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Szeretnék énekelni Néked 
 

Szeretnék énekelni Néked, 
Uram, nyisd meg ajkamat, 
hogy szent legyen mindig az ének, 
amely szívemből felfakad. 
 

Hadd zengjem el, hogy százszor áldott 
keresztednél ki megpihen, 
hadd zengjem el, hogy megtalált ott 
s békére lelt az én szívem. 
 

Szeretném énekelni másnak, 
hogy Néked énekelni jó, 
hogy életünk bús lázadás csak, 
míg el nem ér az égi Szó. 
 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 
mely életet adott nekem! 
Szeretnék énekelni Rólad 
halálig engedelmesen. 
 

Szeretnék énekelni Néked 
folyton, ameddig itt leszek; 
szeretnék hangot adni, szépet, 
mikor lelkemhez ér Kezed. 
 

Füle Lajos 

 

 
 

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba 
dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! 

Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és 
nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” 

(Zsolt 100, 4-5) 
 

Hálaadónapra 
 
A hálaadónap általában a múltról szól, az átélt áldások-
ról, azokról az eseményekről, amelyekben felismertük a 
mi Urunk kegyelmét, szeretetét. Ezt jelképezi gyüleke-
zetünkben a hálaadónapi asztal is, amelyet megterítünk 
az áldások jelképeivel. 

A hálaadónapi készülődést nem a külsőségek (étel, 
ital, öltözet, ajándék) jellemzik, mert ehhez az ünnephez 
nem tapadnak különleges szokások. Így lehetőségünk 
van a tartalomra figyelni, arra, hogy az Isten iránti 
őszinte hála betölti-e a gondolatainkat, érzelmeinket. 
Ennek jó eszköze a számvetéskészítés, amikor mérleget 
készítünk arról, amink van, vagy volt, ami történt ve-
lünk, amit a jövőben várhatunk, a tárgyi értékeinkről, az 
anyagi, lelki javainkról, lehetőségeinkről, az emberi 
kapcsolatainkról, az egészségünkről, a közösségi éle-

tünkről – az áldásokat az egyik serpenyőbe, a vesztesé-
geket a másikba téve. 

Hálára késztet, ha az értékelés során a mérleg nyelve 
az áldások felé billen. A hála hiányát eredményezheti, 
ha a mérleg nyelve a veszteség felé mutat. 

Nem ünneprontás az, ha beismerjük, hogy a hálaadás 
napján nemcsak és kizárólag arra emlékezünk, aminek 
örültünk, hanem a vélt vagy valós veszteségeinkre is, 
amikor nem azt és nem úgy kaptuk, ahogy azt vártuk. 
Az igazság az, hogy ezekért nagyon nehéz hálát adni és 
dicsőíteni az Urat. 

Az átélt nehézségek, a szomorúság, a fájdalom, a 
nélkülözés, a mellőzöttség, a szeretetlenség, az anyagi 
veszteségek mély nyomokat hagynak gondolatainkban, 
érzelmeinkben. Kiolthatják a hálát belőlünk. Csalódott- 
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ságot, reménytelenséget eredményezhetnek. Kételyt éb-
resztenek Isten gondoskodó szeretetéről, ilyen és ehhez 
hasonló gondolatokkal: „Így szeret az Isten minket?” 
„Miért nem véd meg?” „Miért engedte?” „Miért nem 
tesz végre valamit?” 

Lehetséges, hogy a veszteségek ellenére a mérleg 
nyelve az áldások felé billen. Ez csak a hitünkön múlik, 
mert az eseményeket értékelhetjük így is: „a rosszból 
származhat jó”, „lehetett volna rosszabb is”, „ha szűkö-
sen is, de a szükségest kirendelte a mi Urunk”, „adott 
erőt a terhek viselésére”, „még nem fogtunk padlót, 
még nem adtuk fel”… stb. 

2012 őszén különösen a jövőtől való félelem árnyé-
kolhatja be a hálaünnepünket. Az egyéni és a társadalmi 
életünkben várhatóan bekövetkező kedvezőtlen esemé-
nyek miatt jogos az aggodalom, a félelem, amit az erről 
szóló prognózisok, a médiában megjelenő hírek, kom-
mentárok is gerjesztenek. Lesz-e munkahelyem, mi lesz 
a családommal, szeretteimmel, egészségemmel, hogy 
sikerül a vizsgám, mi lesz a földünkkel? stb. Ezek a vélt 
vagy valós események alkalmasak arra, hogy mindazt a 

jót, amit az elmúlt időszakban kaptunk, és ami hálára 
kötelez bennünket Isten iránt elfelejtsük, és a hálát fel-
váltsa  a jövőtől  való félelem. 

Hisszük-e az Ige üzenetét, amely a Fil 4:6-7-ben így 
szól hozzánk: 

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban 
és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással 
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten-
nek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jé-
zusban.” 

Őszintén, mindent egybevetve – a jót, a rosszat, az 
örömöt, a bánatot, a kellemest, a terhest, a fájót – mit 
mutat a hálaadónapi mérlegünk? Hogy értékeljük az 
eseményeket? Képesek vagyunk hálát adni Istennek 
tiszta, őszinte szívvel? 

Belépünk-e az ünneplők sorába vagy pedig nem? A 
döntést mindenkinek személyesen kell meghozni. 

Gulyás Jenő 

 
HÁLAADÓNAP 

 

Szeretek gyülekezetbe járni 
 

Vasárnap két óra 
van. Már 
elfogyasztottuk a 
vasárnapi ebédet, a 
gyerekek már 
ágyban vannak. 
Szinte csend van. 
Szívem tele van 
örömmel. Ez a 
vasárnap délelőtt 
sem telt másképp, 
mint a többi. És 
igen, a többi vasár-
nap után is 
ugyanez a jóleső 
érzés tölti el 

szívemet. 
A reggeli készülődéskor is gyakran hangsúlyozzuk, 

hogy ez a nap más, mint a többi. Ez egy ünnepnap. 
Igyekszem gyermekeinkben tudatosítani, hogy vasárnap 
az Úr Jézus feltámadására emlékezünk, azt ünnepeljük. 
Ilyenkor kerülnek elő az ünneplős, az imaházas ruhák a 
szekrényekből is, ezt Adél különösen szereti. Kilenc óra 
körül általában megérkezik a nagymama, aki nélkül a 
gyerekek pontos érkezése a vasárnapi iskolába nem 
tudna megvalósulni. Gyermekeink örömmel járnak 
ezekre az alkalmakra. Ebédnél ki is kérdezzük őket a 
tanultakról. 

Szeretem az imaórákat. Amikor lehetőségem van rá, 
jelen vagyok. Fontosnak tartom a részvételt az egymás 

jobb megismerése miatt is. Ma a karzaton ültem. Próbá-
ra tettem magam abban, hogy mennyire tudom már 
hang alapján felismerni a testvéreket. Nem vallottam 
szégyent magam előtt. Fontosnak tartom a betegek és 
más problémákkal küzdők nevének említését ezeken az 
alkalmakon. A közös imádságon túl, én a hét során is 
szoktam rájuk gondolni. Amikor a Lélek indít, telefo-
non is fel szoktam keresni ezeket a testvéreket. A kis 
csoportos imaóra áldásai hasonlóak. Egyszer már azon 
is részt tudtam venni. 

Az imaóra után hirtelen tele lesz az imaház. Lent és 
a karzaton is felcserélődik a szabad és a foglalt székek 
aránya. Ilyenkor csak kapkodom a fejem. Hetente fede-
zek fel új embereket a látogatók között. Akit lehet, 
megszólítok. Kölcsönösen bemutatkozunk, és lehetőség 
szerint beszélgetünk is pár szót. A mai napon is 3 szá-
momra új emberrel ismerkedtem meg. Bemutatkozásom 
során ígértem, hogy a testvéreket szeretném megismer-
ni. Jól állok. A gyülekezeti névsorban már csak kevés 
névhez nem csatlakozik személyes élmény. Rendszerint 
előre készülök, hogy egy adott vasárnapon kit szeretnék 
végre megismerni.  

Szeretem az igehirdetéseket. Gyakran a karzati ruha-
tárból igyekszem valami lelki táplálékhoz, valami mor-
zsához hozzájutni. Az igehirdetésekre előre készülök, 
imádságban. Kérem az Urat, hogy szóljon hozzám és a 
többi jelenlevőhöz is. Az Úr gondoskodni szokott ró-
lam. Ezután már csak nekem kell törekednem arra, 
hogy azt a kis morzsát nehogy ellopják tőlem. Aki kis-
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gyermekekre vigyázva próbált már igehirdetésre figyel-
ni, az tudja, mire gondolok. 

Szeretem az énekeket, annak minden formáját (fiata-
lok énekei, énekkar, közös énekek). 

