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Szolgálat útja 
 

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet  
szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek 
a Jézusba vetett hit hirdetésére.” (1Tim 3,13) 
 

Dicséri, áldja szüntelen  
Jézust a szívem, ajkam; 
Amit Ő művelt én velem, 
Amit Ő végzett rajtam, 
Azt némán el nem hallgatom; 
Ki jártam könnyes utakon,  
Csodáit zengem vígan, 
Hirdetem boldogan.  
 

Rég koldus voltam, úttalan, 
Jézusban kincset leltem!  
Utamnak drága célja van, 
Betölti fénnyel lelkem:  
A kincset széjjelosztani, 
És Róla jó hírt mondani! - 
Szolgálat boldog útja, 
Szent küldetésem ez.  
 

Szolgállak téged szüntelen, 
Jézusom, fénylő Hajnal,  
Törölve fájó könnyeket, 
Harcolva búval-bajjal,  
Míg utam Hozzád el nem ér,  
Hol nincs árnyék, eltölt a fény,  
Mert színről színre látom 
Tündöklő arcodat.   

Túrmezei Erzsébet 

2013 az Alkalmazás Éve  
gyülekezetünkben 

 
Az Alkalmazás Éve jelképének szánt logóban két fogaskerék 
látható, ezek kötik össze az elméletet a gyakorlattal. Az egyik 
fogaskerékben az agy, a másikban a szív látható. Csak akkor 
működik jól az alkalmazás, ha az elméletet igazán megértjük az 
agyunkkal, és aztán át is járja a szívünket. 

Mi történik, ha nem forog jól a szívünk fogaskereke? Az 
elmélet vonatkozásában okosak leszünk, de amikor a tettekre 
kerül a sor, akkor nincs bennünk motiváció, nem vagyunk 
lelkesek az alkalmazásra. És mi történik, ha az elménk 
fogaskereke nem olajozott? Szívesen belevetjük magunkat 
minden tevékenységbe, amiről úgy tűnik, hogy szolgálja Isten 
országát; ugyanakkor bölcsesség híján rosszul tesszük, amit 
teszünk. 

Célunk, hogy 2013 az Alkalmazás Éve legyen a 
gyülekezetünk számára: Ne csak elméletekben higgyünk, 
hanem alkalmazzuk a gyakorlatban is Isten igazságait, így élve 
igazán Szerinte való hívő életet. Szeretnénk minél több módon 
segíteni abban, hogy mindenki alkalmazza mindazokat az 
igazságokat, amit Istentől megtanult. Ahogyan lelkipásztorunk 
2013. első vasárnapja óta be is mutatja, ez évben különösen is 
alkalmazás-központúak lesznek az istentiszteleteink, illetve 
később egyéb olyan alkalmakat is szeretnénk megvalósítani, 
amelyek a kereszténység gyakorlati megélését segítik majd. 

Az igehirdetések mind témájukban, mind felépítésükben 
alkalmazás-központúbbak lesznek. Gyakorlatias sorozatokra 
fognak épülni a vasárnap délelőtti istentiszteletek, melyek végén 
a továbbgondolást, a mindennapokba ültetést segítő kérdések is 
elhangzanak majd. Az igehirdetések témái az év elején az 
újszövetségi gyülekezet működését, később a keresztyén ember 
jellemét, munkáját, testét, kapcsolatait fogják tárgyalni.  
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Más módokon is szeretnénk segíteni az 
alkalmazást az év során, ezekről folyamatosan 
adunk majd hírt. Természetesen nem szeretnénk a 
gyülekezet működését radikálisan megváltoztatni, 
erre nincs szükség. Inkább sok olyan kisebb, jól 
illeszkedő újítást szeretnénk bevezetni, amelyeknek 
célunk szerint mindenki örülni fog. 

Tényleg szükség van erre? 
Úgy látjuk Lélek által, hogy Isten az Alkalmazást 

szeretné a középpontba tenni 2013-ban. Nagyon erős 
alapjai vannak a gyülekezetünkben, elméleti oldalról 
szinte „túlságosan okosak” vagyunk. Hetente 
háromszor is lehet hallani istentiszteleteinken igei 
tanítást (vasárnap délelőtt és délután, valamint 
csütörtök este), plusz nagyon sok rétegalkalmon is 
(ifi, vasárnapi iskolák, mamakör, stb.). Azonban 
ennek a megvalósítása, „aprópénzre váltása” 
valószínűleg mindannyiunk életében hagy 
kívánnivalót maga után.  

Mi lett a Közösség Évével? 
2012 a Közösség Éve volt a gyülekezetünkben. 

Ezalatt egyre jobban megismerhettük egymást a 
korábbinál több gyülekezeti kiránduláson, a Véletlen 

Uzsonnavendég két alkalmán, és a beszélgetős 
istentiszteletek, Közösségi Vasárnapok és más 
közösségépítési lehetőségek során. Jó lehetőség volt 
ez mindenkinek, hogy meglássa, könnyen megtalálja 
a hangot a lelki testvéreivel akkor is, ha még 
korábban sosem beszélgettek. Sokak élménye volt, 
hogy egy közös uzsonnázás vagy az erdei séta során 
kialakult beszélgetés összehozta valakivel, akivel 
korábban csak felszínes, vagy éppen semmilyen 
kapcsolata sem volt. 

2013-ban, az Alkalmazás Éve során nem elvenni 
szeretnénk a figyelmet a közösség fontosságáról, 
inkább építeni akarunk az előző évre: Az 
alkalmazást semmi sem segíti jobban, mint a 
közösség! Egy házicsoport, egy imakör, vagy 
egyszerűen egy barátság sokat segít az alkalmazás 
szándékának valóra váltásában, míg a „magányos 
odaszánók” általában gyorsan feladják, kifáradnak. 
 

Sonkoly Tamás 

(A fenti gondolatok az elöljáróság közös véleményét és 
célkitűzéseit tükrözik.) 

