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Adj hálát! 
 
Testvér! Emelkedj ég felé a lélek szárnyán. 
Tarts velünk – örülj – ne állj egyedül árván. 
Gyújtsd meg háládnak tüzét ma szívednek oltárán, 
S osztozzál velünk boldogan Istennek jóságán. 
 
Testvér! Mindent az Úr adott, 
gyümölcsünk, asztagunk, 
Szénánk, állatunk, e szépen terített asztalunk. 
Mindezt neked, nekem adta, áldott kegyelméből, 
Hogy magunkénak valljuk Őt, 
szent meggyőződésből. 
 
Testvér! Mit adsz te az Úrnak e hála ünnepén? 
Tudod, hogy nem vár sokat Ő cserében ez estén. 
Csak egyszerű háládatos gyermeki köszönést… 
Gyere, mondjuk el közösen szívünknek örömét. 
 
 

Tamaska Gyula 

 

Hála mindenért, mindenkiért, mindenkivel 
 
Hazánkban ezidőtájt sokfelé tartanak szüreti mulatsá-
gokat. Lovas kocsikon, népviseletbe öltözve vonulnak 
az ünneplők hangosan énekelve, zenélve. Nem titkolják 
örömüket. Gyülekezeteinkben viszont hálaadó napokra 
gyűlünk össze. Míg az előbbieken a jövőbeni új bort, a 
hagyományokat és a mámort ünneplik, a baptista gyü-
lekezetekben a gondoskodó Istent magasztaljuk. 

A hálaadó napok jó baptista hagyományához legin-
kább az ószövetségi sátoros ünnep (vagy más néven le-
veles színek ünnepe) hasonlítható. Az Örökkévaló 
megparancsolta népének, hogy a betakarítás és a szüret 
megtörténte után hét napon át tartó ünnepet üljenek Is-
ten előtt (5Móz 16,13-15). „Mert megáldja Istened, az 
ÚR minden termésedet és kezed minden munkáját, ör-
vendezz hát!” – szól az Úr örömre felhívó parancsa. Mit 
tanít mindez nekünk, az Atya újszövetségi népének? 
Először azt, hogy anyagi életünk, javaink, köznapi 
munkánk is Isten királyi uralma alá tartoznak. Az, hogy 
megadatott a mindennapi kenyér, a ruházat, sőt sok 
esetben ennél jóval több is, a gondoskodó Úr törődését 
jelzi. Így van ez akkor is, ha semmi sem pottyant magá-
tól az ölünkbe, hanem keményen meg kellett dolgoz-

nunk e javakért. Észt, erőt, egészséget, munkalehetősé-
get, a boldogulás útját Urunktól kaptuk. A megszentelt 
gondolkodású keresztyén ember tehát jól teszi, ha 
örömmel hálát ad Isten szakadatlan áldásáért, a holnap 
kenyerét és feladatait pedig szintúgy Istentől várja.  

A bibliai őszi aratási ünnep másik, figyelmünkre 
méltó jellemzője, hogy közösségi ünnep volt. Hát per-
sze – mondhatnánk erre – hiszen ki látott már magányos 
ünnepet?! Azonban figyeljük meg, hogy milyen színte-
rei voltak ennek a közösségi ünneplésnek a Törvény-
ben: „Örvendezz ezen az ünnepen fiaddal és leányod-
dal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával 
és jövevénnyel, az árvával és az özveggyel együtt, akik 
lakóhelyeden élnek.” (5Móz 16,14). A fiak és leányok a 
családra utalnak. Mivel a család tagjai részesei egymás 
életének, ők tudhatják és láthatják a legpontosabban, 
hogy milyen sokrétűen áldotta meg Isten az elmúlt évet. 
Csak a családban lehet arra idő, lehetőség és szándék, 
hogy a közösen számba vett áldásoknak örüljünk. A lé-
vitával való együtt örvendezés korunkban a gyülekezeti 
ünneplést jelentheti. Amíg a családban a derű, a benső-
séges öröm nyilvánulhat meg, addig a gyülekezetben a 
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fenséges ünneplés. Egészen felemelő élmény átélni 
ilyenkor, hogy Isten minden keresztyén szívében feléb-
reszti a hálát, aminek közösen hangot is adunk. A szol-
gával, szolgálóval, jövevénnyel való együtt ünneplés 
egykori parancsa ma arra taníthat bennünket, hogy 
örömünknek nem kell csak a gyülekezetre és a családra 
koncentrálódnia, hanem azokkal is megoszthatjuk, akik 
távolabb állnak tőlünk, akik sem testi, sem lelki csalá-
dunkhoz nem tartoznak. Egy elégedetlenkedő, pesszi-
mista országban egy-egy elégedett és bizakodó keresz-
tyén különösen nagy érték. Hogyan lehet az árvával, az 
özveggyel, azaz a rászorulókkal együtt ünnepelni? 
Természetesen úgy, hogy Istentől kapott javainkból ne-
kik is adunk. Van olyan a környezetedben, akinek ün-
neppé teheted egy októberi napját azzal, hogy segítesz 
rajta? 

Az ószövetségi hálaadó ünnep részeként hétévente 
mindenki elengedte azt az adósságot, amivel testvére 
tartozott neki. Közös ünneplésünk ma sem lehet őszinte 
anélkül, hogy ne bocsátanánk meg egymásnak teljes 
szívünkből. Már az is hatalmas dolog, ha felismerjük, 
hogy mindenünk az Úrtól van, akinek ezért hálával tar-
tozunk; de Istennek hálát adni gyakran egyszerűbb és 
kényelmesebb dolog, mint egymásnak megbocsátani, 
azaz lelki adósságokat elengedni.  

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata 
Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18) 

Fábián Sándor 
lelkipásztor 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Örökérvényű üzenet 
Gondolatok az árvaházi találkozó kapcsán 

 

Ugye eljössz az árvaházi találkozóra? – szegezte nekem 
a kérdést Hasselbachné Novák Etelka, akit sokan is-
mernek a gyülekezetben. – Majd akkor sokat beszélge-
tünk – tette hozzá. Nagyon fontos volt számára ez a ta-
lálkozó, mint régi árvaházi gondozottnak. Egy temeté-
sen találkoztunk néhány héttel ezelőtt, mikor ez a be-
szélgetés 
elhangzott. 

Az 
ígéretemet 
teljesítettem, én 
ott voltam a 
szeptember 28-i 
találkozón, de 
Etelka nem. 
Közben egy 
másik meghívó 
érkezett szá-
mára, azok közé 
az árvaházi 
tagok közé, akik 
előrementek 
azon az úton, 
amin egyszer 
valamennyiünknek végig kell menni. Igazoltan maradt 
távol. Viszont eljött leánya és tágabb családja, hogy 
együtt emlékezzünk Tusira, aki mindig aktív résztvevő-
je volt ezeknek a találkozóknak, és most is igen lelke-
sen készült rá. 

Amikor elindultam az árvaházi találkozóra, arra 
gondoltam, hogy lassan már nem is fedi a valóságot az 
„árvaházi” jelző, hiszen egyre kevesebb az árvaházi 
gondozott és gondozó, és egyre többen vagyunk, akik 
nem alanyi jogon veszünk részt ezeken a találkozókon, 

hanem valamilyen kerülő úton jutott az árvaháziak 
holdudvarába. Mindenkinek megvan erről a saját törté-
nete, az enyém is. Én ötvenöt évvel ezelőtt házasság ré-
vén kerültem egy baptista családba, melynek két tagja – 
Tamaska Gyula és felesége, anyósom és apósom is ár-
vaházi növendékek voltak. Ott ismerkedtek meg; szere-

lem szövődött 
közöttük, mely 

házassággal 
végződött. 

Ebben a 
családban 

szinte nem telt 
el nap, hogy az 
árvaházi lét 
eseményeit ne 

emlegették 
volna, így 

hamar 
megtudtam, 

hogy kik voltak 
a nevelők, 

milyen 
szokások 

voltak. Sok minden elhangzott az ottani zárt, sajátos, és 
mégis annyi élményt adó világról. 

A már hagyományossá vált árvaházi találkozókon 
megismerhettem sok egykori növendéket, és megta-
pasztalhattam, hogy az évente ismétlődő eseményeknek 
milyen különös varázsa van. A találkozás öröme, az 
emlékmozaikok rakosgatása mindig izgalmas, jó időtöl-
tés. De az árvaházi találkozók lényege mégsem csak 
ebben van. Ezek a találkozók túlmutatnak néhány idős 
ember együtt időzésén, akik az ország és a világ külön-
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böző részeiből eljönnek, hogy együtt lehessenek. Jó 
nosztalgiázni, fényképeket nézni, régi, kedves énekeket 
énekelni, verseket idézni, terített asztal mellett múlatni 
az időt, emlékezni azokra, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk. 