Májusban és júniusban már kevés alkalmam volt a 
szolgálatokat hallgatni. Örülök, hogy szeptembertől újra 
vannak szolgálatok. Ilyenkor még szembetűnőbb, hogy 
milyen gazdagok vagyunk az Úrban. Szeretem, és na-
gyon várom a személyes bizonyságtételeket. Kérem a 
testvéreket, hogy építsük egymást ilyen módon is. A 
családlátogatásokra egyszer-egyszer el tudom kísérni 

Sándort. Akkor mindig kiderül, hogy számtalan csodát 
élnek meg nap mint nap a testvérek. Kérem, hogy eze-
ket osszák meg a többiekkel is.  

Szeretem az istentiszteletek utáni részt is. Igyekszem 
többekkel beszélgetni, megszólítani őket. Jó látni, 
ahogy a testvérek örömmel vannak együtt. Látom, 
ahogy a családok szeretettel veszik körül egymást. A fi-
atalok próbálnak, a gyerekek rohangálnak. 

Jó gyülekezetbe járni! Hívjuk el ismerőseinket, 
szomszédjainkat, rokonainkat, hadd láthassák meg ők 
is, milyen jó a gyülekezet! 

Fábiánné Zsuzsanna 
 
 

Egy ravatal emlékére 
(avagy hogyan gyászoljunk) 

„Lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg engem a te ígéreted szerint.” (Zsolt 119,25) 
 

Közeledik a 
halottak napja. 
Ilyenkor majd-
nem minden 
ember lelkében 
fájó emlékek 
tolulnak fel 
szeretteik elvesz-
tése miatt. 

Az elmúlt öt 
év saját csalá-
domban is a 

gyász évei voltak. Négy év alatt három bátyámat szólí-
totta el Teremtőnk. Szívet szorítók voltak ezek a búcsú-
zások. Jó testvérek voltunk, szerettük egymást. Ebben 
az évben pedig férjemet szólította magához az Úr. 

Nekem ez a seb még nagyon eleven. Nem könnyű 
elfogadni azt a tényt, hogy több mint 53 évet éltünk 
együtt jóban-rosszban, és most vége lett. 

Az utóbbi nehéz évek megtanítottak arra, hogy ne 
csak az elválás fájdalma töltse meg a szívemet, hanem 
hálát érezzek Isten iránt, aki megadta nekünk ezt a „vi-
szonylagos” hosszú együttlétet. Jézusra nézve – a be-
tegség évei alatt is – az Ő békességét kértem a szívem-
be, amit most is kérek. Ő megadta, és most is meg fogja 
adni nékem. Sajnos ez nem zárja ki azt, hogy nagy űr 
keletkezett az életemben, és ezzel minden nap szembe-
sülnöm kell. A lakásunkban minden sarok, minden 
tárgy a közös életünkre emlékeztet. Megsimogatom a 
széket, amin mindig ült, beszélek hozzá, mintha itt len-
ne velem, és igen, sírok is. Én, aki a nehéz évek alatt 
mindig igyekeztem a férjem mellett – mai szóhasználat-
tal élve – a „TOP”-on maradni, most olyan gyengének, 
elesettnek érzem magamat, mint aki a fél karját elveszí-
tette. A gondos és tudatos tettrekészség teljesen a múlté 
lett, olyan gyámoltalanná váltam. Ez talán idővel el fog 
múlni. 

A jó Isten hamar megajándékozott egy fájó tövissel 
a testemben, ami alaposan rákényszerít a pihenésre és a 
mozgásszegénységre. Gyakran kértem (figyelmeztet-
tem!) férjemet, amíg még tudott egy keveset mozogni, 
hogy gyakorolja azt, még erőltetve is, ne hagyja el ma-
gát. Ő ezt nem vette jó néven tőlem. Most, amikor fo-
lyamatosan belesajdul a fájdalom a térdembe és lépni is 
alig tudok, eszembe jutnak intelmeim. Talán nem kellett 
volna. 

Gyászom elviselésében sokat segített Szenes László 
„Nincs már szívem félelmére” című könyve. Megválto-
zott életemet igyekszem tartalmas elfoglaltsággal kitöl-
teni. Naponta át kell értékelnem Istenhez való viszo-
nyomat az Ige fényében. Most ugyan időm nagy részét 
leköti az egészségi állapotommal való foglalatosság, va-
lamint mindennapi testi szükségleteim ellátása. 

Az imádság, a hálaadás, az Úr Jézussal való élő kap-
csolatom meghatározója napjaimnak. Jóbról szóló bib-
liasorozatunk mélyen megérintette a lelkemet. Június 
közepétől – amikor rátörtek a fájdalmak a térdemre – 
kiejtette a szám, hogy miért? Pedig tudnom kell, hogy 
Istennél a miértnek mindig pontos célja van. Szeretném 
békességgel elfogadni. 

Most pedig remegve folytatom életemet Isten óriási 
rostáján, amit a sátán egyre vadabbul ráz. Gyenge tes-
temmel, de erősödő hitemmel kapaszkodom abba a lát-
hatatlan fonálba, aminek a másik vége Isten kezében 
van! Várom, hogy kegyelme által kiemeljen és magá-
hoz vonjon az örök életbe, ahol nincs ravatal, nincs 
gyász, nincs fájdalom. Találkozhatom szeretteimmel – 
akik itt a földön olyan sokat jelentettek nekem – a 
mennyei örömök között. 

Addig is éneklem kedves énekem: 
„Minden napon Te légy velem, Te nélküled nincs éle-
tem. Mindvégig hűn mellettem állj, míg értem jön majd 
a halál.” 

Ökrösné Margó
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Nehéz helyzetben van a kérdező – gondolhatják a testvérek – ha a lelkipásztorunk édesanyját kell meginter-
júvolni. De biztosan állíthatom, hogy ez egy cseppet sincs így. Simola Ilona testvérünk a lelkipásztor család-
dal együtt érkezett gyülekezetünkbe. Kedvesen, barátságosan és nyíltan fogadta kérésemet, hogy valljon ed-
digi életéről, Istenhez fűződő kapcsolatáról, hogy így is megismerhesse őt a testvériség. Szeretettel ajánlom a 
vele készült interjút is a testvéreknek. 

 
– Kérlek, beszélj arról, 
hogy mikor, hol és milyen 
családba születtél, kik a 
szüleid, testvéreid, 
hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 
1945. december 6-án 
születtem a déli határ 
közelében fekvő 
településen, Tompán. 
Édesapám a vasútnál 
dolgozott, anyukám 
háztartásbeli volt. 

Szüleim földműveléssel és állattartással is foglal-
koztak, hogy el tudják tartani a hattagú családot. Apu-
kám baptista gyülekezetbe járt, anyukám katolikus volt, 
így mi, gyerekek benyomásokat kaptunk mindkét kö-
zösségtől. 

Józsi bátyám Miskén lakik feleségével, három 
gyermeke és hat unokája van, Margit és Katalin húgaim 
Budapesten élnek családjukkal, mindketten a Wesselé-
nyi utcai gyülekezet tagjai. 
– Milyen környezetben nőttél fel, milyenek voltak ifjú 
éveid? 
A családi ház, amit pár éve adott el anyukám, külterület 
volt, ma már közművesített, de gyerekkoromban még 
nem volt villany. Volt azonban jó levegő, szép mezők, 
jó földek. Szüleim szorgalmas munkával megtermeltek 
mindent, amire szükségünk volt.  
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen munkahelye-
id voltak? 
Általános iskolába ott helyben jártam. Sokszor, amíg a 
legelésző állatokat felügyeltem, tanultam a leckémet, de 
főleg verseket. 

Kiskunhalasra kerültem gimnáziumba, elsősorban 
azért, mert földjeinket a termelőszövetkezetbe kellett 
adni, és szüleim úgy gondolták, a tanulás biztosíthatja a 
megélhetést a jövőben. 

Érettségi utáni tanulmányaim a lelki és testi kenyér 
téma köré csoportosultak – ahogy később egy munkahe-
lyi vezetőm mondta. Folytattam bibliai tanulmányokat 
és előbb diétás nővér, majd dietetikus lettem. Három 
évig dolgoztam a kalocsai kórházban, mert oda helyez-
tek, majd negyven évig a János Kórházban.  
– Hogyan ismerkedtél meg férjeddel? 
Ott, a János Kórházban ismerkedtem meg Sándorral, fi-
am édesapjával. Férjem nem volt hívő. A jelentkező 

problémák miatt hamar elváltunk közös megegyezéssel, 
s utána ő egy távoli országba költözött.  
– Hogyan nevelted egyedül Sándort? Hogyan élted meg 
azt, hogy lelkipásztor lett, majd családot alapított? 
Bár fiammal ketten éltünk rendezett körülmények kö-
zött, a tágabb család, szüleim, testvéreim és a gyüleke-
zet mindig szeretetet és közösséget jelentett számunkra. 

Azt, hogy humán érdeklődésű, jó modorú és kap-
csolatokat kereső, hamar észrevettem. Azon nem lepőd-
tem meg, hogy lelkipásztor lesz, azon inkább, hogy 
előtte műszaki főiskolára ment.  