 
VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Karácsony egy hajléktalanszállón 
 
Az elmúlt év december 19-én lehetőségünk nyílt az 
egyik budapesti hajléktalanszálló karácsonyi 
ünneplésébe bekapcsolódni, melyen a 
gyülekezetünkből három fiatal, Pap Viola, Nagy 
Péter, és e sorok írója, valamint gyülekezetünk 
lelkipásztora, Fábián Sándor testvér vett részt. Az 
alkalmi szolgálatra Sőrés Attila testvér, a kartali 
gyülekezet lelkipásztora kért fel bennünket, aki több 
hajléktalanszálló mellett, a Budafoki úton található, 
Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott 
Lehetőségek Házánál is végez lelkigondozói munkát. 

Az ünneplésre a szálló első emeletének folyosóján 
került sor. Az intézmény dolgozóival együtt 
körülbelül 40-50-en voltunk. Elhangzottak a lakók és 
a dolgozók részéről egyaránt versek, énekek, dalok, a 
lakók saját maguk által leírt gondolatai, melyek 
között a program keresztyén levezetője mondott 
hasznos és érdekes tudnivalókat a karácsonyról. Egy 
fölállított szintetizátoron is ő kísérte a résztvevőket a 
közös éneklésben, melyek ismert énekek voltak, 
úgymint: Dicsőség mennyben az Istennek, Mennyből 
az angyal, Csendes éj. 

Az utolsó programpontok egyike volt a mi 
szolgálatunk. Először énekeltünk néhány ifjúsági 
éneket, majd Sándor testvér fölolvasta a karácsonyi 

történetet a Lukács evangéliuma második részéből, és 
néhány szóban bizonyságot tett az Úr Jézusról, aki 
lejött a Földre, közösséget vállalt az emberrel, 
fölvállalta minden szegénységét, nyomorúságát, 
elesettségét, és megváltotta a bűneiből. Elénekeltük 
még ezután a „Szolgakirály” c. éneket is a lakóknak. 
A legutolsó programpont az intézmény vezetőjének 
zárószavai voltak. 

Magáról a szállóról néhány gondolatban annyit, 
hogy kb. 200-220 lakója van, a földszinti rész a 
krízisszálló. Az emeleteken hosszabb idő óta ott élő 
lakók vannak, minimális térítés fejében. 

Ottlétünkkor ápolt külsejű, rendezett öltözetű 
emberekkel találkoztunk. 

Az alkalom alatt sok gondolat kavargott bennem. 
Mi történne, ha egy napon én is hasonló sorsra 
jutnék? Hogy lehet az ilyen körülményt elviselni? 
Vajon van-e újrakezdés? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések jutottak eszembe, s amikor este a saját 
ágyamba feküdtem le, arra gondoltam, hogy hálásnak 
kell lennem mennyei Atyámnak azért, hogy van hova 
lehajtanom a fejemet. 

ifj. Ádány Béla 
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IMAHÁZUNK TÁJÁN 

Karácsony és szilveszter az imaházban 

 
 

  

Fotó: Ádány Szilvia, Nagy János és Zsigovics Géza 

Az első két kép a karácsonyi Gyerekklub alkalmán készült, amikor gyermekeink egy újabb színdarabot adtak elő, 
amit 25-én, a délutáni istentiszteleten ismételtek meg. A második két kép az ünnepi karácsonyi istentiszteleten ké-
szült, ahol a költemények mellett a gyerekek és az énekkar szép énekeiben is gyönyörködhettünk. A utolsó két kép 
pedig az óévi istentiszteleten készült, amikor egy vidám bibliai vetélkedővel búcsúztattuk a 2012. évet. 
Mindenért dicsőség az Úrnak! 
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Ifiszilveszter – szubjektíven 
 

 
 
Idén is megvolt, idén is jó volt. De miben volt más? Nos, 
nekem a legkönnyebb erre válaszolni – itt-tartózkodásom 
során először esett meg, hogy huzamosabb ideig nem lát-
tam szeretett fiatal harcostársaimat, akiket barátaimnak is 
nevezek. 

Mondanom sem kell, minden egyes játék, minden 
kötött program időpocsékolásnak tetszett (mint ahogy nem 
volt az), hiszen azokban az időintervallumokban, amikre 
nem terveztek be semmit a szervezők, végre lehetőségem 
nyílt újra kérdezni. Riportertanoncként a legkevesebb, 
amit a közösségünkért tehetek, hogy lényegre törő kérdő 
mondatokkal érdeklődjek felebarátaim és bajtársaim 
hogyléte felől. Annyira őszinte válaszokat kaptam, hogy 
emlékezetem szerint ez volt életem eddigi 
legemlékezetesebb szilvesztere. 

Mondhatjátok erre, hogy könnyen le lehet nyűgözni. 
Lehet. De nincs annál hasznosabb, mintsem hogy 
mindenki a saját kegyelmi ajándékát fölhasználva gördítse 
előre szellemi szekerünket. Jó újra itthon lenni, jó újra 
látni titeket, ifijeim! 

Bodó Dani 

 
IMAHÁZUNK TÁJÁN 

 
Ezúttal is a legjobb igyekezetünk szerint próbáltuk fel-

sorolni a gyülekezet nevesített szolgálatait, és a bennük 
tevékenykedő testvéreket. Ilyen módon dokumentálva az 
utókor számára a gyülekezet szolgálattevőit. Mellettük há-
lát adunk Istennek, hogy vannak olyanok is, akik bár név 
szerint nincsenek feltüntetve, de imáikkal támogatják a 
gyülekezetben folyó munkát. 

A hívő ember életének általában három színtere van. A 
család, a munkahely és a gyülekezet. Mindhárom szoros 
kapcsolatban van a társadalommal, amiben élünk, mégis 
azt, hogy miként élünk bennük, Istennel való kapcsolatunk 
határozza meg. Ha élő ez a kapcsolat, akkor a korszel-
lemmel ellentétben nem a jogainkat szajkózzuk életünk 
színterein, hanem a kötelességünkkel foglakozunk. Hiszen 
amikor megállunk majd Krisztus ítélőszéke előtt, a 
tálentumaink kamatoztatásával kell elszámolnunk, és nem 

azzal, hogy hogyan éltünk a földi életben a jogainkkal. 
Hogy mitől tudja egy hívő ember a fontossági sorrendjé-
ben a szolgálat, a kötelesség oldalára fordítani az energiáit, 
az nem nagy titok. Az újjászületése után nem szabad lera-
gadnia a lelki bölcsödénél, hanem fejlődnie kell. 

