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„Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket!” 
(Mt 3,8) 

 

Mint zöldellő 
olajfák 

 
Az Úr templomában, 
Isten szent házában 
Olajfák legyetek! 
Zöldellő olajfák 
Üdítő illatát 
Ontsa a szívetek! 
 
Az Úr templomának, 
Isten szent házának 
Díszére váljatok! 
A föld szépségére, 
A menny örömére 
Gyümölcsöt hozzatok! 
 
Az Úr szent házában, 
Isten szent templomában 
Vár az örök élet! 
Fiatal olajfák, 
Az élet illatát 
Messze terjesszétek! 
 

Varga Erzsébet
 

„Romolhatatlan magból születtetek újjá” 
 
„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitar-
tóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és 
maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a 
fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.” (1Pt 
1,22–25) 
 
Olyan korban – a keresztyénség első évszázadában – 
keletkezett ez a levél, amikor Krisztus követőit így jel-
lemezte a pogány világ: „Nézzétek, mennyire szeretik 
egymást!” Péter apostol mégis szükségesnek látta, hogy 
a levél címzettjeit még nagyobb, még mélyebb és tisz-
tább testvérszeretetre buzdítsa.  

Ezt a követelményt csak belülről fakadóan lehet tel-
jesíteni, ami azt jelenti, hogy semmi mással össze nem 
téveszthető módon megtörtént bennünk az újjászületés. 
Ennek a csodálatos lelki változásnak az elindítója és 
véghezvivője Isten élő és maradandó igéje. Magként 
hull az emberi szív talajába, s ha ott kedvező körülmé-
nyeket talál, akkor gyökeret ereszt, kihajt, szárba szök-

ken és gyümölcsöt terem. „A hit tehát hallásból van, a 
hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17). 

Az ige magva romolhatatlan (nem úgy a növényeké, 
amelyeknek magva elrothad a föld alatt, biztosítva sok 
mag kifejlődését), olvasása és hallgatása hitet ébreszt, 
megtérést munkál és újjá szül. Az igemag csiraként ma-
gában hordozza az új élet, az isteni természet és az 
örökkévalóság ígéretét. Ahhoz, hogy ez életünkben 
gyümölcstermő valósággá váljon, nagyon sok meleg 
napsütésre (szeretet) és hűs eső-áldásra (lelki táplálék) 
van szükségünk. Az ilyen hívő élet Jézus Krisztusból 
táplálkozik, és Őt ábrázolja ki egyre inkább. 
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Péter apostol indoklásában egy ézsaiási ige (40,1–
11) néhány versét idézi, amelyben az emberi test rom-
landóságát szembeállítja Isten igéjének maradandósá-
gával. Üzenete a megváltozott szövegkörnyezetben 
most arra bíztat minket, hogy a romolhatatlan igemag 
által megkezdett változást engedjük a szívünkben kitel-
jesedni és győzelemre jutni. Minél gazdagabban lakik 
bennünk a Krisztus beszéde, annál jobban vágyódunk az 
örök értékek és az elmúlhatatlan dicsőség után, amelyet 
Isten készített az Őt szeretőknek. 

Alapigénket olvasva némelyek talán zavarban van-
nak, mert eddig úgy tudták, hogy a megtérő embert 
egyedül a Szentlélek Isten szüli újjá – minden külső se-
gítség nélkül. Ennek oka valószínűleg az, hogy néhány 
ismertebb igeszakasz, pl. az Úr Jézus és Nikodémus be-
szélgetése, Lélek általi születésről tanít (Jn 3,1–21). 
Nincs azonban itt semmi ellentmondás! Mindaz, amit 
korábban elmondtunk Isten igéjének az újjászületésben 
játszott szerepéről – a teljes Írás fényében – az utóbbi-
akkal együtt igaz!  Tehát erre az ige által megkezdett 
belső változásra a Szentlélek üti rá a pecsétet. Aztán 
később is az ige és a Szentlélek együttes munkája teszi 
lehetővé az új életben való növekedést, a gyümölcster-
mést és a megszentelődést. Nagyon veszélyes helyzet-

ben vannak azok a hívők, akik ugyan a Lélektől újjászü-
lettek, de a Bibliát nem, vagy alig ismerik. Ha nem pó-
tolják rövid idő alatt hiányosságukat, könnyen rajongó-
vá, fellegekben járó misztikussá válhatnak, vagy pedig 
– mivel tápláló gyökereik nincsenek – hamar visszatér-
nek a világba, ahonnan jöttek. 

A lelki életben a jó kezdés és a szilárd meggyökere-
zés mellett nagyon lényeges a helyes folytatás. Vigyáz-
zunk, hogy az évek múltával ne váljunk mogorva, ma-
gányos remetékké, akikhez szólni sem lehet. Nem en-
gedhetjük, hiszen Krisztus testének tagjai vagyunk, akik 
a Fej iránti engedelmesség és a testvérek iránti szeretet 
által építik a gyülekezetet. Ha ez nem, vagy csak töre-
dékesen valósul meg, akkor az ige tanácsa szerint tisz-
títsuk meg lelkünket – engedelmeskedve az igazságnak, 
amely feltárja szeretetlenségünk okait –, hogy képesek 
legyünk szeretni atyánkfiait: képmutatás nélkül, tiszta 
szívből és kitartóan! 

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek 
egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeres-
sétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 
13,34–35) 

Kolozs Nagy János 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Lelkipásztor-beiktatás 
 
Azt, hogy rendkívüli nap volt gyülekezetünk életében a 
2012. május 19-én tartott istentiszteleti alkalom, már a 
külsőségek is 
mutatták. Először 
is, ez a nap szombat 
volt, nem pedig a 
megszokott 
vasárnap. Ráadásul 
a délután 4 órára 
meghirdetett 
kezdési időpontra 
nem mintegy 
„beestek” a 
testvérek, hanem 
előtte 5-10 perccel 
már tele volt a 
gyülekezeti terem, 
alig lehetett üres 
széket találni. 
Aztán az sem 
szokványos, hogy 
egyszerre három lelkipásztor legyen a szószéken! Az 
sem mindennapos esemény, hogy egy orgonaművész 
(Tóka Ágoston) szólaltassa meg az orgonát egy létszá-
mában, hangzásában és lelkesedésében a szokottnál na-
gyobb énekkart kísérve! 

Mindezek a külsőségek egy lelkipásztor-beiktató is-
tentisztelet jelei voltak, ami valóban rendkívüli ese-

mény egy gyülekezet 
életében. Az a jó, ha 
ritkán kerül ilyenre 
sor, de milyen öröm, 
ha sor kerül rá! 
Gyülekezetünk több 
mint három éves 
keresés és imádkozás 
után kapta ajándékba 
Fábián Sándor 
rákospalotai lelki-
pásztort és családját, 
így kerülhetett sor 
erre a beiktató 
istentiszteletre. 

A beiktató isten-
tiszteletet Huszta 
Csaba ügyintéző 
lelkipásztor vezette. 

Az igehirdetés és a beiktatás szolgálatát Meláth Attila, a 
Budapesti Egyházkerület elnöke végezte. Igehirdetés-
ének alapigéje az 1Kor 9,16 volt: 
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„Mert ha az evangéliumot hirdetem, nem dicsekedhe-
tem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, 
ha az evangéliumot nem hirdetem.” 

Ezt követően került sor a lelkipásztor beiktatására, 
melynek keretében mind a lelkipásztor, mind a helyi 
gyülekezet tagjai fennállva, ünnepélyes fogadalomtétel 
keretében vállalták az egymás felé való szolgálatot, 
egymás segítését, támogatását. 

A szószéki Bibliát Huszta Csaba ügyintéző lelki-
pásztor adta át Fábián testvérnek, miután felolvasta elő-
ző lelkipásztorunk, Dr. Almási Tibor tv. levelét – aki 
egyéb elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott részt 
venni az alkalmon –, benne az igei útravalóval és jókí-
vánságokkal. 

Fábián testvér székfoglalójához alapigeként a Fil 2, 
1-4 igeszakaszt olvasta föl. Szolgálatában rámutatott ar-
ra, hogy a fogadalomtételben nem kisebb dologra, mint 
szövetségkötésre kerül sor lelkipásztor és gyülekezet 
között. Ez a szövetség arra kötelez bennünket, hogy 
egymáshoz úgy viszonyuljunk, ahogy az apostol kérte 
azt a filippi testvérektől: 

„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van sze-
retetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lé-
lekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek 
teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: 
ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva 
ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, 
se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek 
tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga 
hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” 

Ezt követően- a lelkipásztor-házaspár köszöntésére 
került sor. Először az elbocsátó, rákospalotai gyülekezet 
gyülekezetvezetője, dr. Szabó István presbiter adott út-
ravalóul igei tanácsot Fábián testvérnek, aki az ottani 
gyülekezetben felnőve kapta a lelkipásztori elhívást, 
amelyet hét éven keresztül végzett is. Többszörös tehát 
a búcsú, azonban teszik ezt az abban való megnyugvás-
sal, hogy Isten vezette Fábián testvért tovább azon az 
úton, amelynek kezdete a rákospalotai gyülekezet volt. 