Tudtam, hogy az a természetes, ha a gyermekek új 
családot alapítanak, és hogy el kell engedni a felnőtt 
gyermeket, ha itt az ideje. Talán mondtam is, hogy ha 
ez szépen történik, kevésbé fáj. Így történt. És most 
örülök, hogy közel vagyok hozzájuk és látom az unoká-
imat gyakran. 
– Hogyan kerültél közel Istenhez? Hogyan történt meg-
térésed, milyen út vezetett a Megváltóval való találko-
zásodhoz? Hol és ki által történt a bemerítésed? 
Amikor érettségi után Pestre kerültem tanulni, bár itt is 
kollégiumban laktam, és jártam is korábban a főváros-
ban, kicsit tartottam ettől az új helyzettől. 

Istennél kerestem biztos menedéket, s mivel katoli-
kus voltam vallás szerint, a közeli templomba járogat-
tam kezdetben. Nem szólt hozzám senki. 

Apukám húga és családja Rákoshegyen éltek, így 
kezdtem el járni velük az ottani baptista gyülekezetbe. 
Ekkor kezdtem el olvasni a Bibliát nagy vággyal és 
rendszerességgel. A 20. zsoltár válasz volt személyes 
kérésemre és itt döntöttem Krisztus mellett. Fél év múl-
va, 1966. június 26-án ebben a gyülekezetben történt 
bemerítkezésem is. 
– Milyen szolgálatba kapcsolódtál be, miután a gyüle-
kezet tagja lettél? 

Mivel ezután vidéki munka, majd tanulás követke-
zett, igazi lelki otthonra 1972-ben találtam a Rákospalo-
tai Gyülekezetben és ez év tavaszáig oda is tartoztam. 

Nagyon hálás vagyok Istennek és a palotai testvé-
reknek a szolgálat lehetőségéért is. Röviden azt monda-
nám, hogy ének-zenei szolgálatot kivéve igyekeztem 
észrevenni a szolgálat lehetőségét és tenni azt, amit a 
hasonló korú nőtestvérek végeztek a gyülekezetben. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? Hogyan formálta jelleme-
det? 
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Az első komolyabb próba betegségem volt, ami tizen-
három éves koromban ért és hatással volt egész életem-
re. Sokat hiányoztam az iskolából és kitartó szorga-
lommal tudtam csak pótolni a lemaradást. Fizikailag ta-
lán gyengébb voltam testvéreimnél, kortársaimnál, de 
hozzájuk hasonlóan minden munkából kivettem a ré-
szemet, ez szívóssá tett. 

Isten a betegség próbája által magához vont és a 
közelében tartott. Nem vágytam soha világi szórakozás-
ra és életformára, de mindig örültem azoknak az abla-
koknak, amiket Isten szépséges világára nyitott és azo-
kon át nekem bepillantást engedett. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Sok kedves igém van, de legkedvesebb a bemerítési. 
„Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek 
és az fiam lesz nékem.” (Jel 21,7) Azért tetszik, mert 
benne van a halálig tartó harc fontossága, a kitartás és a 
bensőséges kapcsolat ígérete. Az énekeket szövegük 
alapján tanulom meg és idézem fel, ezért nagyon szere-
tem „Az Úr csodásan működik…” kezdetűt is. 
– Hogy érzed magad a gyülekezetben? Megtaláltad a 
helyed? 
Nagyon jól érzem magam a gyülekezetben, úgy gondo-
lom, ajándékba kaptam a lehetőséget, hogy megismer-

jem a testvéreket és a gyülekezetben folyó szolgálato-
kat. Kívánok magam is bekapcsolódni ezekbe. 

Ha szó szerinti a kérdés, nem ragaszkodom egy 
székhez, így talán több testvérrel találkozom istentiszte-
letek után. Átvitt értelemben a kérdésre az a válaszom, 
hogy majd szépen kialakul minden. 
– Hogy telnek mostanában napjaid? Milyen terveid 
vannak? 
Két éve élvezem a nyugdíjas életet. Tavasztól őszig ker-
tészkedek, ahogy erőm engedi. Télen kézimunkázok, 
olvasok, reumás kezelésre megyek. Mindenekelőtt, ha 
az unokák miatt segítségre van szüksége a családnak, 
szívesen megyek. A fentiek mellett szeretnék kicsit 
utazni, színházba menni olykor, többet olvasni, elsősor-
ban a Bibliát. 
– Köszönöm őszinte válaszaidat, és kívánom, hogy ez az 
ige jellemezze életedet Istenben: 
„Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, 
mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, 
és testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a 
reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, 
aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre 
a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett.” (Zsid 
10, 22-24) 

Ádány Judit 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
Szeptember 22-én újra árvaházi találkozóra került sor gyülekezetünkben. Erről az alkalomról olvashatunk most há-
rom beszámolót, három szemszögből. 
 

„A maga nemzedékében, az Isten akarata 
szerint szolgált.” (ApCsel 13,36) 

 
A szeptember 22-én 
megtartott árvaházi 
találkozóra egykori 
lakók és család-
tagjaik, gondozók 
leszármazottai, vala-
mint kortárs barátok 
érkeztek szép szám-
mal. És ráadásképp 
ott voltam jómagam, 
aki se nem lakó, se 
nem gondozó, de 
még árvaházi utód 
sem vagyok. Akkor 
hát mit kerestem ott? 
(Nem, nem 
felejtettem el, hogy 

én vagyok a lelkipásztor, akinek megtisztelő joga és kö-
telessége ott lenni.) Nagy várakozás volt a szívemben a 
találkozó iránt. Kerestem ugyanis valamit. Példákat, sőt 
példaképeket kerestem abban, ahogy egy nehéz korban, 

bátran, sőt merészen, következetesen, sőt tántoríthatat-
lanul, mégis szeretetben lehet szolgálni. Beharka bácsi-
ban, Margit mamában, Reviczky bácsiban, Tölgyes 
Izsák bácsiban és a többiekben, akik az Árvaházban 
szolgáltak, ezeket a példaképeket találtam meg. 

A kitartó, hűséges és kreatív szolgálatnak ez az ár-
vaházi módja azért érdekel különösképpen, mert úgy ta-
lálom, hogy az a kor, amikor a „Baptisták Árvaháza” 
fennállt, nagyban hasonlítható a mához. E közös jel-
lemvonások közül álljon itt néhány: növekvő szegény-
ség, kilátástalanság, gazdasági és politikai bizonytalan-
ság, a szociális ellátórendszer megrendülése, majd hiá-
nya, magas munkanélküliség. Összegezve: válság. Mai, 
XXI. századi erkölcsi válságjelenségeink viszont még 
sokkal súlyosabbak az árvaház-korabelieknél! Az ifjak 
kilátástalansági faktora legalább olyan erős, mint ezelőtt 
60-90 évvel. Több idősebb, tapasztaltabb testvértől hal-
lottam már e mondatot: „Nem szeretnék ma fiatal len-
ni…” 

E világi létkörülményeink tehát sok tekintetben ne-
hezülnek vagy hasonlatosak a témánk szerintihez. Tud-
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juk mindazonáltal, hogy e körülményváltozások sem-
miképpen sem Urunk tudtán vagy szándékán kívüliek, 
tehát azt kell tartanunk róluk, hogy az Istent szeretők 
számára áldást jelentenek. (Róm 8,28) Fejlődésünk, 
Krisztusi jelleművé válásunk fontos eszközei. 

Árvaházi találkozónkon azt kutattam, – s igyekezem 
most közre is bocsátani – hogy hitelődeink számára ho-
gyan vált áldássá a számukra létidőül adatott válságos 
időszak. Az 
alábbiakban 
felsorolom az 
Árvaház ál-
talam felfe-
dezett fajsúlyos 
értékeit 
címszavakban, 
egy-egy – az 
árvaházi 
találkozón 
hallott – 
történettel vagy 
jelenséggel 
illusztrálva. 
Közlök még 
egy-egy 
kapcsolódó 
igehelyet is szíves tanulmányozásra. 

Közösségteremtés: A legzsúfoltabb időszakban 
mintegy 110 gyermek lakott egyidejűleg az Árvaház-
ban. Hátterük változatos, személyiségük és életkoruk is 
sokféle volt. Az Árvaház egészséges légkörét csak an-
nak a néhány nevelőnek a személyisége határozta meg, 
akik elkötelezetten és kitartóan dolgoztak a reájuk bí-
zottakért. Úgy látom, az Árvaházban nem egy intéz-
mény működtetése volt a cél, hanem a gyermekek 
megmentése, megtartása, életre nevelése. Semmilyen 
emberi közösség nem létezhet, és nem fejlődhet egy jól 
meghatározott, mindenki által érthető cél nélkül. Az 
Árvaház célkitűzésében az volt a nagyszerű, hogy bárki, 
függetlenül attól, hogy hívő volt-e vagy sem, azonnal 
megértette ennek csoportnak a célját, és jó eséllyel tu-
dott is vele azonosulni, hiszen az árvák megmentése és 
a róluk való gondoskodás gyakorlatilag minden ember 
szemében nemes célnak tetszik. Számos, a gyülekezet-
építés területén jártas teológus és gyülekezeti munkás 
azt vallja, hogy a mai gyümölcstermő gyülekezetek kö-
zös jellemzője ugyanez, tudniillik, hogy olyan célokat 
tűznek ki és valósítanak meg, ami az egész lakókörnye-
zetük számára azonnal értelmezhető, társadalmi érte-
lemben fontos cél. (Jótékonyság, testi és/vagy lelki 
gyógyító munka, oktatás, szociális háló megerősítése) 
(Róm 12,17b) Látnunk kell azt is, hogy az árvaház ve-
zetője és gondozói között lévő szoros, bajtársias egység 
teremtette meg az egész nagy csoport életben maradá-
sát.  