Az üzenet azonban, amit ezek a találkozók közvetí-
tenek, ennél jóval több: egy hitből és szeretetből fel-
épült, összekovácsolódott közösség végtelen erejét, ösz-
szetartozását bizonyítják, amelyek mellé mindig társult 

a remény is. E megbonthatatlan hármas egység a bizto-
síték rá, hogy az árvaházi találkozók folyamata nem 
szakad meg, mert azok az értékek, melyek alapján létre-
jött ez a hajdani menedék, soha nem avulnak el. Állják 
az idő próbáját, és az utódok is tudják, hogy a mai vi-
lágban egyre nagyobb szükség van rájuk: élő példa, és 
bizonyságképpen. 

Tamaskáné Leopold Györgyi 

 
 

Részlet Heckmann Margit: A baptisták árvaháza című történeti leírásából 
 
„Most pedig arról, hogyan érkeztek meg a tehenek? 

Egy levelet kaptam Ciráky Gyula testvértől 
Clevelandből, amelyben értesít, hogy az Úr arra indítot-
ta őt, hogy kedves nejével együtt egy tehenet vegyenek 
az árvaház részére, és a tehén ára már útban is van, csak 
azt kéri, hogy nagyon nagy gondot fordítsunk a tehén 
megvételére, hogy az valami kiváló állat legyen. 

A másik levél Kanadából jött. A békevári és aldiníai 
gyülekezet tagjai Mónus testvér közreműködésével el-
határozták, hogy az árvák tehenére gyűjtést rendeznek. 
A tehén ára összejött, és még legelőre is jutott belőle. A 
vásárlásnál Szokolyáról Varga József testvér segített. A 
tehén nagyszerűen bevált mindkettő. Egész nyáron bő-
ven adtak tejet, 25-28 litert naponta. A tehénvásárlás 
nagy apparátussal ment végbe, és képzeljük el azt a fo-
gadtatást, amelyben a tehenek részesültek árváink ré-
széről. Volt nagy öröm! 

Hálásak vagyunk az Úrnak ez ajándékáért, és azok-
nak, akik az Úr kicsinyeiért áldozatot hoztak. 

A gazdasági udvarban voltak az állatok elhelyezve 
rozoga istállóban, mely helyett évek múlva építettek. A 
Fekete házaspár gondozta őket nagy hűséggel. Sertése-
ket is tartottunk, de azt később a Főváros nem engedé-
lyezte, mert a főváros belterületén laktunk. 

Volt egy gyümölcsös kertünk is, amely terület oda-
költözésünkkor csupa köves, bozótos hely volt, melyet 
a gondnok testvér megműveltetett, bekeríttetett, és gyü-
mölcsfákkal beültetett, melyet azután a gyermekek él-
veztek. 

Egy lovat s kocsit is kirendelt a jó Isten, ezzel szállí-
tottuk haza a füvet, szénát, amit a Gellért-hegy oldalán, 
üres telkeken és utak mentén Beharka Pali bácsi meg-
vett és lekaszáltatott a tehenek részére. A kocsival 
jártunk a Nagyvásár telepre élelmet vásárolni, mert ott 
nagybani áron kaptuk, majd később ezzel jártunk 
vidékre a gyülekezet árváinak részére összehozott 
adományokért. 

A 90-100 tagú családnak naponta is sok élelmiszer 
mennyiségre volt szüksége. Előre látott bevételünk egy 
kevéske házbér jövedelmen kívül semmi sem volt, de 
Isten egyszer sem hagyta, hogy éhesen maradtunk vol-
na. 

Árvaházunk alaptőkéje a krisztusi szeretet volt, és a 
hívő testvériség ezzel a szeretettel fordult az árvaház fe-
lé.” (20-21. old) 

 
Közreadta: Magyarné Magdi 

 
HÁLAADÓNAP 

 

Hála 
 

Addig mondogasd, hogy köszönöm, amíg így is gondolod. 
Mondj köszönetet Istennek mindazokért és mindazért, amit 
utadba küldött! 

A hála az élet teljességét nyitja meg. Elegendővé vará-
zsolja azt, amink van, sőt, még többé. A tagadást elfogadássá 
változtatja, a káoszt renddé, a zavarodottságból világosságot 
teremt. Egy egyszerű étkezésből lakomát tud varázsolni, egy 
házból otthont, idegenből barátot. A problémákat 
ajándékokká változtatja, a kudarcokat sikerré. A váratlanból 
tökéletes időzítés lesz, a tévedésekből pedig fontos 
események. A puszta létezésből igazi élet, a zűrzavaros 
helyzetekből pedig fontos és jótékony tanulságokat hoz ki. 
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A hála értelmet ad múltunknak, békét hoz a mának, és fölvázolja a jövő képét. Helyükre teszi a dol-
gokat. A hála a gonosz erejét is megtöri. Nincs olyan helyzet vagy körülmény – nagy vagy kicsi –, melyet 
a hála ereje nem alakíthatna át. 

Kezdhetjük ezzel: mondjunk köszönetet magunkért, azért, aki ma vagyunk, aztán hagyjuk, hogy a há-
la elvégezze bennünk a maga munkáját! Mondj köszönetet, amíg így is gondolod! Ha elég sokszor mon-
dod, el fogod hinni. Ma a hála átalakító erejét kérem életem minden körülményére. 

Forrás: Internet – Közreadta: Zsigovicsné Éva 
 

 

Határkőre leborulva 
 

Ötven évvel ezelőtt történt, 
1963 egyik őszi délutánján. Az 
iskola udvarán már sorakoztak 
a diákok a tanításra. 
Édesanyám hazajött a 
munkahelyéről, hogy 
megebédeltessen bennünket. 
Az első fogás csirkehúsleves 
volt. Én a szárnyát kaptam, 
aminek a csontjából egy darab 
– talán a sietség miatt – lecsú-

szott a torkomon. Anyukám – látva a történteket – na-
gyon megijedt, de úgy tűnt, hogy minden rendbe jön, 
mert a kezdeti panaszaim hamar elmúltak. Édesanyám 
azonban nyugtalan maradt, ezért a következő napokban 
bevitt Komlóra, hogy ott megröntgenezzenek. Az orvo-
sok a felvételen nem látták meg a torkomon akadt cson-
tot. Rövidesen azonban kemény duzzanatok jelentek 
meg a nyakamon. A duzzanatokat egy sebészorvos fel-
szúrta, kitakarította, és hazamehettem. 

1964 tavaszára újból egy lúdtojás nagyságú daganat 
jött elő, amit nagyon magas láz is kísért. A helyi házi-
orvos éjfél után zörgetett fel bennünket, mert nem volt 
nyugodalma. Azt mondta, hogy mentőt rendelt. Anyu-
kám gyorsan felöltöztetett, és apukám kíséretében kór-
házba szállítottak. Az orvosoknak megemlítette a hóna-
pokkal azelőtt történt csontnyelést, de azok csak hárítot-
tak, hallani sem akartak róla. 

– Ne képzelődjenek! – mondták. 
A keléseket újra kitakarították, majd hazaengedtek. 

Végül szüleim a pécsi gyermekklinikára vittek be vizs-
gálatra. A gyermek sebészorvos felismerte az életveszé-
lyes állapotot, és anélkül, hogy biztos diagnózisa lett 
volna, elkezdte a nyakamon a bőrt felmetszeni. A bal-
oldalra érve, a fő ütőér mellett megtalálta az elkopott, 
tűvé vékonyodott csirke csontot, 2 darabban. Műtét után 
behívatta szüleimet. Egy kis üvegcsövet mutatott nekik, 
amelyben tűszerű csontok voltak. 

– Isteni csoda, hogy ez a kislány megmaradt. Ha a 
csont az ütőeret kiszúrta volna, akkor menthetetlenül 
elvérzik. Azt sem tudtuk volna meg, hogy mitől halt 
meg. – mondta. 

Nagyon nehéz időszak lehetett ez szüleim számára. 
Édesanyám elmondta, hogy sok imádság, tusakodás jel-
lemezte mindennapjaikat, amíg ki tudták mondani Is-
tennek: „LEGYEN MEG A TE AKARATOD!” Isten 
meghallgatta a könyörgéseiket, és életben maradtam. 

Ez év július végén egy szakorvosi vizsgálatra volt 
időpontom. A nyári szabadságok miatt azonban helyet-
tesítő orvoshoz irányítottak, akinek neve egyezett egy-
kori „megmentőm” nevével. Mivel ritka névről van szó, 
ezért úgy döntöttem, hogy akárkivel is fogok találkozni, 
megemlítem neki az 50 évvel ezelőtt történteket. 

– A jó Isten után egy ilyen nevű orvosnak is köszön-
hetem az életemet. Azért jöttem ma ünneplőbe, hogy 
emlékezzek a csodára, és tisztelegjek az operáló orvo-
som emlékének – kezdtem. 

– Én vagyok annak a gyermek sebészorvosnak a lá-
nya! – kiáltott fel meglepődve a doktornő. 