A fogadó, budai gyülekezet részéről dr. Novák Péter 
diakónus, gyülekezetvezető köszöntötte a lelkipásztor-
házaspárt, egyúttal megköszönte Huszta testvér ügyin-
tézői szolgálatát is. Gyöngyösi Jánosné, Rózsika, a lel-
kipásztor-feleséget, Zsuzsannát köszöntötte egy verssel 
és egy csokor virággal. 

A köszöntések sorát az elmúlt években gyülekeze-
tünkben rendszeresen szolgálatot végző nyugdíjas lelki-
pásztorok – Varga Boldizsár, Szlepák Lajos, Révész Jó-
zsef ill. Asztalos Imre – folytatták, majd a környékbeli 
baptista gyülekezetek lelkipásztorai és küldöttei is – 
Fórizs Gyula Zsolt érdi lp., Durkó István budaörsi lp., 
H. Kovács Gábor budafoki gyülekezetvezető és dr. Ko-
vács Géza rózsakerti lp. – néhány gondolat kíséretében 
elmondták a köszöntésül szánt igeverseket, melyek lel-
kipásztorhoz és gyülekezethez egyaránt szóltak.  

Kedves része volt alkalmunknak, amikor a kerület 
társegyházainak jelen levő vezetői – dr. Szederkényi 
Károly, a gazdagréti Szent Angyalok templom plébáno-
sa és Blázy Árpád evangélikus lelkész kerültek sorra és 
az igei gondolatok mellé közvetlen, meleg szavakat 
mondva köszöntötték lelkipásztorunkat, kifejezve, hogy 
bizakodva tekintenek a jövőbeli közös munka elé. 

Novák testvér felolvasta Urr Zsolt Ipolynak, a Szent 
Imre templom plébánosának és Bodó Csaba solymári 
lp.-nak a köszöntését is, akik akadályoztatásuk miatt le-
vélben közölték áldáskívánásukat. Zarka Péter adven-
tista lelkipásztor szolgálati elfoglaltsága miatt csak az 

alkalom első részén tudott jelen lenni. 
A kerület polgármestere, dr. Hoffmann Tamás levél-

ben fejezte ki köszöntését, őt Vida Zsolt képviselte. 
Befejezésül Huszta Csaba ügyintéző lelkipásztor kö-

szönte meg az ügyintéző lelkipásztori munkához kapott 
elöljárói és gyülekezeti támogatást. 

Az alkalom végén Ádány Mihály presbiter tv. kért 
áldást a lelkipásztor és gyülekezet közös munkájára. 
Több mint két órán keresztül tartott az alkalom, de 
ahogy mondani szokták, észre sem vettük, úgy elröpült 
ez az idő. 
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Mi tagadás, bennünk is feszültségteljes várakozás 
volt, akik részt vettünk az alkalom előkészítésében. Tar-
tottunk attól, hogy protokolláris jellegű lesz, amin úgy-
mond kötelezően túl kell esni. Isten azonban minden 
várakozásunkat 
felülmúlóan megáldott 
bennünket. Hivatalosság 
éppen csak annyi volt, 
amennyi ünnepélyessé tette 
az alkalmat, egyébként egy 
kötetlen légkörű, családias 
alkalom kerekedett az 
egészből. Köszönet érte 
mindazoknak, akik 
vezették az alkalmat és 
azoknak is, akik 
köszöntésként szólaltak 
meg: éreztük szavaikból a 
gyülekezetünk és 
lelkipásztorunk felé áradó 
szeretetet. És köszönet érte Istennek, akinek a jelenléte 
érezhető volt az alkalom minden percében – sőt még 
utána is, az udvaron tartott, még egy istentiszteletnyi 
hosszúságúra nyúlt szeretetvendégségben is, amely – a 
nőtestvéreink által készített finom sütemények egyre 

fogyatkozó társaságában – jó alkalom volt a testvéri kö-
zösség ápolására, erősítésére. 

Az örömünnep másnap folytatódott – immár vendé-
gek nélkül, de továbbra is Isten jelenlétében. A délelőtti 

istentisztelet keretében a 
gyülekezet különböző 
alakulatai köszöntötték a 
lelkipásztor-családot: a 
bibliakörösök, a fiatalok, 
az ifjúság, és a mamakör 
képviselői fejezeték ki örö-
müket. 

Ahogy törvényszerű, 
hogy az ünnepek fénye 
idővel megkopik, legyen 
az is törvényszerű, hogy a 
megköttetett szövetség 
egyre erősebb legyen! 
Hogy az az öröm, amelyet 
átéltünk, maradjon meg és 

teljesedjen ki lelkipásztor és gyülekezet kapcsolatában, 
közös életében, együttes szolgálatában, Isten jelenlét-
ének alkalomról-alkalomra való újabb és újabb átélésé-
ben! 

Ádány Mihály 
 

 

 

Gyülekezeti piknik a Szilfa-tisztáson 
 

Pünkösdvasárnap délelőtt került sor 
imaházunkban az énekkar évzáró 
alkalmára. Testvéri beszámolókból 
tudom, a sok szép ének között igeversek 
hangzottak el, amelyek az énekek igei 
mondanivalójára irányították a 
gyülekezet figyelmét. (Sajnos az 
alkalomról nem készült fénykép.) 

Másnap, Pünkösdhétfőn a gyülekezet 
jó szokása szerint ismét kimentünk 
többen a Szilfa-tisztásra. Az eleinte 
rossz idő ellenére, azt gondolom, szép 
számmal voltunk, és a nap folyamán 
egyre többen csatlakoztak hozzánk.  

Az esős idő miatt bográcsozás 
helyett szalonnasütés volt, ami szintén 
nagyon jó hangulatú, tábori sütögetést 
idézőre sikeredett. Mellettünk a 
tisztáson a bicskei gyülekezetből volt 
jelen egy lelkes csapat, akik meghívtak 

minket, budaiakat az áhítatukra. Együtt énekeltünk és hallgattunk meg Rácz Lajos lelkipásztortól egy rövid tanítást. 
A fiúkat természetesen nem tántorította el az eső sem a focitól, így több órán keresztül rúgták a bőrt. ☺ Sok be-

szélgetés, nevetés, játék és ennivaló volt, kimondottan jól éreztem magam. 
Volt aki a nap elején az esős idő ellenére is mondogatta, hogy márpedig jó idő lesz. A nap végére úgy is lett. ☺ 

Dicsőség az Úrnak! 
Ádány Szilvia 
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Bibliaköri beszámoló 
 
Június 10-én a délelőtti istentisztelet keretében bibliakörös gyermekeink a tanévet lezáró beszámolóját hallgathatta meg a 
gyülekezet. Először a korcsoportonkénti tanítók arról számoltak be, hogy hogyan élték meg ezt a tanévet, Isten hogyan 
segítette meg őket a munkájukban. Ezután kis filmvetítés formájában arról kaptunk képet, hogy a gyerekek és a fiatalok, 
akik a kisiskolás, a nagyiskolás, és a tinédzserek Palacsintázó csoportjába járnak, mit tartottak fontosnak az ebben a tan-
évben tanultakból. A nagycsoportos iskolások kedves igeverseikkel is készültek. 

A beszámoló végén Fábián Sándor, gyülekezetünk lelkipásztora előre hívta a gyerekeket és tanítóikat. Imádkozott a 
tanultak megmaradásáért, a tanítók áldozatos munkájának eredményéért, és kérte jó Atyánkat, hogy áldja meg további 
kitartással ebben a munkában őket.                   Á. J. 
 

 
 
 

„Rejtélyekre” derült fény a Gyermekklubon 
 
Hatvan – túlnyomórészt kerületünkben élő – rászoruló 
családnak küldtünk el meghívót a nyáreleji Gyermekklub-
alkalmunkra, amelyre június 10-én délután került sor. 
Végtelen vakáció vár a kisdiákokra, akik emiatt a szoká-
sosnál is feldobottabbak voltak – a felhős, párás idő elle-
nére. A program kezdetére 58 gyermek érkezett meg szü-
lei, nagyszülei kíséretében – zsibongásuk betöltötte a na-
gyobb áhítathoz szokott imatermet.  

