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Hagyjad az Úrra 
útadat! 
(Zsolt 37,5) 

 
Mely sorsod szálait szövi, 
Ne siettesd a szent kezet – 
Oly finom, sok munkát adó, 
Amit felőled végezett. 
Ő dolgozik türelmesen,  
Csak szívedet add Néki át! 
Bízzál! Az Úr véghez viszi 
Rajtad dicső akaratát! 
 
Mely sorsod szőnyegét  
szövi, 
Ne gátold hát a szent kezet: 
Ha terveit nem érted is, 
Magad ne szőj te terveket! 
Itt egy világos, ott sötét. 
Amott egy fényes szál 
szalad. 
Balgán ne kontárkodj belé, 
Ne kuszáld szét a szálakat! 
 
S meglátod, egyre érthetőbb 
És egyre tisztább lesz a rajz. 
A kusza emberarc helyett 
Feltűnik majd egy drága arc. 
A szívedet félő alázat, 
Imádat, hála járja át. 
Krisztus benned, gyarló  
fiában 
Kiábrázolja önmagát! 
 

dr. Molnárné Varga E. 
 

 
 

Az életünk egy pizza-sütés!? 
 

Óriási rajongója vagyok a pizzának. Rengeteg pizzát eszem, otthon is hetente 
többször szoktam pizzát sütni. Érdekes lelkiállapotot kíván meg a sütés: 
Amíg a sütőben sül az étel, addig türelmesnek kell lennem; ha türelmetlenül 
nyitogatom a sütőt, ha elkezdem piszkálni a félig kész vacsorámat, azzal csak 
lassítom a folyamatot. Ha viszont lejár a sütési idő, akkor sietnem kell, hogy 
kivegyem a kész pizzát a sütőből: ha türelmesen olvasok a nappaliban, akkor 
könnyen odaég közben a vacsorám; ezt tapasztalatból tudom. 

Azt hiszem az életünk is ilyen: Időnként türelmesnek kell lennünk, 
máskor viszont türelmetlennek. A keresztény élet talán nem más, mint 
ezen két lehetséges reakció közül mindig a megfelelőnek a kiválasztása. 

Mi a baj a türelmetlenséggel? Tudni akarom, de azonnal! 
A türelmetlenséggel kezdeném, mert a türelmetlen olvasók maximum csak 

ezt fogják elolvasni. Ádány Misi prédikált néhány hete a Zsoltárok 37,5-ről, 
ami nagyon bennem maradt:  

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” 
Nagyon aktív és türelmetlen típus vagyok, ezért különösen is szükségem 

volt erre a türelemre intő stoptáblára. 
Sok területen könnyű elveszíteni a türelmünket. Az alapvető dolgoknál: ha 

valaki éhes, fáradt, beteg, vagy ha melege van, akkor nincs egy csipetnyi tü-
relme sem. 

Beszélgetéseinkben sincs türelmünk sokszor ahhoz, hogy igazán megért-
sük a másik ember nézőpontját. Sőt, inkább mi akarunk beszélni. Könnyű el-
hamarkodni a dolgokat. Van egy jónak tűnő ötletem, inkább megvalósítani 
akarom most azonnal, mint végiggondolni! 
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És persze hosszú távú dolgokban is lehet türelmet-
lennek lenni. Istenem, mi van már azzal, amit ígértél? 

Ha végigtekintünk a Biblián, vagy nagy kereszté-
nyek életén, vagy akár a saját életünkön, akkor nyilván-
való lesz, hogy mennyire más Isten időzítése, mint az 
embereké. Ő a színfalak mögött munkálkodik, amit mi 
nem látunk, csak türelmesen bízni tudunk benne. Egy 
példa: Türelmetlenek vagyunk, mert még nincs lelki-
pásztorunk? Az egyiptomi építőipar zsidó rabszolgáinak 
80 évig kellett robotolniuk, mire Mózest végre elhívta 
Isten, hogy juhok helyett őket pásztorolja át a pusztán. 

A türelem előkelő helyen szerepel a Lélek gyümöl-
csei között, a szeretet himnuszánál 
pedig egyenesen az első helyen 
található. A Példabeszédek 16 
szerint „többet ér a türelmes 
ember a hősnél”. Vajon miért 
ilyen fontos ez az egész türelem 
dolog Istennek? 

Azt hiszem azért, mert a 
türelem remek tanár a 
kereszténység lényegét illetően: 
megtanít rá, hogy a saját 
cselekedeteinkkel nem tudunk 
semmit elérni, hanem csak Isten kegyelmében bízha-
tunk. Ha a Biblia tele lenne olyan történetekkel, me-
lyekben a türelmetlen cselekvés hozza el a sikert, akkor 
az arra terelne minket is, hogy a tetteink alapján próbál-
junk meg Isten által elfogadhatóvá válni. Ezzel szem-
ben a Biblia történetei nem hollywoodi akciófilmek – 
inkább a türelemről, az Istennel való szeretetkapcsolat-
ról és a rá való várakozásról szólnak; ez számunkra is 
rámutat arra, hogy az Istennel való szeretetkapcsolat, és 
az ebből fakadó türelmes várakozás az ő időzítésére 
sokkal fontosabb, mint a tetteink. Például Dávid sokáig 
csak pásztorfiú volt, és még Góliát legyőzése után is 
évekig bujkált Saul elől, mire végre király lett. Ő türel-
mes volt, nem ölte meg Sault, hanem Isten időzítésére 
várt – és ezzel példa lett az utána jövő királyoknak, a 
Királyok könyvei minden uralkodót Dávidhoz mérnek. 

Vagy például nagyon érdekes megfigyelni az ener-
gikus és tevékeny Pál apostolt, aki bár sok mindent csi-
nált, de mindig csak Istennel egyeztetve. Sok helyre 
szeretett volna eljutni, de megtanulta, hogy türelmesen 
várjon Isten zöld lámpájára. Isten elsősorban nem azt 
akarja, hogy tevékenykedjünk, hanem hogy közös-
ségben legyünk vele – és így türelmesen ráhangolód-
junk az ő időzítésére. 

Arra jöttem rá, hogy ha reggelenként türelmesen rá-
szánom az időt arra, hogy Istennel közösségben legyek 
imádkozva, bibliázva, akkor utána türelmes leszek a 
nap során a legstresszesebb szituációkban is. Isten 
NEM azt várja tőlünk, hogy saját erőből váljunk kötél-
idegzetűvé, hanem hogy rá legyünk utalva, tőle kérjük a 
türelem lelki gyümölcsét. 