Lehet, hogy a rendelési időt egy kicsit felborítottam, 
mert töviről-hegyire kikérdezett, két nap múlva pedig 
írásban is „szállítottam” neki a történetemet. A megem-
lékezésre a következő igeverseket és idézeteket is ráír-
tam: 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én 
megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Aki hálá-
val áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, an-
nak mutatom meg Istennek szabadítását.” (Zsolt 
50:15,23) 

„Az életünket kétféleképpen élhetjük: vagy abban hi-
szünk, hogy csodák nincsenek, vagy abban, hogy csoda 
minden.” (Albert Einstein) 

„Csodákra emlékezni jó” (Túrmezei Erzsébet) 
Nem tartom véletlennek, hogy 50 év után találkoz-

hattam egykori orvosom lányával. Tudom, hogy a jó Is-
ten most is tovább akart nevelni a hálaadásban. Azóta a 
Baptista gyülekezeti énekeskönyv 296. énekét felvettem 
a kedvenceim közé. Kedves olvasó Testvérem! Te is 
énekeld velem:  

„Emlékezz vissza az útra, És Megtartódat áldd! Bár-
milyen sok volt a próba, Az mind javadra vált...” 
 

Zákány Etelka Rebeka 
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Hála a mindennapokért és a kegyelemért 
„…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,10) 

 
A fenti igevers kedves 
számomra, mert kifejezi, hogy 
Isten hogyan viszonyul hozzánk.  
Rengeteg minden van az 
életemben, amiért hálát adhatok 
Istennek. A családom, a férjem, a 
barátaim, a lakás, ahol lakhatunk, 
a munkám mind-mind nagy áldás 
számomra. Ez év elején sikerült 
új munkahelyet találnom, amit 

szeretek, és a kollegáimmal is jól kijövök. Nem utolsó 
sorban pedig a férjemmel egy cégnél dolgozhatok ☺. 
Isten nemcsak az életünk „nagy eseményeire” figyel, 
hanem az „apróságokra” is, mert szeret bennünket. Sok-
szor tapasztaltam, hogy olyan dologban is megáldott, 
ami valójában nem létszükséglet. Nem „csak” kegyel-
met és örök életet ad nekünk, hanem a mindennapjaink-
ban is megáld bennünket és gondoskodik rólunk, figye-
lembe veszi a kéréseinket, akár egy jó szülő.  

Az utóbbi időben sokat foglalkoztatott az a gondolat, 
hogy mennyire kiváltságos helyzetben vagyunk mi, hí-
vők, akik a tiszta evangéliumot ismerhetjük és hallhat-
juk a gyülekezetben. Különösen nagy érték ez a mai, 
hamis tanításokkal teli világban. Azért, hogy megőriz-
zék a hitet, az egészséges tanítást, sok hívő adta az éle-
tét az évszázadok során. Nem egy, az elmúlt néhány év 
során kitalált, légből kapott tanításban kell hinnünk, ha-
nem ismerhetjük a Bibliát és a szabadulás útját, melyet 
Isten megőrzött számunkra az évszázadok során. Nem 
magától értetődő dolog ez, hanem nagy kincs. Bár néha 

talán természetes számunkra az, hogy szabadon megél-
hetjük a hitünket, ez is komoly hálaok. 

Keresztyénként hálás vagyok azért is, hogy tudha-
tom, Isten mindig ott lesz velem, bármi történjen is az 
életemben. Ő hűséges és együttérző, amikor szüksé-
günk van rá. Türelmes hozzám akkor is, amikor egy 
„leckét” a kelleténél lassabban tanulok meg. 

A legnagyobb hálaok azonban a következő: bár Isten 
jogosan haragszik a bűneink miatt, mégsem rajtunk tölti 
ki haragját. Az Ő szabadítása nélkül a következő lenne 
igaz ránk is: 

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből 
az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, 
azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igaz-
ságot.” (Rm 1,18) 

Azonban a haragját – ha elfogadjuk a kegyelmet – 
nem rajtunk tölti ki Isten. Ezt megtette a saját Fián, Jé-
zus Krisztuson. Isten inkább fordult saját maga ellen, 
mint ellenünk. Ilyen Istenünk van. Az Ő szeretetét feje-
zik ki az alábbi igeversek is. 

„Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm 
újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem 
ember. Szent vagyok közöttetek, nem indulatosan jö-
vök.” (Hós 11,9) 

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meg-
inoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, 
és békességem szövetsége nem inog meg – mondja kö-
nyörülő Urad.” (Ézs 54,10) 

Máténé Csikéri Noémi 
 
 

Hálaadónapra 
 

Gyülekezetünk vezetői és 
imatársaim tudtak arról, hogy 
bekapcsolódtam egy missziós 
munkába. Ez a „Zsidók Jézusért 
Misszió” olyan zsidó testvérek 
vezetésével működik, akik 
vallják, hogy Jézus a Messiás. 

Másfél évvel ezelőtt egy 
imaalkalmon szólított meg 

minket egy zsidó testvérnő, Tar Kata, hogy tudnánk-e 
segíteni az ő missziójukban. Akkor közbenjáró szolgá-
latot vállaltam, mert ez volt testhezálló, különben is 
közbenjáró vagyok. Nem akartam mást tenni, csak a 
megadott témákért, emberek szükségeiért imádkozni. A 
kampányban nem vettem részt, nem éreztem késztetést, 
és az elfoglaltságom miatt sem tudtam vállalni. A kam-
pány azt jelenti, hogy augusztusban van 2 hét erőteljes 

munka az utcán, napi 4 alkalommal szórólaposztás, és 
az érdeklődők elérhetőségét felírjuk, és azután alkalmat 
keresünk, hogy ezeknek az embereknek el tudjuk mon-
dani az evangéliumot. Továbbra is folytattam a közben-
járó munkát. Ez év tavaszán egyre több kérés érkezett 
hozzám, hogy milyen munkát tudnék vállalni a kam-
pányban. Elég nehéz volt erre válaszolnom, mert még 
akkor nem tudtam, hogyan alakul a nyár a családban. A 
kampány alatt nemcsak az utcán folyik a munka, hanem 
a bázison is (Hársfa u. 33.), ahonnan indulunk az utcára 
megfelelő táskával, és oda vissza is megyünk, ott van az 
ebéd és a vacsora. 

Ez természetesen munkával jár: vásárlás, mosogatás, 
rendrakás, mosás. Először úgy gondoltam, hogy a bázi-
son segítek. A jelentkezési lapot le kellett adni, lelki-
pásztori ajánlással. Jött egy másik kérés is; utógondozói 
tanfolyamra is lehetett jelentkezni, ez viszont nagyon 
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érdekelt, erre is elküldtem a jelentkezési lapot. Ez azért 
volt számomra fontos, mert úgy gondoltam, hogy zsidó 
testvéreimtől sokat tanulhatok, és ehhez a munkához 
van vonzalmam. Sok jó tanács elhangzott a tanfolya-
mon, amit használhatok a munkámban. Ez a munka már 
folyamatban van. Aztán megint megkerestek egy kérés-
sel, hogy szükség van még szórólaposztókra. Nem is ér-
tem, de igent mondtam erre is. Ehhez a feladathoz is 
volt kiképzés. Nem voltam sokszor az utcán, csak hat-
szor, de sokat tanultam belőle. Az emberek hozzáállása 
változó volt. Látva a pólóink feliratát: „Zsidók Jézusért, 
és barátaik", elég provokatív volt. Sok megvető pillan-
tást láttam, sokan hangosan is kimondták véleményü-
ket, ami nem volt éppen hízelgő. De voltak, akik örül-
tek, és sokan érdeklődtek is. Amikor visszamentem a 
bázisra a délutáni szórólapozás után, akkor még tudtam 
segíteni a konyhán, mert nem volt késő este, és belefért 
az időmbe. 

Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy bekapcsolód-
hattam ebbe a munkába. Ennek a missziónak az európai 
igazgatója Avi Snyder. 35 éve hisz Jesuában (Jézus hé-
ber neve), azóta ég a szíve Jézusért, és mindent megtesz 
azért, hogy az evangéliumot elmondja az embereknek. 

Minden időt kihasznál, mindig pontosan betartja a be-
osztást, hogy egy perc se vesszen el. Ilyen megfeszített 
munka mellett is jó volt a légkör, amikor éppen ott vol-
tam. Azokon a testvéreken, akik szinte minden szóró-
laposztásnál utcán voltak, láttam időnként a feszültsé-
get, de ez nem csoda. Ezekért a testvérekért is nagyon 
hálás vagyok. Volt köztük zsidó és nem zsidó. Nagyon 
jó volt együtt dolgozni ezzel a csapattal. Jó volt megis-
merni azokat, akikkel addig csak leveleztem a munka 
menetével kapcsolatban. Nagyon komoly munka volt a 
megszervezés. Kérdéseikre pontos választ vártak. A 
kampány előtt 2 hónappal nem tudtam pontosan, hogy 
alakul a nyár, de időben tudtunk egyeztetni. Azt még 
nem tudom, hogy jövőre hogy lesz, de hiszem, hogy 
nem nekem kell ebben döntenem, hanem az Úr fog ve-
zetni. 