Fegyelem: Minden étkezés tökéletes csendben zaj-
lott. Beszélgetni étkezés közben senkinek nem volt sza-

bad. Ennek egyszerű oka az volt, hogy ha 80-100 gyer-
mek egyszerre beszél, képtelenség rendet tartani. A 
csendnek egyébként az egész napirendben fontos, ki-
emelt szerepe volt. A csend ma is a Lélek titkos műhe-
lye? Mit gondolsz erről? (Ef 6,4; Zsolt 37,7a) 

Következetesség: Sem a jó, sem a rossz cselekede-
tek nem múlnak el következmények nélkül. Ne legyünk 
álszentek: az Árvaházban időnként munkában volt az 

amúgy a 
szekrény 

tetején tartott 
nádpálca, ám a 

fenyíték 
sohasem volt 
váratlan, ok 

nélküli, 
kegyetlen 

(legfeljebb 
három suhintás 
az ülepre vagy 

ceruzával 
körmös az 
ujjvégre). A 

fenyítés 
nyilvános vagy 
megszégyenítő 

sem volt sohasem. Elvileg előfordulhat olyan árvaházi 
növendék, aki úgy érzi, jogtalanul bántották, én azon-
ban nem találkoztam ilyennel. A fegyelmezés ugyanis 
sohasem a nevelők indulatának levezetése volt. Ez a ti-
tok. (Péld 23,13-14) 

Rendszeresség: Az Árvaház lakói minden reggel 
rövid, 15-20 perces istentiszteleten vettek részt. Az ige 
olvasását néhány mondatos magyarázat követte, s per-
sze az éneklés sem hiányzott az istentiszteletből. (Zsolt 
96,2) Én sem tudom jobban megfogalmazni ezt, mint 
egyik fiatalunk az elmúlt ifjúsági órán: „Ha azt akarod, 
hogy valami az életed részévé váljon, tedd a napod ré-
szévé!” 

Pontosság: A közös étkezéseken mindenkinek idő-
ben ott kellett lennie. A találkozón hallottam, hogy elő-
fordult, hogy egy szombaton négy fiú nem érkezett 
vissza az iskolából az ebédre. (Akkor még természete-
sen szombaton is volt tanítás.) Se gyerek, se felnőtt nem 
tudta, hol lehetnek, mígnem egyszer csak megérkeztek 
kipirulva, csapzottan. Hol jártatok? – szólt a kérdés. Is-
kolában. – így a válasz. Igazán? – hangzott a kétkedő 
kérdés. Igen, énekórán voltunk – mondták a fiúk. És mit 
tanultatok? „Befordultam a kocsmába, rágyújtottam a 
pipára” – állították nagy hirtelenjében a lurkók. Mint-
hogy ilyen ének nincs, csak egy Petőfi-vers kezdő sza-
vai ezek, kibukott, hogy nem énekórán, hanem focizni 
voltak a fiúk. Büntetést talán nem annyira a késésükért, 
hanem inkább hazugságukért kaptak. Az ebéd viszont 
aznapra kimaradt. (A történet közreadója szerint a fiúk 
nem annyira bánták, mert a menü amúgy se volt ínyük-
re.) (Ef 5,15-16) 
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Világos szabályok: A főszabály ez volt: „Nem sza-
bad hazudni, mert Isten mindent lát, még azt is, amiről 
úgy hiszed, hogy nem”.  (Péld 29,17) 

Átláthatóság: Az árvaházba bármely hívő testvér a 
nap vagy a hét bármely időszakában ellátogathatott. 
Tették is ezt a testvérek, de soha nem üres kézzel. Sok-
szoknyás nénik hoztak krumplit, zöldséget, tojást, amit 
éppen tudtak. (ApCsel 20,33) 

Egyszerűség és méltóság: Minden árvaházi lakónak 
három váltás ruhája volt. Egy rend ruha az iskolába, 
amelyet hazaérve azonnal le kellett cserélni az otthoni 
ruhára. Volt ezen kívül még mindenkinek ünneplője is. 
Margit mama például sokszor éjszakákon át hímezte, 
varrta, javította ezeket a ruhákat. (1Tim 2,1-3) 

Hála és köszönet a kis dolgokért is: Ha egy „néni 
vagy bácsi” vidékről ennivalót hozott az árvaháziaknak, 
még ha az csak másfél kiló tészta volt is („Mi az ennyi-
nek?”), haranggal összehívták az udvaron játszadozó 
gyermekeket, akik verssel és énekkel mutatkoztak be és 
köszönték meg az adományt. (Fil 4,15-19) 

Tiszteletadás, szeretet: Az egyik árvaházi növen-
dék számára csak kilenc évesen lett nyilvánvalóvá, 
hogy a mindenki által Margit mamának hívott nevelő 
valójában nem a vérszerinti édesanyja. (Mk 10,29-30) 

Függetlenség: Az árvaház fenntartására az állam 
egyetlen fillért sem biztosított. Az anyagi függetlenség 
a baptisták számára akkor egyben lelki függetlenséget 
biztosított a világi fensőbbségtől, másfelől viszont 
munkálta a megtartó Úrban való naponkénti bizalmat és 

azt, hogy az egész ország baptistái magukénak érezték a 
szolgálatot. (Lk 11,3) Egyébként nem csak baptista csa-
ládok gyermekeit fogadták az árvaházban. Ezek a gye-
rekek vasárnap a saját felekezetük templomába mentek. 
Hazatérvén persze be kellett számolniuk arról, mit hal-
lottak az igehirdetésben, szentbeszédben.  

Nem anyagi értékek átadása: Játéktárgy kevés 
volt, ám a gyerekek rengeteg verset, éneket és biblia-
verset tanultak és tudtak, sőt egész zsoltárokat is. Eze-
ket rendszeresen számon is kérték tőlük. Egy egykori 
árvaházi növendék betegágyán ezekből a régi, de ma is 
igaz igékből és énekekből táplálkozik lelkileg. (Zsolt 
119,34) 

Tisztaság: A rendrakásból minden gyermek kivette 
a részét. Ide kívánkozik még Tusi néni története: Egy 
napon pörkölt volt az ebéd. Pontosabban mindenki ka-
pott egy kanál pörköltet… Tusi néni kislányként ült a 
többiekkel az ebédlőben, mikor is támadt egy ötlete. A 
piros pörköltszaftból egy cseppet az egyik keze körmére 
kent, amitől az fényes rózsaszín lett. Mintha csak ki lett 
volna festve… Tölgyes Izsák bácsi ezt észrevéve szólt a 
leánykának, hogy ebéd után jelentkezzék nála. Izsák 
bácsi a kislány lelkére beszélt, elmagyarázta neki, hogy 
az emberek a kezüket munkálkodásra kapták, kifestett 
körömmel pedig nem lehet akármit dolgozni. Tusi néni 
soha nem festette a körmét – pedig munkaköre később 
ezt megengedte volna. (Péld 20,11) 

Fábián Sándor lelkipásztor 

 
 

Emlékezés az Árvaházi Találkozóra 
 
A napsütéses ősz kezdetén, minden évben, a Budai 
Gyülekezetnek egy olyan sajátságos ünneplésben van 
része, amely nem adatik meg más gyülekezetnek. Ez az 
ünnep az Árvaházi Találkozó. Testvéreink nagyon kö-
rültekintően szervezik ezt meg, még mindig az örökifjú 
Tusi néni részvételével, hogy senki ki ne maradjon a 
meghívásból. 

Hálás vagyok azért, hogy én is minden évben meg-
kapom a meghívót, és részt vehetek ezen az alkalmon, 
húgommal és régi barátnőmmel együtt. Én ugyan nem 
az Árvaházban nevelkedtem, de lelkileg itt születtem 
újjá, egy gyermekevangelizálás alkalmával. És mikor a 
háború után édesapám vidéken vállalt szolgálatot, akkor 
Olgival együtt befogadtak az Árvaház még megmaradt 
kis közösségébe, befogadtak a drága Reviczky család 
otthonába. Innen jártunk iskolába. Ezzel együtt beépül-
tünk a gyülekezet ifjúságába, a zenekarba, amit a fiatal 
Beharka Pál vezetett, és az énekkarba, melyet a később 
hazatérő édesapánk vezényelt. Lakásként megkaptuk a 
volt Árvaház két nagy szobáját, éppen az imaház fölött. 