Ebben az évben az Alkalmazást tűzte ki célul gyüleke-
zetünk elöljárósága, mint olyan területet, amely arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy az Istentől tanult dolgokat a való 
életben kamatoztatni tudjuk. A cél a fejlődés! 

Ehhez kérjük Isten segítségét. És az alábbiakban felso-
rolt szolgálati területeken munkálkodóknak megújulást, a 
szolgálatba még be nem állt testvéreknek pedig lelkesedést 
és felbuzdulást kívánva. 

Isten áldja meg gyülekezetünket 2013-ban is! 
Á. J.

 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2012-ben 
 
Elöljáróság: 

– Lelkipásztor: Fábián Sándor 
– Ügyintéző lelkipásztor: (Huszta Csaba) 
– Gyülekezetvezető: dr. Novák Péter diakónus 
– Presbiterek: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 
– Diakónusok: Ádány Ferenc, Kiss Pál, dr. Novák 

Péter, Nagy János, Zákány Gábor 
– Elöljárók: ifj. Ádány Béla, Kiss Zoltán, Nagy Pé-

ter, dr. Novák Péterné, Sonkoly Tamás, Zsigovics 
Géza 

– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyüleke-
zeti szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: 
Bartha Gábor, Kőszegi József presbiterek, Csepei 
Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: ifj. Ádány Béla, Ádány Mi-
hály, Bencsik István, Csepei Géza, Fábián Sán-
dor, Gulyás Jenő, (Huszta Csaba), Nagy János, 
Nagy Péter, Sonkoly Tamás 

– Beszélgetős istentisztelet: az alkalmak vezetői: 
Ádány Mihály, Fábián Sándor, Nagy Péter, Son-
koly Tamás, Uri Erika + a kiscsoportos beszélge-
tés alkalmi vezetői 

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

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Kiss Ágnes 
– Kisiskolások: Hunyadyné Gulyás Kinga, Nagy 

Jánosné, Zsigovics Virág 
– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika, Magyar 

Bernadett 
– Palacsintázó: vezető: Sonkoly Tamás, Gulyás 

Zsombor, Nagyné Kalán Éva, (Pap Viola), Son-
koly-Dombi Annina 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

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

renc, Bartha Gábor, Bocska házaspár, Magyar 
Sándorné, Nagy Lajos, dr. Novák Péterné, Sztasák 
Mihályné 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: elő-
készítők: Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Lippai Gábor, 
Nagy Jánosné, segítők: többen 

– 2012 a Közösség Éve: felelős: Sonkoly Tamás 
6. Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-

doboz) az ifjúság tagjai, és az a tíz testvér, akik je-
lentkeztek erre a szolgálatra 

7. Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Horváth 
Ádám, Jenei Péter, Gulyás Zsombor, Magyar Ber-
nadett, Mikolics Anikó, Simon Dávid 

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

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

Fábián Sándor, és mindazok, akik felvállalják má-
sok problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2012. évben részt vevők: ifj. Ádány Béla, Ádány 
Béla, Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, Ádány Fe-
renc, Ádány Mihályné, Bartha Gábor, Bartha 
Gáborné, Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibolya, 
Csepei Géza, Fábián Sándor, Horpácsi Éva, Ju-
hász Béla, Kálmán Imréné, Kőszegi József, Lu-
kács Edit, Nagy Péter, Nagy János, Simola Ilona, 
Simon Lászlóné, Tapasztó Istvánné, Uri Erika, Uri 
Ildikó, Uri Melinda, Uri Imre, Zákány Etelka 
alkalmanként: a bibliakörös gyerekek, az ifjúság 
néhány tagja, egy csoport az énekkarból 

2. Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné 

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

– Cipősdoboz-akció: Nagy Jánosné, Nagy János 
3. Biztos Szikla Klub: 
Gulyás Zsombor, Horváth Ádám, Jenei Péter, Nagyné 
Kalán Éva 
4. Utcamisszió: – vezető: Simon Dávid 
5. Oroszlányi vendégszolgálat: Gulyás Zsombor, Jenei 
Péter, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva 

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

Szilvia, Boda Gábriel, Lukács Edit, Zsigovics Vi-
rág 

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

Ágnes, Mikes Benjáminné, Simon Lászlóné, 
Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Mikolics Anikó, Pap 
Viola 

– alt: Hunyadyné Gulyás Kinga, Kiss Pálné, Zákány 
Etelka, Zákány Gáborné, Zsigovics Virág 

– tenor: Boda Gábriel, Kalla Balázs, Zákány Gábor 
– basszus: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás 

Zsombor, Nagy János 
– alkalmankénti hangszeres kíséret: Ádány Rebeka, 

dr. Ádány Sándor, Ádány Szilvia, Boda Gábriel, 
Bodóné Polányi Tünde, Gulyás Emese, Gulyás 
Zsombor, Zsigovics Virág 

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

4. Az istentiszteleteken szolgáló ifjúsági énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 
Ádány Szilvia, Gulyás Zsombor, Jenei Péter, 
Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Zsigovics Virág – 
alkalmanként mások is 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné 
– pénztárellenőrök: Gyöngyösi Jánosné, dr. Novák 

Péter 
– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 

Mihályné, Gulyás Jenőné, Zákány Gábor 
3. Házgondnok: Kiss Pál 

– karbantartó: Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovics Gézáné 

4. Ajtónállók, perselyezők: Gyöngyösi János, Kiss Pál, 
Kőszegi József, dr. Novák Péter, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Boda Péter, Gulyás 
Jenő 
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– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika 
– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: Zsigovics Géza és alkalmanként má-

sok 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 

Boda Péter, Gulyás Zsombor, Simon Dávid 
6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési felada-

tok: 
Fábián Sándor, Gulyás Jenő, dr. Novák Péter 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 
Lippai Gábor, Nagy János 

– gyülekezeti honlap: Gulyás Zsombor, Sonkoly Ta-
más 

– gyülekezeti újság: 
szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit,  
Zsigovics Géza 

