraláson egyik 
nap Jefte történetéről volt 

szó a bibliaórán. Arról, hogy ő törvénytelen gyerek volt 
és a féltestvérei gyűlölték, elűzték otthonról, de Isten 
mégis őt használta a tervéhez, ő lett Izrael vezé-
re.˙(Bírák 11, 1-11) 

Akkoriban engem nem szerettek az osztályomban, 
mivel szűkszavú és zárkózott voltam. Ez nagyon bántott 
engem, úgy éreztem, hogy én is értéktelen és másoktól 
megvetett vagyok. Szóval ez a történet nekem szólt. 
Megértettem, hogy Isten a személyes életünkkel törődő 
Isten. 

Azt is meg kellett értenem, hogy Isten értékesnek 
tart. Nagyon zárkózott vagyok, és nagyon szeretnék 
megváltozni. Sokszor elhatároztam, hogy megváltozok, 
de sosem sikerült, és kaptam egy igét az Úrtól: „Ugyan 
ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? 
Mondhatja-e alkotójának az alkotás: „Miért formáltál 
engem ilyenre?” (Rm 9,20). Engem Isten ilyennek te-
remtett, lehet, hogy ez az ő tervének a része, és akkor 
nem kéne ellenkeznem. 

A mai napig sokszor más akarok lenni és ilyenkor 
mindig ez az ige bátorít. Rádöbbentem arra is, hogy Is-
ten megért. Megért, amikor gyenge vagyok, amikor el-
csüggedek, amikor nem tudom elhinni, hogy az imáim-
nak ereje van, amikor elfáradtam ahhoz, hogy szolgál-
jak neki. Nem elég az, hogy megbocsátja a bűneimet, ő 
megérti, ha elfáradok. És Jézus az életét adta értem és 
nagy kiváltság számomra, hogy kiválasztott, és Neki 
adhatom az egész életemet. 

Boldog vagyok, hogy most már igazán elkötelezve, 
és vállalva Jézus megváltását az életemben, élhetek to-
vább, most már nem egyedül, hanem Jézussal együtt 
napról-napra. 

Sonkoly Anna 
 

 

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg vala-
mennyien Jézus Krisztus nevében…” (ApCsel 2,38) 

 
Hívő családba születtem, 
ezért nem volt kérdés szá-
momra, hogy Isten létezik-
e. Már kiskoromban ismer-
tem az evangéliumot, 
hallottam Jézus csodáiról 
és szorgalmas vasárnapi 
iskolás voltam. 

9-10 évesen, amikor 
elkezdtem keresztyén 
táborokba járni, rájöttem, 

hogy nem elég, ha hiszek Istenben, ha a mennybe aka-
rok jutni, akkor el kell fogadnom Őt mint személyes 
megváltómat. A táborokban az evangélizációs esték 
számomra mindig feszültek voltak, harc volt bennem. A 
Sátán próbálta elhitetni velem, hogy nem kell foglal-

koznom ezzel a megtérés-dologgal, hiszen ha én hiszek 
Istenben, minden rendben van. 

2007-ben az egyik táborban értettem meg, mit is je-
lent az evangélium, amit kiskorom óta ismerek. Megér-
tettem, hogy bűnös vagyok, és a tetteim alapján nem 
juthatok a mennybe. Jézus kegyelme eltörölte a bűnei-
met, és így örök életem lehet majd a mennyben Vele. 
Ezen a héten, mikor megtérésre hívás volt, már nem 
voltam nyugtalan, nem volt kérdés, hogy meg vagyok-e 
térve. Éreztem és érzem, hogy Isten formál és változtat. 
Egyre közelebb kerülök hozzá és igyekszem hívő életet 
élni a hétköznapokban is. 

Tudtam, hogy megtérésem után be kell 
merítkeznem, hiszen Jézus is ezt tette, és meg van írva 
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
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Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára…” 
(ApCsel 2,38) 

Féltem az egésztől, ezért halogattam a döntést. Még-
sem hagyott nyugodni a dolog, és Isten is szép lassan 
kimunkálta bennem ezt az elhatározást. Ezért is döntöt-

tem úgy, hogy megpecsételem megtérésemet 
bemerítkezéssel. Akkor, 2007-ben hoztam meg életem 
legfontosabb döntését. Jézust, az ÉLETET választot-
tam. 

Zsigovics Virág 
 

 

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 

minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9) 
 

Már óvodás korom óta járok 
gyülekezetbe, így nagyon 
korán megtudtam: Jézus meg-
halt a bűneimért, és ha ezt az 
áldozatot elfogadom, akkor a 
mennybe jutok. Valójában 
csak tizenkét éves koromban 
döntöttem el, hogy Jézust 
szeretném követni: olvasni 
fogom a Bibliát és imádkozni 
is fogok-addig ezeket nem 
tartottam annyira fontosnak. 

Szívesen beszéltem másoknak a hitemről, még ha sok-
szor értetlenkedő pillantásokkal, vagy gúnyolódással ta-
lálkoztam is. 

A gimnáziumban azonban sok minden megváltozott. 
Elsőben még volt külön hittanom, elkezdtem a gyüleke-
zetem ifijébe is járni. De másodikban már úgy gondol-
tam, vannak még olyan dolgok, amiket ki szeretnék 
próbálni: hiszen csak egyszer fiatal az ember. Persze 
mindig tudtam: nem jó, amit teszek, de nem tudtam – 
vagy nem akartam? – változtatni ezen. Ez olyan két 
évig tartott. Nagyon sok mindenben kerestem a boldog-
ságot (mondanom sem kell, nem találtam meg), de köz-
ben végig tudtam, hogy vissza kéne térnem Istenhez. 
Ezt többször meg is tettem, de ezek az időszakok nem 
voltak tartósak: igazából nem volt egy olyan közössé-
gem, ahol velem egykorúak a teljes életüket odaszánták 
volna Istennek, így nem volt, csak az idősebbek között 
hívő példakép. 

Ez csak a sokak számára biztosan ismerősen csengő 
Élet Szava Táborban valósult meg, de oda csak nyaran-
ként jutottam el. Azonban egy évvel ezelőtt történt ott 
valami, ami megváltoztatta az életemet! Beszélgettem 
az egyik ottani vezetővel, akinek elmondtam mindent, 
amit tettem, és megkérdeztem, hogy mihez kezdjek ez-
után. Ő azt válaszolta, hogy Istennel újra kezdhetem a 
dolgaimat, hiszen Jézus áldozatáért Ő megbocsát. Egy 
héttel a beszélgetés után egy tábortűznél újra odaszán-
tam az életemet Istennek. Ekkor húztam fel a ma is raj-
tam lévő kék gyűrűt, ami a Jézushoz való tartozásomat 
jelképezi. Azóta lassan, de gyökeresen megváltozott az 
életem: elhagytam olyan bűnöket is, amikről nem gon-

doltam volna, hogy egyszer tényleg megszabadulhatok. 
Egyik kedvenc igeversem is ezt fejezi ki: „Ha megvall-
juk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9) 

Az ifibe és a gyülekezetbe elég kalandos úton kerül-
tem. Egy évvel ezelőtt tavasszal ismerkedtem meg 
Ádány Szilvivel, akivel ezután barátnők is lettünk. ☺ 
Mesélt az ifijéről, és nagyon tetszett az, amiket mon-
dott. Így kétszer elmentem velük biliárdozni, egyszer 
voltam egy filmklubos ifin, és egyszer egy „rendeset” is 
megnéztem. Nagyon tetszett!! Mindenki kedves volt és 
az is kiderült, hogy komolyan veszik az Istennel való 
kapcsolatukat, ami a legfontosabb volt számomra. 