Sohasem felejtem el a vasárnap estéket,  amikor Pali 

harmóniumozott, mi meg körülálltuk, és lelkesen éne-
keltünk a késői órákig, Tusival az élen. Értékesek vol-
tak a gyülekezeti és ifjúsági alkalmak is. Testvéreinkké 
váltak az Árvaház által felnevelt, és a gyülekezetbe 
plántált fiatalok és idősek. Mert az Árvaháznak nem-
csak az volt az érdeme, hogy megmentette a gyermekek 
életét, hanem hogy megmentette a lelküket is, és nagy 
többségük alkotta a budai gyülekezetet. Ez a közösség 
sok megpróbáltatáson át jutott idáig, átélt egy szörnyű 
háborút is, amelyben rommá lett az épületek nagy része, 
de az Úr csodálatosan megőrzött mindenkit. Úgy lett, 
amint a zsoltáros írta: „Plánták ők az Úrnak házában, a 
mi Istenünknek tornácaiban virágoznak... Még vén kor-
ban is gyümölcsöznek” (Zsolt 78:14,15) 

Ezeket a csodákat láthatjuk Tusi néni életében, de 
mindazok életében is, akik évről évre részt vesznek 
ezen a találkozón. Hálával emlékeztünk az áldott emlé-
kű vezetőkre, Beharka bácsira, Tölgyes Izsákra és Re-
viczky bácsira, azután Szakács Erzsébet nővérre és 
Margit mamára. Szívüknek végtelen szeretetével vállal-
ták fel az árva gyermekek gondját, ugyanakkor rendre 
és fegyelemre szoktatással életrevaló emberré nevelve 
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őket, hogy az életnek minden területén megállják majd 
a helyüket. 

Ezen a találkozón is Ádány Mihály köszöntötte a 
megjelenteket, majd a fehér asztal mellett elhangoztak a 
fel-feltörő emlékek, kézről-kézre jártak a fényképal-
bumok. Öreg fejjel még a vesszőt is áldják, amit a lecke 
kikérdezésekor Matyi bácsi suhogtatott. A jelenlevők 
személyes élményein kívül bizonyságtételeket, verseket 
is hallhattunk, végül a lelkipásztor testvér szólt hozzánk 
az ige szavaival. Utána hálaadó imával járultunk együtt 
az Úr elé. 

Az én utolsó személyes élményem az, hogy abban a 
nagy múltú épületben volt a menyegzőnk Oláh Lajos-
sal, a gyülekezet teológusával. Onnan indultunk el a 
szolgálatba, abból az imaházból, aminek ma már csak 
egy emléktábla jelzi a helyét. „Kitűzte jeleit népe életé-
ben...” (Zsolt 78,43) 

A gyülekezet új lelkipásztora, Fábián Sándor az 
idén először vett részt ezen a találkozón. És öröm volt 
találkozni Tölgyes Izsák unokájával is, akinek testvére 
és neje nemrégen ebben a gyülekezetben pecsételték 
meg hitüket a bemerítés által. Áldott legyen az Úr neve 
azért, hogy akik a hajdani Árvaházban testvérként nőt-
tek fel, ma lelki testvérként is együtt vannak a gyüleke-

zetben! Akik pedig magas koruk, vagy betegségük mi-
att nem tudtak eljönni, szeretetteljes levelet írtak, ami-
ket Zsigovicsné Évike olvasott fel. A szervezőknek a ki-
váló vendéglátásért, a konyhai segítőkkel együtt, kö-
szönünk mindent, Isten áldja meg szolgálatukat. És ha 
élünk, jövőre újra találkozunk! 
„Emlékezzél meg a megtett útról, melyen vezetett az Úr, 
a te Istened!” 

Oláh Lajosné Tóth Gabriella 
 
 

Árvaházi Találkozó - ahogy én éltem meg… 
 

 
 
Nagyszüleim, Tölgyes Izsák és Schleinitz Mária a Bap-
tista Árvaházban találkoztak valamikor a 30-as évek 
közepén. Nagyapám ott nőtt fel, majd nevelőtanár lett. 
Emlékszem, egyszer régen, még az idős Zimányi Józsi 
bácsi emlegette az őt is nevelő, mindig szigorú, de jó-
szívű Izsákot. Nagyon büszke voltam rá akkor (is). 

Az 1922-től működő árvaház élén Reviczky bácsi és 
Beharka bácsi állt helyt. Milyen büszkék lehetnek a 
gyermekeik rájuk! Reviczky Ibolya kedvesen és köz-
vetlenül mesélt a gyermekkorukról, Beharka Pali bácsi 
pedig 84 évesen is vidáman kísérte az énekeket, meg-
csillogtatta humorát, és végtelen szeretettel beszélgetett 
velünk.  

Fábián Sándor lelkipásztor rövid áhítatában hihetet-
lenül jól ráérzett az árvaházi közösség jellemzőire és 
hangulatára, amikor arról beszélt, hogy az ott élő embe-
rek nem csak élet- és sorsközösségben voltak egymás-
sal, de szeretetközösség volt köztük, sőt az árvaházi 
életük és az ott kapott hitük megtartó közösséggé is tet-
te őket. Krisztussal a középpontban ezek az emberek a 
mai napig szeretik egymást, tudnak egymásról, odafi-
gyelnek egymásra. Őrzik az emlékét azoknak, akik va-
laha értük dolgoztak, akikkel együtt élték meg a „Kö-
zösséget”. 

Az elhangzott versek, a személyes bizonyságtételek 
és a polcok mélyéről előkerült régi fotóalbumok még 
közvetlenebbé tették az amúgy is meghitt alkalmat. 

Erzsi néni főztje pedig királyi módon elégítette meg 
a testi éhségünket. Köszönet érte ezúton is. 

Hálás vagyok Istennek, hogy ha távolról is ugyan, 
de része lehetek ennek a közösségnek, a közös emléke-
zésnek és a hálaadásnak. Remélem, jövőre is el tudok 
majd jönni, hogy együtt ünnepelhessek ezekkel a nagy-
szerű emberekkel! 

Tölgyes Gabriella 

Az Árvaházi Találkozóról készült összes kép megte-
kinthető a gyülekezet weblapján (www. 
budaibaptista.hu), a Képtár menüpont alatt 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

A Tölgyes család első hírlevele Amerikából 
 

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5) 

Kedves Testvéreink! 
 

Köszönjük az imatámogatást, tudjuk, hogy Isten ezen 
keresztül erősít bennünket és benneteket is. Beszámo-
lunk röviden az eddig történtekről, hogy tudjatok rólunk 
és így is bátorítsuk egymást Urunkban. Mi is örömmel 
vesszük, ha tudunk rólatok, ha írtok, hogy mi is tud-
junk imádkozni értetek. (Email-címeink: 
tolgyes@gmail.com, etolgyes@gmail.com) 

Az elmúlt három hétben különlegesen átéltük, hogy 
Isten gondoskodása és féltő szeretete vesz körül ben-
nünket itt is. Az emberi tervezgetést és előkészítést Is-
ten megáldotta és egyben átírta. Mindeközben ismét ar-
ra tanítgatott, hogy sokkal jobban, leginkább teljesen Rá 
hagyatkozzunk, és 
Benne bízzunk. 

Az elutazásunk 
előtti izgalmak és 
érzelmi feszültség 
elhordozása, a 
csomagolás fizikai 
és érzelmi terhe és a 
búcsúzkodás nehéz 
volt. 

A hosszú utat a 
gyerekek 
meglepően jól, és 
vidáman vették. 
Nagy meglepetést 
okozott, hogy 
Magyarországon 
szolgáló amerikai 
pásztorral és leányával utaztunk együtt egy darabig, 
akik esküvőre igyekeztek látogatóba. 

Megérkezésünk után a még Brüsszelben megismert 
– akkor misszionáriusként ott szolgáló – család fogadott 
és szállásolt el bennünket szeretettel és a gyermekek 
összesített létszámához (7) igazított vidám, nyári tábori 
hangulatot idéző rugalmassággal. 

Amint lehetett, elkezdtünk tájékozódni, a környéket 
megismerni, autót és szállást keresni. Hamar kiderült, 
hogy nem egyszerű feladat az igényeinknek és a lehető-
ségeinknek is megfelelő autót és lakást találni. A szá-
munkra elképesztően nagy távolságok miatt (fél-egy óra 
autózás egy-egy városrészen belül autópályán az a 
szomszédban van), és a kultúrák és igényszintek koráb-
ban nem is sejtett mértékű keveredése miatt nagyon 
alaposan meg kell gondolni, hol lakik az ember. 

Közben a Golden Gate baptista teológián bekapcso-
lódtam két elméleti és két mentorált gyakorlati tárgyat 
hallgató diákként a tanulásba. Az előadások részben 

nagyon tetszenek, részben pedig nagyon szokatlan szá-
momra a módszertan. Tetszik az előadók felkészültsé-
ge, közvetlensége és krisztusi felelősségteljes, bátor 
alázata. Szokatlan az egyéni és a csoportos tanulás és 
feladatmegoldás mindenféle virtuális csapatokban való 
folytatása a hétfői szemináriumot követően, kitöltve ez-
zel azoknak a diákoknak minden szabadidejét, akiknek 
esetlegesen van. 
Számomra meglepő, hogy a korombeli, illetve a nálam 
sokkal idősebb diákok is, papír helyett elektronikusan 
jegyzetelnek, e-könyveket olvasnak. A teológia könyv-
tára manapság már leginkább e-könyveket és e-

folyóiratokat 
vásárol. 