– utcai faliújság: Tarsolyné Sonkoly Eszter, 
Tarsoly Csaba 

– gyülekezeti Facebook-profil: Sonkoly Tamás 
8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

– koordinátor: Ádány Ferenc 
– előkészítők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 

Bodáné Uri Ibolya, Gyöngyösi Jánosné, Nagyné 
Kalán Éva, Pap Viola, Uri Melinda, Zákány Etel-
ka 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Jenei Péter, Kálmán Imréné, Kő-
szegi József, Kőszegi Józsefné, Magyar Sándor, 

Tarsolyné Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ág-
nes, Sonkoly Anna, Sonkoly-Domby Annina 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné, segítők: többen 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Tamás + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 

gyerekek: Ádány Judit 
12. Dekoráció: 

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

Gábor 
– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2012. évben 
részt vettek: 

ifj. Ádány Béla, Ádány Szilvia, Bencsik István, 
Gulyás Jenő, Gyöngyösi János, Gyöngyösiné Ró-
zsika, Jenei Péter, Kalla Balázs, Kálmánné Erzsi-
ke, Kiss Pál, Lovas Dávid, Lukács Edit, Mikolics 
Anikó, Nagy Péter, Nagyné Kalán Éva, Novák Pé-
ter, Novákné Irén, Pap Viola, Pintér Tibor, Porko-
láb Sándor, Rück Sándor, Simonné Marika, Simon 
Dávid, Széll Edmond, Sztasák Mihályné, Uri Me-
linda, Uri Imre, Vétek Ferencné, Zsigovics Géza, 
Zsigovicsné Éva 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: dr. Novák Péter 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: Fá-

bián Sándor, dr. Novák Péter 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Pannon GSM: Kiss Zoltán 

 
Zárójelben látható azoknak a testvéreknek a neve, akik évközben abbahagyták az adott szolgálatot, dőlt betűkkel 
pedig azoké, akik újonnan léptek arra a szolgálati területre, vagy újra bekapcsolódtak a munkába 
 
 

Gyermekbemutatás 
 

Január 13-án, a délelőtti istentiszteleten örömteli ese-
ménynek lehettünk szem- és fültanúi. 

Ezen a napon hozták el először az imaházba 
Hunyady Sándor és Kinga testvéreink újszülött kisfiú-
kat, Balázst, hogy bemutassák a gyülekezetnek, és hogy 
áldáskérő imában kérjék Isten áldását a testvéri közös-
ségben is. 

A bemutatási igét idézve kívánjuk a család számára, 
hogy Isten vezetése szerint tudják szeretetben nevelni 
Balázst. 
„Engedjétek, hogy a kisgyermekek énhozzám jöj-
jenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Is-
tennek országa.” (Lk 18,16) 
 



M A N N A   2013. január-február 

 7

Több hálát 
 
A testi áldásoknak minden ember, 
Sok hitetlen is részese lehet,  
De lelki békét az – hidd el – sosem nyer. 
Testvér! Mindkettő jut nekem s neked. 
 
Mégis, mégis egyoldalú a hála, 
amely szívünkből őszintén ered. 
Jézus véréért Isten többet várna: 
Többet kell áldoznunk – nekem s neked! 
 
Miért veszünk olyan természetesnek 
testvéreink közt minden örömet? 
Kimondhatatlan volt az ára ennek: 
többet kell pótolnunk – nekem s neked! 
 
Anyagnak állítunk oltárt, s mögötte 
nem látszik Ő, Ki adta, mert szeret, 
s nem látszik Isten élő Egyszülöttje, 
a legnagyobb áldás nekem s neked. 
 
Pedig csak Ő, csak Ő marad nekünk meg, 
mert itthagyunk – testvér – időt s teret. 
Ha majd a lét s anyag mind messze tűnnek, 
örök öröm lesz Ő nekem s neked. 
 
Ne nézzük csak a földi javak számát, 
mert rájövünk, hogy ez mind mit sem ért… 
Adjunk tehát, testvéreim, több hálát 
a Mennyből jövő lelki kincsekért! 

Balog Miklós 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4) 
 

Január 6-án, vasárnap lelkipásztorunk az igehirdetés végén azt 
kérte a gyülekezettől, hogy az elkövetkező hét minden napján 
figyeljék meg, és vegyék számba azt, hogy milyen örömöket 
éltek át. 

Ez nem tűnik könnyű feladatnak, hiszen a hétköznapjaink 
forgatagában talán oda sem figyelünk, vagy észre sem vesszük 
az Istentől felénk áradó örömöket. Jobban megérintenek 
bennünket a napi elszenvedett kudarcok, nehézségek. Ha 
azonban lelkünk mélyén odafigyelünk, akkor mindennap 
megtaláljuk örömünk forrását. 

A feladatnak azért is örültem, mert sajnos hosszú éveken át 
többnyire csak a betegség, a szomorúság és a nehézségek 
kötötték le napjaimat. Ezen időszak alatt csak a Jézus 
Krisztusban való hitem és az Ő mindennapi segítsége és 
szeretete nyújtottak örömöt az életemben. Ezeket tudtam 
tolmácsolni testvéreimnek, akik végig imakarjaikon hordoztak 
bennünket – és engem még ma is. 

Miközben leültem, hogy átgondoljam, és számba vegyem 
napi örömeimet – jaj, belesajdult a fájdalom a lábamba! Az 
ördög támadásba lendült! Segítségül hívtam Jézus Krisztust, 
örömeim forrását. 
A legnagyobb örömökkel kezdem, ami minden napomat, 
hétfőtől-vasárnapig meghatározza. 

Pontokba szedem örömeim forrását: 
1. Megbocsátattak a bűneim. Hiszem, mert Jézus 

megígérte. 
2. Minden napomat Isten jelenlétében tölthetem, igéje 

által. 
3. Lelki békességemért, amit Tőle kaptam. 
4. Isten hűsége, szeretete és irgalmassága, amivel 

formálja, csiszolja lelkemet és életemet. 
5. Tudok imádkozni szeretteimért, gyülekezetünkért, lel-

kipásztorunkért és családjáért, fiataljainkért, gyermeke-
inkért, a testi és lelki betegekért, hazánkért, az ország 
vezetőiért, és nem utolsó sorban azokért, akik nem 
hisznek Jézus Krisztus bűnöket megbocsátó, megváltó 
áldozatában, vagy nem is akarják megismerni Őt. 