A főszervező Nagy Jánosné Zsuzsa köszöntötte a meg-
jelenteket, majd bemutatta nekik a gyülekezet nemrég be-
iktatott lelkipásztorát, Fábián Sándor testvért. Imájában 
Isten áldását kérte a rendezvényre. A fiatalok kezdték a 
sort, amikor Nagy Péter (gitár), Zsigovics Virág (zongora) 

és Boda Gábriel vezetésével megtanították a „Hallelu, 
hallelu, hallelu, halleluja! Áldott az Úr!” kezdetű éneket a 
gyermekseregnek, amelyet a gyakorlás során jól meg is 
tornáztattak. (Az idősebbek korábban abbahagyhatták…).  

Jól előkészített talajba hullottak az igemagok, amelye-
ket „Laci bácsi” (Kiss László evangélista) hintett el tábla-
rajza segítségével, amelynek most a „Rejtélyek” címet ad-
ta. Bevezetésként néhány talányos rajzzal mozgatta meg a 
kicsinyek fantáziáját, majd rátért a fő kérdésre: Ki volt Jé-
zus Krisztus? Tanítása és csodái alapján voltak, akik ha-
zugnak, álmessiásnak, istenkáromlónak tartották, de akik 
hit által felismerték benne Isten Fiát, azok számára Meg-
váltójuk, Üdvözítőjük lett, elnyerve bűneik bocsánatát, 
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lelkük békességét és az örök életet. Laci bácsi kérdésére, 
hogy ki szeretné befogadni az Úr Jézust a szívébe, leg-
alább egy tucat gyermek emelte fel a kezét. – Imádkoz-
zunk érettük, hogy ez a döntésük maradandó legyen! 

A megtanult ének ismétlését követően a gyerekek izga-
tottan vették át az ajándékot (labdát és csokoládét), a csa-
ládok pedig egy-egy tisztító- és kozmetikai szerekből, meg 

teából összeállított csomagot kaptak. A szeretetvendégsé-
get az udvaron tartottuk meg, ahol a ’second hand’-ruhák 
válogatására is lehetőség nyílt. Közben vidáman beszélge-
tő csoportok alakultak ki, s a gyerekek még sokáig kerget-
ték az imént kapott labdákat… 

Kolozs Nagy János 

 

BÚCSÚZUNK 
 

 

Ökrös Sándor 
1937 – 2012 

 

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh 
Uram, hűséges Isten.”(Zsolt 31,6) 
 
Férjem, Ökrös Sándor 1937. december 31-én Berettyóújfa-
luban született. Hívő családban nevelkedett, öten voltak 
testvérek, ma még ketten élnek. 

1952-ben fogadta el Jézus Krisztust megváltójának, és 
bemerítkezett Berettyóújfaluban. 

Debrecenben mezőgazdasági technikumot végzett, de 
nem gyakorolta ezt a szakmát, dekoratőri foglalkozást vá-
lasztott. 

1958. augusztus 9-én kötöttünk házasságot Berettyóúj-
faluban. Sok nehézség és megpróbáltatás között, de Isten-
segítségével szeretetben éltünk haláláig. 1959-ben költöz-
tünk Budapestre, ahol eltartási szerződéssel jutottunk la-
káshoz. Ez nagyon nehéz időszak volt. Egy ideig az újpes-
ti és időnként a Wesselényi utcai gyülekezetbe jártunk, de 
tagságot nem kértünk. 

Házasságunkból egy lánygyermek – Katalin – született, 
1962-ben. 

Férjem 1970 és 1995 között sokat járt külföldi kiállítá-
sokra. 1980-tól (több éven át) Nagykovácsiban építkez-
tünk, és 19 évig éltünk ott. Ez idő alatt teljesen elszakad-
tunk a gyülekezettől. Sokszor a helyi katolikus templom-
ban hallgattuk az igét. 

1988-ban lányunk külföldre költözött, ott született 
1989-ben unokánk, Viktória. Mindig nagyon hiányoztak 
nekünk, de a kapcsolatunk nagyon szeretetteljes a mai na-
pig. 

 

1999-ben férjemnél rosszindulatú daganatot találtak, 
amit megműtöttek. Utána folyamatosan gyógyszert és in-
jekciókat kapott. Sokat szenvedett a gerinccsigolyák sú-
lyos deformációjától, ami egyre súlyosabbá vált. 

2001-ben Budapestre költöztünk, és itt találtunk újra 
gyülekezetre budai testvéreknél. Szeretettel fogadtak ben-
nünket, férjem is hamar beépült a gyülekezetbe. Tehetsé-
géhez és erejéhez mérten igyekezett feladatokat vállalni. 

2009-ben derült ki egy tüdőszűrés folytán egy még sú-
lyosabb betegség – tüdőrák. Ebben az évben a kemoterá-
pia és a sugárkezelés nagyon megviselte, de az eredmény 
sajnos súlyosbodást mutatott. Ezután immunerősítő 
megadózisú C-vitamin kezelésre került sor, ami egy évig 
szinten tartotta a folyamatot, majd egy gyógygombás kap-
szula kúrával próbálkoztunk, de 2012 elején már kimutat-
ható volt a rohamos leépülési folyamat. 

Január 29-én tudott eljönni utoljára az imaházba. Ettől 
kezdve egyre gyengült, kétszer is volt kórházban. Február 
közepétől haláláig szinte folyamatosan ágyban feküdt. 

Ez idő alatt többször beszélgettünk a földi élet végéről 
és a mi reménységünkről, a mennyországról. Férjem elké-
szült a hazamenetelre, csak még a családot várta haza, 
hogy elbúcsúzzon. Ezért imádkozott, és a jó Isten teljesí-
tette a kérését. 

Otthonában, családja szeretetével körülvéve hívta 
HAZA az Úr. Oda, ahol már nincs fájdalom és szomorú-
ság. 

Családja megnyugszik Isten akaratában, és szívünkben 
őrizzük drága emlékét. 

Temetése június 6-án a Fiumei úti temetőben volt, ahol 
Fábián Sándor, gyülekezetünk lelkipásztora hirdette az 
igét. 

 
Ökrösné Margó 

 



M A N N A   2012. június 

 7

ISMERJÜK EGYMÁST? 
Nemrégen tagja gyülekezetünknek Galambos Sándorné Margit néni. A most következő sorokból meg-
tudhatjuk, hogy melyek élete főbb eseményei, mik azok amik elsőbbséget jelentenek életében. Szeretet-
tel ajánlom a testvéreknek ezt a kicsit szűkszavúra sikeredett interjút is. 
 

 

– Kérlek, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és 
milyen családba 
születtél, kik voltak a 
szüleid, testvéreid, 
hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

Havasi Margit néven 
születtem 1930. 
március 11-én, 
Soltvadkerten. 
Édesapám, Havasi 
Henrik volt 

Magyarország legidősebb embere. 1882-ben született és 
108 évesen, 1990-ben hunyt el. Őt még evangélikusnak 
keresztelték meg. 

Meyer Henrik érkezésével, kb. 1885-ben kezdődött a 
baptista misszió Soltvadkerten. 1893-94-ben az első 
bemerítkezők között voltak a nagyszüleim is. Édesapá-
mat 1896-ban Kiskőrösön Meyer Henrik merítette be. 

Édesapámnak, hiába volt családos, el kellett mennie 
az első világháborúba. 1915-ben behívták, három évig 
volt a fronton, onnan szerencsésen hazajött, de rövid 
időn belül a legkisebb gyermeke és a felesége spanyol-
náthában meghaltak. Özvegyen maradt két leánygyer-
mekkel. 

Ezután vette feleségül édesanyámat, Gselman Kata-
lint. Szüleim hívők voltak, nyolcan voltunk édes testvé-
rek. Egy kislányuk 5 éves korában, nem sokkal születé-
sem előtt fertőző betegségben meghalt, a nevét örököl-
tem. Három bátyám, egy nővérem és két öcsém volt. 
Közülük a két bátyám és az öcsém már meghaltak. A 
többiekkel és az elhunyt testvéreim családjaival is szo-
ros családi kötődés van köztünk. 

Édesapám 100. születésnapja 1982-ben a 
soltvadkerti imaházban volt megtartva, melyre a többi 
egyházból is eljöttek. Az evangélikus lelkész elhozta az 
egyházi anyakönyvet, melyben az édesapám adatai 
benne voltak, és a család megnézhette. 

A következő megemlékezés 105 éves korában volt, 
Forgács Mihály bácsi 100. születésnapjával egyidejű-
leg, aki szintén soltvadkerti volt. Marsal János lelki-
pásztor testvér köszöntötte az ünnepelteket. 

1990. november 8-án szép csendesen ment el tőlünk 
édesapám. Az utolsó percig a tudatánál volt, mozgott, 
nem kellett emelgetni. 

Édesanyám, aki sok szeretettel, türelemmel és le-
mondással nevelt bennünket – hisz sok, nehéz évet élt 
meg, sok nélkülözést – 1997-ben, rövid szenvedés után 
életének 81. évében ment el. 

– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttél; hogyan tör-
tént megtérésed; milyen út vezetett a Megváltóval való 
találkozásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed? 