Szilvi elhívott az ifi-nyaralásra (ekkor már rajtam 
volt a gyűrű), ami eszméletlen jó volt, és ahol kicsit 
jobban is megismerhettem őket. Megfigyelhettem, hogy 
a konfliktusaikat hogyan rendezik el Isten segítségével, 
hogy viselik el egymás kellemetlenebb tulajdonságait… 
Nagyon szerettem volna ide járni, de nem tudtam, hogy 
Isten mit akar. Miután megkérdeztem Tőle, vagy hat-
szor ugyanazt válaszolta (a Biblián, istentiszteleteken 
keresztül): hagyjam ott a régi ifim és jöjjek ide. Így nem 
volt mit tennem ☺, elbúcsúztam a volt ifimtől, megbe-
széltem a dolgokat a régi ifi-vezetőimmel, akik nagyon 
megértőek voltak. Azóta az itteni ifibe járok, és nem tu-
dom elmondani, hogy mennyit köszönhetek nekik! 

Később Isten azt is megmutatta, hogy ebbe a gyüle-
kezetbe kell járnom. ☺ A bemerítkezés már nagyon régi 
vágyam, csak soha nem gondoltam volna, hogy egyszer 
lesz rá alkalmam, mivel én kiskoromtól fogva reformá-
tus gyülekezetbe jártam. De miután Isten megmutatta, 
hogy ebben a gyülekezetben van a helyem, az is egyér-
telművé vált, hogy be kell merítkeznem. Isten számos 
igeverset hozott elém, ami rávilágított ennek a fontos-
ságára (többek között Jézus bemerítkezéséről szóló tör-
ténet). A bemerítkezés rengeteg mindent jelent szá-
momra: „valóban” baptista leszek, megerősítem a gyü-
lekezeti tagságom, kifejezem vele, hogy teljesen Isten-
hez tartozom, és engedelmeskedek Neki. Ezért talán 
nem meglepő, hogy már nagyon vártam május 15-ét!!! 
☺ 

Detki Fanni 
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Életcélom, hogy Istennel járjak 
 

Hívő családba születtem, és 
a szüleim ennek megfelelő-
en neveltek. Már kisgyerek-
korom óta, vasárnaponként 
rendszeresen hoztak gyüle-
kezetbe, vasárnapi iskolára 
és istentiszteletre. Sajnos 
ennek ellenére mégis volt 
egy olyan időszakom, ami-
kor úgy éreztem, hogy 
nekem valójában nincs is 
szükségem Istenre, nekem 

nélküle is jó, és boldog vagyok. 
Aztán az idő teltével több nehézség is jött az életem-

be és egyre kevésbé éreztem magam boldognak. Ekkor 
rá kellett ébrednem arra, hogy Isten nélkül semmi va-
gyok. Szükségem van az ő segítségére, de még a szere-
tetére is. Elkezdtem komolyan olvasni a Bibliát, az által 
sokat erősödtem hitben. 

Tavaly nyáron augusztusban én is részt vettem az if-
júsági nagytáboron, ami nagyon fontos esemény lett 
számomra, hiszen ekkor jutottam megtérésre. Az egy 
hetes alkalom fő kérdésköre volt, hogy milyen céljai 
vannak az embernek itt a Földön. Engem is ez nagyon 
elgondolkoztatott: Mi az én életcélom? Az, hogy minél 
nagyobb gazdagságra és minél nagyobb hírnévre tegyek 
szert, vagy inkább az legyen életem elsődleges célja, 
hogy Krisztus követésére, az üdvösség elnyerésére tö-
rekedjek? Én az utóbbit szeretném választani, hogy 
olyan életet éljek, amely Istennek tetsző, és amivel el-
nyerhetem az örökéletet. 

Miután eldöntöttem, hogy Istent szeretném követni, 
imádságban megvallottam bűneimet, és kértem az Urat, 
hogy jöjjön az én szívembe, és irányítsa életemet. Ezen 
túl legyen Ő életem vezére! 
 

Zákány Tamás 

 
 

Megváltoztatta az életemet! 
 

Édesanyám születésem 
óta katolikusnak nevelt. 
Az, hogy Isten létezik, 
számomra mindig is ter-
mészetes volt, 
kiskoromban minden este 
együtt imádkoztunk a 
családdal. Mégis úgy 
éreztem, valami hiányzik 
az életemből, szerettem 
volna többet tudni Is-
tenről. 

Egyik nyáron, tizennégy éves koromban elmentem 
egy keresztény ifjúsági táborba, ahol egy mosolygós, fi-
atal tábori pap beszélt nekünk Istenről és arról, hogyan 
jelenik meg az ő életében Jézus. Amint volt rá lehetősé-
gem, megkértem, hogy – katolikus szokás szerint – 
gyóntasson meg. Azonnal meg is céloztunk egy libikó-
kát a játszótéren, ahol hosszasan beszélgettünk Istenről, 
a családról és a Bibliáról; igéket olvasott fel, amik ak-
kor és ott nagyon sokat jelentettek nekem. Végül felol-
dozásként ezt kaptam: miután hazaértem a táborból, 
legalább fél órán át meséljek Édesanyámnak. Nos, teli-
találat volt: akkoriban nemigen nyíltam meg neki, ka-
maszkorom lázadó szakaszát kezdtem éppen. Aznap 
döbbentem rá, hogy Isten nem csak a templom falain 
belül létezik. Nem csak a Miatyánk és az Üdvözlégy az, 
amit neki mondani lehet. Épp ellenkezőleg: mindig ve-
lem van, és meghallgatja minden imámat. Félreértés ne 
essék, senki nem mondta nekem előtte, hogy csak ezek 

az imák „jók”, ez az én gyermeki logikámból fakadt, 
tévesen. 

Ettől a naptól fogva már egyértelmű volt számomra, 
hogy Isten az, akire szükségem van. Azonban – mivel 
nem sokkal azelőtt költöztünk – nem volt gyülekeze-
tem, és egyetlen közeli hívő ismerősöm Édesanyám 
volt. Lassan-lassan távolodni kezdtem Istentől. Igyekez-
tem gyülekezetet találni: felekezetre való tekintet nélkül 
elmentem minden keresztény gyülibe, ami csak az 
utamba akadt, de sehol nem éreztem, hogy nekem ott 
lenne a helyem. 

Három évvel később egy barátom, Bodó Dani mesélt 
nekem a Budai Baptista Gyülekezetről és az ottani ifjú-
sági csoportról, én pedig elhatároztam, hogy elmegyek 
és megnézem, mi fán terem az. Abban reménykedtem, 
hogy végre választ kapok arra a tengernyi sok kérdésre, 
ami az évek során felgyűlt bennem. Az ottani fiatalok 
szimpatikusak és vidámak voltak. A nap végén ez volt a 
véleményem: a baptisták furák, de vidámak, muszáj 
megismernem őket! 

Így hát másfél hónappal később elmentem velük 
nyaralni a Balatonra. Nagyon sokat tanultam tőlük. Úgy 
beszéltek Istenhez, mintha ott állnának Előtte, és sze-
mélyesen Neki mondanák imáikat. Ilyent még sosem 
tapasztaltam azelőtt. Én is szerettem volna személyes 
kapcsolatot Istennel. Napközben felírtam az elhangzott 
igéket, estefelé pedig újraolvastam őket, és elkezdtem 
tanulmányozni Pál apostol rómaiakhoz írt levelét. Azon 
a héten, egyik este szántam el magam végre, hogy Is-
tennek adom az életemet, és azon túl Őt fogom követni. 
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Sírtam örömömben, annyira boldog voltam: mintha 
végre hazaértem volna. 

Sokat kellett tanulnom ezután, hiszen csak alig-alig 
ismertem a Bibliát, így fogalmam sem volt, mikor mit 
tenne Jézus az én helyemben, hogyan kell Isten gyer-
mekének egy adott helyzetben viselkednie. Elkezdtem 
járni az ifi mellett az istentiszteleti alkalmakra is, és 
mára már tagja vagyok a gyülekezetnek is. 