Tehát a türelem jó. És akkor a türelmetlenség 
rossz? Nem feltétlenül! Ha a türelem már lustasággá 
fokozódik, akkor ugyanolyan bűn lehet, mint a türel-
metlenség. Ha meglátom, hogy valaki magányosan áll-
dogál az imaházban, akkor mit érdemes tennem? Tü-
relmesen megvárhatom, amíg hazamegy; de jobb, ha úr-
rá lesz rajtam a türelmetlenség: „Ó, egy embert látok, 
akinek szüksége lenne egy jó beszélgetésre”, és össze-
szedve a bátorságomat odalépek hozzá. Ha lehetőség 
nyílik egy prédikáció után a bizonyságtételre, és Isten 
pont a szívemre helyezett valamit, akkor mit csinálok? 
Türelmesen megvárom, amíg a prédikátor jelentkezők 

híján záróéneket választ, vagy 
átadom magamat a Lélek általi 
türelmetlenségnek és a mikrofon elé 
penderülök? 

A türelem és türelmetlenség 
választóvonala ott van, hogy 
valami nekem lesz-e jó, vagy 
másoknak. Például ha nagy 
melegben várok valakit, aki késik, 
akkor bűn, ha türelmetlen leszek, és 
írok neki egy dühös SMS-t, majd 
inkább hazamegyek; vagy ha 

megvárom, de rázúdítom a türelmetlenségből fakadó 
keserűségemet. Isten inkább azt szeretné, hogy gyako-
roljam a türelem gyümölcsét a várakozás perceiben, és 
ne érezzem úgy, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy 
minden a szerintem ideális időzítéssel történjen. 

Ha viszont várakozás közben látok egy nénit, aki ha-
talmas csomaggal indul a lépcső felé, akkor bűn az, ha 
türelmesen a helyemen maradok, és megvárom, amíg 
felküzdi magát a lépcsősoron. Isten azért adta elém ezt a 
helyzetet, hogy segítsek – a Lélek általi türelmetlenség 
vesz jó esetben erőt rajtam, és odamegyek segíteni. 

A gyülekezet is úgy működik jól, ha a tagok megfe-
lelő módon türelmesek és türelmetlenek. Türelmesek, 
ha egymás terhének hordozásáról, ha egymás meghall-
gatásáról van szó; viszont türelmetlenek, ha valamilyen 
lehetőséget kapnak Istentől a szolgálatra, az Ő országa 
építésére. 

Nemrég került ki a szolgálati kérdőív az imaház fél-
emeletének párkányára: ez is egy jó lehetőség a fentiek 
gyakorlására. Lehet, hogy úgy érzem, hogy tudnék 
szolgálni egy területen, de Isten türelemre int; máskor 
viszont jöhet tőle egy olyan szolgálati lehetőség, amire 
türelmetlenül rá kell vetnem magam. 

Összességében csak nyerni tudunk minden hely-
zetben. Ha Isten várakozásra int minket, akkor fej-
leszthetjük a türelmünket; ha pedig cselekvésre hív, 
akkor fejleszthetjük a szolgálatkészségünket. Keres-
sük a közösséget Ővele, és akkor meg lesz a bölcses-
ségünk is és az erőnk is bármelyikhez! 

Sonkoly Tamás 

U.I.: És persze sok finom pizzát kívánok mindenkinek! 
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VELÜNK TÖRTÉNT– NYÁRI ÉLMÉNYEK 
 

Szolgálat Tóalmáson 
 

Istennek hála idén három 
hetet tölthettem Tóalmáson a 
WOL Élet Szava Nyári tábor-
ban, mint önkéntes. Mivel 
idén tavasszal érettségiztem 
és nyelvvizsgáztam is: nem 
volt túl sok időm a nyárral 
foglalkozni, így elég későn 
adtam le a jelentkezésemet 
erre a szolgálatra. Felért egy 
csodával, amikor megkaptam 

az e-mailt, hogy mind a három hétre mehetek szobave-
zetőnek! Ezért teljesen biztos voltam abban, hogy Isten 
ott szeretne látni. 

Egy szobavezető feladata két társával együtt fel-
ügyelni a szobában lévő 10-13 táborozóra, az ebédlőben 
mosogatni, takarítani, színdarabokban szerepelni, játé-
kokat vezetni a táborozóknak, esti áhítatokat tartani, be-
szélgetni a fiatalokkal... Ez önmagában is nagyon nagy 
felelősség, de idén ráadásul kijelöltek 
„főszobavezetőnek”, ami azt jelenti, hogy tulajdonkép-
pen én voltam a felelős az egész szobáért. (A másik két 
szobavezető társ is ugyannyit dolgozott, de kellett vala-
ki, aki összetartja a csapatot.) Ez először nagyon meg-
ijesztett, mert én nem vagyok kifejezetten egy vezető 
típus. De ez vett rá arra, hogy minden nap megkérjem 
Istent: hadd legyek jó vezető, adjon nekem bölcsessé-
get, türelmet, erőt, szeretet és kitartást: amiket meg is 
kaptam. ☺ Tudtam, hogy alkalmatlan vagyok erre a 
szolgálatra, mégis, Istennel minden különösebb gond 
nélkül telt el a három hét. 

Nagyon jó volt érezni, hogy Isten használ engem 
mások életében már az első naptól fogva: a szobavezető 
társaim, a táborozóim; sőt, még a „főnökeim” életében 
is, és ez persze fordítva is igaz volt. Minden nap történt 
valami, amire ezt mondhattam: „Aha, Isten ezért szeret-

te volna, hogy itt legyek!” Például beszélgethettem az-
zal a tábori vezetővel, akinek egy éve még a bűneimet 
mondtam el, idén meg arról számoltam be, hogy Isten 
milyen nagy változásokat hozott az életemben! ☺ 

A Tóalmáson töltött idő alatt eldőlt a továbbtanulá-
som is. A Semmelweis Egyetemre jelentkeztem 
dietetikus szakra, de már ősszel elterveztem: ha fel-
vesznek, akkor halasztok egy évet, és a tóalmási WOL 
Élet Szava Bibliaiskolába fogok járni. Azonban tavasz-
szal az érettségik közepette kiderült, hogy csak akkor 
lehet passzívvá tenni egy félévet az egyetemen, ha már 
sikeresen elvégeztem egy aktívat. Ami azt jelentette, 
hogy ha felvesznek, akkor az egyetemre kell mennem. 
Biztos voltam abban, hogy Isten a Bibliaiskolában akar 
látni, és nem értettem a dolgok alakulását. Lehet, hogy 
félreértettem valamit és mégis az egyetemen van a he-
lyem? 