6. Örvendhetek szűkebb és tágabb családom, barátaim, 
valamint a gyülekezet testvériségének egymás iránti és 
felém áradó szeretetének. 

Ezek az én mindennapi lelki örömeim. Számba vettem testi életem örömeit is, mivel még ebben a földi sáto-
romban élek. Ezeknek a földi örömöknek is Jézus Krisztus a szerzője, az Ő szeretete és kegyelme által. 

1. Biztosítva van a mindennapi kenyerem. 
2. Meleg és békességes otthonomban élhetem napjaimat. 
3. Tudok járni gyülekezetbe – „angyalaim” segítségével, amikor testi betegségeim nem korlátoznak. Re-

ménykedem, hogy ezt hamarosan a saját erőmből és Isten segítségével meg tudom tenni. 
4. Nyugdíjemelés, rezsicsökkentés – anyagiak tekintetében. 

El kell ismernem, hogy ezeknek a lelki és testi örömforrásoknak átélését, és az értük való hálaadást sokszor hát-
térbe szorítja a napi testi problémákkal való szembesülés. 

Arra gondoltam, hogy felírom magamnak azokat az örömforrásokat, amelyekben az Úr Jézus kegyelméből na-
ponta részesülök, és látható helyre teszem, ezzel is figyelmeztetve magam a hálaadásra. 

Ökrösné Margó 
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A Tölgyes család második hírlevele Amerikából 
 

Kedves Testvéreink! 
 

Köszönjük az imatámogatást, nagyon hálásak vagyunk ér-
te. Isten mindmáig megőrzött minket és jól vagyunk. So-
kat formálódtunk legutóbbi beszámolónk óta is, és köszön-
jük a lehetőséget, hogy most ismét beszámolhatunk. Az 
elmúlt néhány hónap eseményeit és a hétköznapjainkat is 
igyekeztünk röviden (?) leírni. 

A Colorado-fennsík Colorado államtól nyugatra he-
lyezkedik el, arra, amerre mi indultunk. Isten teremtésének 
szépsége, szavának teremtő ereje és monumentalitása, 
képzeletének végtelensége az itteni Nemzeti Park rend-
szernek köszönhető viszonylagos érintetlensége ezen a vi-
déken alázatra tanít mindenkit. Közös vágyunk, hogy az Ő 
teremtésének szépségében gyönyörködjünk, és lássuk sze-
retetét abban is, hogy ilyen szépséggel vesz körül. Akár a 
gyermekvasúttal robogunk a Hűvösvölgyből a Széchenyi 
hegy felé, akár egy piciny virágot szemlélünk az irodában 
– nem ám munka helyett ☺. Minket Isten többször arra in-
dított, hogy Jóbhoz hasonlóan meg-megálljunk, akármerre 
járunk, és gondoljuk meg csodáit életünkben, a minket kö-
rülvevő világban. „Állj meg, és gondold meg Isten csodá-
it.” (Jób 37,14) Jó így megállni, meggondolni, szemlélőd-
ni és leírni, hogy legyen mire visszatekinteni. 

A Colorado-fennsíkon át kellett, hogy eljussunk a bará-
tokhoz és végül Emese rokonaihoz. A látnivalók között 
olyan nemzeti parkok vannak mint a Grand Canyon, az 
Arches, a Mesa Verde és még sok-sok gyönyörű hely. 
Minket is arra tanítottak ezek a helyek, hogy Isten milyen 
hatalmas. 

 

Canyonlands nemzeti park, 
Mesa kőhíd és mögötte hatalmas kanyon 

 

 
 

Utunk során igyekeztünk gyülekezeteket is megláto-
gatni. Különleges élmény volt a First Baptist Community 
Church, egy Torrey nevű faluban, Utah államban, ahol 
annyira családias volt az istentisztelet, hogy a lelkipásztor, 
két férfi, egy fiatal gyermek, meg mi öten voltunk jelen 
aznap. Az istentisztelet végén láttam a falon néhány kitün-
tetést. Közelebbről megnézve, kiderült, hogy a kicsiny falu 
kicsiny gyülekezete a nagy Amerikai Déli Baptista szövet-

séghez tartozó gyülekezetek közül a legkiemelkedőbben 
adakozik a tagok számára vetítve. 

A nyári Vasárnapi Iskolai Szövetség nagysikerű indián 
tábora után, fiaink alig várták, hogy igazi indiánokkal ta-
lálkozzanak. A navajo indiánok földjén, a rezervátum kö-
zepén, az utcákat föl-le róva imádságban kérve Isten veze-
tését találtunk rá a Kayenta Bible Church-re. Kayenta a 
western filmekből ismert Monument Valley közelében lé-
vő település. A táj szépséges, de megrázó a szegénység. 
Az alkoholtól tönkrement indián férfiak jelenléte és a ko-
csit szétrázó utak zökkentik vissza a valóságba a szemlé-
lődőt. Az istentiszteleten a navajo indiánok olyan szeretet-
tel köszöntöttek minket és úgy örültek nekünk, mintha 
családtagok lennénk. És azok is vagyunk, testvérek Jézus-
ban. Anyanyelvükön, navajoul énekeltek nekünk, majd 
kedvünkért az igét angolul is hirdette az indián pásztor, aki 
a legközelebbi városból a 120 km-re lévő Tuba City-ből 
jön minden vasárnap, és ha van pénze benzinre, hét köz-
ben is bibliaórát tartani. 