Azelőtt – kortársaim nagy részéhez hasonlóan – fő-
ként a bulik, a párkapcsolatok és a szabadságvágy fog-
lalkoztattak. Nem volt könnyű egyik napról a másikra 

hátat fordítani annak a lánynak, aki azelőtt voltam és új 
életet kezdeni. Az addigi barátaim nagy része elfordult 
tőlem, azonban keresztyén körökben hamar igaz bará-
tokra találtam. Akik a régi társaságomból megmaradtak 
mellettem, azokkal elmélyült a kapcsolatom. A családi 
életem is sokkal harmonikusabbá vált, főleg ami az 
Édesapámmal és a házimunkával való viszonyomat ille-
ti. Isten vált a legfontosabbá számomra, nagyon szere-
tem Őt és kimondhatatlanul sokat köszönhetek neki. 
Megváltoztatta az életemet! 

Pap Viola 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
 

 

Május első vasárnapján kisebb és nagyobb gyermekeink egyaránt köszöntötték az édesanyákat. Köszönjük a lel-
kes szolgálatokat, és vigyük el szívünkben az igehirdetés egyik gondolatát: Legyünk otthon is olyan hiteles hívő 
emberek, mint amilyenek az imaházban vagyunk! 

 

IFIOLDAL 
 

VI. Dünamisz Sportnap 
 

„Megint egy évet várhatunk!” – gondolta az FC Al-
sóhegyi Zsákbanfutás focicsapata a tavalyi, harmadik 
helyezést hozó torna után. De hamar eltelt ez az egy 
év! Izgatottan készültünk az idei eseményre. Szilárd 
volt az elhatározás: idén ismét nyernünk kell! 

A sorozat azonban nem várt kudarccal indult: az 
első meccsen kikaptunk. Nagy volt a csalódottság, de 
össze kellett szedni magunkat. És talán ez volt a 
nagyobb győzelem: saját korlátainkat léptük át, hogy 
győzhessünk. Hátralévő meccseinket már mind 
megnyertük, szinte hibátlanul koncentráltunk végig a 
feladatra, ha kellett, körömszakadtáig küzdöttünk. A 
csapat a döntőben sem adta fel, és az egyenlítő 
gólunk után a büntetőpárbajt magabiztosan nyertük. 

Hogy büszke vagyok-e a győzelemre? Inkább arra, hogy ilyen nagyszerű társakkal küzdhettem együtt! Csapa-
tunk tagjai voltak (a kép szerint balról-jobbra: Jenei Péter, Juhász István, jómagam, Zákány Zoltán, Zákány Tamás, 
Bartalos Attila, és Bodó Dániel. Köszönjük Istenünknek ezt az élményt! 

Nagy Péter 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Gyülekezetünkben új testvérek léptek be az elöljárói szolgálatba. Közülük először Nagy Péter, és felesége, Évi 
vallanak eddigi életükről, Isten iránti elkötelezettségükről, a gyülekezethez való ragaszkodásukról. Peti megté-
résének időpontját soha nem fogom elfelejteni. A menyegzőnk napján, a készülődés közben újságolta nagy 
örömmel Zsuzsa, hogy az azt megelőző héten, Tahiban Peti döntött. Jó volt ennek is örülni, nemcsak a férjhez 
menésnek. ☺ 
 

 

 
– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, testvé-
reitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 

Évi: 1982. augusztus 23-án születtem Budapesten. Hi-
tetlen családban nőttem fel, édesanyám, Bárdi Katalin 
legkisebb gyermekeként. Anyukám egyedül nevelt fel 
engem és két bátyámat, Kálmit és Petit. Bátyáimmal 
sok felejthetetlen élményben volt részünk, és tudtam, 
hogy rájuk mindig számíthatok, hiszen ők mindig is na-
gyon vigyáztak a kis húgukra. Anyukám sokat dolgo-
zott, hogy mi ne szenvedjünk semmiben sem hiányt. 
Édesapám, Kalán Károly soha nem élt velünk, sőt elő-
fordult, hogy még le is tagadott. De hála Istennek, hogy 
Ő megtalált, és lett egy mennyei apukám. Az évek alatt 
Isten sok sebet begyógyított, így már megbocsátottam 
apukámnak. 

Peti: 1977 szeptemberén láttam meg napvilágot, ha jól 
tudom, egy vasárnap. Gyerekesnek tűnhet – vállalom – 
de mindig is felmelegítette a szívemet, ha arra gondo-
lok, hogy az Úr napján születtem. Na, nem mintha emi-
att különlegesnek érezném magam. Az első néhány 
évemet egy kis fővárosi előélet után Őrbottyánban töl-
töttem, sok a kedves emlék innen, de azok leginkább 
már csak az újból és újból elmesélt történetekből állnak 
össze. Aztán óvodás éveimre már felköltöztünk Buda-
pestre, mert szüleim lettek e gyülekezet gondnokai. Szó 
szerint az imaházban nőhettem fel…!  

Rendkívüli áldásnak tekintem (és ez fokozódik az 
évek teltével), hogy hívő családban, rokonságban nő-
hettem fel. Nagyszüleim, nagybácsik, nagynénik, uno-
katestvérek akarva-akaratlanul mind segítettek a Krisz-
tushoz vezető úton. (Sőt, többüktől a szolgálatra való 
fokozott odaszánásra is példát kaptam, pl nemrég el-

hunyt, áldott emlékű nagypapámtól, Nagy János lelki-
pásztortól.) Még többet köszönhetek szüleimnek a me-
leg családi otthon kialakításáért, a szeretetért. Gondolok 
itt pl. anyukám finom főztjeire – nem tudom, milyen 
titkos fűszert használ, de az nem csak a gyomromat, ha-
nem a szívemet is melengette. Apámmal folytatott – 
néhol férfiasan vehemens – filozófiai, vagy teológiai 
eszmecseréinkre. Arra, hogy mindig kiönthettem a lel-
kemet, és hogy ha kellett, órákon át hallgattak. De ezek 
csak kiragadott példák. És persze ott volt Gergő öcsém, 
akivel az évek folyamán igazi barátokká is lettünk. És 
öröm az is, hogy ezeket jelen időben is leírhatom. 

– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy érez-
tétek gyerekkén,t majd ifjúként magatokat a gyülekezet-
ben? 

Évi: Az Élő Ige Gyülekezetben nőttem fel. Ez egy ka-
rizmatikus gyüli, akkoriban kb. 100-150-en lehettünk. 
Mikor először beléptem oda, még csak 10 éves voltam, 
de már nagyon megtetszett. Feltűnt, hogy mindenki na-
gyon vidám és boldog, és nagyon szeretik egymást. És 
ami meglepett, hogy sokan jöttek oda hozzám és érdek-
lődtek felőlem, pedig csak egy gyerek voltam a tömeg-
ben. A gyerekmunkásoknak köszönhetően hamar be-
épültem a közösségbe. Nagyon szerettem őket, még az 
egy-másfél órás út sem tűnt áldozatnak! 

1993-ban be is merítkeztem. Legjobban a gyülis tá-
borokat szerettem, mert ott mindig egybekovácsolód-
tunk és mély találkozásaink voltak Istennel. Amiben 
csak lehetett, abban benne voltam. A szolgálatokban és 
a misszióban is. Ahogy nőttem, először gyerekmunkás 
lettem, majd az ifiben sokat segítettem, és közben 14 
éves koromtól lehetőségem nyílt missziós utakon részt 
venni. Kelet-Magyarországtól kezdve Ukrajna, Erdély, 
a Vajdaságig. A Kelet Európa Misszió vezetője, Fekete 
Imre bácsi a gyülekezetünkbe járt (ő volt a pótapukám). 
Szóval nem unatkoztam☺. 

