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A Mester útja 
 

Tegnap is olyan volt, mint ma 
És holnap sem lesz más. 
Térkép nem jelzi határit, 
S nincsen indító ház. 
 

Ismertetőjel: egy vonal, 
Ez rajta végig fut, 
Melyet a Mester már régen 
A keresztjével húz. 
 

Jobbról és balról göröngyök 
S bukdácsoló lények. 
És itt-ott, de nem elrejtve: 
Picike kis fények. 
 

Egy-két ismerős úttörő 
Zúzza a rögöket, 
És a fáradt zarándokba 
Új erőt öntöget. 
 

Az útra padot nem tettek, 
Bár a király útja. 
Pihenésre vágyódóknak 
A Mester ezt mondja: 
 

Ezen az úton csak menni, 
Vagy térdelni lehet, 
Rajta a legkisebb értem 
Nagy dolgokat tehet. 
 

A hajlásában még mindig 
Ott állnak a hegyek, 
De ne feledd, hogy én most is 
Teelőtted megyek. 
 

Tamaska Gyula 
 

 

 
 

Csak tizennyolc méter… 
 
„…tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak irgalmát az örök életre.” (Júd 1,21-23a.) 
 
Ha valaki érzi, hogy egy számára fontos személy szereti, általában kivirágzik, 
szárnyra kap. És megnyugszik. Úgy érzi, van értelme az életének, mert értékes. 
Megtörténhet ezenkívül az is, hogy a szeretett fél nem vesz tudomást arról, hogy 
ez a Fontos Valaki szereti. Ezenkívül nyilván az is előfordulhat, hogy a szeretet 
és elfogadás légkörével valaki hálátlanul visszaél: azt teszi, ami jólesik neki, hi-
szen – mivel a másik fél szereti – nem kell semmiféle következményre számíta-
ni.  

A keresztyén ember életében Isten szeretete az egyetlen állandó körülmény. 
Minden más változik, elmúlik. Isten viszont öröktől fogva való és örökké tartó, 
pillanatra sem szűnő szeretettel fordul felénk. Rajtunk az múlik, hogy a fent be-
mutatott háromféle viszonyulás közül melyiket éljük meg. 

Isten állandó, kezdeményező szeretetének a lehető legváltozatosabb módon 
adja jelét. Sokszor érzékszerveink útján is megbizonyosodhatunk erről, de Isten 
szeretetének legmélységesebb bizonyítéka a nekünk adatott Szentlélek, hiszen 
„szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által” (Róm 5,5). 
A Szentlélek Isten a lényünk mélyéig hatol, meghatározza vágyainkat, tervein-
ket. Ha a Szentlélek a legeslegerősebb személyiségformáló erő az életünkben, 
akkor földi létünk körülményeinek változása nem rengeti meg életünket. 

Magyarország egész területén 18 méterrel a földfelszín alatt mindenütt haj-
szálpontosan állandó a hőmérséklet egész évben: 10°C, se több, se kevesebb. 
Lehet a domborzat sík vagy hegyes, lehet a növényzet dús vagy kopár, 18 méter-
rel mélyebben kiegyensúlyozottság, nyugalom, stabilitás van. A nyári nap heve 
és a téli fagy, a simogató tavasz és a borongós ősz ezt az állandóságot nem za-
varja meg. E 18 méter vastag réteg emberi mércével mérve nem kevés, de föld-
golyónk méretéhez képest csupán egy hártya. (Beljebb, a glóbusz középpontja 
felé haladva egyébként fokozatosan nő a hőmérséklet, 100 méterenként átlago-
san 3°C-ot.)  

A keresztyén ember életének lényegét, tömegét Isten állandó, megbízható, 
kiegyensúlyozott szeretete alkotja. Ebben maradjunk meg 2014-ben is! 

Fábián Sándor lelkipásztor 



M A N N A   2014. január-február 

 2

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2013-ban 
 
Elöljáróság: 

– Lelkipásztor: Fábián Sándor 
– Gyülekezetvezető: dr. Novák Péter diakónus 
– Presbiterek: Ádány Mihály, Gulyás Jenő 
– Diakónusok: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Kiss 

Pál, dr. Novák Péter, Nagy János, Nagy Péter, 
Sonkoly Tamás, Zákány Gábor, Zsigovics Géza 

– Elöljáró: Kiss Zoltán, dr. Novák Péterné 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekeze-

ti 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 Sándor, 
Gulyás Jenő, Nagy János, Nagy Péter, Sonkoly 
Tamás 

– Beszélgetős istentisztelet: az alkalmak vezetői: 
Fábián Sándor, Nagy Péter, Sonkoly Tamás, Uri 
Erika + a kiscsoportos beszélgetés alkalmi vezetői 

2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Bencsik István, Csepei Géza, Gu-
lyás Jenő, Gulyás Zsombor, Kiss Pál, Nagy János, 
Nagy Péter, dr. Novák Péter, Simon Dávid, 
Zsigovics Géza 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Boda Gábriel, Kiss Ágnes, segítő: 

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

Bernadett 
– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, Gulyás Zsombor, 

Nagyné Kalán Éva 
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, Uri házaspár, Zákány Gábor 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: 
Ádány Ferencné, Bodáné Uri Ibolya, Gajdács Re-
beka, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Magyar Bernadett, 
Uri Erika 

– Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) az a tizenkét testvér, akik jelentkeztek erre a 

szolgálatra, koordinátor: Fábiánné Bárány Zsu-
zsanna 

Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Horváth 
Ádám, Jenei Péter, Magyar Bernadett 

Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: Ádány Mihály, Fábián Sán-
dor, Kálmán Imréné, Nagy Péter, Nikodém Viktor-
né, dr. Novák Péter, Sonkolyné Nagy Ágnes 