Vannak a gyülekezetben, akik imádkoznak értem, 
ezért is hálás vagyok. És ha ezt a beszámolót elolvassa 
valaki, és eszébe jutok imádsága közben, hálásan foga-
dom. 

Lukács Edit 
 

 
 

Hétköznapi hálaadás 
 

 
 

Az elmúlt egy évben nagyon megváltozott az életünk: 
kibővült a családunk kisfiunkkal, Balázzsal. Azt hi-
szem, az ő születése minden Hálaadónapkor eszünkbe 
fog jutni, hiszen október végén érkezett közénk. Nem is 
akárhogyan! „Isten megmentette az életét, mielőtt még 
megszületett volna” – hangzott el a mondat akkor, ami-
kor a gyülekezetnek bejelentették születését. És valóban 
így történt. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten a kezé-
ben tartotta a helyzetet: az apró döntések, időzítések 
biztosították azt, hogy Balázs egészséges maradt, pedig 
már nem volt ideális neki odabent. Nem károsodott és 
időben megszülethetett egy S.O.S császármetszéssel! 

Isten jelenlétét, körülményeket formáló kezét éreztük 
akkor és azóta is. 

Megszületése változást hozott a kettőnk kapcsolatá-
ba, az élethez való hozzáállásunkba, a fontossági sor-
rendbe, és legfőképp a mindennapjainkba. Furcsa élet-
helyzet az első gyermekkel otthon levő édesanyáké. 
Hasonló cipőben járó barátaimmal beszélgetve úgy tű-
nik, azonos tapasztalataink vannak arról, hogy lelkileg 
hogy hat ez a nagy változás: kikerülni a munka világá-
ból, és belecsöppenni az édes, apró örömökkel teljes (a 
legújabb: Balázs mondja, hogy „ppa”, vagyis „apa” ☺ ), 
de azért nagyon monoton otthoni, anya-baba világba. 

Valahogy hirtelen kevesebb az inger… Mintha lelki-
leg is egy pusztaság lenne. Sok kisebb és nagyobb kő-
vel, amin át kell bukdácsolni, és szép apró mezei virá-
gokkal, de mégiscsak egy síkság. Van, hogy azon ka-
pom magam, hogy nem imádkoztam napok óta… Visz-
szagondolok, és rájövök: valóban nem – legalábbis nem 
úgy, mint korábban, a mindennapos munkahelyi „hely-
zetek” közben, hanem inkább a nehéz helyzetek sóhaja-
ival, vagy hálával telve, Isten jelenlétét és áldásait ta-
pasztalva nap mint nap. 

Hiszen ki más lenne, aki egészséget ad? Ki az, aki-
nek hálát adhatunk az ételért? És az apró csodák: mikor 
végre megnyugszik az (egyébként ritkán) nyűgös baba, 
vagy végigaludhatjuk az éjszakát, vagy láthatjuk, ahogy 
egyre több dolgot megtanul Balázs… Csak rajtunk áll, 
hogy nem lesz-e minden nap Hálaadónap! 

Hunyadyné Gulyás Kinga 
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Sötétségből a világosságba 
 

Mindenekelőtt hálával tartozom 
azért, hogy Isten elhívott, örök 
szövetséget kötött velem és 
naponta megtapasztalhatom 
vezetését az életemben. Milyen 
jó, hogy nekünk elhívottaknak 
van reménységünk és nem kell 
attól tartanunk, hogy a külső 
sötétségre vetnek bennünket!  

A „külső sötétség” képe pár hete lett egészen világos 
számomra. Ifjúsági alkalmon a Titanic luxushajó ka-
tasztrófájáról beszélgettünk és történetét párhuzamba 
vontuk emberi életünk lefolyásával. Belegondoltunk 
már abba, hogy mit érezhettek azok, akik a jeges víz-
ben, koromsötétben, a szárazföldtől távol egy pár szál 
deszkán himbálóztak minden reménytől megfosztva? 
De nem is kell ilyen messzire mennünk. Miközben a té-
li fagyos utca félhomályában jártunk, bizonyára töb-
bünkkel megtörtént, hogy egy távoli ablakból melegsé-
get árasztó fénysugár látványa tárult elénk. Eléggé szív-
szorító ehhez hasonló lehetetlen helyzetbe kerülni. És 
ennek sok esetben magunk vagyunk az okozói. 

Ennek ellenére néhányan nem félnek a kivetettség-
től, attól, hogy nem juthatnak be a mennyországba, az 
örök világosságba. De ha az előbb leírt kézzel fogható 
példák már itt a mi világunkban és ilyen hátborzongató-
ak, mi lesz azon a helyen, amelyet csak hittel tudunk le-
írni? 

Nem lenne jobb tehát megragadni a lehetőséget és 
elfogadni Jézus kegyelmét, hogy megmeneküljünk ettől 
a borzasztó, kietlen sorstól? 

Nem tudom nem megemlíteni egyik barátomat, aki-
nek szinte minden szavában megtalálni a hálát. Igen 
szegényes sorban élnek, 3 generáció együtt, egy telken. 
A család 70%-a szenved valamilyen betegségben. La-
vórban fürdés, fatüzelés és egy hónapig kitartó zsíros 
kenyér jellemzi a komfortjukat. Akadályokba ütközve 
tengetik napjaikat, de mégis örülnek minden falat étel-
nek, bármilyen ruhának, a napi megélhetésre elég kevés 
kis pénznek, a rokonaiknak és a körülöttük sürgölődő 
gyerekseregnek. Csöndesen és boldogan éldegélnek, a 
feleségével, akinek szintén vannak egészségügyi pana-
szai. Ennek ellenére mikor találkozom velük, mindig 
mosolyt látok az arcukon. Úgy látom, áldás van az éle-
tükön, és ezt folyamatosan meg is köszönik Istennek. 

Isten az 1Thessz 5:16-18-ban arra szólít fel bennün-
ket, hogy „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozza-
tok, mindenért hálát adjatok.”Ha a tavalyi évet nézem, 
meg kell köszönnöm a szeretteimet, a barátaimat, az 
egészségemet, a változatos napjaimat, a munkámat, és 
hogy nem kellett nélkülöznöm. De sorolhatnám még. 
Inkább arról beszélek mi az, ami egy kicsit hálátlanná 
tesz. Az egyik húgom házassága elég válságos állapotba 
került. De Isten bizonyára ennek is tudja a miértjét. És 
úgy hiszem, hogyha engedjük, Ő tesz pontot a dolgok 
végére. 

Lippai Gábor
 
 

„Mert Ő küld száz csodát, csak Benne bízz!” 
 

„A hit akkor, amikor minden úgy 
megy, ahogy szeretnéd, nem 
igazi hit. Csak akkor az, amikor 
az élet felborul, akkor van 
esélyünk az igazi hitre, hogy 
gyakorolhassuk...” (Amish 
Grace: A megbocsátás kegye) 

Ez az idézet fordította át az 
Istennel való perlekedésemet 
hálaadássá. 

Május körül jött a szilárd elhatározás, hogy a szülők-
től, nagyszülőktől külön költözve éljek önálló életet. 
Aztán jött egy jó ötletnek tűnő gondolat, hogy sokat egy 
csapásra: elszakadjak otthonról, a munkahelyről és 
gyermekvigyázóként Angliába költözzek egy évre 
nyelvet tanulni. Az ima-hírlevélben azt kértem a testvé-
rektől, hogy azt kérjék Istentől, hogy Ő vezessen, és ne 
tegyek semmit a magam elhatározása szerint. Köszö-
nöm az imákat, meghallgatta Isten, mert itthon marad-
tam. Nagyon szenvedtem a nyáron, leginkább a bizony-

talanság miatt. Utólag beismerem, hogy nem is kérdez-
tem meg Isten véleményét, mert véletlenül sem akartam 
meghallani azt a választ, hogy „Maradj!”. Így hát re-
gisztráltam egy közvetítő irodába, és interneten beszél-
gettem brit anyukákkal. Már volt egy család a szívem-
hez nagyon közel, és szeptembertől mehettem volna 
hozzájuk. Úgy vártam, hogy hazajöhessek Angliából, és 
az életkörülményeim változásával szabad vasárnapjaim 
legyenek, és rendszeresen részt vehessek a bibliakörön 
és más gyülekezeti programokon! Az egyik beszélge-
tésben azt mondta az anyuka, hogy vegyem meg a repü-
lőjegyet, de még kértem tőle egy megerősítést, és pár 
nap múlva azt írta, hogy ne menjek mégsem. Nem értet-
tem, miért csinálja ezt velem Isten... A többi anyukát 
már elutasítottam, hiszen biztos helyem volt.  