Peti: Mint említettem, öt éves korom körül kerültem a 
Budai Gyülekezetbe. Nem kérkedésnek szánom, hanem 
egyszerű ténymegállapítás: azóta sem foglalkoztam a 
gondolattal, hogy máshova tartozzak. Minden bizonnyal 
a gyerekkorom is lelki egészségben telt a gyülekezet-
ben, hiszen csak kedves benyomásaim maradtak – be-
vallom, konkrét emlékem nem sok. Sok élményem 
származik Tahiból, a gyerek-, majd az ifi-hetekről. Igaz 
barátságok szövődtek és mélyültek itt el. A gyülekezet 
ifjúságához 14 éves korom körül, nyolcadikos korom-
ban csatlakoztam. Lassan betöltöm 20 éves tagságomat 
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az ifiben – döbbenetes!!! (Ifi: köszönöm, hogy még 
mindig elviseltek!) 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésetek?  

Évi: Ahogy már említettem, hitetlen családban nőttem 
fel. 1992-ben, 10 éves voltam, amikor kertes házba köl-
töztünk, és ekkor megváltozott minden. A suliban volt 
egy katolikus pap, aki mindig hívott hittan órára, majd a 
helyi katolikus templomba. Ahova el is kezdtem rend-
szeresen járni, valahogy mindig is érdekelt ez a téma 
hogy: Van e Isten?. Elkezdtem ministrálni, csöngettem 
meg minden, ahogy kell, de mégis ez valahogy kevés 
volt nekem. Mert belül üres maradtam. Észrevettem, 
hogy csak vasárnap vagyok keresztény, a hét többi nap-
ján eszembe sem jut. Ezért kíváncsiságból úgy döntöt-
tem, hogy megnézem a helyi református templomot, 
hátha ott megtalálom a választ. De amikor bementem 
ifire, mintha egy történelem órára ültem volna be, hmm 
hát bevallom őszintén 10 évesen nem erre számítottam. 
Tehát jártam tovább a katolikus közösségbe. 

A szomszédunkban lakott egy kislány, akivel na-
gyon összebarátkoztam, és gyakran jártam át hozzájuk. 
Az ő anyukája kezdett el nekem Jézusról mesélni, alig 
vártam a jobbnál jobb történeteket. És ő hívott el a gyü-
lekezetbe is. Nagyon tetszett! Aztán mesélt nekem a 
megtérésről is. De hogyan lehetséges? – kérdeztem. Ez 
a hatalmas Isten, aki teremtett minket és olyan nagy, 
akkor hogyan fér bele az én kis szívembe. Ráadásul be 
is költözik?! ☺ Ezt valahogy nem értettem, így a követ-
kező alkalommal bent a gyülekezetben arra emlékszem, 
hogy mindent elmesélek Imre bácsinak. Ő az ölébe vett, 
és együtt sírtunk, aztán imádkoztunk, és én befogadom 
az Úr Jézust! Halleluja!☺ Olyan boldog voltam, hogy 
szinte szárnyaltam ☺! 

Peti: Mindig is tudtam, hogy Jézust fogom választani – 
más opciót el sem tudtam képzelni. De a sátán ravasz 
stratéga! Ha már ettől a tervemtől nem tudott eltántorí-
tani, adott egy – hamis – megnyugvást, hogy a konkrét 
megtérést minél későbbre halogassam. Néhány évig si-
került is neki. Hála legyen Istennek, hogy Ő ezt nem 
hagyta sokáig és Tahiban, 15 évesen utolért. 1992 nya-
rán történt. Aznap este Nagy Károly református lelkész 
evangélizált, és amikor utána felcsendült az ének refrén-
je: „Jézus terád olyan régen vár, miért nem nyílik szí-
veden a zár?”, megindultan kiszaladtam a tisztásra, 
hogy ezt megbeszéljem Jézussal. Meglepően nehezen 
ment, órákig vajúdtam, de végre imámban kértem Jé-
zust, hogy foglalja el az életem trónját. Akkor kétségbe 
estem, mert nem éreztem semmit. Lefeküdtem, de nem 
tudtam elaludni. Úgy éreztem, becsaptak. Addig min-
den megtérőtől azt hallottam, hogy milyen boldog volt, 
amikor átadta életét Jézusnak! Nekem pedig csak kétsé-
geim voltak. De akkor egy barátom, amikor látta, hogy 
nem alszom, és beszélgetni kezdtünk, elmondta, hogy 
semmi pánik, ezt ő is átélte, és másnap, amikor feléb-

redt, hihetetlen örömet és békét érzett. Végül elnyomott 
az álom. Reggel pedig megtörtént a csoda: valóban 
mennyei öröm és béke töltött el! Jézus valóságát és 
megbízhatóságát azóta sem kérdőjelezem meg. Haza-
térve elmondtam az eseményt szüleimnek, majd a gyü-
lekezetnek. Még abban az évben, novemberben merített 
be Kulcsár Tibor, budafoki lelkipásztor, itt Budán. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 

Évi: Az első szolgálatom az írásvetítőnél kezdődött. Az 
énekeket kivetíteni nagyon szerettem, így az összes 
éneket fejből tudtam. Majd a gyerekmunkába is bekap-
csolódtam, a pelenkázástól a tinikig. Én mindig is misz-
szionárius akartam lenni, csak menni-menni, 
evangélizálni, ezért örültem, hogy az ifivel sokat men-
tünk, napokra vagy akár hetekre missziózni. Itt alakítot-
tunk pantomim csoportot, zenekart, és hip-hop tánccso-
portot is, amivel a gyülekezetben is folyamatosan szol-
gáltunk! 2000. szeptemberében találtam rá a Jákim Stú-
dió színházi csoportra, aminek azóta is a tagja vagyok. 
Ez egy felekezetközi csapat, amellyel színdarabokon 
keresztül nevettetjük meg az embereket, és hirdetjük or-
szágszerte az evangéliumot! 

Peti: Mivel itt nőttem fel, nehéz lenne meghatározni, 
mikor kapcsolódtam be a szolgálatokba, meg az olva-
sók egy jó része ismer is, ezért csak felsorolásszerűen 
említem meg: ifjúsági munka, imaóra-vezetés, igehirde-
tés, énekkari szolgálat, ének-vezetés, szervezési felada-
tok. Mindig örömmel szolgálok, ahol csak szükség van 
rám – néha még ott is, ahol nincs (ilyenkor tessék leállí-
tani!). 

– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát ta-
nultatok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi munkahe-
lyeiteken? 

Évi: A Kassai utcai általános iskolában kezdtem meg 
tanulmányaimat. Ebbe a suliba járt az egész családom. 
Majd a Zrínyi Miklós Gimnázium idegenforgalmi sza-
kán folytattam tanulmányaimat. Idegenvezető szerettem 
volna lenni! Így ebben gondolkodva a gimi után elvé-
geztem egy OKJ-s Külkereskedelmi ügyintéző és üzlet-
kötő szakot, majd szerettem volna főiskolára menni, de 
sajnos pénzügyileg ezt akkor nem tudtuk finanszírozni. 
Így elkezdtem dolgozni a Good News keresztény köny-
vesboltban, majd a repülőtérre mentem földi utaskísé-
rőnek. Ez a munka nagyon tetszett, pont ilyenre vágy-
tam, de sajnos fizikailag nagyon nehéz volt. Sokszor 
kellett hajnali 4-re menni, majd másnap éjfélig dolgoz-
ni. Megtanultam 3-4 légitársaság rendszerét kezelni, így 
viszont egyre többet kellett túlórázni. Oly annyira bele-
fáradtam, hogy még álmomban is csekkoltattam és bő-
röndöket rakosgattam. Aztán felmondtam. Ekkor kerül-
tem a Zsidró fodrász szalonba recepciósnak. Egy ideig 
csak recepcióztam, de a férjem bátorítására úgy döntöt-
tem, hogy ha már ott vagyok a szakma elitjében, miért 
ne tanulnám el tőlük a fodrász mesterséget. El is végez-
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tem közben az iskolát. Így jelenleg főként recepciózok, 
és mellette hajat vágok!  