Gyermekvigyázás az istentisztelet alatt: Ádány Orso-
lya, Boda Gábriel, Fábiánné B. Zsuzsanna, Gaj-
dács Rebeka, Gulyás Jenőné, Gulyás Zsombor, 
Hunyadyné G. Kinga, Jenei Péter, Kiss Ágnes, La-
dányi Tünde, Magyar Bernadett, Simon Erika, 
Sonkoly Tamás, Tarsoly Csaba, Zsigovics Virág 

Köszöntő szolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Zsigovicsné Éva, 
Zsigovics Géza 

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

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

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2013-ban rendszeres részt vevők: ifj. Ádány Béla, 
Ádány Ferenc, Bartha Gábor, Bartha Gáborné, Bá-
nyai Jozefina, Bodáné Uri Ibolya, Csepei Géza, 
Fábián Sándor, Horpácsi Éva, Juhász Béla, Kálmán 
Imréné, Lukács Edit, Nagyné Kalán Éva, Nagy Pé-
ter, Nagy János, Simola Ilona, Uri Erika, Uri Ildi-
kó, 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, Nagy János, az ifjúság 

tagjai, a gyülekezet alkalmanként jelenlevő tagjai, 
és nem gyülekezeti tagok egyaránt 

– Cipősdoboz-akció: Nagy Jánosné, Nagy János 
3. Biztos Szikla Klub: 

Boda Péter, Gulyás Zsombor, Horváth Ádám, Jenei 
Péter, Nagyné Kalán Éva 

4. Utcamisszió: vezető: Simon Dávid 
5. Oroszlányi vendégszolgálat: szervező: Nagy Pé-
ter. ifj. Ádány Béla, Csepei Géza, Gulyás Zsombor, 
Jenei Péter, Nagy János, Nagyné Kalán Éva, Zákány 
Etelka, Zsigovics Virág 

6. Árvaházi találkozó: szervező: Ádány Mihály, 
Zsigovicsné Éva 
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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, alkalmanként: Ádány 

Szilvia, Kalla Balázs 
– szoprán: Balázs Enikő, Bódiné Mikes Judit, Kiss 

Ágnes, Ladányi Tünde, Mikes Benjáminné, Simon 
Lászlóné, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, Tóth Do-
rottya 

– alt: Ádány Szilvia, Kiss Pálné, Nagyné Kalán Éva, 
Zákány Etelka, Zákány Gáborné, Zsigovics Virág 

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

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

dr. Ádány Sándor, Ádány Szilvia, Boda Gábriel, 
Bodóné Polányi Tünde, Gulyás Zsombor, Kalla 
Balázs, Soltész Attila, Zsigovics Virág 

3. Gyermekénekeltetés: Boda Gábriel, Kiss Ágnes + a 
gyerekek, alkalmankénti segítők: Ádány Szilvia, 
Gajdács Rebeka, Zsigovics Virág 

4. Az istentiszteleteken szolgáló ifjúsági énekcsoport 
rendszeres résztvevői: 
Ádány Szilvia, Báhidszki Lea, Gajdács Rebeka, 
Gulyás Zsombor, Kalla Balázs, Ladányi Tünde, 
Máté Arnold, Máténé Csikéri Noémi, Nagy Péter, 
Nagyné Kalán Éva, Zsigovics Virág – alkalman-
ként 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: Zsigovicsné Éva 

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, Horváth Ádám 

– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika 
– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 
– fényképezés: Kalla Balázs, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 
Boda Péter, Gulyás Zsombor, Simon Dávid, 
Zsigovics Benjámin 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Fábián Sándor, Gulyás Jenő, dr. Novák Péter 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

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

– gyülekezeti honlap: Ádány Balázs, Ádány Judit, 
Gulyás Zsombor, Sonkoly Tamás 

– gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, állan-
dó munkatársak: Ádány Szilvia, Kalla Balázs, 
Lukács Edit, Nagy János, 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, Balázs 

Enikő, Bodáné Uri Ibolya, Fábiánné Bárány Zsu-
zsanna, Gyöngyösi Jánosné, Kissné Karácsony 
Andrea, Nagyné Kalán Éva, Simola Ilona, Tar-
solyné Sonkoly Eszter, Uri Erika, Uri Melinda, Zá-
kány Etelka 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Jenei Péter, Kálmán Imréné, Kősze-
gi József, Magyar Sándor, Tarsoly Csaba, Tarsoly-
né Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Son-
koly Anna, Sonkoly Tamás 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné, segítők: többen 
– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + 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 2013. évben 
részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Ádány Orsolya, Ádány Rebeka, 
Baranyai Zsolt, Bencsik István, Bencsikné Zsuzsa, 
Bocska Róbert, Fábián Sándor, Fejős Gáborné, Gu-
lyás Zsombor, Gyöngyösi János, Horváth Ádám, 
Juhász Béla, Kálmán Imréné, Ladányi Tünde, Luk-
ács Edit, Nagy János, Nagy Jánosné, dr. Novák Pé-
ter, dr. Novákné Irén, Osvai Samu, Porkoláb Sán-
dor, Sztasák Mihályné, Uri Benjámin, Uri Imre, 
Uri Melinda, Zsigovics Benjámin, Zsigovics Dori-
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na, Zsigovicsné Éva, Zsigovics Géza, Zsigovics 
Virág 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: Fábián Sándor, dr. No-

vák Péter 

2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 
Fábián Sándor, dr. Novák Péter 

3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Telenor: Kiss Zoltán 

(Az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel van szedve.) 
 