Közben nyár elején egy baráti látogatás során, ahogy 
feltártam a helyzetemet, terveimet egy budafoki hívő 
néni előtt, felajánlotta, hogy költözzek hozzá a nyárra. 
Rá négy napra már nála laktam. Vittem magammal a 
plakátot, amit a Mózes színdarab végén kaptunk Biblia-
köri záróra tanítók. Annyiszor olvastam: „Mert Ő küld 
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száz csodát, csak Benne bízz!” Olyan sokszor olvastam 
örömmel, hálával a szívemben, mert igen, sok csodát 
adott! Máskor kételkedéssel olvastam, kérdéssel, hogy 
marad-e még csodája... Maradt-e még egy angliai útra, 
és ott elég lesz a maradék 86 csoda?  

Nagyon kedves lett nekem ez az ige: „Igaz vagy 
Uram, ha perlek is veled.” (Jer 12,1) Szilárd tapasztala-
tom, hogy Isten IGAZ, mégis idén nyáron rengeteget 
pereltem. És Ő olyan türelmes volt végig! De mikor 
végre egy lélegzetvételnyi időre abbahagytam, akkor 
jött a fenti idézet, és a gondolat, hogy a körülményeim 
ellenére bízzak Istenben és vegyem észre az örömre és 
hálaadásra való okokat. Isten adott egy gondolatot a szí-
vembe: Nem egy rossz játék volt az angliai család és a 
repülőjegy. Isten így mutatta meg, hogy VAN 
HATALMA kiküldeni Angliába, HA akar. De ezzel 
mutatta meg egyértelműen az Ő akaratát. Már nem jött 
több megkeresés brit anyukáktól. Viszont a levelezőlis-
táimra folyamatosan kaptam a budapesti albérlethirde-
téseket. Mindeközben két gyermektáborban voltam 
szolgálni. A szentendrei táborba a missziós történettel 
készültem, és ott a főszereplők vezetést, elhívást kaptak 
a bibliaiskolában. Interneten utána néztem a Bibliaszö-
vetség Bibliaiskolájának. A havi egy alkalom az 
Interspar mellett is vállalhatónak tűnt, minden más fel-
tétellel, a jelentkezési határidőt kivéve. De még nyitva 
hagytak egy kicsi ajtót: várólistára jelentkezhettem.  

A nyár utolsó hetében jött az értesítés: mehetek Bib-
liaiskolába!!!  

Egy Alkotás utcai albérlet is 2 nap alatt elintéződött, 
és már nyár végén beköltözhettem. Mennyire hálás vol-
tam Istennek, hogy még nem mondtam fel a munkahe-
lyemen! 

Most nagyon hálás vagyok, amiért Isten megint kö-
zelebb vont magához ezeken a próbákon és csodákon 
keresztül! Hálás vagyok minden testvérért és barátért, 
akik mellettem álltak, segítettek akár biztatással, imád-
sággal vagy a költözésben. Talán kevesebbet zúgoló-
dom amiatt, ha nem vehetek részt egy programon, és 
biztos, hogy több a hála a szívemben, amikor egy jót 
beszélgetek a családom tagjaival, élőben hallhatok egy 
prédikációt, alkalomszerűen ott lehetek a bibliakörön, 
az ifin, csoport találkozókon, házicsoporton, vendégül 
láthatom Budapesten a barátaimat. Hálás vagyok, mert 
bibliaiskolába járhatok, ahol régi ismerősökkel találkoz-
tam, köztük egy lánnyal, akivel 7 évvel ezelőtt egy nyá-
ri misszionárius képzésen tanultam. Hálás vagyok, mert 
itthon maradhattam! 

Hálás vagyok, mert a kudarcot áldássá, és a hibái-
mat, önfejűségemet a javamra fordította Isten. És sosem 
fogy el a száz csodája! ☺  

Magyar Bernadett 

 
 

Az Úr asztalánál 
 

Katona-Ádány Noémi va-
gyok, a budai gyülekezeti 
Ádány Feri-család egyik sarja 
(ezt csak azok számára, akik 
nem ismernének). És hogy 
miért is írok én ebbe az 
újságba? Jó kérdés… Hiszen a 
Solymári Agapé gyülekezetbe 
járok, bár a Budai Gyü-
lekezetben nőttem fel és ide 

jártam 18 éves koromig. 
Szóval az egész történet ott kezdődik, hogy rosszin-

dulatú elváltozást állapítottak meg a pajzsmirigyemben 
és a Budai Gyülekezet elkezdett imádkozni értem… 
Hát, ilyen egyszerű. 

Rengeteg mindent tanított nekem Isten ebben az idő-
szakban, amíg betegeskedtem. Sok megtapasztalásom 
volt a különböző vizsgálatokon Isten kegyelmével, sze-
retetével kapcsolatban. Sajnos ezeket a szavakat mi ke-
resztények sokszor csak olyan elcsépelt módon halljuk 
ki a saját és mások szájából is... Szóval tényleg az Ő 
gyermekéhez méltó módon vezetett, mindenben megőr-
zött. (Egy olyan vizsgálatra sem emlékszem, ami rossz 
emlékként maradt volna meg bennem.)  Egy kicsit hihe-
tetlen volt megtapasztalni ezt az egészet, már csak azt 

is, hogy én is felkerültem a rákosok listájára? Vagy mi? 
De, mielőtt még felfogtam volna, már körülvett Isten az 
Ő gondviselésével és az Ő igéje által vezetett betöltött 
engem és megerősített.  

Egy kép jött fel elém, amikor az egyik reggelt Isten-
nel töltöttem: olyan volt, mintha Isten azt mondaná, 
hogy végre leültél az asztalomhoz és nem rohanva 
kapsz el valami kis ételt Tőlem, hanem kíváncsi vagy 
rám is. Ez mellbevágott. Vannak keresztyéy tékozló fi-
úk is? Én szerintem lehet, hogy olyasmi voltam.  Szóval 
elsőként „megtértem” újra… vagy inkább megvizsgál-
tam az én „útjaimat”… Nem arról volt szó, hogy nem 
hittem volna vagy nem szerettem volna Istent, vagy 
nem próbáltam volna neki tetsző életet élni, de szerin-
tem egy fiú nem tud távkapcsolatban átvenni az ő Atyja 
tulajdonságaiból, ajándékaiból bármit is. „Mint ahogy a 
hold a napról sugározza a fényt a földre”, Nekünk is vi-
lágító holdaknak kell lennünk, de ezt Isten, az Atya kö-
zelsége nélkül nem tudjuk megtenni, hiszen mi csak 
szürke holdak vagyunk, akik a nap sugarait adjuk vissza 
a földnek. 

Szóval valami kezdett gyökeresen megváltozni ben-
nem. Isten elkezdte a lábam a földi talajról a mennyeire 
helyezni. Nagy volt a bizonytalanság körülöttem… mi 
is lesz velem… jött a nagy „miért” kérdés. De nem vá-
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laszt kaptam, hanem Isten elkezdett megtanítani arra, 
hogy hogyan gondolkozzam „mennyeiként”, az Ő fia-
ként. 

Én úgy gondolom, de ezt csak Isten tudja igazán el-
bírálni, hogy teljes hitemmel hittem, hogy nem kell 
megműteni, mert Isten meg tud gyógyítani, amit a mai 
napig hiszek, de Istennek sokszor magasabbak a gondo-
latai, tervei, mint a mieink. Szerintem Isten teljes mun-
kát akart bennem elvégezni, már amit arra az időszak-
ra/eseményre szánt velem kapcsolatban. Jöttek a külön-
böző vizsgálatok, és én mindig reménykedve vártam, 
hogy na, majd most meglepődik az orvos, hogy nincs is 
már semmi a nyakamban, és majd milyen jó lesz a hitet-
len munkatársamnak bizonyságot tenni arról, hogy Isten 
milyen hatalmas… De nem jött el ez a pillanat, ellenben 
minden ilyen vizsgálatnál éreztem Isten jelenlé-
tét/szeretetét/gondviselését, megmagyarázhatatlan béke 
volt bennem. Egyik ilyen élményemet hadd írjam le. 
Amikor eljött a műtét napja, akkor már a napi rendsze-
res igeolvasás meghozta a gyümölcsét, és teljes nyuga-
lom volt bennem. (Na jó, azért kicsit izgultam az isme-
retlentől) Szóval, amikor beléptem a kórház ajtaján, 
megcsapott egy érzés. (Pedig akkor valahogy inkább 
csak minden, amit érzésnek lehet mondani, inkább meg-
fagyni készült bennem.) Mindennek ellenére éreztem, 
hogy Isten ott van mellettem, tudtam, hogy az Ő tudtá-
val vagyok most ebben az épületben… Másnap a műtét 
után nem kaptam érzéstelenítőt, ami pedig elő volt írva 
a számomra, de mondtam, hogy nem kérem, mert nem 
fáj belül semmi, vagyis nem tudtam, hogy milyen fáj-
dalmat is kellene éreznem. Nyilván, mivel keresztbe 

vágták a torkom, nem fickándoztam az ágyamban, de 
nem voltak fájdalmaim. Kérdeztem is a nővért, hogy 
milyen fájdalmat kellene éreznem? (mivel egész nap 
emlegették azt a bizonyos fájdalmat). Ő meg csodál-
kozva nézett rám, elgondolkozott és csak azt mondta, 
hogy végül is jogos a kérdés… Végül már annyira em-
legették a naaaagy fájdalmat, hogy majd jönni fog (ez a 
műtét napján este volt), hogy a protokoll kedvéért, ha 
már kórházban vagyok (viselkedjek is úgy, mint egy 
rendes beteg), bevettem egy fájdalomcsillapítót… 

