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Augusztus 
 

Illat árad a kiskertekből, 
ízek, aromák sűrűsödnek, 
a Nyár boldog öregségében 
tartja oda arcát a ködnek… 
 

De mégis legszebbek az esték: 
rengeteg csillag a föld felett, 
egy-egy néha lefut közülük, 
és senki sem tudja, hova lett? 
 

Csak Az, Aki kezében tartja 
a Mindenséget – és életünket, 
s ott, ahová egyedül megyünk, 
Ő fogja majd a kezünket! 

Lukátsi Vilma 

 

 
 

Látni és láttatni… 
 
Július, augusztus. Az elmúlt hetekben hol szinte parázs-
lott a levegő, hol nagy viharok tördelték a fákat; voltak 
tikkasztó száraz napok és özönvízszerű eső, de volt-van 
bőséges aratás és gyümölcstől is roskadoznak az ágak 
sok helyen. Virágzanak a napraforgótáblák, a kukorica 
húsos levelei harsogóan zöldek. Legalábbis amerre én 
jártam, így láttam. 

Ám amikor a híreket hallgatom, olvasom, mintha 
egészen más lenne a helyzet: „A gabona jelentős részét 
megették a pockok, egerek, hörcsögök…”, „Ilyen-olyan 
fertőzés tizedelte a termést”, „A gyümölcsösökben 
helyrehozhatatlan kárt tettek a kártevők, a szárazság és 
a vihar…”  

Ezekből a mondatokból egy szinte teljesen lekopa-
szított vidék képe tükröződik. Elgondolkodtam ezen, 
mert ha nem is vagyok minden nap úton, de az átlagos-
nál talán többet járom az ország útjait. Miért van, hogy 
ami a hírekbe bekerül, az csaknem mindig valami fáj-
dalmas, veszteséges, valami idegtépő, kedélyromboló 
és stresszhelyzetet teremtő hír lehet? Talán csak azért, 
mert ezekre vagyunk vevők, mi, hallgatók, olvasók – 
szóval a hírfogyasztók?  

Mert ugyan kit érdekel egy olyan hír, hogy valakinél 
annyi cseresznye, meggy, sárga- vagy őszibarack ter-

mett, amivel nem is tudott mit kezdeni, s már szomszéd, 
rokon, barát, ismerős is kapott a gyümölcsből, de még 
mindig van a fán? S adta ingyen, szeretetből, semmit 
nem kérve érte – több ilyen ismerősöm is akad –, mert 
az áldás még nagyobb, ha sokan részesedünk belőle… 
Így legalább télen is sok család asztalán lesz gyümölcs, 
ha másként nem, hát házilag készített kompót, lekvár, 
vagy éppen a fagyasztóból elővett „friss” formájában. 

Vagy egy olyan hír sem izgalmas, hogy egy-egy 
gazda tönkremenetelét azzal akadályozták meg az or-
szág másik végén élő hittestvérei, hogy fölvásárolták a 
termést, amit a helyi viszonyok között nem lehetett vol-
na piaci értékén eladni? A vásárlók – becsületes úton – 
kiváló minőségű zöldséghez, gyümölcshöz jutottak, a 
gazdák pedig tisztességesen fizető vevőkört találtak. 
(most 2014 júliusában) Arról nem is beszélve, hogy jö-
vőre is lesz miért vetni, gyümölcsfát metszeni, szóval 
gazdálkodni…  

Pedig talán ezekre a hírekre kellene több energiát 
szánnunk, mert, míg ezek csak kézen-közön terjednek, 
addig nem tudják gerjeszteni azt a fajta életérzést, ami 
ahhoz kell, hogy egy kicsit másként éljünk, másként vi-
szonyuljunk a mindennapi élet dolgaihoz és főleg meg-
tanuljunk hálát adni.  
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A gabonánk nagy része már magtárakban, gyümöl-
cseink egészen extra minőségűek és még előttünk a be-
takarítás, szüret nagy része. De vajon számolunk-e az-
zal, hogy közben lelki-szellemi értelemben is vetünk és 
aratunk? Számolunk-e azzal, hogy „a szív teljességéből 
szól a száj”, s a szavak mögött teremtő erő lapulhat? 
Mert, aki mindenben a hibát, rosszat, veszteséget – szó-
val a felháborítót és zúgolódni valót – látja, hamar meg-
tapasztalhatja, hogy elillan az életéből minden, ami 
öröm, ami békességes, ami széppé teszi az életet. S ha 
még tovább is adja, akkor mind a maga, mind a környe-
zete életéből kiírtja a reménységet. 