 

(IMA) HÁZUNK TÁJÁN 
 

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, 
hanem a betegeknek.” (Mt 9,12) 

 
Egy évvel ezelőtt elhatároztam, hogy elkezdek naplót írni az Istennel kapcsolatos élményeimről, miután sok hiteles 
keresztényről hallottam, hogy ez milyen jó ötlet. Hadd osszak most meg ebből egy (kicsit szerkesztett) naplóbejegy-
zést arról, amire felkérést kaptam – hogy milyen volt a szolgálatunk a hajléktalanszállón még karácsonykor. 
 
2013.12.17. – Karácsonyi alkalom a hajléktalanszál-
lón 

Nagyon különlegesen jó napjaim vannak! Fábián Sán-
dor lelkipásztorunk megkért pár napja, hogy prédikáljak 
egy hajléktalanszálló karácsonyi alkalmán. Lelkesen 
igent mondtam. Nehezen indult, mert kérték, hogy vi-
gyünk ajándékot is 200 emberre, illetve szolgálócsapa-
tot is. Szolgálni először nem találtam senkit, aztán vé-
gül családi vállalkozásban mentünk, Csabi sógo-
rom+Annina feleségem+Édesanyám+Dávid fiam kom-
binációban, Ádány Bécivel kiegészítve - ők így énekel-
tek és verseltek. Ajándékot is sikerült szerezni, 200 
mandarint, 200 igekártyát (amiket Annina egyesével 
megírt) és 800 szaloncukrot (amiből 200-at “véletlenül” 
pont kaptam ingyen a munkahelyemen egy nappal ko-
rábban). 

Annina ragaszkodott hozzá (és végül a hely is kérte), 
hogy csomagoljuk be mind a 200 adagot. Végül hajnali 
2-ig csomagoltunk, alig 6 órát aludtunk, de megérte! A 
Bibliában mostanában többször is láttam, hogy nem 
csak evéssel vagy ivással lehet böjtölni, de alvással is, 
bármilyen furcsán is hangzik ez nekem - Jézus sokat 
virrasztott. Most végül is mi is ezt tettük, és nem volt 
belőle hátrányunk, csak előnyünk. 

Maga a hajléktalanszállós szolgálat nagyon jól sike-
rült. Kb. 50 ember volt ott - nem volt külön terem, ha-
nem egy folyosón volt az egész, aminek a közepe kiszé-
lesedett egy kis előtérré. Emiatt úgy beszéltem, hogy 
folyamatosan nézelődtem mindkét irányba, illetve jó 
hangos voltam. Egyeztettem előtte Ákossal, egy isme-
rősömmel, aki egy hajléktalanszállón dolgozik, hogy 
szerinte mi lehet megfelelő téma, és ő a reményt aján-
lotta. Tetszett a felvetés, így arról beszéltem, hogy 
mennyire nehéz volt Mária élete Jézus születése körül, 
de hogy mindig bízott abban a reményben, amit az an-
gyal mondott neki, hogy Jézus a Messiás. Beszéltem a 

saját életemről is, főleg a megtérésemről, de belefűztem 
pár egyéb személyes élményt is. Az egész elég érzel-
mes, személyes és direktben az evangéliumról szóló 
volt, jól sikerült, nagyon éreztem, hogy Isten eszköze 
vagyok. 

 

 
 

Talán azért is sikerült jól, mert már régóta ismerem 
azt az elvet, hogy Isten annyi készülődést áld meg, am-
ennyi időm a készülésre van - ha sok időm van, sokat 
kell készülnöm, ha kevés az időm, akkor a kevés készü-
lés is hozza a szuper eredményt. Most szinte nulla időm 
volt, ezt ki is használtam, szóval maximálisan kihoztam 
a legtöbbet az időmből… 

Amúgy az alkalom során sok vers és ének volt, egy-
szerűbbek is az ott lakóktól, de volt például egy külsős 
hölgy (valószínűleg egy dolgozó ismerőse), aki operát 
énekelt. Nagyon jó, szeretetteli alkalom volt, mindenkit 
lelkesen meghallgattak, megtapsoltak. Jó volt ott lenni, 
írtam is e-mailt nekik, hogy mennénk majd még, ha 
szükség van rá. 

Dávid fiam (6 hónapos) szinte végig aludt és a végén 
sem sírt, ez külön csoda! 
 

Sonkoly Tamás 
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„... mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni” (Ézs 43,19) 
 

Az Addetur iskolában tett látogatásunk emlékére 
 

 
 
Férjemmel, Kusztor Péterrel nem túl régen járunk a Bu-
dai Baptista Gyülekezetbe. Sokszor nem sikerül minden 
alkalmon részt vennünk, de mondhatjuk, hogy rendsze-
res látogatói lettünk az istentiszteleti alkalmaknak és az 
ifjúsági óráknak. Igyekszünk minden egyes alkalmat 
megragadni, amikor valamilyen módon tudunk szolgál-
ni Isten felé a gyülekezet által. Az Addetur Baptista 
Gimnázium és Szakközépiskolában december 18-án tett 
látogatás is egy ilyen lehetőség volt. Sokat nem tudtunk 
az iskola múltjáról, de Attila testvérünk olyan szeretet-
tel hívogatott mindenkit, hogy nem tudtunk ellenállni, 
és vállaltuk, hogy játékokkal felszerelkezve azon a csü-
törtöki napon mi is megjelenünk iskolakezdéskor. 

A karácsonyvárás ünnepi alkalmába kapcsolódhat-
tunk be, mikor az iskola diákjainak ugyan irányítottan, 
de szabadfoglalkozásra volt lehetőségük. Mi, a „hús-
vér” baptisták, keresztyének, a zenei és játékszekciót 
kaptuk levezénylésre. Az iskoláról tudni kell, hogy egy 
olyan középiskolai intézmény, amely az idei tanévben 

került baptista kézbe, és ahol a sajátos nevelési igényű 
(mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, problémás 
szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdők, 
stb.) diákok vannak speciálisan integrálva a nem sérült 
tanulókkal. 