A kórházban volt időm a gondolataimmal foglalkoz-
ni, és rájöttem, hogy amikor semmire nincs magyarázat, 
minden bizonytalan, nem tudtam megmagyarázni a dol-
gokat, kénytelen voltam mennyei földre lépni és meny-
nyei állampolgárként viselkedni itt a földön. Mint aki 
már látja a láthatatlant, ahogy Isten is akarja... Ha a 
mennyei talajon állunk, esélyünk sincs máshogy nézni a 
dolgokra, és ez a szép az egészben... Aki már átélt egy 
nagyobb vihart, az tudja, milyen ez ... Valahol ijesztő, 
félelmetes, nehéz, de a másik oldalon meg meghozza a 
szabadságot, amire Isten elhívott minket. A folytonos 
miért kérdésekkel csak visszaráncigáljuk magunkat a 
halandó életünkbe... Amúgy, szerintem elég nagy bátor-
ság kell mennyeien gondolkozni, átformálni a mi el-
ménket olyanná, mint akik az Úr gondolatait/igéit for-
gatják az elméjükben. 

Végül köszönöm a sok-sok imatámogatást! Kegyel-
mes volt az Isten és meggyógyított! 
 

Katona-Ádány Noémi 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Utazásunk története 
 

Mikor már a gyerekeink 
befejezték tanulmányaikat, 
eltartották magukat, mindig 
szerettünk menni kirándulni. 
Először biciklivel, később 
motorral, aztán turistacso-
porttal. Majd az IBUSZ-szal 
külföldi utakra is, nem a 
szezonban, hanem ősszel 
vagy tavasszal, így jóval ol-
csóbbak voltak a 

kirándulások. 
Természetesen idegenvezetővel mentünk. Az Úr ke-

gyelméből többször is utaztunk a Szovjetunióba. Így 
voltunk Moszkvában, Szentpéterváron (akkori Lenin-
grád), Murmanszkban is északon, a sarkkörön túl. Ott 
három napig voltunk és a fehér éjszakákat is megta-
pasztaltuk. A mi óránk az itteni idő szerint járt, de ott 
még jócskán sütött a nap. A megszokott időben nem 
tudtunk elaludni, az emberek sétáltak a babakocsikkal, 

kutyákkal. Akkor volt divat a narancssárga Centrum 
áruházas nejlonszatyor, a magyar turistákat arról lehe-
tett felismerni. 

Máskor eljutottunk Bakuba. A nagy olajmezőket lát-
va csodáltuk a nagy mennyiségű olajat, olajszagú volt a 
táj. Másnap indultunk volna a nagy hadi úton Tbiliszi-
be, de nagy hó esett reggelre, így nem tudtunk elindul-
ni, mert még tartott a hóvihar, és az út a Kaukázusban 
kétezer méter magas hegyek között vezetett. A Szeván 
tónál lett volna az ebéd. Ezt az utat I. Miklós cár építtet-
te. Türelemre intettek minket, és a vonatozás is szóba 
került. 

Elkezdtem okoskodni az Úrral, mint Jónás, hogy 
nem azért jöttem, hogy vonattal menjek Tbiliszibe. El-
kezdtem imádkozni: Uram, könyörülj rajtunk, állítsd el 
a hóvihart! Azt hittem, hogy elhagyott az Úr, sírtam, 
mert csalódott voltam. Nagy elkeseredésemben egyszer 
csak megszólalt a hangszóró, hogy elállt a hóvihar, 
mégis elindul a busz a csoporttal. Hókotró ment előt-
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tünk, két méteres hófalak közt utaztunk, nem láttunk a 
tájból semmit, nem maradt el a büntetés. A Szeván tó-
hoz érve nehezen értünk el az Üvegpalotába, mert majd 
derékig érő hóban jártunk, nem láttuk a tó tükrét, mert 
belepte a hó. Annyi örömünk volt, hogy a hóeke féldrá-
gaköveket forgatott ki az úton, úgy csillogtak, mint a 
fekete gyémántok. 

A tó elhagyása után a lejtőn lefelé tavaszi szél fúj-
dogált. Elmaradtak a havas tájak, félelmetes szakadé-
kok, hegyes-völgyes, kanyargós úton haladtunk lefelé. 
Lassan megjelentek a házak, a templomok, az idegen-
vezető is elkezdett magyarázni. Egy szép kis templom 
most gyerekszínház volt, sok új épület is volt, a vidék 
nagyon újnak tűnt. A sárga buszok, amiket Magyaror-
szágon gyártottak, éreztük úgy, hogy mintha otthon len-
nénk. Még utaztunk is azokon. 

Még múzeumban is voltunk, ahol mutattak egy fada-
rabot, hogy az Nóé bárkájából való. Katalin cárnő ko-
moly ajándékot adott érte a törököknek. Az Ararát hegy 
a török-szovjet határon feküdt. Régebben az újságok is 
írtak róla, hogy megtalálták Nóé bárkáját, a szovjetek is 
kapcsolódjanak be a kutatásba, de őket nem érdekelte a 
dolog. 

Köszönöm az Úrnak, hogy ilyen élményekben része-
sített bennünket és megőrzött ezen a nagy úton. A vá-
mon mindig volt izgalom. Mindig úgy imádkoztam, 
hogy Uram rejts el a szikla hasadékába, és tedd ránk 
kezedet! 
Legyen meg mindenkor az Úr akarata! (Mt 6,10) 

Kovács Józsefné Anna néni 

 
BÚCSÚZUNK 

 
 
 

 
 
Menyhért Béláné (Kiss Sivák Jolán) 

(1926 – 2013) 
 
Menyhért Jolika néni 1926. április 16-án született 
Pányokon. Gyülekezetünkben merítkezett be Dobner 
Béla lelkipásztor által 1981. december 13-án. Életéről 
személyes megemlékezést olvashatnak az alábbiakban a 
testvérek. 
 
„Emlékezzetek meg… kövessétek hitüket!” 

 
Amikor Menyhért Béláné Jolikára emlékezem, az 
Efézusi levél 5,19 versével tudom összefoglalni gondo-
lataimat: 
„Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicsére-
tekben…, és lelki énekekben. Hálákat adván mindenkor 
és mindenért!” 

Nagyon nehéz életútja volt. Korán özvegy lett, két 
fiát – Jánost és Bélát – egyedül nevelte fel sok nehézség 
között. Ő maga is testi betegségekkel küzdött. Béla fia 
életvitele testi-lelki szenvedés volt számára. János fia 
(aki az édesapja halála kapcsán idegileg tönkre ment, 13 
évesen) lett hosszú éveken át segítőtársa. Sajnos ő előbb 
meghalt, mint édesanyja. 

Ennek ellenére ahányszor beszéltem vele személye-
sen vagy telefonon (az utóbbi években már csak így), 
mindig zsoltárversek, énekek és hála csendült ki szava-
iból. 

Ő egyébként református családban nőtt fel, ahol a 
bibliaolvasás rendszeres volt. Gondolom, hogy a saját 
családjában, férjével együtt is tartották ezt a szokást. 
Férje halála után került Budapestre, ahol a református 
templomban kereste lelki otthonát, de nem találta. Szo-
ciális problémák kapcsán került kapcsolatba Kőszeginé 
Jutkával, majd ezután került a gyülekezetünkbe, és itt, 
nálunk merítkezett be. 

Követendő számunkra az is, hogy családjában (két 
fia, menye, két unokája) mindig az összetartozást mun-
kálta, akkor is, amikor Béla fia házassága már szétesett. 
Kérte a két unokát, hogy anyukájukat is hívják, ugyanis 
minden karácsonykor ünnepi ebédet készített anyagi és 
testi erejéhez mérten. 

Béla fiával szeptember 30-án beszéltem, a temetés 
felől kérdeztem, mert úgy tudtam, hogy szeptemberben 
lesz. Azt válaszolta, hogy majd tavasszal lesz, mert 
Pányok nagyon messze van. Azzal fejeztem be a telefo-
nálást: Béla! Kövesse az édesanyja hitét! Jó, igen – 
hangzott a vonal másik végén. A megkötözöttségéből 
úgy tűnik, hogy megszabadult. Ha valakinek eszébe jut 
Jolika Béla fia, imádkozzon érte. Én is igyekszem nem 
megfeledkezni róla. 

Ádány Mihályné Annuska 
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TALLÓZÓ 
 

Gyökössy Endre: Így szeresd gyermekedet! 
 
Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni,  
 

1. Hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek 
Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a 
megváltás jogán, akinek célja van vele - s ve-
led. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki 
gyermeked elé - és nem te. 

2. Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon 
gyermekeddel szemben. Hiszen Ő is eltűr té-
ged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó sze-
retettel szeretve! 

3. Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfele-
lő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, 
ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra. 

4. Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a 
megfelelő szót és cselekvést minden alkalom-
mal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne 
mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint 
kell. Nem később és nem előbb, mint amikor 
kell. 

5. Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól 
gyermeked felől! 

6. Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést, s 
elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint 
használ, de amit Ő sem cselekednék! 

7. Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó 
nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve. 

8. Hogy adjon Isten elég időt gyermekedhez, s te 
ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd 
őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szer-
számodat. 

9. Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban 
keresd, mert majd' mindig bűntársak vagyunk, 
hiszen tőlünk örököl, lát, hall és les el mindent. 

10. Hogy nevelés közben te is nevelődjél. Ha kell, 
gyermeked által. Mert mindig az a nevelő 

gyermek és szülő közül, aki közelebb van 
Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér 
közelebb Őhozzá. 

11. Hogy megismervén a gyermeket örömmondó, 
evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az 
evangélium örömhír. Csak így emelheted át tes-
ti-lelki nehézségein. Csak így gondol majd rád 
szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e test-
ben. 

12. Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé ad-
jon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájda-
lomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, 
dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, 
szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a 
hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet 
felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. 
Mert Jézus is így cselekednék! 

13. Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr 
akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne 
légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: 
Néki növekednie kell, neked pedig alábbszálla-
nod. 

14. Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, 
hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, 
melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel. 

15. Hogy gyakran legyen erőd az első Korintusi le-
vél 13. fejezetében leírt szeretet himnuszának 
mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az 
Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdező-
nek: hol a baj. De azt is - újra és újra -, hogy a 
mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig 
mentőszolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jé-
zushoz, aki meg is tudja menteni gyermekün-
ket. Erre és az örök életre, velünk együtt. 

Forrás: Reformátusok Lapja; Közreadta: Novákné Irén 
 

 

A szelídség egy kicsit másképp 
 
„Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a 
pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította…” (Mt 21:12) 
 
Jézusnak meglehetősen sok konfliktusa volt. Itt fizikai 
konfrontációt felvállalva lépett bele egy konfliktusba. A 
görög nyelv nagyon beszédes, ugyanis a „felborította” 
szó nem más, mint a katasztrófa szava, míg a “kiűzte” a 
fizikai erőt alkalmazva eltávolította – jelentéssel bír. 

Azért is különös ezt a történetet olvasni, mert pont 
azután olvassuk, hogy Jézusról azt írja Máté, hogy 

„íme, Királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ül-
ve…” (21.rész 5. vers) 

Egy szelíden érkező király, aki katasztrófát okoz és 
felborogat mindent. Ez egy másfajta szelídség. Jézus-
nak ebből a fajta szelídségéből tanulhatunk: 

1. A krisztusi szelídség nem azt jelenti, hogy elke-
rüljük a konfliktusokat vagy a szőnyeg alá söpörjük 
őket. Amikor ezt tesszük a békesség nevében, akkor va-
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lójában egy álságos szelídség van bennünk, a másoktól 
való félelem motivál bennünket, és saját magunkkal, 
mások rólunk alkotott véleményével vagyunk elfoglal-
va. 

2. A krisztusi szelídség kímélet nélkül fellép azzal 
szemben, ami nem Isten dicsősége szerint való. Jézus 
fizikai erőt alkalmazva minden istentelen dolgot kiűzött 
a templomból. A Szentlélek temploma a testünk – ne-
künk is ezzel a határozottsággal kell fellépnünk minden 
ellen a testünkben, ami nem szolgálja Isten dicsőségét: 
lustaság, kényelemszeretet, önzés, harag, becsvágy, sér-
tődékenység, pénzimádat, félelem, kívánságok, stb. 

3. A krisztusi szelídség az, amikor elfeledkezünk 
önmagunkról és nem az emberek elismerését, elfo-
gadását keressük (azzal is, hogy kikerüljük a kínos 
helyzeteket), hanem Isten dicsőségét még konfliktu-
sok árán is. Az Isten dicsősége fontosabb, mint az, 

hogy elkerüljük a kényelmetlen, kínos, konfliktusos 
helyzeteket. 

4. A krisztusi szelídség mindig kíméletlen azzal, 
ami nem Isten szerint való. 

Nincs békesség igazságszolgáltatás nélkül. Az Isten-
nel sem békülhettünk ki addig, amíg nem szolgáltatott 
igazságot Krisztusban. A templom rendjének helyreállí-
tásához elengedhetetlen volt a teljes felfordulás. 

Hol nézem el az istentelenséget – akár a saját éle-
temben, akár másokéban, vagy az egyházéban – azért, 
mert egy álságos szelídség és a vélt békesség nevében 
nem merek az Isten dicsősége érdekében konfliktuso-
kat felvállalni? 

Grész Gábor 
Forrás: http://egytanu.wordpress.com / 

 
 

Az igazi tanítványság 
 

Jeremiah Steepek pásztor beöltözött hajléktalannak és 
így ment el abba a 10.000 fős gyülekezetbe, amelyben 
őt akkor délelőtt mint vezető pásztort akarták bemutat-
ni. Fél órán át csak körbejárkált a gyülekezetben, 
amelynek tehát ő volt a leendő pásztora, miközben a he-
lyiség elkezdett megtelni emberekkel… Ám a gyüleke-
ző emberek közül – akik mintegy 7000 és 10.000 fő kö-
zötti létszámúak lehettek – csak hárman köszöntötték 
őt. Megpróbált egy kis aprót kérni az emberektől, 
mondván, hogy kenyérre kéri… ám 
SENKI sem adott neki. Aztán bement az 
istentiszteleti helyre és leült a gyülekezet 
első sorában, de az ajtónálló szolgálatban 
lévők megkérték, hogy legyen szíves hát-
ra menni, a hátsó sorokba. Ő közben 
továbbra is köszöntötte az embereket, de 
csak bámuló tekinteteket és csúnya 
pillantásokat kapott viszonzásul – az 
emberek csak lenézték és kritizálták őt. 

Ahogyan ott ült a gyülekezet hátsó so-
rában, hallgatta a gyülekezeti hirdetéseket 
és tudnivalókat. Amikor ez a rész véget 
ért, a presbiterek előrementek, és nagy 
lelkesedéssel be akarták mutatni a gyülekezet új pászto-
rát a gyülekezetne: „Most pedig szeretnénk bemutatni 
nektek Jeremiah Steepek pásztort!” A gyülekezet tap-
solva, örömmel és nagy várakozással várta a pásztort. 
És erre a hajléktalan férfi ott hátul felállt, és elkezdett 
előremenni a sorok között… Az emberek abbahagyták a 
tapsolást, és MINDEN szem rászegeződött… A férfi 
előrement a pódiumhoz, átvette a mikrofont a presbite-
rektől (akikkel egyébként már jó előre megbeszélt min-
dent), és megállt egy pillanatra, majd a következő ige-
verseket kezdte el olvasni: 

„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állók-
nak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez orszá-

got, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása 
óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és 
innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok en-
gem; Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, 
és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, 
mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy 
szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, 
hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezí-

telen voltál, és felruháztunk volna? Mikor 
láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és 
hozzád mentünk volna? És felelvén a 
király, azt mondja majd nékik: Bizony 
mondom néktek, a mennyiben 
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, én velem cselekedtétek 
meg.” (Mt 25:34-40) 

Miután ezt felolvasta, ránézett a 
gyülekezetre és elmondta nekik mindazt, 
amit akkor délelőtt megtapasztalt… Sokan 
elkezdtek sírni, és sokan szégyenkezve 
hajtották le a fejüket… Majd pedig azt 
mondta: „Itt ma én csak egy 

összegyülekezett embertömeget látok és nem Jézus 
Krisztus gyülekezetét! A világ tele van emberekkel, de 
nincsen elég Krisztus-követő. Mikor fogjátok TI végre 
eldönteni azt, hogy valóban az Ő tanítványai akartok 
lenni?” Azzal befejezte a szolgálatot és elbocsátotta az 
embereket. 

Az, hogy keresztyének vagyunk, sokkal több, mint 
amit pusztán csak a szánkkal állítunk. Krisztus követése 
azt jelenti, hogy ezt az egész életeddel tükrözöd, és 
megosztod másokkal! 

Forrás: http://igerenezek.wordpress.com/ 
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A börtön 
 
Bizonyára mindannyian tapasztalták már, milyen végte-
lenül magányos tud lenni az ember... 

Engem az élet nagy, sötét mélységekbe is dobott. 
Ültem náci börtönökben a hitemért. Voltak órák, ami-
kor azt gondoltam: még egy lépés, és benn vagyok az 
őrület sötét birodalmában, ahonnan nincs visszaút. És 
akkor jött Jézus! Minden elrendeződött. Bizonyságát 
adhatom. 