Peti: A Váli úti általános iskolában folytattam tanulmá-
nyaimat óvodás éveim után. Közel is laktunk, és édes-
anyám is az iskola fogászatán dolgozott. Ez remek volt. 
Ezt az iskolát jó eredményekkel végeztem el, országos 
versenyekre is eljutottam, a biológiáért rajongtam. Soha 
nem kellett „tanulnom”, mégis végig jeles voltam belő-
le, hiszen már otthon, saját érdeklődésből is olvastam a 
könyveket. Ez a vonal aztán megszakadt, mert a Mecha-
tronikai Szakközépiskolában tanultam tovább, sokkal 
szerényebb sikerrel. Nem vagyok kifejezetten műszaki 
beállítottságú. Érettségi után a Baptista Teológiára men-
tem, Missziómunkás szakon diplomáztam. Aztán egy 
évet Londonban tölthettem önkéntesként a Lee Abbey 
intézetben, ahol megtanulhattam egy idegen nyelvet, 
amely később fontos komponenssé vált életemben, il-
letve megismerve más kultúrákat és embereket (volt 
egyiptomi, dél-koreai és dél-afrikai szobatársam is) ki-
szélesedhetett látóköröm. Hazatérve jelentkeztem az 
ELTE másoddiplomás angol nyelvtanár szakára, esti ta-
gozatra. Meglepetésemre felvettek, gondoltam: akkor 
már bejárok… Az elején túl nagy falatnak tartottam, de 
az Úr segített végig, és végül le is tudtam diplomázni 
különösebb gond nélkül. 

Már közben elkezdtem egy nyelviskolában tanítani 
(ahhoz nem mindenhol előfeltétel a diploma), a végzés 
után még intenzívebben. Aztán 2008-ban Isten a közok-
tatás felé terelt. Érdekes és próbákkal teli időszak volt 
ez. Fél évet egy pesthidegkúti iskolában tanítottam, a 
város másik végébe kellett napi 3-4 órát utaznom… Az-
tán mikor ott indoklás nélkül megszüntették a munkavi-
szonyomat, Isten rögtön (másnap!) már adott egy új 
munkahelyet egy sokkal közelebbi iskolában (ahol még 
a fizetésem is emelkedett…). Isten tudja, mit csinál! 

Közben mellékállásban egy pénzügyi tanácsadó 
cégnél kezdtem el dolgozni. 2009 nyarán azonban újra 
munkanélküli lettem, kísértetiesen hasonló körülmé-
nyek között. Rengeteg kérdés gyötört, de Isten most 
sem hagyott kétségek között: a válság közepén két ál-
lásajánlat közül választhattam! Az egyik egy középis-
kolai tanári állás, a másik pedig pénzügyi vonal: közép-
vezetői pozíció egy biztosítónál. Az előbbit rutinból 
megoldom, de ismertek a szerény anyagi feltételek – a 
másiknál azt sem tudom, hogy fogjak hozzá, de meg-
bíznak bennem és ígérnek fűt-fát, jó fizetést. Imádkoz-
tunk, és belevágtam az utóbbiba! Jó döntés volt, nem 
bántam meg, hogy pályát váltottam. Azóta is itt dolgo-
zom a Groupama Garancia biztosító üzleti vezetőjeként. 
Szeretek az emberekkel, meglevő és reménybeli ügyfe-
leimmel beszélgetni, életük kérdéseire megoldásokat 
kínálni. Céges kereteken belül földi megoldásokat – de 
magánúton akár mennyeieket is! Oktatási feladatokat is 
ellátok, mert az új munkatársakat én tanítom be. Szá-
mos próbát éltem át ezalatt a másfél év alatt is (ez ké-
rem versenyszféra a javából, és mi teljesítmény alapján 
kapjuk a fizetést!), de az Úr egy percre sem engedte el a 

kezemet. Jelenleg hét ember munkájáért felelek. Hála 
Istennek jó a munkabírásom, átlag 10-12 órát dolgozom 
nagy tempóban. Sokat tanultam a hétköznapokban, és a 
rendkívül értékes céges tanfolyamokon is. Ezek egy jó 
részét (szervezés, tervezés, kommunikáció, nyilvános 
beszéd, elkötelezettség, stb) legnagyobb örömömre a 
gyülekezetben is hasznosíthatom. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan éltétek 
meg Isten vezetését a párválasztásban? Hogyan indult 
közös életetek? 

Peti: 2003 májusában találkoztunk Gödöllőn, egy utcai 
misszió alkalmából. Éviék a tánccsapatukkal, mi pedig 
együttesünkkel, a Vészbejárattal szolgáltunk a főtéren. 
Én akkor már itt-ott láttam őt és megtetszett nekem. Évi 
egy szünetben megkeresett azzal a szándékkal, hogy be 
tudnánk-e segíteni egy missziós útjukban, ahova meg-
hívást kaptak, de egyedül nem tudják kitölteni a rendel-
kezésre álló időt. Így kezdte, némileg magyarázkodva: 
„Ne haragudj, nem ismerkedni szeretnék…” Mire én: 
„Miért nem…?” Évi zavarában elnevette magát, és be-
szélgetni kezdtünk. A beszélgetésből levelezés, majd 
néhány „spontán” találkozás alakult (tudtam, hol dolgo-
zik…). A szimpátia kölcsönösnek tűnt. 

Évi: Utólag jutott eszembe, hogy mindig is az volt az 
álmom, hogy egy evangélizációs szolgálat közben is-
merjem majd meg a páromat… A kezdeti néhány félre-
értés tisztázódása után (amelyek akár teljes kudarcra is 
fordíthatták volna a történetet, de Isten nem engedte ki 
kezéből az irányítást), elmondtuk egymásnak, mit ér-
zünk. Idővel Isten akaratáról is meggyőződtünk: hogy 
Ő egymásnak szánt minket. Kérdés volt nekem, hogy 
miként tudunk egységben élni, ha a gyülekezeti hátte-
rünk ennyire különböző. Ebben nekem különösen sokat 
jelentett a Rm 15:7 „Fogadjátok be tehát egymást, aho-
gyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségé-
re.” 2005. szeptember 24-én házasodtunk össze. Már az 
első hónap sem volt zökkenőmentes. Szinte a nász-
utunkról hazatérve fogadott a hír, hogy anyukám daga-
natos beteg. De Isten végig mellettünk volt ezen a ne-
héz úton. 

– Hogyan érzitek magatokat itt Budán? Milyen emlékei-
tek vannak az itt eltöltött időszakról? Milyen szolgála-
tokban vállaltok most részt? 

Évi: Nekem eleinte nem volt könnyű. Minden más volt 
itt, mint a régi gyülekezetemben. Sokáig nem éreztem 
otthon magam. Nem voltak barátaim. Zavart, hogy a ba-
rátságokat, amiket egy vasárnap felépítek, azt a követ-
kező vasárnap kezdhetem elölről. Igazán nem ismertem 
senkit, és hiányzott, hogy nem jöttek oda hozzám egy 
baráti kézfogásra, hogy: Szia Évi, minden rendben….? 
Aztán rájöttem, hogy én is kezdeményezhetek és báto-
ríthatok másokat erre. És szépen lassan elkezdett meg-
változni bennem minden. Kinyíltam, és végre nem ön-
magam körül forogtam. Nagyon értékes embereket is-
mertem meg itt. Sok mindent tanultam a gyülekezettől, 
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és Isten megmutatta, hogy miért is vagyok itt, mi a 
szolgálatom. Isten a szívemre helyezte a bátorítást, buz-
dítást, időnként szívesen mondok verset, és nagyon há-
lás vagyok, hogy segíthetek a Gyerekklubon, óriásinak 
tartom, hogy pár havonta hitetlen családok idejönnek 
hozzánk és Isten ránk bízza őket. 