Nem gyakorló tanárként vegyes elvárásokkal voltam 
az iskola irányába. Tanultam magam is az integrációról, 
tanítottam is hasonló intézményben, de nem láttam még 
tökéletesen működő megoldást. Ráadásul ezek a gyere-
kek többségben csak hírből ismerték a keresztyéneket, 
kicsit olyan érzésünk volt, mikor beléptünk a kapun, 
hogy itt most legalábbis földönkívüliként fognak min-
ket kezelni. Azt hiszem, elmondhatom, hogy minden 
szempontból kellemesen csalódtunk. Nem néztek egyál-
talán furcsa szemmel ránk, ami érthető is, hiszen min-
dennapjaik része az elfogadás. Számomra döbbenetes 
volt látni, ahogy a sérült diákok elfogadják saját magu-
kat, és őket is elfogadják a nem sérültek, sőt, semmiféle 
különbséget nem tesznek. 

Azt nem tudom, milyen emlékeket hagytunk a fiata-
lokban, bár nagyon élvezték a közös zenélést és a játé-
kokat, az ünnepség végi áhítat is, ha jól tudom – mi saj-
nos már nem vehettünk rajta rész – nagyon jól sikerült. 
Azt viszont biztosan tudom, hogy elkezdődött valami 
változás, hogy pár gimnazista már most nyitottá vált Is-
ten igéjére, és azt hiszem, bennünk is valami megválto-
zott: elkezdtünk vágyni arra, hogy úgy tekinthessünk 
egymásra, ahogy ezek a fiatalok teszik, ahogy Krisztus 
is teszi velünk: feltételek nélkül. 
 

Kusztor-Jurenka Krisztina 

 
 

Karácsonyi Gyermekklub – cipősdoboz-rekorddal! 
 
Advent időszaka a várakozás és a készülődés ideje. 
Ilyenkor aktívabban várjuk Krisztus visszajövetelét, és 
lázasan készülünk karácsony méltó megünneplésére. 
Gyülekezetünkben már november közepén megkezdtük 
a 2013. december 22-ére tervezett Kerületi Gyermek-
klub-alkalom szervezését. A hátrányos helyzetű, gyak-
ran csonka családokban élő gyermekek számára játéko-
kat, tanszereket és édességet vásároltunk. Jó előre meg-
hirdettük a Cipősdoboz-akciót, s célul tűztük ki 100 db 
ajándékkal megtöltött és szépen becsomagolt 
cipősdoboz összegyűjtését. Ezt a célt a korábbi évektől 
eltérően most sikerült teljesíteni, sőt túlteljesíteni, hisz a 
közösségünket alkotó családok és egyének találékony 
szeretete 104 „bélelt” cipősdobozt eredményezett! Kö-
szönjük testvéreink áldozatkészségét! 

A karácsony előtti vasárnap délután imádkozó szív-
vel vártuk vendégeinket. Az ünnepély kezdetére megtelt 
az imaterem: 65 gyermek „hozta el” szüleit, nagyszüleit. 
Sokan közülük évek óta visszatérő kedves ismerőseink. 
Bevezetőül Nagy Jánosné Zsuzsa köszöntötte a megje-
lenteket. Közismert karácsonyi énekeket hoztak a fiata-
lok Nagyné Kalán Évi vezetésével, amelyek éneklésébe 
szinte minden gyermek örömmel bekapcsolódott. Ezt 
követően minden szem Laci bácsira szegeződött, aki 
ismét egy folyamatosan változó rajz segítségével fejtet-
te ki – a gyerekeknek is érthető módon – karácsony lé-
nyegét. Eszerint a karácsony ünnepe: öröm, szeretet és 
békesség, de nem úgy, ahogy a világ adja és valósítja 
meg, hanem ahogy ezt Krisztusban élhetjük át.  
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Néhány újabb dal eléneklése után került sor az aján-
dékosztás várva várt pillanatára: kicsik és nagyok izga-
tottan bontották ki a cipősdobozokat, és egymást túllici-
tálva dicsekedtek a benne talált kincsekkel. Közben se-
gítőink teával és kaláccsal kínálták kedves vendégein-
ket. Itt-ott az imaházban és a lépcsőházban jóhangulatú 
beszélgetések alakultak ki; de lehetőség nyílt arra is, 

hogy a használt ruhákból ki-ki ízlése és kedve szerint 
válogasson a kisteremben.  

Visszatekintve erre az ünnepélyre, az Úr kegyelmes 
gondviselését tapasztaltuk meg. Testvéreink önzetlen 
segítségén túl ezúton mondunk köszönetet Újbuda Ön-
kormányzata nagylelkű támogatásáért! 

Kolozs Nagy János 
 
 

Karácsony és szilveszter az imaházban 
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IFI-SZILVESZTER 
 

Az idei Ifi-szilvesztert 
kifejezetten 

közösségépítő és a 
látogatóknak is 
élvezetes éjszakának 
terveztük. A jó hangu-
lat eléréséhez először 
berendeztük a fenti la-
kás minden szobáját 
egy-egy külön kornak 
megfelelően, a lán-
dzsás vadászat korától 
az űrkorszakig. Ezen 
kívül kevés kötött 

program volt és sok lehetőség a személyes beszélgeté-
sekre és társasjátékokra. A szilveszter alaptémáját a 
„Vissza a jövőbe” című film adta. 

Az egész összejövetelt egy vetélkedővel kezdtük, 
majd következett a palacsintatöltelék verseny, ahol az 

önkéntes zsűrinek lehetősége volt sok olyan tölteléket 
megkóstolni, amit önmaguktól biztosan nem tennének 
egy palacsintába. 