Azon gondolkozom eközben, hogy ez a trend meny-
nyire meghatározó közöttünk, hívők között is? Meg 
azon, hogy vajon a mindennapi életünk dolgain átra-
gyog-e Krisztus arca – azaz személyisége – a 
kívülvalók számára is érthetően, hogy egyszer rólunk is 
azt mondhassák: Nézzétek, milyen kiegyensúlyozottak! 
Nézzétek, milyen kreatívak! Nézzétek, mennyire szere-
tik, segítik, óvják egymást! – még azzal is, hogy milyen 
szemüvegen keresztül látják és láttatják az élet apró-
cseprő dolgait… 

Kulcsár Tibor 
ügyintéző lelkipásztor 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

Sikeres Gyermekklubot tartottunk 
 

 
 

Már csak egy hét volt hátra az iskolai tanításból, már fel 
lehetett írni a táblára az Ó betűt a robbanásra kész 
VAKÁCIÓ-ból, és az időjárás is a nyarat idézte, amikor 
megrendeztük idei második Kerületi Gyermekklub-
alkalmunkat, június 1-jén, vasárnap délután. Talán e té-
nyezőknek köszönhetően is a megszokottnál többen jöt-
tek el a hátrányos helyzetű családok közül: a regisztrá-
lásnál 75 gyermeknek adtunk ajándék átvételére jogosí-
tó kártyát. Vendégeink és gyülekezetünk családjai szin-
te teljesen megtöltötték az imaházat. 

Rövid, de szeretetteljes köszöntést mondott Nagy 
Jánosné Zsuzsa, majd a fiatalok vették át a szót, akik 
Nagyné Kalán Éva vezetésével egy kedves éneket taní-
tottak/ismételtek el a gyermekseregnek. A „Tudod, van 
egy barátom, Jézus” kezdetű dal remekül átvezette a 
hallgatókat (éneklőket) a bábelőadáshoz, amely „A sze-
retetre vágyó sündisznócska” történetét dolgozta fel. A 
Palánta Misszió bábcsoportjának budai tagjai (Uri Eri-
ka, Boda Gábriel) báboztak helyi fiatalokkal kiegészül-
ve (Ádány Anna, Boda Péter, Uri Benjámin és ifj. Uri 
Imre). A szeretetre éhező, „szúrós” viselkedésű süni a 
darab végére boldogan öleli magához újdonsült barátait. 

Az előadást követően Soltész Attila a történet kap-
csán Jézusra, „a legjobb hű barátra” irányította a gyer-
mekek figyelmét. A Megváltó azzal bizonyította szere-

tetét, hogy életét adta a barátaiért a golgotai kereszten. 
Ő olyan barát, akire mindig lehet számítani, és aki min-
dig kész segíteni. 

Az ajándékozás során a gyermekek labdát és egy 
tábla csokit kaptak, valamint családonként egy tisztító-
szereket és kozmetikumokat tartalmazó csomagot ve-
hettek át a szülők (túlnyomórészt édesanyák). Ezzel 
párhuzamosan a szeretetvendégség is megkezdődött az 
udvaron: kalács és tea elfogyasztása közben lehetőség 
nyílt őszinte beszélgetésre. Sokan voltak azonban, akik 
inkább a turkálóra koncentráltak, kitartóan válogattak a 
second hand ruhadarabok között. 
 

 
 

A címben azt írtam: Sikeres Gyermekklubot tartot-
tunk. Nos, az igazi „siker” az lenne, ha a rendszeresen 
eljövő családokat két Gyermekklub-alkalom között is 
láthatnánk az imaházban. Tudomásunk van róla, hogy 
sokakban ott van az érdeklődés a Biblia iránt, a keresz-
tyén hit és életgyakorlat iránt. Imádkozzunk azért, hogy 
a megnövekedett elvárásoknak az Úr akarata szerint 
meg tudjunk felelni, és általunk is terjedhessen Isten 
országa! 

Kolozs Nagy János 
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Pünkösdi örömök 
 

Pünkösd ünnepén négyszeres öröme volt a 
gyülekezet testvériségének. A vasárnap dél-
előtti istentiszteleten nemcsak a Gyülekezet 
születését ünnepeltük, hanem együtt örültünk 
a bemerítkező fehérruhásokkal, miközben az 
énekkar záró alkalma is zajlott. Testvéreink 
szebbnél szebb énekekkel és a hozzájuk kap-
csolódó igeversekkel emelték az ünnep fé-
nyét. Emellett költeményt és bizonyságtételt 
is hallhattunk. Délelőttünket az udvaron meg-
tartott közösségi alkalommal zártuk. 