Közben értek csalódások is: másodjára sem sikerült 
a francia nyelvvizsgám (pedig mindent megtettem érte), 
a biológia emeltszintű érettségim sokkal gyengébb lett, 
mint vártam, az év végi matematika jegyemről már nem 
is beszélve... De mindez értelmet nyert, amikor július 
21-én megtudtam a ponthatárokat: egyetlen egy ponton 
múlt, hogy nem vettek fel az egyetemre, így minden 
kétséget kizáróan meggyőződtem arról, hogy Isten igen-
is a Bibliaiskolában szeretne látni!!! ☺ 

És nem tudom ki figyelt fel a dátumra: egy évvel ez-
előtt pont ezen a napon szántam oda az életemet Jézus-
nak, és húztam fel a már-már híres kék gyűrűt! Isten 
komolyan vette az évfordulónkat! ☺:) De ne ijedjen 
meg senki, ha ezt a gyűrűt már nem látja rajtam: két 
nappal ezután eltört. Próbáltam megragasztani, de rájöt-
tem, hogy nincs már szükségem rá. A gyűrű már a „szí-
vemben” van: soha semmiért nem hagynám el Jézust! 
☺ 

Detki Fanni 
 
 

Szolgálatra hangolva… 
 

Augusztus első 
hetében egy 
csodálatos hetet tölt-
hettünk (az ifjúságból 
Jenei Péti és 
Veszprémy Laci 
társaságában) a bajai 
baptista ifitáborban. 
Mottónk a héten: 

Szolgálatra 
hangolva… És valóban Isten felhangolt engem is az Ő 

szolgálatára… Örömmel fogadtam itthon is az ilyen 
irányú kérdőívet. ☺ 

Úttörő jellegű alkalom volt ez, ugyanis a szokásos 
csoportbeszélgetések helyett zenei, művészeti és 
evangélizációs kurzusokra lehetett jelentkezni. Volt 
többek között gitár, zongora, ének, dob, basszusgitár ☺, 
tánc, stb. Aki mégsem szeretett volna ilyen téren fej-
lődni, az jelentkezhetett az általános csoportbeszélgetés-
re. 
Minden nap reggeli tornával, dicsőítéssel, rövid buzdí-
tással és imával kezdődött. Ebédig, majd ebédtől fél 5-
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ig egyéni megbeszélés alapján fejlődhettünk a szolgá-
latban, sokszor kettesben a tanárral. (Péti általános cso-
portvezető volt, és mivel nekem csak délután volt basz-
szusgitár órám, ezért délelőtt részt tudtam venni a cso-
portbeszélgetésen, nagyon építő volt) 

Vacsora után volt az esti dicsőítő alkalom és a taní-
tás. Durkó István, Bill Drake, Allen Buchanek és Révész 
Árpád tartottak alkalmakat a szolgálatról. A hét elején a 
tábor nagysátorában voltak ezek, majd csütörtök este a 
városi színházban lehettünk (előtte reggel szórólapoz-
tunk és hívogattunk a városban), majd pénteken és 
szombaton, a város főterén volt a dicsőítés, tanítás, 
koncert, megtérésre hívás! Éjfélig a szálláson volt lehe-

tőségünk beszélgetni, játszani, kávézni-teázni. 
Rengeteg új embert ismerhettem meg a héten, új ba-

rátságok kötődtek, régiek elmélyültek. Volt lehetősé-
günk megismerni Baját, sárkányhajózni a Petőfi-sziget 
körül, és egy jó nagyot dinnyézni… ☺ 

Nagyon áldott hetünk volt, szívesen maradtam volna 
még egyet! Sokat fejlődhettem, mind zeneileg, mind az 
Istennel való kapcsolatban. Jó volt ilyen szolgáló lelkü-
lettel szervezni és menni az ifi táborba egy héttel ké-
sőbb! 

Gulyás Zsombor 

 
 

Jánoshalma 2011 
 
Az idei gyereknyaralás augusztus első hetében volt Já-
noshalmán. Nagyon vártam már, hogy eljöhessek, mert 
tavaly is nagyon jól éreztem magam. 

Első nap reggel Budaörsről indult a többség busszal, 
de néhányan – mint például mi – autóval. Mikor meg-
érkeztünk mindenki kiválasztotta a szobáját és ebédig 
egy kicsit körülnézett. Ezután mentünk ebédelni. Mivel 
a bibliakör és az éneklés elmaradt délelőtt ezért délután 
tartottuk meg. 

Egész héten Dániel történetét 
vettük és tanultunk új énekeket is. A 
kicsik most is – mint tavaly – sok 
mindent alkottak a bibliakörön. Este 
megint énekeltünk, ezután következett 
az esti történet, majd Kati néni tett fel 
kérdéseket a bibliakörön tanultakból. 
A második naptól kezdve a bibliakör 
délelőtt volt az éneklés után. Utána 
következett az ebéd. Ha jó idő volt 
lementünk a strandra, ekkor már csak 
a vacsorára jöttünk haza. 

Mikor rosszabb volt az idő nem 
mentünk strandra, helyette a szálláson 

voltunk, ahol kedvünkre játszhattunk, alkothattunk (én 
például gyöngyöt fűztem) és tanulhattunk igeszakaszo-
kat ajándékokért. Egyik nap ellátogattunk a lovardába, 
ahol lovagolhattunk és lovaskocsizhattunk. 

Szerencsére most is ugyanolyan jól főztek, mint ta-
valy. Én nagyon jól éreztem magam és örülök, hogy 
idén is elmentem. 

Ádány Rebeka 
 

 
 
 

Egy felejthetetlen hét az Ifivel 
 
Az idei szokásos, egy hetes ifjúsági tábort 
Balatonfenyvesen töltöttük. Hogy őszinte legyek, indu-
lás előtt nem igazán volt kedvem a táborhoz, mivel elég 
fáradtnak éreztem magam. Már ezt megelőzően, csalá-
dommal egy-egy hetet töltöttünk Balatonbogláron és 
Aradon. Ezért úgy éreztem, hogy legszívesebben ma-
radnék itthon és kipihenném magam az iskolakezdésre. 