Peti: Ha én ezt elkezdem, abból különszám lesz kiadva! 
Mármint a terjedelem miatt. És akkor csak a jókra gon-
dolok… Mert rosszak nem is jutnak eszembe. Szórako-
zottságom és feledékenységem miatt csak kevés dolgot 
tudok megjegyezni, úgy döntöttem, ezek legyenek a jó 
emlékek! De nem nehéz a dolgom, mert ezek vannak je-
lentős túlsúlyban. Összefoglalva: ez a lelki otthonunk és 
családunk, a feltöltődés helye! Most már mindkettőnk-
nek. A szolgálatokról már beszéltem. Legfrissebb szá-
momra az elöljárói munkába való bekapcsolódás. 

– Hogyan vezetett Isten abban, hogy elvállald az elöljá-
rói szolgálatot? 

Peti: Nagyon őszinte leszek: egyértelmű volt. Az évek 
során láthattam, Isten hogyan terelgette életem folyását. 
Tanulmányaim, munkáim, az ifiben való szolgálatom, 
valamint az évek alatt felismert tálentumaim és kariz-
máim mind arra mutattak, hogy „ide lyukadunk ki”. 
Úgy gondolom, nem lehetek annyira önző, hogy ezeket 
ne a gyülekezet szolgálatába állítsam. Hiszen erre kap-
tam! Teljes békességem van ebben, és örömmel mond-
tam igent (bár alaposan végiggondoltam még egyszer a 
válaszadás előtt). Teljes elkötelezettséggel vetettem be-
le magam a munkába, és az eddig eltelt hónapok tapasz-
talatai azt mondatják velem: ez izgalmasabb, mint gon-
doltam! Sokat jelent nekem, hogy idősebb elöljáró test-
véreim befogadtak minket, újoncokat, és egyenrangú 
partnerekként tekintenek rám is. 

– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által ta-
nított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 

Peti: Nekem eddig leginkább a munkahelyek körüli mi-
zéria okozta a legnagyobb próbákat. Egy válság idején 
ez különösen nehéz kérdés! Főleg önértékelés szem-
pontjából – 33 éves létemre ez az ötödik munkahe-
lyem… De mindig áldottak voltunk az anyagiakban, pl. 
a mai napig nincs hitelünk. Egészségesek vagyunk, 
próbát leginkább Évi édesanyjának betegsége jelentett, 
de erről beszéljen ő. 

Évi: 2005 őszén édesanyámról kiderült, hogy halálos 
beteg. Vastagbéldaganattal műtötték kint Amerikában. 
A hírt akkor kaptuk, mikor hazaértünk a nászútról. Így 
hazaérve egyből csomagoltam és utaztam ki hozzá. Há-
la Istennek egy hónap múlva hazajöhettünk. De az or-
vosok nem sok jót mondtak. Nehéz időszak következett. 
Orvostól-orvosig, egyik kemoterápiáról a másikig. Na-
gyon nehéz volt mind lelkileg, mind fizikailag. Minden 
műtét előtt elbúcsúztunk, mert nem tudhattuk, vajon ta-
lálkozunk-e újra. Ez alatt az idő alatt szörnyű lelki ne-

hézségek gyötrik az embert. Először a kétségbeesés: De 
miért? Miért pont ő? Aztán a vádolás: De Istenem, te 
tudtad! És a végén a teljes összetöretés, hogy semmit 
sem tehetek, nem vagyok doktor, nem vagyok Isten, 
nem vagyok élet-halál ura. 18 évet imádkoztam édes-
anyám megtéréséért és hiába..? De Isten tudja, hogy mit 
miért enged meg. Édesanyámnak ez volt a megtéréshez 
vezető út. Megtért az okkultizmusból és a hitetlenség-
ből. Egyik este, mikor meglátogattam a kórházban, sír-
va mondtuk el együtt a megtérők imáját. Életem legna-
gyobb öröme és bizonysága, hogy tudhatom: a menny-
ben fent találkozunk! 

– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Peti: Már említettem megtérésemhez vezető kedvence-
met. Ez a „Jézus szíve megbocsát”. Mostani kedven-
cem „A mennyben fent, a trónusnál”, és jó néhány ifis 
ének. Szeretem a régi Hit hangjai énekeket is, főleg azt 
a néhányat, amit nagypapámmal énekeltünk sokat a ná-
luk töltött szünidőben (Minden szerinted legyen, Uram, 
Mennyben hangzik a dicsének, Isten Fia a földre jött, 
stb). Kedves igeszakaszom sok van, talán egyet emelek 
ki: „…a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azok-
nak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten-
nek ereje”! (1Kor 1,18). És hadd reklámozzam kedvenc 
írómat, C. S. Lewist, és egyik könyvét: Keresztény va-
gyok! Ez a hívő nyelvészprofesszor egy zseni volt, oda-
át lesz egy-két kérdésem hozzá! 

Évi: Kedvenc igém a János 3,16. Kedvenc énekem pe-
dig a „Nem akarsz félszívű követőt”. 

– Hogy éltek mostanában? Hogy telnek a hétköznapok? 
Milyen terveitek vannak? 

Peti: Pestszentlőrincen élünk Éviék családi házában, 
melyet a három testvér örökölt. Tehát a harmada a mi-
énk, de jelenleg csak mi élünk itt ketten. Nehéz feladat 
lesz bölcsen megoldani az eladást, és az érték szétosztá-
sát, de teljes a harmónia a sógorokkal is. És ez nagy há-
laok! Ezután egy saját kis lakást vagy kis kertes ház-
részt szeretnénk vásárolni, minimális hitel elképzelhető. 
Az Úr adjon ehhez bölcsességet! Idén pedig jelentkez-
tem a Teológia mesterképzésére, misszió szakra. Ez 
újabb két év tanulás – most már munka mellett. Ehhez 
pedig kérem, hogy kitartást adjon…! 

– Köszönöm kedves válaszaitokat. További életetekre 
az alábbi igével kívánom Isten áldását: 

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is 
titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha pa-
rancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szerete-
temben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám 
parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Eze-
ket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen 
bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (Jn 15,9-11) 

Ádány Judit 
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ANYÁK NAPJA UTÁN… 
 
 

Parafrázis Mécs László versére 
 
 

A királyfi három bánata Isten gyermekének nagy öröme 

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. és az anyám sem tudta, hogy királyi sarj vagyok. 
A többiek láttak egy síró porontyot, A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, és hiába rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a napkorongot. sosem babusgatott, mint napkorongot. 
Maga adta nekem édessége teljét, Nem adta nekem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, nem ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. eszébe sem jutott, hogy a földnek valaha bennem 
 kedve teljék. 

Isten tudja honnan, palástot kerített, Jól tudom, hogy palástot sohasem kerített, 
aranyos palástot vállamra terített, aranyos palástot csak magára terített, 
fejem fölé égszín mosolygást derített. fejem fölé mosolygást nagy ritkán derített. 
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, Sosem foltozta úgy ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, sosem szolgált úgy ki, főzte vacsorámat, 
mint királyi ember, királyi urának. mint királyi ember, királyi urának. 

Amerre én jártam, kövek énekeltek, Amerre én jártam, volt, hogy énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, mert Isten üzent kedves embereknek, 
szíve ment előttem előre követnek. az Ő szíve ment előttem előre követnek. 
Amíg ő van, vígan élném a világom, Amíg jó Atyám van, vígan élem világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom. áldása felülírta szeretethiányom. 
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni Nincs nekem bánatom, mert megtanultam látni, 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, addigi életem ürességét bánni, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. az Ő mindenhatóságát mindig megcsodálni. 