Az ünnep másnapján, hétfőn pedig további 
ízletes testi-lelki falatok vártak ránk a Szilfa-
tisztáson, a hagyományos gyülekezeti kirán-
duláson. Az Ige bátorító szavai mellé „ragasz-
tottunk” némi jókedvet, baráti beszélgetése-
ket, vidám sportprogramokat és az elmaradha-
tatlan bográcsgulyás forró falatjait is. 

Minden együttlétünkért Istené a dicsőség! 
 

 
 

 

 
 
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1) 
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Bibliaköri tanévzáró 
 
Június 22-én, a délelőtti istentiszteleten egy újabb kedves, de főleg tanulságos színdarabbal búcsúztatták az elmúlt 
tanévet a bibliakörös gyerekek és tanítóik. Köszönjük, nagy élmény volt! 
 

 
 

BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Gulyás Józsefné (Balázs Sára) 
(1930 – 2014) 

 
Édesanyánk 1930. október 23-án született Vásárosna-
ményban, református hívő szülők harmadik élő gyer-
mekeként. Bátyja újjászületése és példamutatása után 
Anyukánk is megtért 17 évesen, majd a Szamosban va-
ló bemerítkezésével ő is a Nagyvarsányi Baptista Gyü-

lekezet tagja lett. Legkedvesebb és legfontosabb elfog-
laltsága a Biblia olvasása volt. 

Nagyvarsányban ismerkedett meg Édesapánkkal, aki 
baptista teológusként járt ott a gyülekezetben, majd 
1951. augusztus 14-én házasságot is kötöttek. Még nem 
volt 21 éves, amikor nagy felelősséggel és az Úrnak va-
ló szolgálat vágyával került segítőtársként Anyukánk 
Soltvadkertre, ahol Apukánk már a Baptista Gyülekezet 
lelkipásztora volt. 

Mindhárman ott születtünk, Sarolta 1952-ben, József 
1953-ban, Judit 1956-ban. Egész életében mindennél 
fontosabb volt neki, hogy a gyermekei, majd az unokái, 
dédunokái is az Úré legyenek, nem vallásosak csupán, 
hanem újjászületett, élő hitű emberekké váljanak. Már 
születésünk előtt is imádkozott értünk. Egy gyülekezeti 
konkrét probléma kapcsán 1956-ban karácsony-
szilveszter között odaállt Anyukánk az Úr elé és azt 
mondta az Úrnak, hogy inkább most vigye el a gyerme-
keit, amíg kicsik, mert most a mennybe kerülnének, 
minthogy felnőtt korukban ne legyenek az Úré és a kár-
hozatba kerüljenek. Erre nagyon hamar, szilveszterkor 
az Úr válaszolt is, nyilvánosan a gyülekezett előtt az 
Ézsaiás 44,3-5. igével: „Mert vizet öntök a szomjúhozó-
ra és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm Lelkemet a te 
magodra és áldásomat a te csemetéidre. – És neveked-
nek mint fű között és mint a fűzfák vizek folyásinál. – Ez 
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azt mondja: én az Úré vagyok, amaz Jákób nevét emle-
geti és a másik önkezével írja: az Úré vagyok és híze-
legve Izráel nevét említi.” 

Bármilyen nehézségeket hozott az élet vihara a 
gyermekei életében, Anyukánk mindig emlékeztette az 
Urat, hogy mit ígért neki és élete utolsó percéig foggal-
körömmel ragaszkodott ennek a megvalósulásához. Az 
unokákat mindig emlékeztette, hogy ők a csemeték, az 
ígéret rájuk is vonatkozik. Mindig az Úr akaratát és ta-
nácsát kereste az élet konkrét dolgaiban, majd meghall-
va az Úr válaszát, hűséggel kitartott az ígéret beteljesü-
léséig, még ha hosszú éveket is kellett várni. Éjszakákat 
töltött imádkozva, harcolva, az igét olvasva, keresve az 
Úr tökéletes akaratát.  Szüleink az 5Mózes 6:20-21 ige 
szerint megosztották velünk azokat a csodákat, amiket 
ők az Úrral átéltek, így nevelve bennünket az Istenféle-
lemre. 