Aztán mikor megérkeztünk, már a szállás láttán is 
úgy éreztem, mégiscsak jó döntés volt az ifi tábort vá-
lasztani. A napi program a reggeli után áhítattal kezdő-
dött, majd ebéd után mentünk strandra. Az időjárási-
előrejelzésekkel ellentétben, egész héten gyönyörű 

időnk volt, ezt kihasználva minden nap 1-től 6-ig stran-
don is voltunk. Fél héttől vacsoráztunk, majd az esti 
áhítat után szabadprogram következett. Izgalmas társas-
játékokkal múlattuk ezeket a várva várt órákat. 

Természetesen a foci sem maradhatott ki. Csütörtö-
kön 2 órára béreltünk egy nagyon jó pályát, 5 az 5 ellen 
játszottunk. Mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat 
és nagyon jól esett ez a „kis” mozgás. 

A pénteki nap nagyon emlékezetes lett számomra, 
hiszen akkor történt velem egy baleset, amiben megta-
pasztalhattam Isten kegyelmét és szeretetét. Mivel szép 
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idő volt, a strandon töltöttük a nap nagy részét. Késő 
délután, fél hat körül közeledett felénk egy igen nagy 
vihar. Eleinte nem vettük komolyan a viharjelzést, ezért 
még nagyban elvoltunk a vízben. Vártuk, hogy jöjjenek 
a nagyobbnál nagyobb hullámok, gondoltuk milyen jó 
szórakozás lesz. Aztán egyre komolyabbra fordult a 
helyzet. Óriási eső jött, nagy szélvihar, mi pedig már 
épphogy csak tudtunk kijönni a Balatonból. Amikor a 
vízből kiértem, a parton hirtelen elkapott egy hatalmas 
széllökés. Ez rendkívül erős volt, ráadásul váratlanul ért 
így teljes erővel a földhöz csapott. Egy pillanatra azt se 
tudtam mi történt, majd felálltam és berohantam egy 

épületbe. Volt itt 
egy elsősegélyt 
nyújtó személy, aki 
ellátta fejemen a 
vérzést. Kimentem, 
mert gondoltam, 
hogy a többiek már 
engem keresnek, és 
meg is találtam 
őket. Azonnal 
kórházba mentünk, 
ahol megstoppolták 
a homlokomat, és 
fertőtlenítették ar-
comon a hor-
zsolásokat. Legyen 
hála Istennek hogy, 
ezen kívül más 

komolyabb bajom nem esett. 
Szombat este elmentünk a tűzijátékot is megnézni. 

Ez kellemes csalódás volt számomra, hiszen szerintem 
szépsége a budapestiével vetekedett. Vasárnap össze-
foglaltuk a héten tartott bibliai elmélkedések fontos 
elemeit, eztán összepakoltunk, és elindultunk hazafelé. 
Úgy gondolom, hogy az Ifiből nem csak nekem, hanem 
mindenki számára emlékezetes marad az idei tábor. 
Összességében egyáltalán nem bántam meg, hogy a 
részvétel mellett döntöttem, a képem meg majd idővel 
meggyógyul. ☺ 

Zákány Tamás 
 
 

AKTUÁLIS 
 

Szülői értekezlet helyett 
 
Naámán nagyon dühös volt, amikor Elizeus csak úgy „kiüzent” neki a házból: „Menj el és fürödj 
meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz.” Hosszú utat tett meg,  lélek‐
ben felkészült egy hosszadalmas és bonyolult gyógyító procedúrára. Rászánta a pénzt  is rende‐
sen az  illő ajándékokkal együtt. Aztán a próféta ki sem  jön elé, hanem csak üzen. Milyen stílus 
ez?! Nem is beszélve a gyógymódról… Megfürödni hétszer egy „pocsolyában”? Ez csak időhúzás, 
meg annak beismerése, hogy a próféta sem tud mit tenni. – De milyen  jó, hogy a szolgái meg‐
győzik: „Ha valami nagy dolgot kért volna tőled, ugye azt is megtetted volna. Hát akkor egy ap‐
róságot miért nem teszel meg? Nincs vesztenivalód!” 
 
Az elmúlt vasárnap megkezdődtek a bibliaköri foglal-
kozások. Előtte a tanítók egy rövid áhítatot tartottak, 
melyre én is meghívást kaptam. Ott voltam, tanúsítom, 
tanítóink készen állnak a munkára! Meghozzák majd az 
áldozatot hétről-hétre, készülnek, ott lesznek. Bízva a 
fáradságban is erőt adó mennyei Tanító segítségében, a 
lelkesedés lankadtával az erőt megújító Úr erejében. 
Rajtuk nem múlik. Adott a szellemi háttér is: gyüleke-
zetünk mindig is kiemelt fontosságúnak tartotta a bib-

liaköri munkát – most is így van ez. (Ugye számíthat-
nak rendszeres imatámogatásunkra?) A tárgyi feltételek 
is adottak: vannak termek, rendelkezésre állnak segéd-
anyagok. De – ahogy az áhítat utáni való szűkebb körű 
rövid beszélgetés során kiderült – egyetlen feltételt sem 
ők, sem a gyülekezet nem tud biztosítani, azt, hogy ott 
legyenek a gyerekek, sőt pontosan érkezzenek. 
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Kedves Szülők! 

Mint, aki szülőként magam is érintett vagyok, úgy for-
dulok hozzátok, mint Naámánhoz a szolgái, és én is 
csak egy apróságot kérek: tegyünk meg mindent azért, 
hogy a gyerekeink időben legyenek ott a bibliakörön! 
Ugye, hétközben mindent megteszünk azért, hogy isko-
lából ne késsenek el? Ugye, odafigyelünk arra, hogy ha 
nekünk kell egy fontos helyre mennünk, akkor időben 
odaérjünk? Legfeljebb annyival hamarabb indu-
lunk!Higgyétek el, a vasárnapi iskola legalább olyan 
fontos, mint minden más! Tudom, hogy bennünk van 
az, hogy innen el lehet késni, mert nincs következmé-
nye. De van! 