Fiaink a gyermekórára mentek az indián gyerekekkel 
az alagsorba. Egyszerű terem, néhány zsírkréta, semmi 
technika vagy szemléltető eszköz. Nagy váltás volt ez az 
addig megismert, gazdagon felszerelt gyülekezeti épületek 
után. Szeretetteljes, ősz, szoknyás, fátyolos hangú misszi-
onárius a tanító nénijük. Az ő férje alapította a gyülekeze-
tet valaha, aztán özvegyen maradt, és most már itt szolgál, 
ameddig tud. A gyerekek teljes odaadással vettek részt az 
órán, és még utána se szerettek volna eljönni. Indián va-
csorára marasztaltak minket, a babgulyáshoz nagyon ha-
sonló egytálétellel kínáltak, amire ők helyi szokás szerint 
sajtot reszeltek. Az elmaradhatatlan sült kukorica is az 
asztalra került. Elbúcsúztunk, de végül úgy döntöttünk, 
maradunk éjszakára, ott biztonságban alhatunk. Reggel 
sírva indultak a gyerekeink útnak, azt mondták, még ilyen 
jó gyerekórán nem voltak. Kérdeztük, mi volt olyan külön-
leges élmény nekik – az öreg hangú néni, aki olyan szere-
tettel beszélt Jézusról, és a gyerekek. Nehéz volt a búcsú, 
de indulni kellett. 

Közben a Hopi indián rezervátumot is megnéztük és 
beszélgettünk indiánokkal. A hopik hatalmas fennsíkok 
között, a fennsíkból kiemelkedő magaslatokon élnek törzsi 
csoportokban. Szegénység és rendetlenség, szétszórt cse-
répdarabok és üvegszilánkok az út mentén - imakövek és 
talizmánok mint megtudtuk, amit mozdítani sem szabad. 
Se víz, se áram – így döntöttek a vezetőik, minden marad-
jon a régiben. A Hopi indiánok ragaszkodnak leginkább 
ősi kultúrájukhoz és vallásukhoz. Hitük szerint a szellem-
világ ami körülveszi őket, félelmetes. Fafaragással ábrá-
zolják isteneiket, melyektől rettegnek, van amelyikről be-
szélni sem mernek. De a magaslatra felvezető út kezdetén 
ott van a hívogató játszótér és a templom épülete, a meg-
tért hopi indiánokkal növekvő gyülekezet. Dél-koreai 
misszionárius család szolgál közöttük. A félelemre épülő 
kultúra és hitvilág átformálódik szeretetre épülő kultúrává 
és Jézus Krisztus a Megváltó Isten ismeretére. 
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Kayentában navajo indián leány vacsorázik 
 

 
 

Itt létünk egyik célja, hogy az Amerikai Magyar Gyü-
lekezetekkel felvegyük a kapcsolatot, hogy vezetőiket és 
rajtuk keresztül a gyülekezeteiket az Ige tudatos tanulásá-
ra, buzdítsuk – csakúgy, mint otthon. 

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, 
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek 
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hála-
adással énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16) 

A Phoenix-i Magyar Református Gyülekezetben töltöt-
tük a hétvégét; élő gyülekezet a világ másik oldalán, na-
gyon felemelő volt együtt énekelni a Himnuszunkat. Bará-
tunknál laktunk, akinek édesapjával Izsák nagypapa, a 
magyar és német testvérek annak idején a volt NDK-ban 
Schmiedebergben a Martin-Luther King házat építették. 
Keresztyén konferenciaközpontként ma is működik, már 
tudom is, hogy hova kell majd elmennünk és mit is kell 
megnéznünk a fiainkkal Németországban…  

 

Dicsőítés az Alhambrai Magyar Baptista Gyülekezetben 
magyarul 

 

 
 

Los Angelesben, az alhambrai Magyar Baptista gyüle-
kezet ismét csoda élmény. Magyar testvérek itt is, hitben, 
közösségben. Otthon érezzük magunkat az első perctől, 
ezt nagyon különleges átélni. Meglátogatjuk a San 
Fernando Völgyi Magyar Református Egyházat is és Eme-
se rokonait is, akik sajnos nagyon távol vannak Istentől, 
majd visszaindulunk, vár minket a lakhelyünk, a hétköz-
napok, és a mentorált program. 

Colorado és Denver, modern progresszívnek mondott 
része Amerikának. Denver kertvárosi része ahol lakunk, 
állítólag kiemelkedően zöld és fás az általános magaslati 
sivatagi tájhoz képest. Mi ebből egyelőre csak a minden-
hol kisárgult füvet és néhány zsenge lucfenyőt találtunk. A 
Sziklás-hegység hófödte csúcsai és végtelen erdőségei a 
messzeségben vannak. Denver könnyedén felejthető Bu-
dapest látképéhez szokott szemeinknek. A több száz csa-
ládi házból álló lakóövezeteket egy-egy építési vállalat 
alakítja ki, a házak előre gyártott formaházak, amit hely-
ben csak összeszerelnek. Jellegében és színükben így szin-
te teljesen egyformák, a lakóövezeteket, városrészeket sem 
lehet egymástól megkülönböztetni. Emiatt Emese el is té-
vedt, amikor futni ment, pedig nagyon figyelt. Mindenho-
va GPS-szel kell menni, a saját házunkat is csak arról is-
merjük meg, hogy előtte áll a kocsink. Gyerekeket az ut-
cán játszani nagyon ritkán látni, felügyelet nélkül a leg-
jobb környékeken sem engedik őket. Amit látni viszont, 
hogy sok idős ember is dolgozik, mert a nyugdíj itt sem 
elég sok esetben. 

A gyülekezetben az építési bizottságban találtak nekem 
szolgálatot a testvérek, mivel éppen bővítik a templomot. 
Isten humorát ezzel kapcsolatban csak később értettem 
meg, mérnökként a szombat év alatt új területeken szeret-
tem volna leginkább munkálkodni. A tervrajzokat néze-
getve, rájövök, hogy erre lesz lehetőség, mert a vonalon 
kívül itt minden más. 

Beiratkoztunk a helyi könyvtárba, ahol angolul is taní-
tanak csakúgy, mint több gyülekezetben. Ez nekünk is re-
mek lehetőség bizonyságot tenni, és tanulni is. Emese a fi-
úkat sokszor ott tanítja. Eddig nagyon jó tapasztalataink 
vannak az otthoni oktatással. A fiaink sokkal nyugodtab-
bak és kevesebb a konfliktus, engedetlenség. Több idő jut 
mindenre, nem kell annyit utazni és fáradt gyerekekkel 
korrepetálni, házi feladatot csinálni. Minderre van idő dél-
előtt, amikor még frissek a gyerekek. 