A közös koccintás után következett a tűzijáték. Eh-
hez a társaság nagy része kivonult az imaháztól nem 
messze lévő vasúti alagút fölötti területre, ahol nagyjá-
ból 130 rakétát lőttünk fel és más kis tűzijátékokkal is 
játszottunk. 

Ezután következett a közös virslievés és egy látvá-
nyos mikrotanítás, aminek a fő üzenete az volt, hogy 
„Ne higgy a szemednek! Higgy annak, amit Isten 
mond!” Az éjszaka további részében különböző elfog-
laltságokra volt lehetőség, amik hangulatához a jó zene 
is hozzájárult. Az álmosabbak – köztük magam is – 
csak reggel ötig voltunk, de a gyakorlott 
ifiszilveszterezők bőven reggel tízig maradtak, sőt az 
újévi imaórán is részt vettek! 
 

Simon Dávid 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

 

Ketten párban 
 

2009. szeptember 5-én volt egy igehirdetés. Nagy öröm 
volt számomra, hogy ott lehettem. Dr. Almási Tibor lel-
kipásztor hirdette az igét, és én voltam az esemény 
egyik főszereplője, a másik pedig, aki attól a pillanattól 
kezdve már Hunyadyné Gulyás Kinga. Ez bizony a me-
nyegzői alkalmunk volt. 

Almási testvér prédikációjának fő gondolatmenete 
pedig így hangzott: „beérem-e azzal, amim van, és be-
érem-e azzal, akim van”. E gondolatnak a súlya első 
hallásra nem tűnik nagynak. Viszont az élet minden te-

rületén megmutatkozik, mivel érem be, kivel érem be. 
Tovább folytatva, beérem-e egyáltalán valamivel? El-
csépeltnek tűnhet, de ha Isten van életem középpontjá-
ban, van egyensúly. Ha nincs egyensúly, például a 
pénzkérdésben, és ez kerül mindenek elé, a sok sem 
lesz elég. Vagy említhetném még a kicsapongó, önpusz-
tító életmódot. Sokszor kérdem, miért van a sztárvilág-
ban ennyi boldogtalan ember? Gyakran hallhatjuk, ol-
vashatjuk, mert sulykolják: ez most ilyen boldog, az 
meg olyan boldog. Két héttel később: azt a bizonyos va-
lakit ezzel látták, már nem dúl a szerelem, stb. Érdekes, 
abban a közegben nem divat a hűség. Mennyi fiatal 
példaképei pedig! 

Ha nem érem be semmivel, amim van és akim van, 
nemcsak boldogtalan, hanem hálátlan, üres, megkesere-
dett, az élet értelmét kereső, de nem találó ember lesz 
belőlem. Az utolsó időkben milyenek is az emberek a 
Biblia szerint? „Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvá-
rak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleik-
kel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 

szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktele-
nek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, 
felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, 
mint az Istent.”(2Tim 3,1-5) 

Ha körülnézünk az életünkben, rengeteg olyan do-
log van, amiért hálásak lehetünk, a hála pedig elége-
dettséghez vezet. 

Hunyady Sándor 
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Az adventi időszakban nagyon 
megragadott egy igehirdetés, 
főleg egy mondat, amit hallva 
szinte nem is tudtam figyelni a 
folytatásra. Ez a mondat, ami 
szíven ütött, az én emlékeim-
ben így hangzik valahogy: „Is-
ten nem köt kompromisszumot 
soha”. 

Nem elég neki az, ha csak 
nagyjából, csak félig, vagy még 
félig sem vagyok az övé, enge-
delmeskedek neki, élem úgy az 
életem, hogy Ő az első. Neki az 
kell, hogy teljesen Ő legyen az 
Úr! Vagy őt választom, vagy 
nem… Valóban Neki van 
szüksége erre? 

Nem. Nekem van arra 
szükségem, hogy a helyemen 
legyek, hogy azt tegyem, 
aminek van értelme, van célja. 
Hogy ne úgy teljenek el a 
napok, az évek, hogy 
visszanézve azt érezzem és 
lássam: semmit nem tettem, 
vagy a semmit tettem. A kérdés 
azóta sem hagy nyugodni: az 
anyaság, és az itthoni teendők 
mellett mi még az én dolgom? 
Hol, miben szeretne látni Isten? 
Az igehirdetés felhívta rá a fi-
gyelmemet, hogy csak teljes 
odaszánással fogom megtalálni 
erre a kérdésre a választ. 

Hunyadyné Kinga 
 

TALLÓZÓ 
 

„gyümölcseiről ismeritek meg őket” 
 
Először is jó teológus módjára szeretném helyretenni 
ennek az idézett néhány szónak a szövegösszefüggését. 
Miről beszél Jézus, amikor azt mondja: a gyümölcséről 
ismeritek meg őket? A hamis prófétákról! Nem a fris-
sen megtért keresztényekről. Nem az épp tegnap meg-
keresztelt/bemerítkezettekről. Nem a „kicsikről”, hanem 
épp, hogy a „nagyokról”, akiknek a tanítását helyezi itt 
mérlegre. Miféle gyümölcsöt terem egy hamis próféta? 
Nem mást, mint hamis próféciát. Hamis látást az embe-
rek életére nézve. Hamis istenképet, amelyet ráerőltet a 
környezetére. Hamis igemagya-
rázatot, amelyből hamis 
következtetéseket von le. Azt 
gondolom, ez az idézet 
legalább annyira félreértett, 
mint a „felemás iga” fogalma, 
amit önkényesen 
leegyszerűsítünk a házas-
ság/párkapcsolat kérdésére, 
holott Pál apostol abban 
részben a keresztények 
világhoz való viszonyáról be-
szél. Ha figyelnénk, 
rádöbbennénk, hogy mennyire összetett kérdést fesze-
get: hogyan légy egyszerre benne, de hogyan ne köss 
kompromisszumokat az Ige rovására! Nagyon nem 
mindegy, hogy bibliai félmondatokat ragadunk-e ki sa-
ját véleményünk alátámasztására, vagy kíváncsiak va-
gyunk az eredeti üzenetre! 