A soltvadkerti gyülekezetben nőttem fel. Hívő szülők 
gyermekeként, 16 éves koromban döntöttem el, hogy 
bemerítkezem. 1946 pünkösdjén, Szankon, természetes 
vízben történt a bemerítésem. A prédikátor Kémeri 
György volt, de a bemerítést Lőrincz Imre, orgoványi 
lelkipásztor végezte. Összesen 11-en merítkeztünk be, 
4-en Soltvadkertről, Szankról és Tázlárról 7-en. 

1996-ban volt Szankon a 50 éves bemerítési megem-
lékezés, majd 2006-ban Soltvadkerten a 60 éves, össze-
vonva az 1946 húsvétján bemerítkező 18 testvérrel, 
akik között volt a nővérem is. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? 
1944-ben fejeztem be a 8. osztályt egy evangélikus álta-
lános iskolában (akkor még egyházi iskolák voltak). De 
vasárnap mindig az imaházba jártunk. Az evangélikus 
egyház birtokát és tanyáját bérelték a szüleim, így a 
mezőgazdaságban dolgoztunk. A háború után beköltöz-
tünk a faluba. Nagyon nehéz évek voltak. 
– Hogyan kerültél fel Budapestre? Hogyan alakult itt a 
sorsod? 
1950-ben Budapestre jelentkeztem egy vöröskeresztes 
tanfolyamra, ami 3 hónapos volt. Szerettem volna to-
vábbtanulni, ápolónő vagy óvónő lenni, de az akkori 
körülmények ezt nem tették lehetővé. 

Majd a budafoki HÉV-hez kerültem mint kalauz. 
Ott, Budafokon sikerült egy nagyon jó albérleti lakást 
kapnom. Nagyon jó házinénim volt, szeretett, sok szé-
pet és jót kaptam tőle. 

Budafokon jártam imaházba is, ami akkor fent a he-
gyen volt, sok lépcsőn kellett felmenni. Akkor az Alsó-
hegy utcai gyülekezetből Reviczki bácsi járt ki oda. 
Mondták Budafokon, hogy hozzam el a tagságomat, de 
én szerettem volna visszamenni Soltvadkertre. Sajnos 
ez nem sikerült, mivel vasárnaponként nem tudtam ha-
zamenni az imaházba, így kizártak a gyülekezetből. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel? Ho-
gyan indult közös életetek, ez hogyan változott az évek 
folyamán? 
Férjemmel a munkahelyemen ismerkedtem meg, ő is 
kalauz volt. 1954-ben esküdtünk a budafoki református 
templomban. Két lánygyermekünk született, ők meg 
lettek keresztelve reformátusnak. Jártak hittanra, illetve 
konfirmáltak is. Jelenleg a két lányomtól 4 unokám van, 
és 2 dédunokám. Férjem 1992-ben, 68 évesen halt meg. 
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A családom nem jár imaházba, de tiszteletben tartják a 
meggyőződésemet. Életem folyamán voltak nehéz na-
pok, de a jó Istenben bíztam és megsegített. 
– Hogyan kerültél ide, a mi gyülekezetünkbe? Hogy ér-
zed magad itt nálunk, Budán? 
A lakáshelyzetem úgy alakult, hogy az Alsóhegy utcai 
imaház van a legközelebb, így ide járok. De idős korom 
miatt így is csak a délelőtti istentiszteletre tudok eljön-
ni. Jól érzem magam itt, van beszélgető társam is. 

Időközben a soltvadkerti gyülekezeti tagságom is 
rendezve lett. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Kedves igém: Pál első levele a korinthusiakhoz, abból 
is a 13. rész végig, ami a szeretetről szól. 
Kedves énekem: Ha Isten békéje lakja szívemet… . 

– Mostanában hogy vagy, mivel telnek napjaid, mi fog-
lalkoztat? 
Koromhoz mérten, nyugdíjasként elég jól vagyok. Té-
len kézimunkázom, nyáron meg kijárok Diósdra, ahol 
van egy kertünk, és ott gyermekeim segítségével ker-
tészkedek. 
 
– Köszönöm válaszaidat, és ezzel az igével kívánom Is-
ten áldását további életedre: 

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Vi-
lágosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyö-
rüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és 
adjon békességet néked.” 

Ádány Judit 

 
MEGTÉRÉSI TÖRTÉNETEK 

 

A hitnek pajzsa 
 

Az én Istenem azzal áldott 
meg, hogy már 
kisgyermekkorom óta 
keresztyén nevelést 
kaptam, talán ez az, amitől 
mindig biztos voltam 
abban, hogy van Isten, de 
eleinte egy távoli, 
igazságtalan Istennek tűnt. 

Sajnos régen nem vet-
tem eléggé komolyan a hi-
tet, csak amikor jött a va-

sárnap és olyan ige „jött”, ami nekem is „tetszett”. Va-
lami EKG- szerű volt a lelki érdeklődésem az én Iste-
nem iránt, DE ENNEK MÁR VÉGE, mert az enyém 
(is) lett Isten. 

Egy napon, amikor a biatorbágyi táborban (amit az 
óvónéni ajánlott) együtt voltam Imivel és ISTENNEL, 
és Gyuszi bácsival (Bagdi Gyula) és még sok más gye-
rekkel, az esti áhítaton Isten szava nagyon megérintett 
és megkérdeztem Gyuszi bácsit, hogy hogyan lehet Is-
tennek adni a szívünket és engedelmeskedni Neki. Gyu-
szi bácsi elmondta nekem és együtt imádkoztunk bűne-
im bocsánatáért és Isten meghallgatta imádságomat, de 
sajnos hamar vége lett ennek a gyermekkori felbuzdulá-
somnak. 

Tudtam, hogy van Isten, akit ha kell, segítségül hív-
hatok, de mégsem éreztem nagyon közel magamhoz. Is-
ten azonban mindenkinek jót akar, ismer minket és sajá-
tos módon szólít meg. Egy nem olyan régi alkalmon, 
amikor Ádány Misi prédikált arról, hogy az ember csak 
megtérés által juthat a mennybe, úgy éreztem, ha most 
jönne el Jézus, akkor én nem a mennybe kerülnék, és 
csatlakoztam a törekvők csoportjához. Lehet, hogy ez is 

csak egy felbuzdulás volt, de talán elkaptam egy köte-
let, ami húzott felfelé. 

Egy ideig úgy éreztem, hogy cselekedeteimen nem 
annyira látszik az, hogy megtértem, mint például az 
Anikónak és megkérdeztem Tamást, hogy miért van ez 
így. Ő az Amerikai Zöldkártyát említette példaként: egy 
olyan embernek, aki eddig is Svájcban élt, annak nem 
akkora ajándék (de ajándék) a Zöldkártya, mint egy 
olyannak, aki Afrikában élt. Ezzel egy olyan nagy ter-
het vett le rólam, hogy most már úgy éreztem magam, 
ha most jönne el az Úr Jézus, akkor a mennybe kerülök, 
nem a saját érdememből, hanem Jézus vére által. Igaz, 
hogy Bibliát nem olvasok olyan gyakran, mint a Mama, 
akit minden nap legalább háromszor látok Bibliát ol-
vasni, de egy napon (ezek után) olyan nagyon megtá-
madott a Sátán, és úgy éreztem, hogyha nem olvasok 
most azonnal egy igét, akkor meghalok, és, mivel ott-
hon mindig van legalább egy Biblia, kezembe vettem és 
akkor, és ott, a „tüzes nyilak kioltásához kaptam egy 
kardot”. Mivel szeretem a történelmet és katonai beállí-
tottságú vagyok, sajnos túl sokat számítógépezem ilyen 
típusú játékokkal – ezt nagyon bánom – mert a Biblia 
tiltja a bálványimádást. Viszont lehet lelki fegyverze-
tem, amiről a Biblia is ír: 

Pál levele az Efézusbeliekhez 6,11-17: 
„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy 

megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával 
szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusako-
dásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok 
ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság 
lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. 
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, 
hogy ellent állhassatok ama gonosz napon, és mindene-
ket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül 
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övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az 
igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a bé-
kesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez 
fölvevén a hitnek paizsát, a mellyel ama gonosznak 
minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját 
is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten be-
széde.” – ez lett a kedvenc igehelyem is. 

Azóta törekszem arra, hogy minden nap olvassak 
Bibliát és az osztálytársaim előtt is szeretném képvisel-
ni Jézust. 