A tanítók elmondása szerint többen is vannak, akik 
negyed 10 helyett rendszeresen csak háromnegyed 10-
re érnek oda. Ennek nemcsak az a következménye, 
hogy alig tudnak érdemben részt venni az aznapi anyag 
feldolgozásában, 
vagy éppen a 
játszásban, hanem 
az, hogy majdnem 
olyan, mintha 
nem járnának 
bibliakörre. Pedig 
állítom, hogy 
ebben az 
életkorban a 
bibliaköri 
foglalkozás 
legalább annyit ér, 
ha nem többet, 
mint az is-
tentiszteleten való 
részvétel (Persze annak is megvan a maga szerepe.) Mi-
előtt bárki megbotránkozna az előző mondaton… terve-
ink szerint szeptember 17-én tartjuk meg az idei évi ár-
vaházi találkozót. Biztos vagyok benne, hogy az ének-
lés most is olyan lelkes lesz, mint tavaly volt. Aztán az 
imádságok is. Meg előjönnek az emlékek közül a bib-
liaversek is… Pedig sok árva gyermekkora óta nem jár 
imaházba, most is csak évenként egyszer jön el, erre a 
találkozóra. Tudjátok, hogy miért ismerik az énekeket, 
miért tudnak még imádkozni, meg hogyan maradhattak 
meg fejben (és szívben?) a bibliaversek? Azért, mert a 
bibliakörön megtanulták mindezt! Vajon mi maradt 
volna meg mindebből, ha mondjuk a kétharmadát ki-
hagyják a foglalkozásoknak?.. 

Ha beteg a gyerekünk, mindent megteszünk érte. 
Virrasztunk, visszük orvoshoz, főzünk neki megfelelő 
ételt, adunk neki folyadékot, csak egyen és igyon végre, 
takarítunk utána, … nem sorolom, tudjátok jól. A lehe-
tőségeink határáig nem számít sem pénz, sem idő. Most 
nincs semmi ilyenre szükség. Most tőlünk is csak egy 
apróság kell – ha már Naámánhoz hasonlóan közülünk 
is többen hosszú utat tesznek meg –, hogy odaérjünk 

időben vasárnap reggel. Hogy ne vádoljon évtizedek 
múlva a lelkiismeret, hogy miért nem voltunk erre a 
semmiségre képesek… Hogy lehet, hogy csak ennyin 
múlott?... 

Mi is általában késni szoktunk. Nem sokat, csak né-
hány percet, mintha erre állt volna be a vasárnap reggeli 
életritmusunk. Ennyi késés gyakorlatilag nem is számít. 
De határozzuk el közösen, hogy nem késünk egyetlen 
percet sem. A módszer az, hogy hamarabb fel kell kel-
ni. (Ehhez persze nem árt egy kicsit hamarabb lefeküd-
ni… Hitelődeink már szombat délután megfőzték a va-
sárnapi ebédet, kisöpörték az udvart és még sok mást is 
megtettek – már szombaton készültek a vasárnapra. 
Ilyen jó szokásokat érdemes megtartanunk. Mondjuk, 
annyival előnyösebb helyzetben voltak, hogy nem volt 
még tv, meg számítógép…) 

Tudom azt is, 
hogy a késedelem 
egyik (lehet, hogy 
a legfőbb?) oka 
némely szülőnél, 
hogy nem tud mit 
kezdeni azzal a 

háromnegyed 
órával, amíg a 

bibliaköri 
foglalkozás tart. 
Az imaórán nem 
akar részt venni, 
beszélgetni sem 
akar másokkal. 

Ejnye-bejnye 
helyett javaslom, hogy ha már így van, akkor keressünk 
egy sarkot akár fent, akár a lenti kisteremben és beszél-
gessünk! Szerintem ránk fér. 

És még valami: azzal az aprósággal, ha pontosan ér-
kezünk a bibliakörre, kifejezzük azt is, hogy megbe-
csüljük tanítóink munkáját, akik a mi gyerekeink érde-
kében hoznak áldozatot. Valószínűleg ez is kifejez any-
nyi köszönetet, mint a tanév végi néhány szó. 

Kívánok mind a tanítóknak, mind a tanulóknak 
sok örömet a bibliaköri munkában – és pontos érke-
zést! 

Ádány Mihály 

U.I.: Természetesen pontosan érkezni Palacsintázóra, 
sőt még istentiszteletre sem tilos….! 
 
 

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, 
mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dol-
gában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok 
nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58) 
 



M A N N A   2011. szeptember 

 7

ÁRVAHÁZI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜLÜNK… 
 

Gyülekezetünkben szeptember 17‐én lesz újra Árvaházi találkozó. Ehhez kapcsolódva ajánljuk 
a testvérek figyelmébe ezeket a szemelvényeket, amelyek a Békehírnök 70 évvel ezelőtti szá‐
maiban jelentek meg. 
 
 

Közadakozás 
Az árvaház részére befolyt természetbeni adományok október 1-től december 1-ig 

 

Id. Jakus tv. Egyházasdengeleg 1 db hízott liba.  
Kispest: Papp Jánosné 5 kg 0-s liszt, 1 kg szilvaíz.  
Szügyi Ferencné 10 kg különböző élelmiszerek, 1,50 
kg szappan, 1 kg szóda. 
Cselei János Balmazújváros 8,50 kg kalács, fél kg cső-
tészta. 
Perkátai gyül. 11 zsák kukorica, 5 zsák burgonya, 14 
csirke, 3 kacsa, 1 liba, 1 tyúk, 50 kg főzőliszt, 100 kg 
búzaliszt, 14 kg zöldség, 20 kg hagyma, 25 kg bab, 3 
db sütőtök, 2 és fél zsák káposzta. 
Szalai István Tárnok 1 zsák kukorica. 
Ócsa: gyülekezet 435 kg burgonya, 321 kg kukorica, 
64 kg káposzta, 3 kg bab, 11 kg zöldség, 10 kg cékla, 
8 kg liszt. 
Tillinger Csöpike 1 pár gyermekcipő. 
Dömsöd-Dabi gyül. 41 kg liszt, 4 kg búzadara, 31 kg 
bab, 50 db tojás, 3 db szappan, 1 kg mák, fél kg cu-
kor, 1 kg kolbász, 3 kg lekvár, 1,50 kg zöldpaprika, 5 
kg hagyma, 35 kg zöldség, 12,50 kg karalábé, 2 kg 
alma, 90 kg káposzta, 960 kg tengeri, 150 kg burgo-
nya. 
Vanyarc: gyülekezet 11 zsák búza, 1 zsák bab, 5 zsák 
kukorica, 1 és fél zsák káposzta és sárgarépa. Gubó 
János 2 kg mák, 19 kg lencse, 2,50 kg búzadara, 10 kg 
bab. 