Ekképpen az 
ember egy egész 

könyvtárnyi 
tudást vihet 
magával a 
tenyerében és ol-

vashatja, 
mindaddig, amíg 
van áram vagy 
napelem és 
napsütés.   

Az első hét 
elteltével sikerült 
egy megfelelő 
autót vennünk, 
aminek azóta is 

nagyon örülünk. Nevén nevezve az ügyletet, csoda tör-
tént velünk, ugyanis Isten kirendelte nekünk azt az au-
tót, amiről álmodni sem mertünk, ráadásul pontosan 
annyiért, amennyi erre a célra volt. Lehetne ezt csupán 
jó vételnek nevezni, azonban megismertük a keresett 
kategóriában a helyi piacot alaposan, és Isten csodálatos 
közbenjárását nevén nevezzük.  

Ezzel párhuzamosan, bár nagyon igyekeztünk, még-
sem sikerült megfelelő szállást találni. Vendéglátóink 
közben türelmesen szemlélték, hogy kissé nehézkesen 
hoz lakhatási kérdésekben döntéseket Európából érke-
zett felebarátjuk. Tovább nehezítette a keresést, hogy 
fiaink felváltva lettek rosszul a hazaitól merőben eltérő 
ételektől (stb.). 

Isten mindeközben tovább munkálkodott, és egy na-
pon a gyakorlati szemináriumot vezető lelkész és fele-
sége elhívott minket ebédelni. Ebéd közben előadták, 
hogy mivel ezt értették meg a napokban, felajánlják, 
hogy az ő házuk vendéglakásként szolgáló részében 
lakjunk novembertől. Költségek tekintetében azt java-
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solják, hogy amiben nekünk békességünk lesz, az nekik 
megfelel. Néhány napnyi elmélkedés után rájöttünk, ez 
a felajánlás Isten válasza az egyre gyötrőbbé váló la-
káskeresési kérdésünkre. Azt gondoljuk, hogy remek 
tanulási és formálódási lehetőséget rejt magában ez a 
megoldás, és mi pont ezért jöttünk. Közvetlenül tanul-
hatunk többedik generációs hívő családtól, a valós éle-
tükből, miközben az önállóságunk is meglesz a szüksé-
ges mértékben. A többgenerációs, európai mértékkel 
nézve nagy, itteni viszonylatban közepes méretű házuk 
minderre teret ad. 

Nagy izgalommal várjuk ezt a fejezetet, addig pedig 
tovább görgetjük az adminisztráció itt is hihetetlenül 
lassan és néha követhetetlenül őrlő malomköveit, Eme-
se pedig élvezi az új szerepét 2 iskolás és egy óvodás 
kisdiák tanítójaként. Ábel óriási lendülettel veszi az el-
ső iskolai heteit, még a szünetben is tanulni szeretne, és 
nagy sikereket ér el (csupa mosoly a margószéle). Ma-
tyi szerint az a legkülönlegesebb, hogy a tanító néni 
(anyukája) megölelgeti néha óra közben. Illés szerint 
meg az, hogy a tanító néni egyben a szakács is ☺. 

Az angol nyelvű heti egy alternatív iskolanapot ha-
mar megszerették a nagyok, Illés pedig be-
bekapcsolódhat az érdekes órákba. 

A következő hetekben az otthonoktatás különleges, 
kirándulással és régi barát- és rokonlátogatással ötvö-
zött formáját fogjuk gyakorolni. Arizonában, 
Phoenixben Izsák nagypapám kedves barátjának, Herta 
és Gottfried Geisslernek a fiát és feleségét látogatjuk 
meg, akikkel annak idején a volt NDK-ban 
Schmiedebergben a Martin-Luther King házat építették 
közösen a magyar és német testvérek Isten dicsőségére, 
igen komoly kommunista ellenállás, megvetés ellenére. 
Évekkel ezelőtt személyesen is ott jártunk és megtud-
tuk, hogy többen az akkori ellenzők közül ma megtért 
emberek, gyülekezeti tagok. Onnan szeretnénk még 
tovább menni, Emese rokonait meglátogatni. 

Köszönjük az imatámogatásotokat. Legfőbb célunk, 
hogy az itt töltött időt bölcsen használjuk, hogy az Úr 
elvégezze bennünk mindazt, ami közelebb visz Hozzá, 
hogy a hitünkhöz tudást ragaszthassunk, hogy mindin-
kább alkalmasak legyünk bizonyságtevő, hiteles életet 
élni, és Jézus Krisztust, az Isten Fiát, a Megváltót hir-
detni. Ez az imakérésünk is. Az Úr csodásan működik. 
„Erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejé-
ben!” (Ef 6,10) 

Szeretettel: 
Tibor, Emese, Mátyás, Ábel, Illés Sámuel 

 
 

Szeptembertől egy fővel növekedett gyülekezetünk ifjúsága. Gajdács Rebeka (a Zsigovics gyerekek unokatestvére) 
itt tanul Budapesten, és mostantól rendszeres látogatója lesz gyülekezetünknek. A tőle kért bizonyságtételt olvashat-
ják a következőkben a testvérek. 
 

Isten hatalmas 
 

Nagyon hálás vagyok Istennek, 
az elmúlt egy évért. Tavaly 
ősszel eléggé kétségbe voltam 
esve a jövőmmel kapcsolatos 
kérdések miatt. Nem tudtam, 
hogy melyik városban, melyik 
egyetemet válasszam, hogy 
melyik szakirány lenne nekem 
való, és Isten hol látna szíve-

sen. 
Rengeteget imádkoztam a családommal és baráta-

immal együtt ezért, azonban idén januárban, pár héttel a 
jelentkezés előtt még mindig nem tudtam, hogy melyik 
iskolákat fogom megjelölni. 

Azután Isten elém hozott egy egyetemet az egyik ba-
rátnőmön keresztül, és onnantól kezdve tudtam, hogy 
ezt kell megjelölnöm. Az imádkozást persze folytattuk, 
és idén júliusban felvételt nyertem a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Igazgatásszervező szakára. 

Szeptemberben el is kezdtem az iskolát, ami nagyon 
tetszik, és tudom, hogy itt a helyem. És természetesen 
Isten nem csak annyit adott, mint amennyit kértem tőle. 
Még mindig alig tudom elhinni, hogy az iskola kollégi-
umát ahol lakom, áthelyezték a Budai Gyülekezettől 
egy utcányira levő épületbe. Isten hatalmas! 
 

Gajdács Rebeka 

 
 

24. zsoltár 
 

Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. Mert ő alapította azt a tengereken, 
és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az 
ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nem-
zetsége, a kik a te orczádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló 
ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az 
erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen 
be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

„Igen. Világítani fogok!” 
Beszámoló a Gyermekklub őszi alkalmáról 

 

Gyönyörű napsütés, meleg nyárvégi idő várta a kerüle-
tünkben lakó hátrányos helyzetű családok gyermekeit 
szeptember 30-án, vasárnap délután. Meghívásunkra 
hatvan gyermek jött el – szüleikkel, nagyszüleikkel – a 
budai baptista imaházba, hogy valami különlegeset, va-
lami fontosat kapjanak. Túlnyomórészük ezt nem tudja 
így megfogalmazni, csak érzi a vágyat, hogy újra és új-
ra eljöjjön, és megnyissa a fülét és a szívét… 

Fábián Sándor lelkipásztor kedves szavakkal üdvö-
zölte a megjelenteket, és Isten áldását kérte a program-
ra. Az éneklés következett, de a fiatalok most valami 
szokatlannal rukkoltak elő. Mind a tizenketten (a tanít-
ványok is ennyien voltak!) lila perelint és fehér sálat vi-
seltek, és egy jól begyakorolt koreográfia szerint több-
ször is elénekelték, a gyermekekben felelevenítették a 
korábban már megtanult éneket: „Kicsiny kis fényem-
mel világítani fogok!” Vendégeink közül egyre többen 
kapcsolódtak be a sodró lendületű dallamba.  

Sok éve visszatérő előadónk a tanítói vénával meg-
áldott, a gyermekek nyelvén beszélő Kiss Laci bácsi. Ez 
alkalommal egy  kislány  történetén  keresztül a  „világ 

világosságá”-ról beszélt a rajzok segítségével. Egyedül 
ez a fény – aki maga Jézus Krisztus – tudja elűzni a 
piszkos gondolatokat, és a gonosz tetteket, és gyújthat 
világosságot az emberek szívében. Ha ez megtörténik, 
mi is a világ világossága lehetünk, és fénykedhetünk a 
környezetünkben. A fiatalok (Budai Gospel Kórus?) 
ismét elzengték a témához illő éneket, de most már a 
bátrabb gyermekek bevonásával. 