A gyülekezeti életben és általában az itteni életformá-
ban vonzó lehetőség a rendszeres sportolás. A helyi ön-
kormányzati uszoda és sport épület már reggel fél hatkor 
tele van, munka előtt lehet sportolni, ezt mi is kihasznál-
juk. Kifejezetten olcsó a féléves bérlet, a legtöbb sport 
program része a bérletnek. Nekünk úgy tűnik, hogy a tár-
sadalom itt részben megértette, mennyire fontos a sport és 
az egészségmegőrzés, olcsóbb és jobb a megelőzés. 

A legtöbb templomnak szintén része egy sportterem. 
Kisebb gyülekezetekben a főterem alakítható át, összesze-
dik a testvérek a székeket, lehajtják a kosárpalánkokat, a 
pályavonalak eleve fölfestve a padlóra- és már mehet is a 
játék. A gyülekezet fiataljai így együtt tanulnak és spor-
tolnak. Rendszeres kosárlabdaedzést tartanak heti egy-két 
délután és a környékbeli gyülekezetek csapataival meccs 
csütörtökönként, péntekenként – remek lehetőség az is-
merkedésre, és az evangélizálásra is. Erejük se, idejük se 
sok marad csavarogni ennyi gyülekezeti elfoglaltság után. 
Mi is beírattuk a fiúkat erre és a helyi kerékpár klubba is, 
ami az Országos Keresztyén Kerékpár klub tagja. Megle-
pődtünk, hogy ilyen is van, főleg, amikor láttuk, mennyire 
komolyan veszik a verseny mellett az igazi célt, hogy ver-
senyzésükkel is Jézust hirdessék. A klub színeiben ver-
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senyző amerikai ifjúsági bajnok Gage Hecht lesz az edzője 
a gyerekeknek, őt láttuk is nyilatkozni egy győzelme után. 

 

Óvodai séta, környezetóra elsősöknek, földrajzóra ne-
gyedikeseknek egy csomagban (Arches park) 

 

 
 

Régebben kételkedtünk, de ma már nem, hogy sok 
amerikai gyorsétteremben eszik elég sokszor. Nem ám, 
hogy egyszer-egyszer, amikor egyébként is útba van, 
beugranak, hanem elmennek otthonról a szépen felsze-
relt konyhát hátrahagyva, megeszik a hamburgert kéz-
zel, utána irány megint haza – így nem kell takarítani. 
Praktikusnak látszik elsőre. Egyik megbeszélés után 
kértem a mentor pásztoromat, kivételesen most vigyen 
el egy egészséges ételeket is kínáló gyorsétterembe. 
Örömmel elvitt az öt haver (5 guys) nevű gyorsétterem-
be, és várta, meg leszek-e elégedve. Itt ugyanis a ham-
burger mellé adnak egészséges köretet – sósmogyorót. 
Azóta ebédelni nem járunk együtt, és jókat nevetünk, 
amikor arra biztatjuk, egyen több répát csokigolyó he-
lyett. Meglepve tapasztalták, hogy fiaink általában job-

ban örülnek a zöldségnek és a gyümölcsnek, mint az 
édességnek – a fagyi azért kivétel. 

Az egyik legerőteljesebb evangéliumi igehirdető és 
tanító számunkra mostanában Dr. Darrell Ferguson. 
Tanításai elérhetőek a www.foodforyoursoul.net olda-
lon. A „Szeresd az Urat teljes szívedből” sorozatot kö-
vetjük most, később a bibliai lelki gondozás sorozatot. 
Remek lehetőség az Igét angolul tanulmányozni vele, 
mert írásban is követhető a tanítása. 

Több gyülekezetet is meglátogatunk hétköznapi al-
kalmakon is, és nagyon jó sok élő közösséget megis-
merni. Nagy öröm volt számunkra átélni, hogy az 
egyikben a heti tanítás fő Igéjét megtanulja a gyüleke-
zet közösen, magukkal viszik kinyomtatva, a kocsiba, 
az irodába, a tükörre kiragasztva egész héten formálód-
nak általa. Érdemes ezt nekünk is bevezetni, ne fordul-
jon elő, hogy hétfőre elillan a vasárnapi tanítás. Tanul-
ják az Igét a bögrén, a lámpabúrán, a tükrön, az ablakra 
lógatva, a nappali falára ragasztva, táskájukon, a tányér 
alján és legnagyobb meglepetésünkre még a tojástartó-
ról is. Nagy reménnyel tekintünk ezzel kapcsolatban is 
a jövőbe, szeretnénk, hogy elérhetővé váljon magyarul 
is mindez. 

Köszönjük az imatámogatásotokat. Továbbra is leg-
főbb célunk, hogy az itt töltött időt bölcsen használjuk, 
hogy az Úr elvégezze bennünk mindazt, ami közelebb 
visz Hozzá. Különösen nagy kihívás, az időbeosztásunk 
és a szeretteinkkel való kapcsolattartásunk. 
„Erősödjetek meg az Úrban, és az Ő hatalmas erejé-
ben!” (Ef 6,10) 

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

 
 

Manna – nekem 
 
Mózes második könyvében ezt olvashatjuk: „Izráel fiai 
negyven évig ették a mannát, míg csak lakott földre nem 
értek” (2Móz 16,35a). Vajon mennyi idő telt el az első 
mannaszedés után addig, míg az Istentől kapott külön-
leges étel, megszokottá, természetessé, magától értető-
dővé lett Izrael fiai számára? Hónapok? Évek? A manna 
minden reggel ott volt. Éppen csak be kellett gyűjteni. 
Éppen úgy, mint a Manna, gyülekezetünk lapja, amely 
hónapról hónapra frissen várja, hogy kinyújtsd a kezed 
érte, aztán ha elolvastad, továbbadhasd. Vagy éppen 
összegyűjthesd. 