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan Ő sosem fog föld alatt feküdni holtan, 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, akkor is szeretne, ha elhagytam volna, 
senki nem tudja majd, hogy királyfi voltam. Nélküle tudom, hogy királylány hiába voltam. 
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, Ha szívem örökké engedelmes volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: minden szóm és tettem krisztusi volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. értéknek, áldozatnak is nagyon kevés volna. 

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, Csak Ő tud annyira szeretni, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, porszemnyi voltomat a mennybe vezetni, 
az én köszönetem így is kevés volna. földi életemet áldássá tenni. 

Hogyha a föld minden színmézét átadom, Ő mondja: ne nézzek másra, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, kőszívű emberek önző képmására, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom. csak Rá, ki mindenek örök forrása. 

Mécs László Egy hívő ember, akit a Legnagyobb szeret 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
Az alábbiakban néhány gondolatot teszünk közkincsé. Ezek azon a levelezőlistán jelentek meg, amely a 
gyülekezeti böjt- és imalánc kapcsán kelt életre. Ide írta le néhány testvér, hogy milyen gondolatok fog-
lalkoztatták őket, miközben böjtöltek és imádkoztak. Ezekből az élményekből válogattunk, amelyek név 
nélkül jelennek most meg. Tanuljunk belőlük! (folyt. köv.) 
 
 

„Úgy érzem, hogy alázatra tanít mindannyiunkat az Úr. 
Egy pár napja állandóan az jön elém, hogy egymást vá-
doljuk már egy jó ideje a gyülekezetben. Hol a vezető-
ket okoljuk, hol egymást a szavazatok aránya miatt. 
Mindenki gondol valamit, és azt gondoljuk, hogy az az 
igaz, pedig nem. Sokféle látás van. Nemcsak gondolunk 
valamit, hanem mondunk is, amivel megbántunk vala-
kit. Gondoljunk bele, hogy jövünk ki azután ebből a ku-
szaságból. 

Azért örülök ennek az összefogásnak, mert közügy. 
Böjt és ima által lecsendesedünk, és nem mi leszünk 
egyenként az elsők. Másképpen nézünk testvéreinkre. 
Nagyobb teret adunk az Úrnak, kevesebbet akadékos-
kodunk. Megváltozik a szívünk, ha megalázzuk ma-
gunkat az Úr előtt. Nagyon fontos igehely 2Krón 7,14: 
„Megalázza magát az én népem, amely nevemről nevez-
tetik, könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő 
bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a menny-
ből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjü-
ket!” 
 
„A korintusbeliekhez írt levélből olvastam, többek kö-
zött a 12. részt, a 28. versben felsorolt ajándékok között 
ott van a kormányzás, vezetés is, egy a sok ajándék kö-
zül, ami a lelkipásztor feladata a többi vezetővel együtt. 
Senki ne gondolja, hogyha lesz lelkipásztorunk, le van a 
gond, majd mindent ő csinál. A gyülekezet nem egy 
személyből, vagy egy bizottságból áll. Hiszem, hogy ez 
az időszak gondolkodásra késztet minket, megállunk az 
Úr előtt, és nagyobb felelősséget vállalunk a közössé-
gért. Imaláncban való részvételünk alatt időt töltünk az 
Úrral, és meglátunk valamit abból, ami az együttműkö-
déshez szükséges. Meg kell tanulnunk egymásrautaltsá-
gunkat, amire akkor is szükségünk lesz, ha már kapunk 
lelkipásztort. Tanulási időszak ez, és ha komolyan vesz-
szük, akkor profitálunk belőle. Ha az Úrral való közös-
séget keressük, akkor nem lesz időnk másokat bírálni. 
Ha úgy törődünk egymással, hogy fel tudjuk sorolni 
mások bűneit, az nem biblikus magatartás. Úgy törőd-
jünk egymással, ahogy az 1Kor 12,25-ben van megírva: 
„Ne legyen meghasonlás a testben, hanem ugyanarról 
gondoskodjanak egymásért a tagok!” Törődjünk egy-
mással, figyeljünk egymásra! Legyünk megelégedve 
egymással! Ne zúgolódjunk helyzetünk miatt! Erősöd-
jünk meg az Úrban, hogy tudjunk másokat erősíteni! 
Imádkozzunk a szomorú szívűekért, az elfáradtakért és 
a türelmetlenekért, a büszke és keményszívűekért.” 
 
„A böjt alatt bennem is öröm és hálaadás volt. A gyüle-
kezeti testvériséggel való összetartozásom megerősíté-

sét éltem át. Jó volt érezni, hogy minden „emberi ku-
darc” ellenére is ezeket éltem át.” 
 
„Végig nagyon felemelő érzés volt, hogy tudtam, ezen a 
délelőttön én vagyok a felelős azért, hogy ne szakadjon 
meg a lánc. Ilyet érezhet egy váltófutásban vagy váltó-
úszásban induló sportoló: most nálam van a bot, és ne-
kem kell mindent beleadnom, és győzelemre segíteni a 
csapatot. Örülök, hogy részese lehettem a közösségnek 
ilyen módon is! Egy gondolatot szeretnék megosztani 
veletek. Gedeon története jutott eszembe. Olyannak lá-
tom a helyzetünket, mint Gedeonét, aki harcba indult az 
ellenség ellen. Kevés emberrel megszámlálhatatlan so-
kaság ellen. És Isten azt mondja neki: sokan vagytok, 
majd később, még mindig sokan vagytok – aztán a vé-
gén maradnak háromszázan, nem is legjobbak... 
Mi is ahelyett, hogy örülnénk, hogy valaki hajlandó volt 
eljönni, és megszavaznánk – nem szavazzuk meg a kel-
lő százalékban... Felelőtlenségnek tűnik, egyre keve-
sebb a reményünk, mire és kire várunk?! Hiszem azon-
ban, hogy nincsenek véletlenek: ha valami egy szavaza-
ton múlik, az nagyon beszédes... 

Gedeon más ok miatt, de nyilván eljutott odáig, 
hogy ebből a helyzetből csak Isten mentheti meg. És 
ahogy az ige írja, Istennek a 300 emberre való csökken-
téssel éppen ez volt a célja: nehogy azt mondják, hogy 
az ő ügyességük vezetett győzelemre. Lehet, hogy Isten 
bennünket is el akar vezetni odáig, amikor emberileg 
nullává válik az esély... De Ő éppen az ilyen helyzetek-
ben tud naggyá lenni, hogy egyértelmű legyen szá-
munkra is, hogy nem mi szereztünk/választottunk lelki-
pásztort, hanem Ő, az érdem egyedül az Övé.” 
 
„Ahogy olvastam a beszámolókat, a gondolatokat, meg 
a táblázatra kattintva látom hűségeteket, kitartásotokat; 
egészen feldobódtam: Eszembe jutott az az ige, amit Pál 
apostol a thesszalonikaiaknak ír: „Mert szinte megele-
venedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban.” (1Thesz 3,8) 
Én is átéltem ezt, köszönöm nektek! Egyetértve a leírt 
gondolatokkal, azokhoz kapcsolódva, egy másik ige is 
eszembe jutott: „Keressétek először Istennek országát, 
és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” 
(Mt 6,33). Ezt ugyan Jézus egészen más összefüggésben 
mondja, de szellemi üzenete igaz a mi lelkipásztor-
kérdésünknél is: Ha mi Őt keressük – és hiszem, hogy 
ezt tesszük a böjtben és imában – akkor a lelkipásztor is 
megadatik, mintegy „ráadásul”. Mert valóban fontos, 
hogy megoldódjon a lelkipásztor-kérdés, de a helyes 
sorrend itt is ez: első az Ő keresése. Tegyük ezt tovább-
ra is! További kitartást kívánok mindenkinek!” 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az áprilisi rejtvények helyes megoldását a lépcsőház-
ban lévő táblán láthatjátok. 