A végén nem maradhatott el a kézzel fogható aján-
dék sem, minden fiú és leány kapott egy-egy csomagot, 
amelyben tanszer, édesség és játék egyaránt helyet ka-
pott. Közben az udvaron megkezdődött a szeretetven-
dégség, amelynek során tea és kalács mellett bizalom-
építő beszélgetésekre került sor. A szülők elmélyülten 
válogattak a „second hand”-ruhák és cipők között, mi-
közben a gyermekek önfeledten kergetőztek az imaház 
épülete körül. Nem siettek haza a családok, talán mert 
otthon érezték magukat… Mert kaptak valamit! Valami 
maradandót, eligazítót, útravalót! 

Könyörögjünk, hogy legközelebb is legyen mit adni! 
Kolozs Nagy János 
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TALLÓZÓ 
 

Augusztus 26-án a délutáni istentiszteletet követően mintegy 20-an maradtunk ott, hogy meghallgassuk a Kijevi 
Központi Baptista gyülekezetből érkezett vendégeinket. Szvetlana Prihodko a vadludak példáján keresztül a közös-
ség fontosságáról osztott meg velünk gondolatokat. A jelenlevőknek három csapatot alkotva kellett megoldani egy 
játékos feladatot, amely igazolta azt, hogy összefogva tudunk csak eredményt elérni, ezt követően pedig két cso-
portban beszélgettünk gyülekezetünkről. 
A vadludak példáján keresztül tanított minket a Mai Ige tavalyi kiadványában Bob Gass. Ennek a tanításnak az első 
részét a szeptemberi számban olvashatták a testvérek, a folytatást pedig most adjuk közre. 
 
 

„Nézzétek meg az égi madarakat!...." (Mt 6,26) 
A VADLIBÁK TANÍTÁSA (2) 

 
Minden V-alakzatban 
van egy vezérlúd, aki 
vezeti a többieket, és 
diktálja a tempót. 
Nehéz hivatal ez, mert 
a vezérlúd az, akit 
először ér a 
szembeszél, aki először 

szembesül a változó időjárási viszonyokkal, elsőként 
érzi az esőt az arcán, a havat a szemében és a jeget a 
szárnyán. Ő az, aki a csapatot a cél felé vezeti, bármi 
történjen is. Ez időnként nehéz, kimerítő és magányos 
feladat, mert előtte nincs senki, aki felhajtóerőt képezne 
számára. Az egész csapat az ő kitartásától és céltudatos-
ságától függ; számítanak rá, hogy biztonságban eljuttat-
ja őket a célba. 

Minden gyülekezetnek megvan a maga vezérlúdja: a 
lelkipásztor. Minden szolgáló csoportnak megvan a 
maga vezérlúdja: a fiataloknak, a pénzügyek kezelői-
nek, az evangélizációnak, a jótékonysági szolgálatok-

nak és így tovább. Ők vezetnek, ők diktálják a sebessé-
get, ők mutatnak irányt azoknak, akik követik őket. 

Két gyakori szerep van egy gyülekezetben: a nem 
eléggé foglalkoztatott és a túl sokat magára vállaló. A 
vezető szolgálatban lévők az utóbbiak, ezért előfordul, 
hogy hamar kiégnek. Amikor a vezérlúd érzi, hogy fá-
rad, és közel van a kimerültséghez, hátra repül, és egy 
másik foglalja el a helyét a V csúcsán, a csere zökke-
nőmentes. A csapat életét az tartja fenn, hogy kitartanak 
egymás mellett. Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: „Az 
egész test... egybeilleszkedve és összefogva, a különféle 
kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját 
adottságának megfelelően működve gondoskodik ön-
maga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben" (Ef 
4:16). 

Ne elégedj meg azzal, hogy csak fogyasztó vagy, 
légy termelő! Egy nagyszerű gyülekezet nem a fizetett 
alkalmazottak miatt lesz sikeres, hanem az önkéntesek-
től, akik hajlandók beállni a sorba, amikor szükség van 
rájuk. 

 
A VADLIBÁK TANÍTÁSA (3) 

 
A vadludak világában az idősek, a nagyon fiatalok és a 
betegek az alakzat hátsó, védett részén kapnak helyet. 
Ez nem azt jelenti, hogy elszigetelik őket a többiektől, 
vagy leértékelik őket, nem tekintik őket hasznavehetet-
lennek; sőt, valójában létfontosságú szerepük van. Ők 
lesznek a gágogó szakasz, biztató hangjuk bátorítja a 
vezetőket. Az elkerülhetetlen rossz időjárás veszélyez-
teti a küldetést. A továbbhaladás egyre nehezebb, még 
az erősek is nagyon küszködnek. Ekkor az alakzat végé-
ről felhangzik egy magányos gágogás, mely elindítja a 
ludak kórusát, mellyel a vezérludat bátorítják. 

Pál így értette ezt: „Bátorítsátok tehát egymást, és 
építse egyik a másikat..”(1Thesz 5:11 NIV). Tudta, 
hogy szükségünk van egy „gágogó szakaszra", akik lel-
kesítő szavakkal és imádsággal támogatnak minket. 
Szükségünk van azokra, akik ezt mondják: „Itt vagyunk 
mögötted. Fedezünk.” 

„Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselek-
vésébe" (2Thesz 3:13). Krisztus sok szolgája kelt már át 

élete legmélyebb völgyén bátorító imaszárnyon, melyet 
egy vén, sebhelyes arcú, harcedzett, tépett tollú, csak-
nem megkopasztott gágogó vadlúd adott; az, aki túl 
makacs volt ahhoz, hogy hagyja, hogy bármelyik test-
vére feladja az ő őrszolgálata közben! 

Időnként előfordul, hogy valamelyik lúd panaszkod-
ni kezd fülsértően hangos és idegesítően hamis hangon. 
Ilyenkor a gágogó szakasz perceken belül közbelép, el-
hallgattatja a zúgolódót, helyreállítja a rendet és az egy-
séget. A gyülekezet problémája nem az, hogy túl sok 
ember beszél negatívan, hanem az, hogy túl kevés be-
szél pozitívan! Ha valaki azt kiáltja: „vereség” - gágogd 
vissza: „győzelem”! Ha azt kiáltják: „félelem”, gágogd 
vissza: „hit”! Már néhány bátorító szó is képes elvenni 
a panaszok viharának erejét. Tehát csatlakozz a gágogó 
szakaszhoz, hogy téged is úgy ismerjenek, mint Barna-
bást, akinek a neve azt jelenti: 
„Biztatás fia” (ApCsel 4:36 NIV). 
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A VADLIBÁK TANÍTÁSA (4) 
 
A vadlibák kapcsolata addig tart, „míg a halál el nem 
választ". Ők ezt komolyan veszik. Teljesen elkötelezet-
tek egymás iránt. Amikor a korral járó gyengeség vagy 
más körülmények lehetetlenné teszik egy madár számá-
ra, hogy folytassa az utat, veszíteni kezd magasságából, 
és képtelen tartani az alakzatot, a csapat vigasztalást, 
táplálékot és védelmet nyújt neki. Két erős lúd lemarad 
az alakzatból, közreveszi a beteget, keresnek egy biz-
tonságos helyet, ahol elegendő táplálék és víz van, és 
otthont nyújtanak a szükséget szenvedő madárnak. Ad-
dig maradnak gyámoltjukkal, amíg az erőre kap, vagy 
meghal, csak ezután csatlakoznak egy másik csapathoz. 
Számukra minden más háttérbe szorul, annak érdeké-
ben, hogy a másik madárról gondoskodjanak! Milyen 
csodálatos példája ez a krisztusi kapcsolatnak és az ön-
feláldozó szeretetnek. 

„...Isten szerkesztette így a testet egybe... hogy... köl-
csönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha 

szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi...” 
(1Kor 12:24-26). A mai kultúrában leértékeljük és a 
társadalom peremére szorítjuk azokat, akik szükséget 
szenvednek, sőt azokat is, akik már nem tudják úgy el-
látni a feladatukat, mint régen. De Isten elvárja, hogy 
egyformán törődjünk mindenkivel, főleg a szenvedők-
kel. Ha egy csapat madár képes rá, akkor bizonyos, 
hogy Isten családjának is meg kell tennie. 

„Nézzétek meg az égi madarakat!" - utasít Jézus. Ők 
képesek megtenni ezt egymásért, „...Nem vagytok-e ti 
sokkal értékesebbek náluk?” (Mt 6:26). Jézus két nagy 
parancsolatot (nem javaslatot) adott nekünk, az egyik 
ez: „...Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen 
más, ezeknél nagyobb parancsolat...” (Mk 12:31). Ha 
elterjed rólunk a hír, hogy így szeretjük egymást, az 
emberek be fogják törni a templomunk kapuját, csak 
hogy bejuthassanak! 