Néhány hónapja szép ajándékot kaptam Ádány Ju-
dittól: a Manna addig megjelent összes lapszámát ösz-
szefűzve. Felbecsülhetetlen segítséget jelentenek nekem 
a lapban megjelent személyes bemutatkozások, bizony-
ságtételek a gyülekezet tagjainak megismerésében, és 
ami még fontosabb: megértésében. Praktikusan megkö-
zelítve a Manna nekem sok hónappal gyorsítja meg a 

„budai baptisták” megismerését. Spirituálisan tekintve 
pedig magam is épülök a lelki írások által, amelyek az 
újságba kerültek. 

Mivel a Manna az interneten is olvasható, minden 
érdeklődő haszonnal olvashatja, nem csak azok, akik-
hez nyomtatásban eljut. Legutóbb két ifjú lelkipásztor 
kollégám említette, hogy a Manna egyik régebbi írása 
alapján alakult ki hasznos beszélgetés közöttük. 

Most a Manna hasábjain szeretném megköszönni a 
szerkesztők áldozatos, kitartó és minőségi munkáját! 
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendít-
hetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájá-
ban, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábava-
ló az Úrban.” (1Kor 15,58) 
Köszönjük! 

Fábián Sándor 
lelkipásztor 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök a legutóbbi rejtvények megfejtőinek. A he-
lyes megoldásokat az imaházi táblán láthatjátok. Jutal-
mat kapnak: Boda Zsolt, Fábián Adél és Sebestyén, Kiss 
Anna, Máté és Zoltán, Zsigovics Dorina 

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

Megfejtéseiteket február 24-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
januári és a februári 
szülinaposokat! 
 

Ádány Zsófia (jan. 15.) 
Fábián Adél (jan. 17.) 
Fábián Gáspár (jan. 30.) 
Kiss Zoltán (febr. 8.) 

 

 
 

Óvodások (7 év alatt) 
Színezzétek ki ezt a vidám rajzot! Miután elkészültetek, a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

 
 
Kis és nagy iskolások (7 év felett) 
 

Az alábbiakban bibliai személyek neveit láthatjátok. A felsorolt nevek mellé írjátok oda, hogy kinek mi volt a fog-
lakozása. Ha elkészültetek, akkor a kivágott rejtvényt a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 

József (Potifárnál): ……………………………………. 
Dávid (mielőtt király lett): ……………………………. 
Nehémiás (a rabságban): …………………………….... 
Jefte: …………………………………………………... 
Báruk: …………………………………………………. 

Péter: …………………………………………………. 
Zákeus: ……………………………………………….. 
Lukács: ……………………………………………….. 
Priszcilla és Akvila: …………………………………... 
Lídia: ………………………………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 
(utólag) 

januárban 
született 

testvéreinket! 

Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Kiss Gyula (jan. 5.) 
Janák Tiborné (jan. 12.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 

„Az Úr titka azoké, akik félik őt, nekik nyilvánítja ki szövetségét. Szemem azért 
mindig az Úrra néz, Ő szabadítja ki lábamat a hurokból.” (Zsolt 25, 14-15) 

Mindannyiunk számára fontos, hogy bizalmunk legyen az Úrban, és elfogad-
juk tanítását, helyreigazítását. Érdemes ránéznünk. Szemünkön keresztül kiné-
zünk, mint egy kis ablakon, de nemcsak kinézünk ezen az ablakon, hanem rajta 
keresztül sok minden bejön az életünkbe. A szem nyitva van a világ felé, sok 
bűn egy ránézéssel kezdődik. A szem után megy a láb, elindul és tőrbe kerül. 
Ki húzza ki a lábunkat? Ki segít? „Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 50,15) A segítsé-
gül hívás már az Úrra nézés. Ha ránéztek az Úr szemére, látjátok szabadító sze-
retetét. Lábatokról lehullanak a kötelékek. Magas helyeken akar járatni titeket, 
hogy ne lépjetek csapdába. Az Úr Jézusban kapott élet teszi boldoggá és sza-
baddá életutatokat. Ragadjátok meg segítő karját! 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 

testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Boda Gábriel (febr. 3.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Sonkoly-Domby Annina 
(febr. 6.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Ádány Erzsébet (febr. 8.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
Mikolics Anikó (febr. 12) 

Szabó Gyuláné 
(febr. 13.) 
Fábián Sándor 
(febr. 17.) 
Benedek Jánosné 
(febr. 18.) 
Nikodém Viktorné 
(febr. 18.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 
Detki Fanni 
(febr. 29.) 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megter-
heltettetek, és én megnyugtatlak titeket.” (Mt 11,28) 
Jézus hív mindenkit, akik a fárasztó élettől terheket cipelnek. 
Hova is mehetnénk rajta kívül? Kiönthetjük előtte szívünket. Ne-
héznek tűnik, ha nincs valamink, amire szükségünk lenne, nehéz 
az is, ha valamink van, ami terhet jelent. Ígéretünk van, hogy 
nyugalmat találunk Jézusnál. A legnagyobb teher a bűn terhe, 
amit letehetünk Nála. Jézus hozta le hozzánk Isten szeretetének a 
törvényét. Mindent megtett a bűnösökért és elveszettekért. Te-
gyétek le terheteket a keresztnél, azután felvehetitek a másik em-
ber terhét. 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus tör-
vényét.” (Gal 6,2) Isten szeretete által eljuthattok arra a pontra, 
amikor már szorongatja szíveteket mások terhe, nehézsége. Jé-
zussal minden könnyű. „Terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az 
én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.” (Jel 2,3) Kívánom, 
hogy titeket is dicsérjen meg az Úr! 

Lukács Edit

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

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

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra: Biztos Szikla 

Klub, 19 óra: Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján, a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 

Minden hónap harmadik. vasár-
napján a délutáni istentiszteletet a 
Kamaraerdei Idősek Otthonában 
tartjuk. 

Február 24-én vasárnap délután, 
gyülekezetünk vendégszolgálatra 
megy a budafoki baptista imaház-
ba. 

 
Betegeink 

Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Bocska Istvánné 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 

Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 
„Ujjongva énekeljetek mindnyá-
jan, Jeruzsálem romjai, mert 
megvígasztalá az Úr népét, 
megváltá Jeruzsálemet. Feltűrte 
az Úr szent karját minden népek-
nek szemei előtt, hogy lássák a 
föld minden határai Istenünk 
szabadítását! (Ézs 52, 9-10) 
 
 
 

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