Látszik, hogy a tavaszi fáradság rajtatok is kitört, 
mert kevesebben fejtettétek meg a rejtvényeket. 
Együtt örülünk a megfejtőkkel, akik: 

Ádány Máté és Zsófia, Boda Zsolt, Kiss An-
na és Zoltán, Zsigovics Benjámin és Dorina 

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

 

Megfejtéseiteket június 5-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.      Á.J. 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a 
májusi születésnaposokat! 

Sztasák Zsófia (máj. 2.) 
Ádány Barnabás (máj. 11.) 
Máté Csaba (máj. 25.) 
Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 
Ezeken a kis képeken a Tékozló fiú történetét láthatjátok. Ez a fiú elhagyta az atyai házat, majd rosszra fordult a so-
ra, és visszatért az otthonába. Édesapja nagy örömmel fogadta, és nagy lakomát rendezett a tiszteletére. Beszélges-
setek anyuékkal arról, hogy miért került bele a Bibliába ez a történet, és hogy mi a tanulsága a mi életünkre nézve. 
Ha elkészültetek a színezéssel, vágjátok ki a rajzot, és a neveteket is ráírva dobjátok be a szokásos dobozba! 
 

 

 
Forrás: http://gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/szinezo/sz_fuzetek/Egy%20ifju/osszesrajz.doc 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetekben egy-egy szó lesz a megfejtés, amelyben a kérdésben szereplő kulcsszó is benne van. Ta-
láljátok ki őket, és írjátok a pontozott vonalakra. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt, és saját neveteket sem le-
felejtve, dobjátok be a szokásos dobozba. 

Melyik lóval fognak halat? ……………………………    Melyik csőbe fektetik az újszülöttet? …………………… 

Melyik tó nyitható? ……………………………………    Melyik sárba teszik a kenyeret? ………………………… 

Melyik lom őröl gabonát? ……………………………..    Melyik lomban prédikálnak? ……………………………. 

Melyik ék dagasztja a tésztát? …………………………    Melyik ács forgatja a főzőkanalat? ……………………… 

Melyik ács veri egész nap a vasat? …………………….    Melyik tor szólítja nevén a juhait? ……………………… 

Melyik író szolgáltat igazságot? ……………………….    Melyik tő ír rímeket? ……………………………………. 

Melyik körben láthatod meg magad? ………………….    Melyik ág illatos? ………………………………………. 

Melyik kas jelzi a hajnalt? ……………………………..    Melyik irka gyapja fehér? ……………………………… 
 

Forrás: Füleden be, szádon ki 3. / Bibliai találósok 
 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
A betűrácsban 10 olyan szót rejtettünk el, amely a bemerítkezéssel kapcsolatos. Közülük 3 két szóból álló kifeje-
zés. Keressétek meg ezeket a szavakat, kifejezéseket, színezzétek ki őket, majd írjátok le a megfejtéshez. Ha na-
gyon ügyesek vagytok, akkor még sorba is állíthatjátok őket. A kivágott rejtvényt dobjátok be a szokásos dobozba. 
A neveteket se felejtsétek le! 
 

B N Í X C M T Z P I K R Á

C Ű K M E G T É R É S U L

B Ű N B Á N A T G K R Ű L

Ö I M B D F R R O I M A A

N É G A O A N V Ú W E J M

S L J Ö D C I B J Ő N N P

B E R R V A S N I G N Q O

S T E Ö U Á T Á A D Y W L

Ű V É M N E E C N Ű E R G

S H Á P I K N Ő L A I K Á

G Y E R M E K E A V T Ü R
 

 
 
Megfejtések: ................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 
májusban 
született 

testvéreinket! 

Gulyás Csaba (máj. 3.) 

Bencsik István (máj. 13.) 

ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 

Rück Sándor (máj. 13.) 

Zákány-Stef Krisztina (máj. 15.) 

Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 

Vétek Ferencné (máj. 25.) 

Kőszegi József (máj. 26.) 

Dr. Kovács Gábor (máj. 29.) 

Tarsolyné Sonkoly Eszter (máj. 31.) 

„Az Úr uralkodik, örüljön a föld.” (Zsolt 97,1) 

Általában nem szeretjük, ha valaki uralkodik rajtunk. Kérdés, 
hogy mi, vagy ki uralja a szívünket? Más az, ha valaki leural 
minket, vagy ha mi döntjük el, hogy helyet adunk-e életünk-
ben valakinek, vagy valaminek. Ha a szívünk sokfelé húz, el-
tévesztjük az utat, minden eltolódik, nem vesszük észre, 
hogy eltávolodunk az igazságtól. Az Úr uralma nemcsak a 
személyes életet teszi rendbe, hanem a világ menetét is. A 
föld lakói nem igazodnak a Teremtőhöz, ezért van sok szen-
vedés és nyomor. Ti rendbe hozhattok mindent életetekben, 
mert tudjátok, hogy az Úr megbocsátja bűnötöket, és meg-
tisztít minden egyenetlenségtől, világosságot teremt benne-
tek. Legyen örömötökre az Úr uralma, jelenléte, legyen min-
dig hely szívetekben az Ő számára, és ez a hely legyen min-
dig nagyobb! 

Lukács Edit 
  

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), tö-
rekvők alkalma, gyerekek-
nek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

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

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

Ha az Úr akarja és élünk, akkor jú-
nius 13-án, Pünkösdhétfőn meg-
tartjuk szokásos gyülekezeti kirán-
dulásunkat a Szilfa-tisztásra. 

Jó alkalom ez a közös játékra, be-
szélgetésre – használjuk ki! Az ét-
kezésről a jól bevált csapat fog 
gondoskodni. A szokásos kellékek 
mellett gondoljunk arra is, hogy sü-
teményből minden mennyiség el 
szokott fogyni. ☺ 

Vers 
 

Nagyon nehéz 
 

Sokat dolgozni és keveset beszélni, 
Zokszó nélkül egész életet leélni, 
Elfelejteni, ha megbántott valaki, 
Rosszért soha rosszat, 
mindig csak jót adni, 
Erősen megállni kísértés tüzében, 
Titkot megőrizni szívünk legmélyében, 
Lángolni az Isten oltárán füst nélkül, 
Elvetni mindent, ami rossz, 
az emlékből, 
Két rossz dolog közül választani a jót, 
Meghalni csendesen, nem kiáltva 
jajszót, 
Ígéretet nem csupán tenni; megtenni, 
Csak egyet, de hűen, igazán szeretni, 
Uralkodni úgy, hogy másoknak 
szolgálunk, 
Szenvedni, örülni s hinni, míg 
meghalunk. 
 
(Mindezt nagyon nehéz megtenni. 
A szoros kapun nehéz bemenni, 
és a keskeny úton nem könnyű járni. 
De mennybe jutni ezen az úton 
lehet csak, 
Szentség nélkül senki sem látja  
meg az Urat.) 

Gerzsenyi Sándor 
(utolsó versszak: Borzási Sándor) 

 
 

Programajánló 
 

Gyülekezeti gyereknyaralás 
Jánoshalma, augusztus 1-6-ig. 

 

Ifinyaralás 
Balatonfenyves, augusztus 15-
21-ig. 

 
Betegeink 

Baranyai János 
Bódi Lászlóné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Ökrös Sándor 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 

„Az Úr trónol az áradat fölött, ott 
trónol az Úr, az örökkévaló király. 
Az Úr erőt ad népének, az Úr meg-
áldja népét békességgel.”(Zsolt 29, 
10-11) 
 
 
 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Zsigovics Géza 

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