Erdőkürti gyül. 3 zsák búza, 3 zsák kukorica, 100 kg 
káposzta, 50 kg bab, 50 kg liszt, 3,50 kg dió, 50 kg 
zöldség, 50 db tojás, 4 db szappan, 8,50 kg kenyér-
liszt, 12,50 kg 0-s liszt, 3 kg hagyma, 60 dkg zsír, 50 
dkg szalonna. 
Rákoscsaba: özv. Szenográcki M.-né 6 kg liszt, 1 kg 
dara, Tóth János 2 kg cukor, özv. Kovács S.-né 5 kg 
bab, Vaskó Pál 2 zsák burgonya, 50 kg káposzta, 1 kg 
bab, Tóth József 8 zsák burgonya, 20 kg zöldség, 120 
kg kukorica, 5 kg bab, 170 kg káposzta, 4 db tyúk. 
Szente István Pécel 10 kg bab. 
Marcelházi, Dunaradványi és Komáromszentpéteri 
gyülekezetek 4 zsák burgonya, 40 kg káposzta, 2 
zsák kukorica, 50 kg bab, 10 db tojás, 4,50 kg hagy-
ma, 1,50 kg liszt. 
Neszmély: Baranyás Istvánné 2 kg zöldség és hagy-
ma, 4 kg káposzta, 60 dkg tarhonya. 
Mórocz József 2 db tiszt. csirke.  
Laukó Pál Egyházasdengeleg 1 db hízott liba. 
Biharugrai gyül. 12 db tiszt. tyúk, 1 db hízott kacsa, 6 
és fél kg kalács, 2,50 kg sonka, 8 kg levestészta.  
Csurgó: Petiné 24 db tojás, 1 lit. gyümölcsíz, özv. Im-
re I.-né 2 db csirke, 8 db tojás. 
Hódmezővásárhelyi gyül. 16,60 kg 0-s liszt, 2,50 kg 
tarhonya, fél kg búzadara, 40 kg bab. 

 
Hálásan köszönjük kedves testvéreink szeretetadományát és engedelmet kérünk a gyülekezetektől, hogy a 
papírhiány miatt összegezve nyugtázzuk. Az Úrnak név szerint részletesen el van könyvelve még egy pohár 
hideg víz is.  

BEHARKA PÁL (1941. január 5.) 
 
 

Árváinkról – az árvák barátainak 
 

„Tiszta és szeplő nélkül való Istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyo-
morúságukban és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.” (Jak 1,27) 
 

Másodízben fogok hozzá e sorok megírásához. Elő-
ször odahaza, az íróasztalomnál kezdtem írni a soro-
kat. Mikor aztán a harmadik sornál voltam, félbesza-
kított a telefon csengője. Értesítés jött a kórházból, 
ahova már felvettek kezelés végett – hogy azonnal 
induljak oda, mert a helyet elkészítették részemre. 
Ezeket a sorokat már a kórházi asztalon írom, ahol 
megnyugvással és az Úrba vetett bizodalommal kell 
bevárnom gyógyulásomat. 

A 22-ik karácsonyt ünneplem az árvákkal együtt. 
Életem megelőző idejében is sokszor tapasztaltam Is-
ten csodálatos kegyelmét, de e 22 év alatt örömmel 
tapasztaltam, hogy az Úr sohasem felejtkezett meg a 
mi árváinkról. Mindig adott örömet és okot a hála-
adásra. A Betlehemben felragyogott égi világosság 
meleg sugaraiból sok fény esett a mi árvaházunk la-
kóira.  
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Hálát mondunk a mi mennyei Atyánknak, hogy 
ebben az évben is kinyújtotta ajándékozó kezét a mi 
árváink felé. Küldött eledelt, ruhát és adott békessé-
ges hajlékot. Áldó és őrző kezei megóvták árvahá-
zunkat a veszélytől és naponta részesített dicső 
evangéliumának áldásaiban. Mindezekért, valamint 
a kibeszélhetetlen sok javakért mi volna a legméltóbb 
hála, mint az Isten előtt is kedves lelki élet, az Úr Jé-
zus igazi követése… 

Őszinte köszönettel tartozunk az árvaházunk tá-
mogatóinak, fenntartóinak. Ők azok, akik árváink 
számára pótolják az elveszett szülőket és módot, le-
hetőséget nyújtanak arra, hogy az árvák ne legyenek 
a társadalom elhagyatottjai, kitaszítottjai, egész éle-
tükön át, hanem foglalják el a társadalmi életben azt 
a helyet, amely szorgalmuknál és viselkedésüknél 
fogva megilleti őket. Bizonyságot tehetek arról, hogy 
az árvákkal szemben tapasztalható nemes érzés sok 

helyen megnyilvánul. Biztos tudomásom van róla, 
hogy világszerte emelkedőben van az árvák és sze-
gény gyermekek felsegítésének munkája. 

Többeknek lehetne nyilvános köszönetet kifejezni 
az árváknak juttatott adományokért, de erre nincs 
elég helyünk. Kivételt azonban mégis teszünk, ami-
kor a sajószentpénteri gyülekezetnek köszönetet 
mondok az árvák nevében, hogy már harmadik télen 
át 100-100 mázsa szenet adományoztak nekünk, csu-
pán a szállítási költséget fizettük érte. Legyen dicső-
ítve ezért is az Úr szent neve! 

A karácsonyi ünnepek alkalmával sok-sok áldást 
kívánok testvéreimnek a Krisztusban és az árvák ba-
rátainak! Az Úr hallgassa meg népének esedezését és 
adjon nekünk akarata szerint való új esztendőt. 

BEHARKA PÁL 
(Békehírnök 1941. december 21.) 

 
 

A gyermek 
 

Legszebb hangzású szó! Szülőknek legdrágább kincs 
a gyermek. Mi is a gyermek? Megfigyeltem, ha az ut-
cán egy gyermekkocsi elhalad, a benne levő gyermek 
látására az arra elmenőknek arcán mindig valami 
kedves vonások jelennek meg. Sokszor boldog 
örömmel töltött el, mikor két pici növendékünket, a 
kis Kalmár 
Janikát és 
Hercegh Esztikét 
az iker-
gyermekkocsiba 
helyezve 
kivittem az 
utcára és a já-
rókelők – amint 
rájuk néztek a 
kicsikre – 
felfigyeltek, 
megálltak, 
kérdezősködtek 
és egy földöntúli 
kedves mosoly 
varázsolódott az arcukra. ezt suttogták: „De édesek a 
kicsi ikrek.” 