Anyukánk egész életét az Úr és az emberek szolgá-
latában töltötte. Lakásunk nyitva volt mindenki előtt, 
akár narkós (még a börtönben is látogatta őket), vagy 
hajléktalan volt, vagy a gyermekei nagy baráti köre, 
nagy szeretettel látta el őket, soha senkit nem utasított 
el, és többször is átéltük a bibliai ételszaporítás csodáját 
(pl. 12 személyre főzött és végül 32 ember lakott jól – 
mind fiatal felnőttek – úgy, hogy még a következő na-
pokban is kitartott az étel). 

Számára a lelki táplálék még fontosabb volt. Még 
aktív korában összegyűjtött majdnem 400 db kazettát 
(főleg prédikációsat) azzal a gondolattal, ha egyszer 
nem tudna gyülekezetbe járni, akkor se szenvedjen hi-
ányt lelki táplálék terén, amire végül szükség is lett. 
Amikor már nem tudta olvasni a Bibliát, órákat olvas-
tunk fel neki szinte naponta, amiből soha nem volt neki 
elég. 

Mindig az ő gondoskodó Mennyei Atyjában bízott, 
akkor is, amikor a férjét, Édesapánkat az Úr hazahívta a 
Mennyei Hazába, ahova Ő is nagyon vágyott és készült. 

Földi életének utolsó szakaszára az is jellemző volt, 
hogy valósággá váltak az ő életében is azok az igék, 
hogy „…őrizőket állítottam melléd…”, és 
„…angyalainak parancsolt felőled…”, valamint „… Az 
Úr angyala tábort jár az őt félők körül…”. Ezeket ő 
természetfeletti módon meg is látta, tapasztalta. 

2014. február 27-én délután otthon elaludt és feléb-
redés nélkül a kórházban március 3-án reggel fél 7-kor 
kapta a hazahívó szót, és angyalai vitték is az Úr Jézus-
hoz az örök hazába. 

2014. április 16-án Fábián Sándor lelkipásztor bú-
csúztatásával helyeztük Anyukánkat Apukánk mellé a 
Szent Gellért Urnatemetőben. 

Csak érdekességként írom, semmi jelentőséget nem 
tulajdonítva neki, Apukánkat 2000. március 3-án temet-
tük el, és Anyukánk 14 év múlva ugyanezen a napon 
ment utána a Mennyországba.  

Az egész életét az alábbi kis vers jellemzi, amelyet 
„hazaköltözése” után a Bibliájában találtunk. 
 

                      Isten tenyerén 
 

Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én. 
Bármi fáj nekem, mosolyog szemem. 
Száz jajszó között is bízom vakon, 
hitem fel nem adom. 
Rám törhet vadul ezer baj, veszély. 
Isten így szól: Ne félj! 
Miért is, mitől félhetnék én, az Isten tenyerén?! 
 

Gulyás Sarolta 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

„Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek” 
 
Május 29-én Kulcsár Tibor ügyintéző lelkipásztor és 
családja, valamint az ifjúságunk egy része 
evangélizációs alkalmon vett részt Sződön. Énekekkel, 
versekkel, bizonyságtételekkel szolgáltunk a helyi gyü-
lekezetnek, a vendégeknek, és nem utolsósorban Isten-
nek. 

Nagyon hálás vagyok, hogy én is részt vehettem 
ezen az alkalmon. Sok áldásban volt részem, és renge-
teg bátorítást kaptam bizonyságtételeken és az igehirde-
tésen keresztül. 

Már a legelején megragadta a figyelmemet az, ahogy 
Nagy Peti kezdte a bizonyságtételét. Bemutatkozott, és 
elmondta, hogy ezt nem azért tette, mert annyira fontos, 
hogy mindenki tudja, ki ő. Hanem azért, mert ő arccal 
és névvel vállalja azt, amiben, Akiben hisz. Nekem na-
gyon sokszor harcot jelent, hogy így vállaljam a hite-

met. Ez viszont nagy bátorítás volt számomra, és utána 
könnyebb is volt így bizonyságot tenni. 

Az igehirdetésben Márk 10,46-52 alapján a vak 
Bartimeus gyógyulásáról Kulcsár testvér beszélt. A 
prédikáció során eszembe jutott a történettel kapcsolat-
ban, amit az Úr Jézus Tamásnak mondott feltámadása 
után: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”. Biz-
tos vagyok benne, hogy Bartimeus a körülmények elle-
nére nagyon boldog volt. Hogy miért? Mert volt hite. Ő 
soha sem látta Jézust, sem pedig az Ő csodáit. Mégis, 
mikor ott járt, hangosan kiáltotta, hogy: „Dávid Fia, Jé-
zus, könyörülj rajtam!” – annak ellenére, hogy mások 
rászóltak és csitítgatták. Ő folytatta. Neki bőven elég 
volt az, amit másoktól hallott Jézusról. Elhitte, és ez a 
hit volt az, amely megtartotta. 
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A mélységből kiáltok fel Hozzád! 
 