Egy napon már fáradt voltam és összekulcsoltam a 
kezem, becsuktam a szemem és rákönyököltem a padra, 
de nem imádkoztam és a legnagyobb örömömre az osz-
tályból egy fiú, aki arra járt megkérdezte, hogy imádko-
zom-e, de, mivel éppen nem beszéltem az én Istenem-
mel, ezért azt válaszoltam, hogy nem. De szeretnék úgy 
élni, ahogy Jézus mondja: „Úgy fényljék a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedetei-
teket, és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat.” (Mt 5:16) 

Uri Benjámin 
 

 

Hiszek Isten létezésében 
 

Hívő családban nőttem fel, kicsi koromtól kezdve ebbe a gyülekezetbe járok. Termé-
szetes volt az, hogy van Isten, azonban ahogy nagyobb lettem, egyre többször jutott 
eszembe, hogy „mi van akkor, ha Isten mégsem létezik?” Ekkor Kati nénihez jártam 
bibliakörre, ő mesélte, hogy ő is érzett hasonlóan. Azt mondta, hogy ő ekkor azt kérte 
Istentől, hogy mutassa meg a létezését. Gondoltam, hogy én is kipróbálom ezt, de 
ezek után sem éreztem úgy, hogy Isten tényleg létezik. 

Egy kis idő elteltével, már nem is foglalkoztam annyira ezzel a kérdéssel, azonban 
megmaradt bennem ez a kétely. 2011 nyarán én is elmentem a gyereknyaralásra, 
Jánoshalmára, ahol sokat énekeltünk, imádkoztunk, és tanulmányoztuk a Bibliai 
történeteket. Itt közelebb tudtam kerülni Istenhez és miután erről a nyaralásról 
hazajöttünk, pár nap múlva úgy döntöttem, hogy szeretném Jézus Krisztust követni és 
az Ő megváltottja lenni. 

Ádány Rebeka 
 
 

A Teológiától a megtérésig 
 

Az én történetem egyszerű, 
nem éltem az utcán, nem 
volt vad romboló életem, 
nem tettem úgynevezett 
semmi rosszat és igazából 
nem lázadtam Isten ellen 
sem. 

Katolikus nevelést kap-
tam, rendszeresen jártunk 
templomba, gyóntam, ál-
doztam, ahogy egy jó 

katolikushoz illik. Templomi esküvőm volt, a gyereke-
inket megkereszteltük és továbbra is látogattuk a misé-
ket. 

Valami azonban már fiatal korom óta hiányzott. 
Utólag már tudom, hogy a Biblia és a személyes kap-
csolat Istennel – ez maradt ki az életemből. 

Éreztem, hogy van egy űr a bensőmben, csak nem 
tudtam hogyan és mivel töltsem ki. Próbálkoztam ezo-
terikus dolgokkal, mint a Reiki, olvastam különböző 
„pozitív” könyveket, amiknek egyébként még hasznát is 
vettem, de az alap problémám nem oldódott meg. 

Aztán egy szívritmuszavar után két évig páni félel-
mem volt a hétvégéktől, ugyanis vasárnap délelőtt tőrt 

rám a baj.  A félelmem leküzdésére, elkezdtem a kriti-
kus időben olvasni. Először könnyedebb olvasmányok-
kal próbálkoztam, de ezek nem adtak megnyugvást, és 
akkor fedeztem fel, hogy van egy Bibliám, amit –hátha 
ez jó lesz alapon – lapozgatni kezdtem. Aztán nyitottá 
kezdtem válni a különböző keresztény gyülekezetek fe-
lé is, és az igehirdetéseiket hallgatva sokszor éreztem 
azt, hogy nekem szólnak. Ezt a katolikus miséken soha 
sem éreztem. 

Így kezdődött, de még hosszú és göröngyös út és kü-
lönböző állomások vezettek a megtérésemhez. Megté-
rés – amit nem is értettem igazából mit jelent, hiszen én 
már keresztény vagyok – gondoltam. 

A legfontosabb állomás a Baptista Teológiára való 
jelentkezésem volt. Kérdéseim voltak, amikre válaszo-
kat vártam és megkaptam. Adott egy rendszert az éle-
tembe: Bibliát olvasni, rendszeresen gyülekezetbe járni 
és mindezekről írásban is beszámolni. Szép lassan én is 
kezdtem változni. 

Aztán eljött az a pillanat, amikor megértettem, hogy 
bűnös vagyok, és ezt Isten elé kell tárnom,de nem úgy 
mint egy gyóntató papnak, aki aztán felmentés ad, kiró-
va rám a penitenciát, hanem őszintén magamba nézve, 
megbánva és bocsánatáért esedezve és tudva azt, hogy 
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Ő már megbocsátott nekem. Nem vagyok egy érzelgős 
ember, de elsírtam magam. Az érdekessége az, hogy 
mindez egy késő esti TV-műsort nézve történt. Nem él-
tem át villámcsapás-szerű élményt, mint ahogyan ezt 
sokan mondják, de az űrt, ami bennem volt kitöltötte Is-
ten jelenléte. 

Csodálatos érzés tudni, hogy mindig velem van és szá-
míthatok rá, de nemcsak az Úrra, hanem a gyülekezetre 
is, ezért fontos számomra a bemerítkezés. 

Janák Tiborné, Gabriella 

 
 

Most már Jézus Krisztust szolgálom 
 

Életem első felében a Sátánnak engedelmeskedtem. De Isten – hála neki – mindvégig 
mellettem volt. Újra és újra megpróbált maga felé irányítani, de én sokáig nem akartam rá 
figyelni. Majd két évvel ezelőtt már nem tudtam nem ránézni. Egyre közelebb és közelebb 
húzott magához. Elkezdtem különböző emberekkel beszélni Istenről. Majd végül 2011. 
október 16-án véglegesen és teljesen megtértem. 

Azóta Istent szolgálom – teljes tehetségem és tudásom szerint. Ő megadta nekem a 
Szentlelkét, s ez számomra, és testvéreim számára nagy dolog volt. Ez volt a bizonyíték 
arra, hogy valóban megtértem. Az Úr elhívott evangélizációs és énekkari szolgálatra, amit 
örömmel és nagy kedvvel végzek. 

Mikolics Anikó 
 
 

Örök hűség és irgalom 
 
Négy évesen, egy 
gumimatracon ülve a 
Balaton partján, egyszer 
csak vigasztalhatatlanul 
sírva fakadtam az elmúlás 
gondolatán. Hogy felnövök, 
és soha többé nem leszek 
gyerek. A felnőttek 
megmosolyogtak – de az 
igazi kérdésemre szerető, 
emancipált, modern csalá-
dunkban senki nem 
válaszolt. Biztos voltam, 
hogy lehetetlen, hogy egy 
ilyen különleges és fontos lény csak úgy nyomtalanul 
eltűnjön a halállal. 

Évek teltek így el. A kérdéseim terhe velem együtt 
növekedett, míg végül 16 évesen „a semmi és üresség 
késdobáló poklai közt” (Pilinszky) találtam magam. 
Minden, amit egy ember tehet, alkothat az élete során, 
hiábavalóságnak tűnt – világos, hiszen a halállal 
mindennek vége! Ha akkor a kezembe került volna a 
Prédikátor könyve, bizony, súlyosakat bólogattam volna 
a hiábavalóságról írt gondolataira. Csakhogy akkoriban 
még soha nem láttam közelről Bibliát. De még olyan 
embert sem, akinek ez többet jelentett volna, mint 
mondjuk a görög mítoszok. Kétségbeesve tapogatóz-
tam. És közben már elegem volt az üres válaszokból. 
Mint egy halász, aki mindjárt éhen hal, de minden hal 
túl kicsi ahhoz, hogy a hálójában maradjon. 

Egy barátom, akivel együtt keresgéltünk, váratlanul 
azt mondta: „Megtaláltam a választ!” És Jézusról be-

szélt. Nem hittem el rögtön, 
amit mondott. Hogy Ő van, 
és hogy szeret. Ám amikor 
magamban voltam, ellenáll-
hatatlan vágyat éreztem arra, 
hogy megszólítsam ezt a 
„talán-mégis-létező Istent”. 
Első imádságom így kez-
dődött: „Isten, ha vagy…” 
És a drága Isten nagy szere-
tetében válaszolt erre a 
hitetlen, vágyódó, suta, de 
őszinte hívásra. Sőt, 
igazából Ő keresett akkor 

meg, csak ezt én nem tudtam. 
Azóta még jobban szeretek élni. Eleinte tartottam at-

tól, hogy Ő az énem faragása közben olyan dolgokat is 
lever rólam, amik fontosak nekem. De most már látom, 
hogy épp a legszebb énemet teljesíti ki, azt a lényt fa-
ragja lassan, aki mindig is szerettem volna lenni álma-
imban. Hol is tart most? Az egykori – „önmegvalósító” 
(valójában én-központú) nő, aki a fakanál és a pelenka 
puszta gondolatát is mérföldekre hajította magától – he-
lyett, férjem és három fiunk fészekadója lettem, amiben 
ráadásul olyan kiteljesedést élhetek át, amiről korábban 
nem is álmodtam volna. 