Viszont amiről írni akartam, az nem ez, de úgy ér-
zem, ezt is el kellett mondanom. Tegyük fel, hogy 
rendben, van egy „gyümölcs-felsorolás” a Galata levél-

ben is, ahol ráadásul kontrasztként a „test cselekedetei” 
is felsorolásra kerülnek. Tegyük fel, hogy tényleg arról 
szól a gyümölcstelen, vagy rossz gyümölcsöt termő fa 
képe, hogy hol tartunk a keresztény hitben. Tegyük fel. 

Vannak, akik állandóan gyümölcsöket követelnek 
másokon. Ők a hivatalos gyümölcs-kutatók. Állandóan 
mások életét fürkészik, nagyítóval szemlélik mások éle-
tét, és könyörtelenül ítéletet mondanak azok fölött az 
emberek fölött, akiknek szerintük nem gyümölcs-termő 
az élete, vagy nem az általuk megfelelőnek vélt gyü-

mölcsöket termi. Ezek az 
emberek szerintem csapnivaló 
kertészek. Életükben soha nem 
ültettek egy fát sem. Soha nem 
látták, hogy hogyan növekszik 
fel egy fa. Nem gondozták, 
nem öntözték, nem trágyázták, 
és nem örvendeztek, amikor 
végre a kis csemete meghozta 
első gyümölcseit. Ezek az 
önjelölt „kertészek” Jézus 
gyümölcsösében folytatják 
„áldásos” tevékenységüket, és a 

Jézus által ültetett csemeték gyümölcseit kutatják. Ál-
landóan kihúzzák a csemetéket, hogy megnézzék, gyö-
keret vert-e már. Állandóan letörik az ágait, és csodál-
koznak, hogy ez a fa nem terem gyümölcsöt. Ezek a 
„kertészek” nem hagyják felnőni Jézus csemetéit. 

A gyümölcstermés kényszere arra ösztönzi tehát a 
csemetéket, hogy úgy tegyenek, mintha már elérték 
volna a gyümölcstermő kort. Ezért ezek a fák soha nem 
fognak gyümölcsöt teremni. Vegetálnak, és lehet, hogy 
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ki is száradnak. Elkeseredésükben belehalnak a gyü-
mölcs-termés kényszerébe. 

Tegyük fel, hogy ez a hasonlat tényleg a keresztény 
élet fejlődéséről szól. Ültessük már át egy pillanatra az 
emberi életre, mert hogy az újjászületés is a biológiai 
születés példáját használja. Megszületik egy kislány. 
Ennek a kislánynak az első és tényleges gyümölcse mi 
lesz? Nem más, mint a gyermek. Jogos-e, hogy egy új-
szülöttön számon kérjük a gyermekvállalást? Jogos-e, 
hogy türelmetlenül már azt szeretnénk, ha felnőtt lenne? 
Ha nem vesszük számításba, hogy a biológia nem tü-
relmetlen, hogy hosszú idő kell ahhoz, hogy egy ember 
megteremje a maga gyümölcseit. Mekkora teher egy 
gyereken az, ha a körülötte lévő felnőttek állandóan azt 
vetik a szemére, hogy még gyerek, és képtelen a gyü-
mölcs-termésre? Gondolkodj! 

A gyereknek támogatásra és gondozásra van szüksé-
ge, mint a facsemetéknek. Szükséges, hogy megkapjon 
mindent ahhoz, hogy erős és egészséges, kiegyensúlyo-
zott felnőtt legyen. Tudtad azt, hogy a jó gazda a gyü-
mölcsfája első termését nem szedi le? Hagyja, hogy el-
érjen a fán. Van ebben valami lényegi üzenet. A jó ker-
tész még az elsőként megjelenő gyümölcsöt sem szedi 
le, a rossz kertész meg nem hagyja, hogy a fa felnőjön 
és gyümölcsöt teremhessen. 

A nagy gyümölcs-követelésben oda jutunk, hogy 
nem lesz fa, ami teremhetne. Ennyit az elvárásokra épí-
tett kereszténységről. 
 

Szikszai Szabolcs 
http://www.ujragondolo.hu/gyumolcs-fa-nelkul/ 

 

 

Növekedésem kín(j)ai 
 
Egyszer valami lelkész-forma, Szikszai nevű fickó me-
sélt egy beszélgetéséről, sajnos a pontos kontextusra 
nem emlékszem, amiben ez hangzott el: ha nem tud-
nám, hogy létezik egy Isten, aki TELJESEN más, mint 
ez a világ, akkor nem hiszem, hogy lenne értelme élni. 
Egyetértek. Ha össze akarnám foglalni, hogy mit ad ne-
kem a hit, akkor ezt mondanám. Ennek persze rengeteg 
aspektusa van, egyet-kettőt összeszedtem. 
A valóság 
Sokan gondolják úgy, hogy a hitre azoknak van szüksé-
ge, akik nem tudnak szembenézni a valósággal. Én azt 
tapasztalom, hogy hit nélkül lehetetlen szembenézni ve-
le. Sokan vagyunk sokfélék, más és más világnézetek-
kel, de amit számomra nyújt a kereszténység, az egy 
olyan talaj, amiről szembenéz-
hetek a kérdésekkel, a problé-
mákkal anélkül, hogy elfutnék 
előlük vagy eltagadnám őket. 
Egy olyan szabadságot, amiben 
anélkül, hogy kompromisszu-
mot kötnék, szembenézhetek 
ellentmondásokkal, nehézsé-
gekkel, gondolkodhatok telje-
sen konzekvensen, és ahol egy 
kérdést sem kell azért megke-
rülnöm, mert nem illik bele a 
képbe. Távolról sem tudom az 
összes választ, de a hit segít szembenézni a kérdések-
kel, és így jobban megismerni a valóságot. 
Fejlődés 
A hit az egy dinamikus fejlődést nyújtó bizalmi kapcso-
lat. Kapcsolat azzal az Istennel, aki szeretett annyira, 
hogy a Fiát áldozza értem. Bizalmi kapcsolat, mert nem 
állok ellen annak, hogy ebben a kapcsolatban megvál-
tozzam, annak ellenére, hogy a változás sokszor ijesztő. 