A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram! 
Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, 

s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben! 
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, 
és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam! 

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, 
és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni! 

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, 
és alázatosan megadjam magam a léleknek! 

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, 
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek! 
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, 
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak! 
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam, 

s hirtelen megállni, ha utat hibáztam! 
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek, 
taníts bátor lenni, amikor nagyon félek! 

Engedd a világot megvetve szeretni,  
csak magadat ne hagyd soha elfeledni! 
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg, 

s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek, 
ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád, 
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! 

 

(ismeretlen szerző) 

Sokszor előfordul az életünk során, hogy hallunk 
dolgokat, mégsem akarjuk azt elhinni. Nem akarjuk el-
fogadni mindaddig, míg nem látjuk. Így viszont előfor-
dulhat, hogy Isten szól hozzánk, csak mi éppen nem 
akarjuk elhinni. Elsősorban magamat, de mindenki mást 

is bátorítok, hogy ha Isten szól hozzánk, legyünk ké-
szek arra, hogy meghalljuk Őt, és elfogadjuk azt, amit 
mond. Mert mint azt tudjuk: „BOLDOGOK, AKIK 
NEM LÁTNAK, MÉGIS HISZNEK!” 

Gulyásné Ladányi Tünde 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Pünkösdi bizonyságtétel 
 
Imádkozni nagyon jó érzés. Igaz, nagy 
koncentrációt igényel hosszabb ideig 
imádkozni, de Istennel beszélgetni maga a 
csoda. Nem is olyan könnyű számomra, 
gyakran vagyok kissé szétszórt, különösen 
a megtérésem elején volt nehéz saját sza-
vaimmal megszólítani Istent. Aztán ké-
sőbb belejöttem, és alig vártam az időt, 
hogy hosszabb ideig imádkozhassak az én 
atyámhoz. A hangos imával különösen 
nehezen birkóztam meg, sokáig izgultam, 
hogy gördülékenyen menjen, ne hebegjek-
habogjak, és a mondanivalóm érthető, és 
összefüggő legyen. Idővel már nem oko-
zott gondot, és ma már nem izgulok ezen, 
és annyira áldásosnak érzek egy-egy kö-
zös imát a családommal, vagy közösség-
ben egyaránt. 

Ráéreztem, hogy Istennek mindent el-
mondhatok. Vele mindent megbeszélhe-
tek. Tudom, ha válaszol, gyakran kapok 
igéket, biztatást vagy Lélek általi válaszo-
kat a szívemben. Boldog percek ezek. 
Vannak azonban az életemben olyan ese-
mények, történések, amikor ledermedek, 
megnémulok. Félelem vagy szorongás töl-
ti be a szívem. Van, hogy csak a lelkem 
képes kiáltani, vagy csak egy gyenge só-
haj képes elhagyni a számat: Istenem, se-
gíts! Más esetekben nem is tudom, mi 
lenne a helyes vagy Isten akaratával meg-
egyező kérés. Nem tudom, mi a helyes és az Úrnak tet-
sző kérés, és a legtöbb, amit ilyenkor ki tudok mondani: 
Legyen meg a te akaratod! 

Ezek mögött persze leggyakrabban lelki tusák áll-
nak, és mint említettem, van, hogy napokig csak a lel-
kem imádkozik. Bántott ez engem. Úgy éreztem valami 
baj lehet velem. Vagy ha Isten nemet mondott valamire, 
akkor volt bennem egy szorongás, hogy talán nem jól 
mondom, amit szeretnék. Isten azonban most is, mint 
mindig egy csodálatos igével ajándékozott meg. Felsza-
badított, és megszabadultam attól a félelemtől, ami 
bennem volt időnként. Ez az ige pedig a Róma 8,26: 
„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert 
még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. 

A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem 
önthető sóhajtozásokkal.” 