Szerető kis családom egy csodálatos társból, vala-
mint 3 ragyogó férfipalántából áll: Mátyás, Ábel és Illés 
Sámuel. Mindhárman vidám, energiában és ötletekben 
– néha hajmeresztően – gazdag gyerekek. Férjem mér-
nök, én jogász és nyelvtanár vagyok, és úgy 8 éve ott-
hon járom a Jó Anyuka és jó Feleség Egyetemet. Talán 
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a legjobb iskola. Mindenesetre a Tanárom tökéletes. 
Mit is tanulok? Azt hiszem, elsősorban szeretni. Még-
hozzá nem elsősorban magamat. Aki erre azt mondja, 
könnyű, az szerintem még nem próbálta…  

Szeretnék mindig a helyemen lenni, és látni kitelje-
sedni a fiaim életét. A versenyautós mentőorvostól a 
búvár-misszionáriusig annyi minden szeretnének most 
lenni. Legyenek. Csak soha ne forduljanak el Tőle, Akit 
úgy szeretnek. 

Álljon itt életem első személyesen Tőle kapott üze-
nete: 
„Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irga-
lommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pil-
lanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel ir-
galmazok neked – mondja megváltó Urad.” (Ézs 54,7-
8) 

Tölgyes-Busz Emese 

 
 

Közeledve Istenhez 
 
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez 
nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedete-
kért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása va-
gyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre te-
remtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok sze-
rint éljünk.” (Ef 2, 8-10) 

Isten kegyelméből életemet már kisgyermekként sok 
imádság vette körül. Nagypapám, Izsák bácsi és felesé-
ge Mária néni, Mária testvére Lonci néni és férje Sanyi 
bácsi féltő szeretettel imádkozhattak értem, értünk. 

Nővérem, Gabi megtérése volt az első nagyon közeli 
bizonyságtétel és csoda az életemben. Ezt követően 
debreceni mérnöki tanulmányaim során, Jézus-hívő kol-
légiumi szobatársam éveken keresztül tett bizonyságot 
megváltó Uráról és szeretettel, sok-sok türelemmel vá-
laszolta meg kérdéseimet. Hiteles, kegyelemből való 
élete olyan hatással volt rám, hogy mentem vele isten-
tiszteletre, Bibliaórára, csendes hétvégére. Isten átfor-
málta gondolkodásomat és értékrendemet, egyénisége-
met. Azonban Jézust megváltó Uramnak nem fogadtam 
el, kegyelmét nem tartottam feltétlenül szükségesnek. 

Kollégiumi éveim után Cseri Kálmán igehirdetéseit 
hallgattam évekig az istentiszteleteken, és Isten tovább 
formált. 

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzá-
tok.” (Jak 4,8) 

Közben váratlanul ismét találkoztam gyermekkori 
ismerősömmel, Busz Emesével, aki akkor már számom-
ra ellenállhatatlan erejű bizonyságot tett megváltó Urá-
ról, Jézusról szavaival és szolgáló életével. Sokat be-
szélgettünk, és ezeken a beszélgetéseken keresztül Isten 
megnyitotta a szememet és a szívemet, megérthettem és 
beláthattam elveszett helyzetemet és az Isten szerinti 
szomorúság megbánhatatlan megtérést szerzett. 

„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan 
megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomo-
rúság pedig halált szerez.” (2Kor 7,10) 

Megérthettem Jézusban való hit általi szabaduláso-
mat. 

„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség 
szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű 
megöl, a Lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,6) 

Lelkigondozói vezetéssel kértem Jézus bocsánatát és 
kértem legyen megváltó Uram. Hamarosan elvégeztem 
a konfirmációs tanfolyamot, és 2001-ben konfirmáltam. 
Üdvösségem bizonyosságát a tanfolyamon megtanult 
Ige alapján kaptam: 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel 
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor 
üdvözülsz.” (Róm 10,9) 

Az Ige megtanulásának ösztönzése azóta szolgálattá 
is lett, erről talán máskor lesz lehetőség bővebben be-
számolnom. 

Emesével házasságot kötöttünk és három fiúgyer-
mekkel áldott meg minket Isten. Mátyás 8 és fél, Ábel 6 
és fél, Illés Sámuel 4 és fél évesek. 

Külföldi munkám miatt az elmúlt években a brüssze-
li baptista gyülekezetbe jártunk és ott lettünk tagok. Az 
ott kapott tanítás alapján, és miután rendszeresen láttam 
bemerítést, ismeretet szereztem és megértettem ennek a 
jelentőségét. Isten kimunkálta bennem az engedelmes-
séget ezzel kapcsolatban, és vágyakozást is adott, hogy 
abban a közösségben szeretnék bemerítkezni, amelyhez 
Isten kegyelméből nagyszüleim megmaradása és meg-
tartatása köt. 

Tölgyes Tibor 
 
 

Kedves bemerítkező testvéreink! 
 
Fogadjátok szeretettel ezt az igeverset, amellyel kíván-
juk, hogy hívő életetekben mindvégig kitartóak legye-
tek! 
„De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és 
idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, 
ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, 
hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a 
szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, 
mint a kik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. 
Kívánjuk pedig, hogy közületek ki-ki ugyanazon 
buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyos-
sága iránt mindvégiglen. Hogy ne legyetek restek, 
hanem követői azoknak, a kik hit és békességes 
tűrés által öröklik az ígéreteket.” (Zsid 6, 9-12) 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.” 

(2Kor 12,9) 
 

Elsőszülött unokám az Ádám 
nevet kapta. Másfél éves 
korától sokat volt velünk, 
mert a szülők sokat dolgoztak. 
Sokat meséltem neki. 

Próbáltam a bibliai 
történeteket is elővenni, 
nagyon szívesen hallgatta. 
Piroska és a farkast, 
Hófehérkét, meg a többit 

meséltem volna neki, de ő rám rivallt, hogy nem ezt, 
hanem a Bibliából meséljek neki. Kérdeztem tőle, hogy 
melyiket szeretné. Ő haragosan válaszolt, hogy az Úr 
Jézus születését vagy a halálát, vagy az Isten haragját 
Szodománál és Gomoránál. Alig volt 3-4 éves, nagyon 
meglepett a kérése, de folytattam a mesélést. 

Telt-múlt az idő, megnőttek a gyerekek, már kistest-
vér is született, minden nyáron velünk voltak az iskolai 
szünetben. Aztán 10-12 évesen versenyszerűen sportol-
ni kezdett, kajakozott a Dunán. Vízi jártasságot szerzett. 
Volt nem is egyszer, hogy beborult a jeges vízbe. Nem 
szerettem ezt a sportot, aztán bele is fáradt és abbahagy-
ta, hála az Úrnak. 

Majd kezdett a veséje rosszalkodni, sokat volt kór-
házban, mindennel próbálkoztak az orvosok, de egyik 
sem hozott eredményt. Végül dialízisre került a sor, 
amit elég rosszul viselt. Ez így ment jó ideig, nem ke-
rült donor, de a kórházban is folytatta a tanulást. Mike 
Árpád is bejárt hozzá beszélgetni. 

Én is erősítettem bibliai igékkel, hogy Istennél nincs 
lehetetlen. Reménykedjünk. Hívő nagymama unokája 
nem lehet kenyérkéregető, én nem kéregetni, hanem 
dolgozni szeretnék, mondta ő. Azt is mondtam, hogy az 
Úr Jézus szenvedett, nekünk is szenvedni kell. Igen, de 
az Úr Jézus 33 éves volt, én még 23 éves vagyok. Bíz-
tattam, hogy nem szabad elkeseredni, sokan imádkoz-
nak érted. Az édesanyja döntött, ha csak lehet, ő átadja 
az egyik veséjét. Sok kivizsgálás, immun összehangolás 
előzte meg, hogy sikerült a műtét. Kétszer adott életet a 
fiának. 

Az egyetemről többen is Isten útjára akartak lépni, 
jártak a keresztséget megelőző hittan előkészítőre a 
Kálvin téri templomba. Engem is meghívott az ünnep-
ségre, az első padba ültem, hogy jól lássak mindent. 
Drága unokám elsőnek lépett be, örült, mosolygott, én 
meg sírtam örömömben. Öröm volt látni azt a sok fia-
talt, fiúk-lányok vegyesen, 20-an lehettek. Három szál 
fehér szegfűvel és egy ezüstlánccal kedveskedtem neki, 
amit Rómából hoztam. 

Egy újabb csoda az előtte lévő napokban, hogy 
olyan kényszert éreztem, hogy vegyek egy teljes Bibli-
át. (Gondoltam magamban, miért is vettem én ezt az Ó 
és Újszövetséget?) Aztán kiderült, hogy Ádám kért, 
hogy tudok-e neki adni, úgy szeretne egy teljes Bibliát. 
Még el sem tettem, Ádámra várt. 