Átéltem egy estét a fogházban, amikor elszabadult a 
pokol. Átmenő szállítmányt hoztak, olyan embereket, 
akiket koncentrációs táborokba akartak továbbítani, 
akiknek semmi reményük sem volt többé a szabadulás-
ra. Ezekre az emberekre egy este rátört a kétségbeesés. 
Mindenki ordított. El sem tudja képzelni ezt, aki nem 
volt ott. Egy egész ház, tele a kétségbeesés zárkáival, 
ahol mindenki kiabál, dörömböl a falakon és ajtókon. 

Az őrök idegesek, revolverekkel a mennyezetre lőnek, 
körbe rohangálnak, egy embert összevernek. 

Én a cellámban ülök és azt gondolom: ilyen lesz a 
pokol! A helyzet leírhatatlan. Ekkor eszembe jut: Jézus! 
Hiszen Ő itt van! Halkan, egészen halkan azt mondtam 
a zárkámban: „Jézus! Jézus! Jézus!” És pár perc múlva 
csönd lett. Hozzá kiáltottam, ezt senki sem hallotta, 
csak Ő – és a démonoknak távozniuk kellett. 

Azután hangosan énekeltem – pedig szigorúan tiltva 
volt. Jézusról szólt az ének. Mint egy imádság. Minden 
fogoly hallotta. Az őrök egy szót sem szóltak, pedig 
hangosan énekeltem. 

Akkor megéreztem valamit abból, hogy mit jelent, 
ha valakinek élő Megváltója van... 

(Wilhelm Busch: Jézus a mi sorsunk c. könyvéből) 
 

 

Az egyház te vagy 
„hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére…” (Ef 4,12) 

 
Ha úgy gondolod, hogy az ország munkanélküliségi mutatói rosszak, akkor vess egy pillantást az egyházra! A tag-
ság húsz százaléka adja a bevétel nyolcvan százalékát, és végzi a munka nyolcvan százalékát. A többi megelég-
szik azzal, hogy csupán külső szemlélője mindennek. Könnyű leülni hátul, bírálgatni és ezt mondani: „Miért nem 
tesz valamit az egyház a probléma megoldására?” Állj csak meg egy pillanatra: Te vagy az egyház, hát tegyél va-
lamit! Azt mondod? „De én elhagytam a gyülekezetemet, mert nem tetszik, ahogy ott a dolgok mennek.” Ezzel el-
hagytad Isten láthatatlan egyházát is, ami a Krisztus teste? Ugye nem? Ahelyett tehát, hogy arról beszélnél, mit 
nem tesz meg a gyülekezeted, nézz a tükörbe, és kérdezd meg magadtól, mit teszel az Úrért? Tudod, milyen a ka-
rosszékben ülő edző? Olyan ember, aki kielemzi a meccset, amikor véget ért, bírálja a játékosokat, panaszkodik a 
játékvezető döntései miatt és megelégszik azzal, hogy a stadionban üldögéljen inkább nézőként, mint játékosként. 
Hahó! Elkötelezettség kell ahhoz, hogy órákat tölts edzéssel, tudva, hogy a tömeg ki fog fütyülni, az ellenfél tá-
madni fog, a pályáról pedig kimerülten és piszkosan fogsz távozni. A Biblia azt mondja, hogy a pásztorod feladata 
az, hogy: „hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan 
a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy 
többé ne legyünk kiskorúak…” (Ef 4:12-14). Gondolkodj el ezen! 

Bob Gass (Mai ige 2013. okt. 8.) 
 

 

„Jézus … felvitte őket, csupán magukat egy magas hegyre.” (Mk 9,2) 
 
Mindannyian átéltünk már olyan időket a hegyen, amikor Isten szemszögéből láttuk a dolgokat. Szívesen ott fent 
maradtunk volna, de Isten soha nem engedi meg, hogy ott megálljunk. Szellemi életünket az próbálja meg, hogy 
van-e erőnk a leszállásra. Ha csak a felemelkedésre van erőnk, akkor valami baj van. Nagyszerű Istennel együtt 
lenni a hegyen, de csak azért megyünk fel oda, hogy utána lejöjjünk az ördögöktől megszállottak közé és őket is 
felemeljük. Nem a hegycsúcsok és a napkelte, vagy a szép utáni vonzódás számára vagyunk teremtve; ezek csak az 
ihletés pillanatára valók. Völgylakóknak vagyunk teremtve, magunkfajta anyagból valók közé. Itt kell bizonyíta-
nunk buzgóságunkat. A szellemi önzés mindig szeretné megismételni a hegyen átélt pillanatokat. Úgy érezzük, ha 
fenn maradhatnánk a hegyen, angyalok módjára élnénk és beszélnénk. A felemelkedés ideje kivételes, megvan a je-
lentősége Istennel való életünkben; de vigyáznunk kell, hogy szellemi önzésünk ne csak az ilyen időket kívánja. 

Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy mindent, ami történik, hasznos tanítássá kell változtatnunk, pe-
dig ennél jobbnak kell belőle kiformálódnia: a jellemnek. A hegy nem arra van, hogy tanítson valamire, hanem 
hogy tegyen minket valamivé. Csapdába esünk, ha azt gondoljuk: Mi haszna ennek? Szellemi dolgokban nem szá-
molhatunk így. Pillanataink a látások hegyén csak ritka pillanatok és Isten tervébe kell beleilleniük. 

Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett (okt. 1.) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 
Köszönöm a kedves kis pajtásoknak (szüleiknek és taní-
tóiknak), hogy mindig lelkesen teljesítik az itt megjelent 
feladatokat. 
Következzenek most újra a rejtvények, amelyeket a szo-
kásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha na-
gyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel oldja-
tok meg. Megfejtéseiteket november 3-ig dobjátok be 
a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgo-
zott, jutalmat kap. 
Akik rajzoltak a jánoshalmai emlékeikről: 
Fábián Adél és Sebestyén, Veress Cippóra 

Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Tarsoly Barnabás (okt. 8.) 
Kiss Anna (okt. 12.) 
Sándor Bernát (okt. 18. 
Sándor Kristóf (okt. 18) 
Hunyady Balázs (okt. 25) 
Kiss Máté (okt. 29.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 

Ezt a vidám képet választottam nektek a hálaadónapi vasárnapra. Énekeljetek ti is mindig szívből dicsérve az Urat! 
Színezzétek ki a rajzot, majd kivágva és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba! 
 
 
 

 

 
Forrás: Isten gondoskodik kifestőkönyv 
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Kis- és nagyiskolások (7 év felett) 
 

Ebben a rejtvényben a megfejtés egy olyan kifejezés, ami nagyon fontos hálaokunk. A sorokat a Károli fordítást 
használva töltsétek ki. Végül a rejtvényt kivágva, és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

 
 

Megfejtés: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Forrás: Bibliai 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.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
Gulyás Józsefné (okt. 23.) 

 
„Öltözzétek fel az új embert, mely Isten szerint teremtetett igaz-
ságban és valóságos szentségben.” (Ef 4,24) 
 
Az Isten által teremtett új ember tud szentségben és igazságban 
járni. Újjászületésünk előtt a világ szabta meg mozgási terüle-
tünket. Amikor megragadjuk az örök igazságot, nem a mi sze-
mélyünk és véleményünk lesz fontos, hanem Isten Igéjének 
igazsága. Megváltozott gondolkodásotok által meglátjátok a kü-
lönbséget élet és halál, igazság és igazságtalanság, jogosság és 
törvénytelenség, szentség és tisztátalanság között. Most már a 
világ álmagabiztosságát nem ítélitek erőnek, hanem bátran ki-
mondjátok, hogy „Csak az Úrban van minden igazság és erő.” 
(Ézs 45,24). Legyen ez életetek megvallása! 
 

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. 

Október 27-án délután 4 órakor ke-
rül sor a Gyerekklub következő al-
kalmára. Minden segítő kéznek 
örülnek a szervezők! 
 

Programajánló 
 
Október 23-án gyülekezeti kirán-
dulást tervezünk. 
Jó idő esetén de. 10 órakor találko-
zunk a Nagykovácsi buszvégállo-
máson. (Megközelíthető Hűvös-
völgyből a 63-as autóbusszal.) 
A túra hossza kb. 6-7 km, 3 óra 
időtartamban. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Betegeink 
Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Búzás Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
„Hamu helyett fejdíszt adok 
Sion gyászolóinak, gyászfátyol 
helyett illatos olajat, a csügge-
dés helyett öröméneket. Igaz-
ság fáinak nevezik őket, az ÚR 
ültetvényének: őt ékesítik.” (Ézs 
61,3) 

 

 
 

Vers 

Nekem 
két otthonom van 

 
Az egyik, melletted 
A Töhötöm utcában. 
A másik, a hegyen, 
Az Isten házában. 
 
Bocsásd meg, hogy „azért” 
A tiedből elveszek, 
És az izenetekért 
Időben elmegyek. 
 
Mit itthon mulasztok, 
Ott imádkozom érted, 
Hogy maradjon türelmed, 
S legyen szebb az élted. 
 

Tamaska Gyula 
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