Hihetetlen ígéret! Maga a Szentlélek! Kijavít és Ő 
maga esedezik értem. Csodálatos biztatás és micsoda 
felszabadulás! Hálás vagyok az Úrnak, hogy felszabadí-
tott attól a szorongástól, hogy netán rosszul imádkoz-
nék. Végezetül van egy vers, amit szeretnék megosztani 
mindazokkal, akik olvassák, e sorokat – megtérésem 
idején tanultam meg. Sokat jelent a mai napig, ha nehe-
zen megy az imádkozás. Néha egy-egy sora eszembe 
jut, amikor nem is gondolok a versre. Sokat jelent és 
sokat segít. Szeretettel ajánlom mindenkinek! 

Sonkolyné Ági 
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A Tölgyes család élménybeszámolója 
 
Második denveri tanulmányutunkról június elején ér-
keztünk haza Magyarországra. Ezúttal rövidebb időre, 
mindössze hét hónapra mentünk, de eseményekben és 
tanításokban igen gazdag időszak volt ez is. 

Megérkezésünkkor – anélkül, hogy akkor még sej-
tettük volna – rögtön Isten útjának egyik rögéhez érkez-
tünk. Ugyanis a ház, amit előzetes írásos megegyezés 
szerint egy, a gyülekezetbe járó házaspártól béreltünk 
volna azonnali beköltözéssel, mégsem ürült meg, sőt, 
megtudtuk, hogy nem is fog. Komoly próba volt az új 
helyzet feldolgozása, különösen, mivel az otthontanítás 
miatt fontos nekünk a kiszámítható környezet. Nem ke-
vés időt és erőt vett igénybe, míg megfelelő szállást ta-
láltunk a következő hónapokra, azonban sok fontos lec-
ke volt erre az időszakra elkészítve nekünk, bár eleinte 
nehéz volt elfogadni Isten „mégis jó” rendezésének 
igazságát. De tudjuk, Atyánk most sem tévedett, ahogy 
soha nem teszi. Megerősödve és érettebben léptünk to-
vább decemberben: szállásunk mostantól egy fiatal há-
zaspár házában, velük közösen volt. Ez az időszak is 
sokat tanított a gyakorlati szeretetről, és, bár néhány éve 
ezt el sem tudtam volna képzelni, közös kis konyhában 
és nappaliban, kicsit a régi, kollégiumi évekre emlékez-
tető körülmények között, de nagyon békésen éltünk 
egymás mellett, sőt, szoros baráti és őszinte testvéri 
kapcsolat szövődött köztünk. 

 
              Gyülekezetünk új imaterme előtt 
Ősszel elkezdtük a gyülekezetünkben a 

Lelkigondozói-képzést, ami egyik célja volt ittlétünk-
nek. Nekem több éve erős vágyam, hogy bibliai 
lelkigondozást tanuljak. Sokat gondolkoztam és imád-
koztam, hogy elkezdjek-e egy hivatalos, diplomát adó 
képzést, ami itt elérhető. De végül – bár nem adva fel 
ezt a tervet – azt értettem meg, hogy ebben az életsza-
kaszban elsődleges missziói területem a családom – 
gyermekeim, akiket második éve otthon tanítok, és fér-
jem támogatása. Most nem lenne helyes másra túl nagy 
hangsúlyt fektetni. Ezért választottuk a gyülekezeti 
képzést. A leckéket kora reggel tanultam, ezek a csen-
des órák kincsek lettek a hideg téli hajnalokon. Mire a 
fiúkat ébreszteni kellett, már igéktől és Isten jelenlété-
vel megerősödve vághattam neki a közös munkának. 

 
A hegyekben 

Februárban aztán Urunk különös ajándékkal lepett 
meg: kiderült, hogy az IBCD (ez egy bibliai 
lelkigondozói misszió) hivatalos tananyagát végezzük, 
és így már csak néhány lecke és az átfogó dolgozat 
megírása hiányzik a pályázatomhoz... És én ezt nem is 
tudtam! Igen, jól döntöttem, mikor lemondtam a hivata-
los papírról, és most Ő elkészítette AJÁNDÉKBA! Vé-
gül március közepén a lelkészünk jóváhagyása után el-
küldhettem az anyagot. A házicsoportunk is izgatottan 
és sok imádsággal kísérte az eseményeket. És amikor az 
utolsó alkalomra indultunk barátainkhoz, egy levél várt: 
sikerült a vizsgám! Amikor már nem is számítottam rá, 
Isten megadta, így okleveles lelkigondozó lettem. Sze-
retném ezt minél többek segítésére használni, és, ha le-
het, folytatni a képzést a következő lépéssel. 