Aztán megismerkedett egy református kislánnyal, 
össze is házasodtak. Egy évre rá megszületett Áronka, 
majd Andriska, aztán Lizike. 

„Uram, Istenem, hozzád kiáltottam és te meggyógyí-
tottál engemet.” (Zsolt 3,3) 

Újra leállt az édesanyjától kapott vese. Négy évig új-
ra a kórházba járás. Hetente háromszor 4 óra, nagy idő-
veszteség. Nagyon buzgón kértem az Urat, hogy tartsa 
meg őt, inkább engem vigyen el, Ádámra még szüksége 
van a három kisgyermeknek. De ne úgy legyen, ahogy 
én akarom, hanem ahogy Te. (Mt 26,39) 

2011. május 1-én kértem imát fiatal testvéreimtől 
Ádám unokámért. Másodikán én is kórházba mentem, 
ritmuszavarral, már azt hittem, hogy elvisz az Úr, erő-
sen készültem az örök hazába. Negyedikén jött a kedves 
jó menyem látogatni. Ragyogott az arca az örömtől. 
Anyuka, tessék leülni, mert jó hírt hoztam. Csoda tör-
tént! Ádám megint új vesét kapott. Szóhoz sem jutot-
tam. Az előzmények kavarogtak bennem. Meghallgatott 
az Úr! Dicsőség Neki! 

„A megrepedezett nádat nem töri el, a pislogó gyer-
tyabelet nem oltja ki.” (Ézs 42,3) 

Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak azt a 
nagy szeretetét. Kilencedik volt a várólistán, és testileg, 
lelkileg alkalmas volt az új vese beültetésére. Többször 
beszéltem vele, hogy ne keseredjen el, sokan imádkoz-
nak érte. Azt válaszolta, hogy mama, érzem. 

„És te ne félj és ne rettegj, íme én megszabadítalak 
téged … veled vagyok.” (Jer 46, 27) 

Eltelt egy év. Ádám boldogan köszöni az Úrnak, 
hogy a családjának, munkájának élhet, hálaadással Is-
tennek. Az én ritmuszavarom is megszűnt, mindkettőn-
ket megtartott az Úr. 

„Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.” 
(Jer Sir 3,26) 

„Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” (2Móz 15,26) 
„Kiálts hozzám, és én válaszolok.” (Jer 33,3) 
Az Úré legyen a dicsőség mindenkor! 

 
Kovács Józsefné Anna néni 



M A N N A   2012. június 

 13

 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A májusi rejtvények helyes megoldásait a lépcsőházban lévő táblán láthatjátok. Úgy látszik, hogy most csak az óvo-
dások remekeltek. ☺ Akik a megérdemelt jutalmat kapják: 

Ádány Barnabás, Boda Zsolt, Fábián Adél és Sebestyén, Kiss Anna, Zsigovics Dorina 
Új rejtvényekkel, színezővel szeptemberben fogtok találkozni. A nyáron pihenjetek jól, használjátok ki az időt, 

játszatok sokat! Mindenkinek Istentől áldott nyarat kívánok!                  Á.J. 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

  
 
Május 12-én, szombaton, Sas-hegyi sétán vettek részt a kirándulni szerető testvéreink. Utána Bocska Róbert test-
vérék látták vendégül a kis csapatot uzsonnára, ahol Bocska Eszti néni társaságát is élvezhették testvéreink. 
 

TALLÓZÓ 
 

Istennek szolgálva 
 
Isten királyságában nem fogyasztói keresztyéneket akar 
látni az Úr, hanem szolgáló hívő gyermekeket. Nagyon 
fontos, hogy felismerjük az 
emberekben szunnyadó talentumokat, 
és felszabadítsuk a szolgálatra. 

Ez nemcsak a vezető pásztor fel-
adata, hanem minden szolgálat veze-
tőjének ki kell nevelni az utódját. El 
kell jutni arra a felismerésre, hogy 
nem vagyok nélkülözhetetlen! A jó 
vezető gondolatában nemcsak annak 
kell lennie, hogyan tudom elvégezni, 
hanem annak is, kivel tudom elvégeztetni. 

Jézus három évig mentorálta a tanítványait, és meg 
kell mondanunk őszintén, hogy nem mindig voltak tö-
kéletesek. De miután fel tudtak nézni arra a Jézusra, aki 
értük is meghalt, már tökéletesek lettek. Mi is fel tu-

dunk nézni Jézusra, aki által üdvösségünk van, ami 
minden kincsnél nagyobbnak kell, hogy legyen. Krisz-

tus testében minden gyermeknek Isten 
szánt egy feladatot, csak meg kell 
találni. És a legkisebbnek tűnő feladat 
sem hiába való, ezért becsüljük meg 
egymás munkáját. 

„Mindazok az asszonyok, akik 
értettek hozzá, saját kezükkel fonták 
meg, és megfonva hozták el a kék és pi-
ros bíbort, a karmazsin fonalat és 
lenfonalat. Mindazok az asszonyok 

pedig, akiket a szívük arra indított, és értettek hozzá, 
megfonták a kecskeszőrt.”(2Móz 35,29) 

A lényeg ez „akiket a szívük indított”. Akiket Isten 
Lelke vezérel, azokat indítja a szolgálatra is. 
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Csodálatos kincs  
(zsidó legenda) 

 
Volt egyszer két gazdag kereskedő, Akiba és Tarphon. 
Tarphon gazdag családból származott és soha sem is-
merte a szegénységet. Így nem foglalkozott a szegé-
nyekkel és az egész vagyonát magára költötte. Akiba 
viszont szegény szülők gyermeke volt és tudta, milyen 
keserű a szegénység. Így pénzének jelentős részét fordí-
totta arra, hogy mások szegénységét enyhítse. 

Mivel Tarphon a barátja volt és szerette őt, sajnálta, 
hogy az soha nem ad semmit a szegényeknek. 

Egy napon elment barátjához és azt ajánlotta neki, 
hogy vesz neki egy csodálatos kincset, kedvező áron. 
Tarphon örült a kínálkozó alkalomnak és nagy összeget 
bízott Akibára. Az viszont elment a pénzzel a szegény-
negyedbe és elosztogatta azt a szűkölködők között. 
Nemsokára Tarphon látni szerette volna a kincset, 
Akiba pedig elvezette a szegénynegyedbe. 

– Itt van az a kincs, amiről olyan lelkendezve beszél-
tél? – kérdezte Tarphon meglepetten. 

– A teljes összeget szétosztottam a szegények kö-
zött. Gyere és nézd meg a kincsed! – mondta Akiba. A 
piszkos sikátorból egy házba léptek. Bent sötét volt, a 
napfény nem hatolt be a szegényes szobába. Csak egy 

égő tűzhely, egy asztal és néhány szék volt a helyiség-
ben. 

– Miért nem adtál ezeknek az embereknek semmit?" 
– kérdezte Tarphon. 

– Adtam nekik – válaszolta Akiba – korábban a tűz-
hely hideg volt, a lábas üres és az emberek a földön fe-
küdtek! 

Egy másik házban egy diákot találtak, aki gyertya-
fénynél olvasott egy könyvet.  

– Miért nem adtál semmit ennek a fiúnak? 
– Pedig én adtam neki. Korábban sem könyve, sem 

lámpája nem volt. Nem tudott tanulni, és napszámos-
ként kellett dolgoznia! – mondta Akiba.  

Így haladtak házról házra. Tarphon rémülete pedig 
nőttön nőtt, mikor kezdte felfogni, milyen nagy váro-
sában a nyomor és a szegénység. Hazafelé azt kérdezte 
Akiba: 

– Na, hogy tetszik a kincs, amit vettem neked? 
Tarphon lesütötte a szemét és azt mondta:  
– Megszívlelem a tanításod és még sok drága kincset 

fogok szerezni, hogy segíthessek a szűkölködőknek. 
 
 

A nagy bűvész 
 
Hudini egy nagyon híres bűvész volt. Hogy miről volt 
híres? Hát arról, hogy bárhonnan ki tudott szabadulni. 
A legjobban őrzött börtönökből is sikeresen kijutott, 
anélkül, hogy észrevették volna. Különböző cseleket, 
trükköket alkalmazott. 

Egyszer meghívták egy kis 
faluba. A településen építettek 
egy kis börtönt. A cellák bizton-
ságát akarták tesztelni. Hudini 
elvállalta. Az épület tervezői ál-
lították, hogy ezeket a börtönaj-
tókat még maga Hudini sem 
tudja kinyitni. A nagy bűvész 
közölte, hogy 5 perc alatt ki fog 
jönni a rácsok mögül. Bement a 
cellába, majd rácsukták a 
vasajtót. Hudini rögtön munkához látott. Nem teljesen 
tisztességes, de a nadrágövében egy kis tű volt elrejtve. 
Most elővette a tűt, és elkezdte a zárat mozgatni vele. 
Már fél óra eltelt, de a zárral még mindig nem boldo-
gult. Minden eddig ismert módszerét megpróbálta be-
vetni, hogy a kis tűvel kinyissa a börtönajtót. Már 2 óra 
is eltelt, de még mindig semmi eredmény. A bűvész 
már kezdett kétségbeesni. Szenvedett a gondolattól: Mi 
lesz, ha nem bír kijutni? 