 
A VADLIBÁK TANÍTÁSA (5) 

 
Az elkóborolt és elveszett ludakat mindig örömmel fo-
gadják a csapatban. Ez nem valami zártkörű klub csak 
az előkelők számára. Azok a madarak, amelyek elsza-
kadtak más csapatoktól az időjárás, baleset vagy gyen-
geség miatt, mind teljes jogú családtagokká lesznek. A 
csapat megváltoztatja terveit, átütemezi a célba érkezés 
idejét, vállal mindenféle kényelmetlenséget azért, hogy 
alkalmazkodjon bármely idegenhez, aki befogadást kér. 
Sok újonnan érkező piszkos, megtépázott és alultáplált. 
De soha nem utasítják el őket. Ugyanígy Isten egyháza 
sem különleges műalkotások múzeuma, hanem kórház 
azok számára, akiket az élet megsebzett, sőt még azok-
nak is, akik maguknak okozták a sebeket. 

Jézus azt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek” (Mt 11:28). „Más juhaim is 
vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: 
azokat is vezetnem kell... és akkor lesz egy nyáj, egy 
pásztor" (János 10:16). Krisztus legfontosabb feladatá-

nak tartja, hogy idegeneket toborozzon, megmentsen és 
befogadjon nyájába. Azt mondod: „De ők nem az én 
fajtámból valók; nem úgy néznek ki, mint én, nem úgy 
beszélnek, mint én, és az illatuk is más!" És akkor mi 
van? Sem testi, sem lelki testvéreinket nem mi választ-
juk meg, hanem Isten. Ha súrlódások vannak köztünk, 
az csak dörzspapírhoz hasonlóan segít lecsiszolni ró-
lunk az egyenetlen részeket. 

Akarod látni, hogy milyen alapanyagból építi Isten 
az egyházát? Nagyon meg fogsz döbbenni! 
„...igazságtalanok... paráznák... bálványimádók... há-
zasságtörők...fajtalanok...tolvajok... nyerészkedők... ré-
szegesek... rágalmazók... harácsolók... ilyenek voltak 
közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődte-
tek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében 
és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 6:9-11). Bevettek 
minket a csapatba, ahol tisztára mostak, ahol megszen-
telődtünk, megigazulást nyertünk, és teljes jogú család-
tagnak tartanak! 

 

Közreadta: Magyar Bernadett 
 

FELHÍVÁS 
 

 

Szeretettel kérem azokat a testvéreket, akik a Véletlen Uzsonnavendég prog-
ram keretében vendégek illetve vendéglátók voltak, hogy néhány mondatban 
számoljanak be erről az eseményről. Mi volt a beszélgetés témája, mire csodál-
koztak rá a testvérek, miben voltak hasonló véleményen, stb. Aki készített fény-
képet, azok azt is mellékeljék.  

Mindezt legegyszerűbben email-en lehet elküldeni az adanyjudit@gmail.com 
címre, de akinek erre nincs lehetősége, az kézírással is leírhatja, azt is szívesen 
látom. 

Határidő nincs, de minél előbb, annál jobb, mert hamar kopik az emlékezetünk. Jó lenne, ha a novemberi 
Mannában mindegyik látogatás élményei megjelenhetnének! 

Köszönettel: Ádány Judit 
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GYERMEKOLDAL 

 
Kedves Gyerekek! 

 

Látom, egy kicsit nehéz belerázódni az imaházi tanévbe 
is. Nem baj, bele fogtok jönni, és remélem ezzel együtt a 
kedvetek is megjön, hogy megfejtsétek a rejtvényeket. 
Következzenek tehát az új rejtvényeket, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel old-
játok meg. Megfejtéseiteket november 3-ig dobjátok 
be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dol-
gozott, jutalmat kap. 
Akik szeptemberben helyes megoldást adtak le: 
Ádány Zsófia, Fábián Adél és Sebestyén és 
Zsigovics Dorina 

Á.J. 

Szeretettel köszöntjük az októberi 
születésnaposokat! 

 

Boldog  
születésnapot! 

Tarsoly Barnabás (okt. 8.) 

Kiss Anna (okt. 12.) 

Kiss Máté (okt. 29.) 
 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 

 

Mostanában Sámsonról tanul-
tok a bibliakörön. 
Ezen a képen is ő látható, amint 
legyőz egy oroszlánt. 
Színezzétek ki a rajzot, majd 
vágjátok ki és a nevetekkel el-
látva dobjátok be a szokásos 
dobozba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
www.reformatus.hu/bibliaiszinezok 
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Kisiskolások (7-11 év) 
 

A különbségek megkeresése után színezzétek ki a rajzot, amit kivágva és a nevetekkel ellátva dobjatok be dobozba. 

 
 

 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Rejtvényetekben Józsué történetéből valók a meghatározások. Írjátok be a helyes válaszokat, és a középső részen 
egy „híres” bibliai állat nevét találjátok. Az elkészült és kivágott rejtvényt, névvel ellátva dobjátok be a dobozba. 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
 

1. Ő mentette meg a várost ki-
kémlelő zsidó férfiakat 
(Józs 2,3) 

2. Ez hagyta el átok helyett egy 
férfi száját (4Móz 23,20) 

3. Ezt tette a jerikói nő a zsidó 
felderítőkkel (Józs 2,6) 

4. Ezen a vízen is száraz lábbal 
kelt át a zsidó nép 
(Józs 3,15-16) 

5. Őket küldte Józsué a kánaáni 
város felderítésére 
(Józs 2,1) 

6. Ilyen színű volt a „jel”, ami 
a megmentő házán volt 
(Józs 2,21) 

7. Mózes utóda lett a nép 
vezetésében (Józs 1, 1-2) 

8. Csak a letelepedésig ehette a 
nép (Józs 5,12) 

 

  9. Ezeket helyezték el a folyónál, a sikeres átkelés után (Józs 4) 
10. A második város, amit elfoglalt a nép (Józs 8,1)   Megfejtés: ……………………………….. 
11. Ezt a várost foglalták el először Kánaán földjén (Józs 6,2)  ……………………………………………… 
12. Józsué vezetésével ment végbe Kánaán földjén (fogalom) 

Az iskolás rejtvények forrása: Bibliai talányok és rejtvények; közreadta: Fábiánné Zsuzsanna 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

   Szeretettel 
   köszöntjük 
   októberben 
   született 
   testvéreinket!  

Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Kádárné Kőszegi Mariann (okt. 13.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
Gulyás Józsefné (okt. 23.) 
Kádár László (okt. 25.) 

 
„Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot 
 és a te jogodat, miként a delet.” (Zsolt 37,6) 

Igazság és jogosság az Úr trónjának alapja és erőssége. Mi és 
ki a ti életetek alapja? Az Úr megtisztít minden hamisságtól, 
hogy igazságban járjatok. Az igazság és jogosság világosságot 
jelent. Úgy járjatok, mint világosság fiai (Ef 5,8) Az Úr, a ti 
Istenetek világosítja meg, ami még homályos. (Zsolt 18,29) 

Ha az Úr életetek világossága, akkor megengeditek, hogy 
beleszóljon életetek apróbb részleteibe is. Az Ő világosságá-
nál lelepleződnek a titkok, és helyre kerülnek a dolgok. Az 
Igében találtok meg minden eligazítást. 

Tanuljátok meg, hogy bármit tesztek, az Úrnak tegyétek! 
Ezt csak úgy tudjátok megtenni, ha világosságban, Lélek sze-
rint jártok. 

Lukács Edit 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

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

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

 
Betegeink 

Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Kiss Gyula 
Lippai Gábor 

Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
„…mert ő mondta: „Nem maradok 
el tőled, sem el nem hagylak té-
ged.” Ezért bizakodva mondjuk: 
„Velem van az Úr, nem félek, 
ember mit árthat nekem?” 
(Zsid 13, 5-6) 
 

Vers 

Vidd magaddal! 
Az októberi esték illatát 
vidd magaddal egy életen át! 
Ne fájjon, ha elköszönt a nyár, 
Valaki vár! 
 
A város tarka sivatagában 
oázisok a templomok: 
ott előbb hall a szív, 
mint a fül, 
ott, aki sírt – 
újra mosolyog. 
Valaki szól! 
Aki figyel, meghallja szavát! 
 
Vidd magaddal egy életen át 
az októberi esték illatát! 

Lukátsi Vilma 

2012 – a Közösség Éve 
Legyünk imádkozóbb gyülekezet! 

1. Dobj be bátran imakérést a lép-
csőházban lévő dobozba, kérj 
imahátteret a dolgaidhoz. 

2. Aki vállalja ezt a szolgálatot, az 
jelentkezzen Ádány Juditnál. 

3. Aki bedobott kérést, az minden-
féleképpen jelezzen vissza, 
hogy megoldódott-e a probléma, 
vagy folytatni kell az imádko-
zást. 

4. A kérést bedobókat kérjük, hogy 
a többi testvér megerősítésére, 
bátorítására írják meg rövid bi-
zonyságtételben, hogy mi tör-
tént az imakéréssel. Isten ho-
gyan hallgatta meg azt, vagy 
sem, milyen tanulságokat von-
tak le a testvérek. Természete-
sen ez nem kötelező, ha olyan a 
téma, akkor nem kell erről írni. 
De aki tud, az írjon, mert fontos 
a visszajelzés! Ezek a visszajel-
zések bekerülnek az 
imahírlevélbe, illetve megbe-
szélés után a Mannába is. 

 

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

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