Ha bárhol is találkozunk egy kis gyermekkel, 
mintha egy napsugár ragyogna ránk arcocskájáról és 
egy pillanatra minden bajt elfelejtünk és reámosoly-
gunk. Ha egy képes levelezőlapon egy bájos gyer-
meket látok lefestve vagy a kirakatban egy helyes 
gyermekruhát, már az is mozgásba hozza szívem 
húrjait. Hát még amikor a mi igazi, élő, eleven kicsi-
nyeinkben – gyönyörködhetünk! 

Néhány évvel ezelőtt betegséggel küszködve kel-
lett végeznem feladatomat, ami kedélyemet is egé-
szen lehangolta. Egy napon hoztak egy anyátlan árva 
kis babát betegen intézetünkbe, és amíg őt ápoltam, 
magam is egészen meggyógyultam. Mikor föléje ha-
joltam, a kicsi szemekből szinte gyógysugarak hatol-

tak belém. 
Olyan hálásan 
tekintett reám 
és mosolygott. 

Amikor 
minden 

műveletük 
olyan érdekes, 
és amit csinál-
nak, minden 
olyan jól áll 

nekik… 
Amikor édes 

gagyogásuk, 
ezer apró 

kérdésükkel 
kedveskednek körülöttünk, úgy érzem, hogy a kis 
gyermek egy darab mennyország. Az Úr Jézus azt 
mondja: „Aki egy ilyen gyermeknek gondját felveszi, 
nékem veszi fel gondomat.” 

Ha nagyobb lesz a gyermek, akkor a bájos voná-
sok sokszor kicserélődnek valami olyannal, ami bá-
natot okoz nekünk: de akkor is csak szeretnünk kell 
őket, mert az Úr Jézus is szereti őket, vérét ontotta 
mindegyikért. Egy édesanya szereti és mindig szé-
pet, nagyot lát minden gyermekében. A gyermek Is-
ten ajándéka, életünk öröme, a szülők reménye. A 
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gyermek a nemzet jövője és Isten országának örökö-
se. Mentsük hát a gyermeket! 

Kedves testvéreink, Békehírnök kedves olvasói! 
Árvaházunk egy mentőállomás, egy otthon és anyai 
szív a gyermek számára, amely mindig szépet lát, 
nagyot akar és remél a gyermek felöl. Arra törek-
szünk, hogy ne csak a gyermek testét, hanem lelkét is 
megmentsük a gonosztól. 

Azért a karácsony szent ünnepén gondoljanak 
szeretettel árvaházunkra, foglalják Isten előtt imád-
ságukba! 

HECKMAN MARGIT árva-mama 
(Békehírnök, 1941. december 21.) 

 
Összeállította: Zsigovicsné Éva 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Kedves alkalmon vehetett részt a gyülekezet július 30-án, szombaton. Ezen a napon fogadott sírig tartó hűséget 
egymásnak Balázs Enikő és Goldmann Benjámin. Isten üzenetét, az ifjú párnak szóló jó tanácsokkal Dr. Almási Ti-
bor lelkipásztor testvér tolmácsolta. 
Ezzel a verssel kívánunk Istenben elrejtett, boldog házasságot az ifjú férjnek és feleségnek! 
 

Hárman 
 

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

 
Lukátsi Vilma 

 
 

TALLÓZÓ 
 

Értékes vagy 
 

Előadást tartott egy tanító. Kezébe vett egy 20.000 forintos 
bankjegyet. Felmutatta és feltett egy kérdést a hallgatósá-
gának: 

– Ki szeretné ezt a 20 ezrest? 
Szinte minden kéz a magasba lendült. Azután folytatta 

kérdéseit: 
– Mielőtt odaadnám ezt valakinek, szeretnék előtte mu-

tatni rajta valamit. - fogta és mindenki szeme láttára ösz-
szegyűrte a papírpénzt. 

– Szeretné még valaki megkapni? – kérdezte. Továbbra 
is kezek sokasága emelkedett a magasba. 

– Nos, – folytatta, – ehhez mit fognak szólni? – Az 
összegyűrt pénzt ledobta a földre és sáros talpú cipőjével 
taposni kezdte a húszezrest. 

– Na, szeretné még valaki megkapni? 
A kezek továbbra is a magasban maradtak 
– Kedves hallgatóim! A mai példával egy nagyon fon-

tos leckét tanulhattunk meg. Nem számított senkinek sem, 

hogy mit tettem a pénzzel, továbbra is akarták, mert az ér-
tékét nem tudtam csökkenteni. Gyűrött, sáros állapotban is 
20 ezer forint maradt. Ugyanígy sokszor az életünkben 
összegyűrnek minket és beszennyeződünk, a lelkünkbe ta-
posnak, és olykor a mi hibás döntéseink vezetnek ehhez. 
Ezért sokszor úgy érezzük, hogy ennél értéktelenebbek 
már nem is lehetünk! De nem számít mi történt, vagy mi 
fog történni, Jézus szemében soha nem veszíted el az érté-
kedet! Számára felbecsülhetetlenül értékes vagy! 

Ha eddig azt hitted, hogy tetteid és cselekedeteid vagy 
önmagad határozod meg értékedet akkor tévedtél. Felbe-
csülhetetlen értékű vagy annak számára, aki szeret Téged. 

Jézus szemében a Te értéked minden hányattatásod, 
megkopásod és sérülésed ellenére sem csökken. Ő szeret 
Téged, és engedd, hogy szeretetével megújítson! 

Forrás: Internet /Közreadta: Kissné Andi 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Mint ahogy arról a gyülekezet előtt is beszámoltatok, az 
idei jánoshalmi táborban Dániel történetével foglalkoz-
tatok. A mostani évkezdő rejtvények ezzel lesznek kap-
csolatosak. 

Ebben a tanévben is sok hasznos ismeretet, történe-
tet ismerhettek meg a bibliaköri foglalkozáson. Remé-
lem, hogy az évközi rejtvényekkel is sikerül kedvet csi-
nálni ahhoz, hogy szívesen beszélgessetek otthon szülei-
tekkel a Bibliáról. Sajnos az év eddigi hónapjaiban na-
gyon kevés kisiskolás megfejtő volt, a nagyok közül 
meg csak egy hűséges. Jó lenne, ha ez egy kicsit változ-
na, és az érdeklődés hiánya miatt nem szűnne meg a 
gyerekoldal, amit a ti hasznotokra találtunk ki! 