Végül teljesen feladta. Kétségbeesetten, összetörve 
kissé nekidőlt a börtönajtónak. A könyökével egy kicsit 
meglökte az ajtót, és majdnem kiesett rajta. Az ajtó 

ugyanis kinyílt, mivel be sem volt 
zárva. 

Ez az eset valóban megtörtént, 
de lelki értelemben is nagyon sokat 
tanulhatunk belőle. 

Az emberek rabságban élnek. A 
bűn rabságában. Próbálnak 
szabadulni, minden terhet lerázni 
magukról, de az igazi békés 
szabadságot nem tudják elérni. 
Megkísérlik csalással, ügyes kis 
eszközökkel kinyitni a börtönajtót, 

miközben nem veszik észre, hogy az végig nyitva volt. 
Jézus kinyitotta számunkra az ajtót. Nem kell elszen-
vednünk jogos büntetésünket, szabadon távozhatunk, az 
ajtó már nincs kulcsra zárva. Sajnos sokan még nem 
tudják ezt, és keresik a kulcsmegoldást az életük nagy 
problémájára. Légy te, aki felvilágosítod az embereket 
arról, hogy az ajtó nyitva áll, és az onnan kivezető út 
maga Jézus! 
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Jézus Krisztus önéletrajza 
 

Jézus Krisztus vagyok, szeretnék jelentkezni a top-menedzseri állásra, a szívedben. Kérlek, olvasd el az önéletraj-
zomat, és amennyiben sikerült felkelteni az érdeklődésedet, várom szíves visszajelzésedet. 
 
Név: Jézus Krisztus 
Születés: Öröktől fogva vagyok 
Cím: Mennyország 
Telefon: Imádság útján mindig elérhető vagyok 
 
Eddigi munkahelyeim: 
Föld 
Mennyország 
 
Szakmai hátterem: 
Gyógyítás 
Tanítás 
Példamutatás 
Az emberek bűneiért vállalt önfeláldozás a kereszten 
Közbenjárás az Atyánál az emberekért 
Sátán által okozott károk helyreállítása 
 
Képességeim: 
Bölcsesség 
A szeretet tökéletes ismerete 

Mindent tudás 
A szív legmélyébe való betekintés 
Helyre állítom a beteg szívet 
Bűnöktől való megtisztítás és helyreállítás 
 
Előnyeim: 
Tökéletesség 
Én vagyok a szeretet 
Csak rajtam keresztül lehet eljutni az Atyához 
A halált legyőztem 
 
Magamról: 
A kereszthalálom által, megbékítettem az embert Isten-
nel, így mindenki kaphat örök életet, aki kér. Bárkinek 
segítek, aki őszintén hozzám fordul. Ezt kívánom a jö-
vőben is tenni. Amennyiben valaki befogad az életébe 
és átadja az irányítást, csodálatosan átformálom a szí-
vét, és egyre tökéletesebbé alakítom. 
 

 
 

Hippi a gyülekezetben 
 
Egy Bill nevű, alig huszonéves hippi egyszer úgy dön-
tött, hogy unalmában benéz egy gyülekezetbe. A haja 
hosszú volt, szakadt színes ruhát viselt, nem hordott ci-
pőt, és mindenféle kiegészítő volt rá-
aggatva. 

Pont egy konzervatív gyülekezetet 
talált vasárnap délelőtt. Ahogy belé-
pett az ajtón látta, hogy mindenki szé-
pen fel van öltözve, tisztaság van, 
szép szőnyeg borítja a padlót, és bár-
sonyszékekkel van teli a terem. 

Bill nem zavartatta magát, elkez-
dett helyet keresni, de minden hely 
foglalt volt, és már majdnem elkezdő-
dött az alkalom. Egyre közelebb jutott 
a pulpitushoz, míg végül fogta magát 
és leült a szőnyegre. 

A gyülekezetben megfagyott a levegő, senki nem 
mert szólni neki, de érződött, hogy minden tekintet rá-

irányul. Amikor a pásztor észrevette, elindult felé. Min-
denki érezte a feszültséget, hogy most sajnos a pásztor-
nak kell kezelni ezt a kissé kellemetlen helyzetet. Szinte 

megfagyott a levegő a teremben, 
amikor oda ért a pásztor Billhez. 

Ekkor olyasmi történt, amire senki 
sem számított. A pásztor fogta magát 
és leült Bill mellé, hogy ne érezze 
magát egyedül, és az alkalom végig 
mellette maradt. 

A vasárnapi tanító így reagált az 
esetre prédikációja legvégén: „Amit 
ma tanításként hallottatok, arra nem 
fogtok emlékezni. De amit láttatok, 
amit a pásztor tett, örökre 
megjegyzitek! Emlékezzetek, hogy 
nem mindegy hogyan éltek és 

cselekszetek. Talán te vagy az egyetlen személy, aki 
megmutathatja másnak Jézus Krisztus szeretetét!” 

Az írások forrása: Internet 
 
 
„Jézus nem azt mondta: „A te gondolkodásmódodhoz térítsd az embereket”, hanem nézz az én juhaim után, láss 
utána, hogy táplálékhoz jussanak, az én megismerésemben. Mi szolgálatnak tekintjük mindazt, amit a keresztyén 
munkában végzünk; Jézus azt nevezi szolgálatnak, amik vagyunk az Ő számára, nem amit teszünk érte. A tanít-
ványság alapja: átadás Jézus Krisztusnak, nem pedig valamilyen hitbeli irányzatnak.” 

Oswald Chambers 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  
júniusban 
született 

testvéreinket! 

 
ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 
Kapros Sándorné (jún. 29.) 

„Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 
kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségé-
vel és hatalmával elhívott, Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel 
ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé 
legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” 
(2Pét 1, 3-4) 

Az Úr mindennel megajándékozott, ami az Ő kedve szerinti élethez kell. 
A kegyesség mindenre hasznos, (1Tim 4,8) benne van minden, elég a 
mára és a holnapra. A kegyesség látszatát fenn lehet tartani, de nagyon 
fáradságos. Isten ereje nélkül nincs kegyes élet. Nem sajnálta tőletek 
adományait, hogy elnyerjétek az isteni természetet. Ha részesei vagytok 
az Ő természetének, akkor tudjátok, hogy mikor kell igent és nemet 
mondanotok. Nemet mondotok a romlott világra és a hitetlenségre, igent 
mondotok a mértékletes, igaz és szent életre. (Titus 2, 12) Ha az isteni 
természet részesei vagytok, akkor a kegyesség nem látszat. Vegyétek bir-
tokba az ígéreteket, ajándékokat, amik Istentől származnak! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

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

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján dél-
előtt Közösségi Vasárnap: kávé, 
tea, sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetések. 
Minden hónap 3. vasárnapján a dé-
lutáni istentiszteletet a Kamaraer-
dei Idősek Otthonában tartjuk. 
 

Betegeink 
Baranyai János 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Gulyás Józsefné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
 

Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 
„Legyenek a ti derekaitok fel-
övezve, és szövétnekeitek meg-
gyújtva; Ti meg hasonlók az 
olyan emberekhez, a kik az ő 
urokat várják, mikor jő meg a 
menyegzőről, hogy mihelyt megjő 
és zörget, azonnal megnyissák 
néki. Boldogok azok a szolgák, 
kiket az úr, mikor haza megy, vi-
gyázva talál: bizony mondom 
néktek, hogy felövezvén magát, 
leülteti azokat, és előjövén, szol-
gál nékik.” (Lk 12, 35-37) 
 

Programajánló 

 

Gyülekezeti gyereknyaralás 
Jánoshalma, július 30-tól augusz-
tus 4-ig. 

 

Ifinyaralás 
Balatonfenyves, augusztus 12-
18-ig. 

 
Vers 

 

Vasárnap Isten házában 
 

Mint fecskecsalád 
A ház ereszére: 
Úgy sietünk ide, 
Isten közelébe… 
Ami a madárnak 
A jó puha fészek, 
Az az Isten háza 
Az ember szívének… 
 
Hozzuk ide lelkünk 
Legszebbik virágát: 
A jó Isten iránt 
Hódolatot, hálát! 
Adjuk át egészen 
Néki a szívünket! 
Így lesz csak igazán 
A vasárnap ünnep. 

Hontvári Szabó Lajos 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: több szerzőtől 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