Bizalmi, mert bízom abban, hogy ez nem kényszerből 
történik, hanem kölcsönös szeretetből. Ez biztosítja, 
hogy változom, de nem csak úgy, mint aki csöbörből 
vödörbe esem, hanem úgy, mint aki egyre magasabbra 
jutok a hegyen, aminek a lábától indultam. Van ebben 
valami transzcendens, ami miatt nehéz ezt megfogal-
mazni. Növekszem, de nem úgy, hogy én leszek egyre 
jobb, hanem úgy, hogy Jézus lesz egyre több bennem. 
Szeretetközösség 
Sok dolgot akartam még írni, szeretetet, erőt, bátorsá-
got, szabadságot, örömöt, békességet, bölcsességet, 
empátiát a másik iránt, küzdelmeket, feladatot és külde-
tést, biztonságot… Azt hiszem, mindez a szeretetközös-
ségben teljesedik ki, és itt nyer értelmet. Itt válik integ-

ráns egésszé mindaz, ami a hit 
részleteit adja. Pontosabban, 
amit a hit ad nekünk. Intimitást 
a testvérekkel, egymással 
megosztott életeket, szeretetet, 
odafigyelést, bátorítást és 
bizalmat. Felelősséget egymás 
iránt, közös teherviselést, 
közös utat, és közös épülést, 
egymáson keresztül is. 
Családot. Kapcsolatot egymás-
sal, és mindent meghatározó, 
mindennél többet érő kap-

csolatot azzal, akitől mindezt kaptuk, és aki mindnyá-
junkat ugyanannak az áldott közösségnek a részeseivé 
tett. Ezt mind adja a hit, és bár mindent leírni néhány 
sorban képtelenség, ennél még sokkal, sokkal többet. 
 

Radnói Attila 
http://www.ujragondolo.hu/novekedesem-kinjai/ 
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Vasárnapi ítélet a padsorok között 

 
Ma ellátogattam egy ismerős gyülekezetbe, ahol már 
hónapok óta nem jártam. Sajnos jellemző rám, hogy túl 
nagyra tartom a saját kis 
gyülinket, és ha idegen helyen 
járok, előre elkönyvelem 
magamban, hogy "A miénk 
jobb". Most is ez történt. Hir-
telen honvágyam is lett, és 
úgy éreztem, hogy "na, ide se 
kellett volna eljönnöm". 

Aztán elkezdődött az ige-
hirdetés és úgy besüvített az 
agyamba/szívembe, hogy azt 
hittem, leesik a fejem. 
Annyira szíven talált és olyan 
magaménak éreztem, hogy rögtön elszégyelltem ma-
gam a korábbi gondolataim miatt. Milyen jogon gyártok 
előítéleteket? Hagyom, hogy a negatív hozzáállásom 
szűrőjén keresztül lássam a dolgokat, így torz képet 
kapva. Mitől több az én közösségem? Mások az embe-
rek? Jobban ismerem őket? Ettől jó egy gyülekezet? Ez 
a lényeg? 

Szánalmasnak éreztem magam és megértettem (újra), 
hogy lehet akármilyen szép az épület, kedves a közös-

ség, barátságos a légkör, 
jó a zene, de tartalommal 
és lényeggel Jézus 
Krisztus személye fogja 
megtölteni a helyet. 

Nélküle a legaktívabb 
és legmenőbb gyüli is 
csak egy szórakoztató-
központ, önképző kör 
vagy klub. Vele viszont a 
legidegenebb környezet 
is befogadóvá és 
szeretetteljessé válik és 

az ismeretleneket is barátnak érzed. A beszéd nem csak 
szavakból áll, hanem életet szól feléd/beléd, megeleve-
nít, épít, bátorít, vigasztal. Ez a lényege a gyülekezet-
nek, bárhol legyek is. 
 

Polereczki Ráhel 
http://keresztenyszepsegportal.hu 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 
Az istentiszteleti szolgálatok beosztása február-március 

 
de  Úrvacsora A Baptista Világszövetség Vasárnapja 2 
du Fábián Sándor Csoportbeszélgetés Kik a baptisták? 
de A házasság Isten tervében 9 
du 

Sonkoly Eszter  
Áhítat szerint 

de  Az Úr bőkezűsége (Lk 9. fejezet) 16 
du 

Simola Ilona 
Kamaraerdő - 

de Zákány Etelka Áhítat szerint 

F 
E 
B 
R 
U 
Á 
R 23 

du Énekcsoport/ Boda 
Gábriel 

 
Áhítat szerint 

de  Úrvacsora Miben hasonlítunk Jézusra? 2 
du Uri Erika Csoportbeszélgetés  
de Miben hasonlítunk egymásra? (Közössé-

günk a Lélek által.) 
9 

du 

Fábiánné B. Zsuzsa  

Áhítat szerint 
de  A vendégszeretetről el ne feledkezzetek! 16 

 du 
Bodáné Uri Ibolya 

Kamaraerdő - 
de Örüljünk együtt másokkal! 23 
du 

Balázs Enikő  
Áhítat szerint 

de Ádány Ferenc  Tegyünk jót másokkal! (Ézs 1,10-17) 