A mostani rejtvényeket is a szokásos módon, Isten 
előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor 
egy kis szülői segédlettel oldjátok meg. Megfejtéseite-
ket október 2-ig dobjátok be a szokásos dobozba. 
Minden gyermek, aki jól dolgozott, jutalmat kap. 

Szeretettel köszöntjük a szeptemberi 
születésnaposokat 

 

Boldog  
születésnapot! 

Boda Zsolt Csaba  
(szept. 6.) 
Zákány Árpád (szept. 6.) 
Uri Benjámin (szept. 7.) 
Egyed-Kiss Dániel 
(szept. 9.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen a három ifjút láthatjátok a tüzes kemencében. 
Színezzétek ki a képet, és írjátok rá a neveteket a rajzra, majd kivágva dobjátok be a szokásos dobozba. 

 
Forrás: http://gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/szinezo/sz_fuzetek/O%20az%20elo/osszesrajz.doc 
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év felett) 
A Dániel életéből vett leckék alapján állítottam össze ezt az egyszerű keresztrejtvényt. A meghatározások az új for-
dítású Biblia alapján készültek, erre figyeljetek! 

A megfejtés egy olyan tulajdonság, amely Isten előtti kedvességet és áldásokat szerez minden hívő ember ré-
szére. Ezt adja ki a középső megvastagított rész, ha helyesen fejtitek meg a rejtvényt. Megfejtésként külön is írjátok 
le a kipontozott vonalra. Aki tud ezzel kapcsolatban egy igeverset, külön jutalomért azt is leírhatja!  

Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se 
felejtsétek el ráírni! 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

Megfejtés: …………………………………………………………………………………………………………….. 

(Igevers) ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Az egyik babilóniai király 

2. Azarja megváltoztatott neve 

3. Dániel kérésére ilyen ételeket ettek az ifjak 

4. Az egyik tulajdonság, amiben a király tízszer oko-
sabbnak találta az ifjakat 

5. Hananja megváltoztatott neve 

6. A másik tulajdonság, amiben a király tízszer oko-
sabbnak találta az ifjakat 

7. Ennek megfejtésében volt segítségére Dániel a ki-
rálynak 

8. Ennek az eszköznek a nevét olvashatjuk a falon meg-
jelent írásban 

9. Ez a csúnya tulajdonság indította az udvari embere-
ket arra, hogy beárulják Dánielt 

10. Misáél megváltoztatott neve 

11. Ő tette meg Dánielt főkormányzónak 

12. Ennek a királynak jelent meg az írás a falon 

13. Isten őt küldte, hogy megvédje Dánielt az oroszlá-
nok között 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 

szeptemberben 
született testvérein-

ket! 
 

Kiss Ágnes (szept. 3.) 
Gulyás Jenőné (szept. 5.) 
özv. Bányai Jenőné (szept. 8.) 
dr. Ádány Sándor (szept. 13.) 
Bartha Gáborné (szept. 13.) 
Bodó Dániel (szept. 13.) 
dr. Novák Péter (szept. 13.) 
özv. Egyed Ferencné (szept. 15.) 
dr. Simon Lászlóné (szept. 19.) 
Zákány Tamás (szept. 21.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Nagy Péter (szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.) 
Ádány Mihály (szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy Ágnes (szept. 30.) 

„Áldjad, én lelkem az Urat! ...kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, 
mint a sasé.” (Zsolt 103, 1, 4-5) 
 
Miután megváltott életetek van, kitágult életteretek, így kegyelemmel és 
irgalmassággal koronáz meg titeket az Úr, ami itt láthatatlan. Nem olyan 
koronátok van, mint a középkori képeken a szentek feje fölé helyezett 
glória, hanem egy valódi új élet lehet a tietek, amelyen a Szentlélek pe-
csétje van, a teljes váltság napjára felkészítve. 

Az Úr betölti belső életeteket ékességgel. Külsőtök, testi megjelenése-
tek ugyanolyan marad, de a bensőtök megváltozik. Elég szépek vagytok 
ahhoz, hogy az Úr jóval töltsön be titeket, hogy az Úr Jézus bennetek él-
hessen és általa tegyetek mindent. Az Úr azt akarja, hogy repüljetek a hit 
szárnyán. „Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.” (2Sám 22, 30/b) 

Hinnetek kell abban az erőben, amire azt mondja az Ige, hogy legyőz 
mindent. Krisztus a győztes, ha az Ő ereje bennetek van, akkor megújult 
erővel futhattok a célig. Bízzatok az Úrban, és akkor naponta megújul 
erőtök! 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), gye-
rekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Ebben a hónapban 4. vasárnap lesz 
a délutáni istentiszteletet a Kama-
raerdei Idősek Otthonában. 

Változás! 
Mivel az úrvacsora most már rend-
szeresen a hónap második vasár-
napján kerül kiosztásra, változik a 
Közösségi Vasárnap időpontja is. 

Októbertől a hónap első vasár-
napján a délelőtti istentisztelet után 
lesz megtartva a KV: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. A délutáni istentisztelet pe-
dig beszélgetős, bibliázós alkalom 
lesz. (ilyen volt már nyáron kétszer 
is) 
 

Programajánló 
Árvaházi találkozó 

Szeptember 17-én délelőtt 10 
órára, egy közös beszélgetésre 
hívtuk meg a volt Baptista Árva-
ház még élő növendékeit, és a 
környéken lakott kortársaikat. 

 
Betegeink 

Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Ökrös Sándor 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
 
„Ne félj, termőföld! Vigadj és 
örülj, mert az ÚR nagy tetteket 
vitt véghez. Ne féljetek, mezei 
vadak, mert kizöldülnek a puszta 
legelői, mert a fák gyümölcsöt 
hoznak, a fügefa és szőlő gazda-
gon terem. Sion fiai, vigadjatok 

és örüljetek, mert Istenetek, az 
ÚR megadta nektek a szükséges 
esőt, záport hullat rátok ősszel és 
tavasszal, mint régen.” (Jóel 2, 
21-23) 
 

Vers 
 

Hajnal felé 
 
Ha elvékonyul az álomkéreg 
hajnal felé, és fölébredek, 
gondolataim már emelnék 
tegnapi nehéz terheiket, 
de félig minden tótágast áll, 
értelmem imádkozni próbál, 
csonka kérések meredeznek, 
nyugtot nem adnak lelkemnek, 
míg végül könnyem megered: 
 
„Szenteltessék meg a Te neved!” 
 

Lukátsi Vilma 

 

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

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