Tibor a gyülekezeti munka és tanulás mellett részben 
szakmáját gyakorolta önkéntes segítőként, részben üz-
letember testvérekkel dolgozott, ezzel is tanulva a ke-
resztény üzlet gyakorlatát és megismerve a helyi szab-
ványokat és jogszabályokat. 

 
 

Fiainkkal hetente egyszer jártunk egy keresztyén 
otthontanítóknak szervezett tanulóközösségbe, ahol 
életre szóló barátságot kötöttünk egy öt gyermekes csa-
láddal, és a gyerekek is jó közösségben, bibliai alapon 
felépített tananyagon növekedhettek 

Márciusban pedig elindultunk harmadik tanulmányi 
kirándulásunkra, ezúttal keletnek, és főleg nagyvárosok 
felé vettük utunkat. 
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Régi barátainkat tudtuk meglátogatni nyolc év után, 
különös volt a fiainkat újra együtt látni, ahogy a kis 3 
évesekből 11 körüli kiskamaszok lettek... Aztán Tibor 
édesanyja 70. születésnapját ünnepeltük együtt New 
Yorkban, Washington D.C.-ben és régi barátokkal 
Buffaloban. 

 
Tibor édesanyjával és testvérével 

A kirándulás egyik meghatározó élménye a wa-
shingtoni Holokauszt Múzeum volt, ami újra megerősí-
tette bennünk, hogy hívőként nem hunyhatunk szemet 
az igazságtalanságok felett. De felejthetetlen volt Chi-
cago és New York is. Chicagóban is régi, 12 éve nem 
látott barátainkkal találkozhattunk. Ezek a beszélgeté-

sek, imaközösségek gyöngyszemekként díszítették 
utunk fonalát.  

Istenünk minden részletre kiterjedő gondoskodását a 
legzsúfoltabb városokban is átélhettük fizikai és lelki 
értelemben is. Ő mindenhol ugyanaz: hatalmas, szerető, 
gondoskodó Isten. 

A Teremtés Múzeumban (Petersburg) tovább erősö-
dött hitünk és az elhívásunk arra, hogy Istenünket a hat 
napos teremtés csodájában is megvalljuk másoknak. 

A gyerekekkel az iskola és óvoda jól ment, bár ne-
héz útközben időt és erőt szakítani a könyvekre. De ezt 
is tanulni kell... A Lélekfrissítőben megjelent az egyik 
nehéz napunk krónikája és győzelme, aki érdeklődik az 
otthontanítás mindenkit formáló iskolája iránt, annak 
ajánlom szeretettel. 

Végül június 16-án sikeres vizsgát tettek fiaink az 
egész éves tananyagból, ami kimerítő, nagy kihívás volt 
mindannyiunknak. Így most a nyári pihenés, élmények 
és feladatok felé nézhetünk, és ebben is kérjük Isten se-
gítségét, áldását és bölcsességét. A táborokhoz, ahol 
szolgálunk, vagy ahol a gyerekek önállóan vesznek 
részt, a találkozásokhoz és a családi együttlétekhez is. 
Hisz tudjuk, Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk... 
 

Tölgyes-Busz Emese 
 

TANÍTÁS 
 

Az élő víz 
(első rész) 

 

„Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra 
vala.7Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda neki Jézus: Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek 
a városba, hogy ennivalót vegyenek.  Monda azért neki a samáriai asszony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tő-
lem, aki samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus és monda neki: 
Ha ismernéd az Isten ajándékát, és [hogy] ki az, aki ezt mondja neked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott vol-
na neked élő vizet.” (Jn 4,6-10) 
 

Ha az Újszövetség szerzőit szeretnénk kicsit jellemezni, 
akkor azt fogalmazhatnánk meg, hogy Lukács az Új-
szövetség kiemelkedő történetírója, aki Pál munkatár-
saként „egy orvos pontosságával” örökíti meg Jézus 
életének eseményeit és az apostolok cselekedeteit. Pál 
talán az Újszövetség „nagy teológusa”, aki képzett fari-
zeusként összefoglalja a keresztyén tanításelméletét 
(dogmatika) és gyakorlatát (etika). János apostolt pedig 
talán úgy jellemezhetnénk, hogy ő az Újszövetség „lé-
lektani szakembere”, aki hosszú, összefüggő és drámai 
párbeszédek formájában meséli el az evangéliumi törté-
neteket. János első levelében, az emberi viselkedés szel-
lemi hátterét tárja fel, a Jelenések könyvében pedig Jé-
zus visszajelzéseit közvetíti a gyülekezetek felé. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy János apostol által a Szentlélek 
azokat a mozzanatokat hangsúlyozza, amelyeknek során 
az emberi lélek lépésről lépésre követi vagy elutasítja a 
Szentlélek vezetését. 