M 
Á 
R 
C 
I 
U 
S 

30 
du Énekcsoport/ Boda 

Gábriel 
 Áhítat szerint 

 
„Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el 
kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.” (Zsolt 40,11) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A karácsonyi rejtvények helyes megoldásait és a színe-
zéseket a lépcsőházi táblán láthatjátok. Akik jutalomban 
részesülnek: Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél, 
Gáspár és Sebestyén, Tarsoly Barnabás, Uri Benjámin 
és 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 23-ig dobjátok 
be a szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dol-
gozott, jutalmat kap. 

 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a janu-
ár-februári szülinaposokat! 

Ádány Zsófia (jan. 15.) 
Fábián Adél (jan. 17.) 
Veress Cippóra (jan. 23.) 
Fábián Gáspár (jan. 30.) 
Kiss Zoltán (febr. 8.) 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Kezdjétek az új évet ennek a kedves képnek a kiszínezésével. A kész rajzokat dobjátok be a dobozba! 

 
 

Kis- és nagy iskolások (7 év felett) 
Fejtsétek meg a találós kérdéseket, majd a kezdőbetűket összeolvasva megkapjátok a megfejtést. Ha elkészültetek, 
írjátok rá a neveteket, és dobjátok be a rejtvényt a szokásos dobozba! 

1. Lábra kötött bőrdarab 
úton, útfélen. 
Lábról levéve marad 
házban, szent helyen. 
(mi az?) ……………….. 

2. Rácsban él, nem rács mögött, 
szekercéje áldott, 
farag vele szekeret, 
ekeszarvat, jármot. 
(ki az?) ……………………. 

3. Pici kerek vagyonát 
szétszórja a földön, 
s figyeli a gabonát: 
nőjön, egyre nőjön. 
(ki az?) …………… 

4. Görbe, mint a kampó, 
éles, mint a penge, 
búzakalászoknak 
bánata, szerelme. 
(mi az?) …………… 

5. Kicsi bogyókból sajtolják, 
edényekbe töltik, 
főznek, világítanak vele, 
és a javát királyfőre öntik. 
(mi az?) ……………….. 

6. Messziről jött vándorok 
ajándékot hoztak, 
és egy kisbaba előtt 
sorra leborultak. 
(kik?) ……………………… 

 
Megfejtés: 

…………………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 
(utólag) 

januárban 
született 

testvéreinket! 

Máté Arnold (jan. 4.) 
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 igazak ösvénye, mint a hajnali világosság, minél tovább haladnak raj-
ta, annál jobban ragyog, egészen a déli verőfényig.” (Péld 4,18) 
 
Akkor jutunk előbbre, ha az Igazság megy előttünk, ahogy a pusztai ván-
dorlás alatt az Úr vezette és védte az Ő népét. Ha az Örökkévaló világossá-
gánál maradunk, akkor mindaz megvalósul, amit nekünk ígért. Hiszem, 
hogy közületek senki sem akarja eltakarni bűneit, inkább felszínre hozva 
úgy járni, mint a világosság fiai. Felkel a ti világosságotok akkor is, ha ir-
galmasságot gyakoroltok, helyreállít titeket az Úr. Ha segítségül hívjátok 
az Urat, Ő válaszol. A homály elmúlik és világosság támad. (Ézs 58) Az 
Örökkévaló vezet titeket szünet nélkül, ellátásában biztosak lehettek. Járja-
tok az igazak ösvényén, ahol életet találtok, mert ott buzog a kiapadhatatlan 
forrásvíz. Legyen életetek egy viruló kert, ahol látható a világosság gyü-
mölcse! 

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.) 
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.) 

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az 
Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit sem 
kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, 
hogy a ti örömetek teljes legyen.” (Jn 16:23,24) 
 

Az Úr Jézus ezt röviddel kereszthalála előtt mondta tanítványai-
nak. Feltámadása után elfoglalta helyét az Atya jobbján, minden 
hatalmasság és erő felett. Azóta imádkozhatunk e legkiválóbb 
névben. Ez a név minden név felett való. Az Egyház születésekor 
tisztában voltak ennek a névnek erejével. A hatóságok féltek et-
től a névtől, nem csoda, hogy megtiltották a tanítványoknak e 
név használatát. De hiába fenyegetőztek, az apostolok hirdették, 
hogy mindent az Úr Jézus nevében kell kérni, cselekedni és hálát 
adni. (Kol 3,17) 
Az Úr nyissa meg szemünket és szívünket, hogy megismerhes-
sük az apostoli tanításokat az Úr Jézus nevével kapcsolatban. Fe-
dezzétek fel ennek a névnek a gazdagságát, és gyakoroljátok, 
használjátok ennek a névnek az erejét, és meglátjátok, hogy ez a 
név győzelmeket hoz az ellenség támadásaival szemben! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekeknek 
bibliakör, tinédzsereknek Pa-
lacsintázó 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

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

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

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 

„De új eget és új földet várunk az ő 
ígérete szerint, a melyekben igaz-
ság lakozik.” (2Pt 3,13) 

Gyászhír 

Két testvérünktől is búcsúznunk 
kell. Molnár József testvért decem-
ber 24-én, életének 87. évében, Bú-
zás Lászlóné Ilonka nénit pedig ja-
nuár 24-én, életének 91.évében hív-
ta haza az Úr. Életükről megemlé-
kezést a következő lapszámban ol-
vashatnak a testvérek. 

 

 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 
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