A 4. fejezet első verseiben arról olvashatunk, hogy 
„Jézus mozgalmát” kezdik veszélyesnek látni a jeruzsá-
lemi vezetők, mert egyre többen csatlakoznak a mozga-
lomhoz. Ezért Jézusnak el kell hagynia Jeruzsálemet, ha 
nem akarja kiélezni az ellentétet, és tanítványaival útra 
kel a déli Júdeából, Samárián keresztül az északi Gali-
lea felé, hogy betöltse tanítói küldetését a nép között. 

Samária jelentőségét az adja, hogy erre a területre a 
fogságba hurcolt izraelita népesség helyébe, még az 
asszírok költöztettek telepeseket, ők lettek a maradék 
izraelitákkal keveredve a szamaritánusok. Ez tehát az 
ellenség által megszállt terület volt, amely Izrael bál-
ványimádására és Istenre emlékeztette a zsidó közössé-
get. Erre a pogány területre hithű farizeus nem is tette 
be a lábát. Jézus mégis ezt az utat választotta.  

A többnapos gyaloglás során, a tanítványok valószí-
nűleg a hajnali órákban indulhattak útnak és a déli hő-
ségben érkezhettek a Jákób forrásához (kb. 80 km Jeru-
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zsálemtől), amely gyakorlatilag inkább kút volt, mint 
forrás és ma 30 m mély. A Károli szövegben szereplő 
„elfáradva” (6. vers- κεκοπιακως) kifejezést nyugodtan 
fordíthatnánk „kimerülve”- ként és ez talán jobban visz-
szaadja a szöveg jelentését, amely arra utal, hogy Jézus 
a fizikai erejének a végére érve a kimerültség állapotá-
ban ülhetett le a kút mellett. 

A látható tények alapján úgy összegezhetjük Jézus 
helyzetét, hogy a világ megváltójának menekülnie kel-
lett annak a népnek a vezetői elől, akikhez Isten küldte. 
Kimerülten megérkezik a kánikulai hőségben egy olyan 
forráshoz, amelyből nem tudja felhúzni a vizet. Az őt 
kísérő tanítványok pedig elmentek élelmet szerezni, 
hogy legyen egyáltalán valamit enniük.  

Ha belegondolunk Jézus helyzetébe, talán ilyenkor 
szokott az ember elbizonytalanodni. Biztos, hogy jó 
úton járok? Biztos, hogy ez Isten akarata? Ha Isten kül-
dött ide, akkor miért engedi meg, hogy szenvedjek, mi-
ért nem segít? Ha Isten megengedi, hogy ilyen nyomo-
rult helyzetbe kerüljek, akkor nem is szeret? Ha nem 
szeret, akkor nem is fog segíteni? Ha nem segít, akkor 
pedig értelmetlen minden erőfeszítés. 

Ha figyelmesen végigolvassuk a negyedik fejezetet, 
akkor Jézus viselkedésén mégsem a depresszió vagy a 
szétesés jelei mutatkoznak. Ő igazán nem azt érdemelte 
volna, hogy menekülés közben egy „világvégi” porfé-
szekben étlen és szomjan szenvedjen egy kút szélén. 
Feltehetjük tehát a kérdést, hogy hogyan élte meg Jézus 
ezt a kritikus élethelyzetet? Minden bizonnyal nem 
egyedül küszködött, hanem imádságban mindent el-
mondott az Atyának, a fáradtságot és a szomjúságot, 
ami gyötörte. 

A következő vers pedig így folytatódik: „Jöve egy 
samáriabeli asszony vizet meríteni;”. János apostol nem 
múlt idővel, hanem jelen idővel fejezi ki az asszony ér-
kezését (ερχεται).A szöveget magyarul így adhatnánk 
vissza: „amikor Jézus fáradtan leült a déli órákban 
[éppen akkor] jön egy asszony vizet meríteni”. Az asz-
szony megjelenése egyáltalán nem volt természetes, hi-
szen a vízhordás fáradságos munkáját nem a legna-
gyobb melegben végezték az asszonyok. Az asszony 
megjelenése Jézus szemszögéből nézve tehát nem sze-
rencsés véletlen, hanem az Atya gondviselő szereteté-
nek a jele, imameghallgatás. Jézus tehát az Atya akara-
tát ismerhette fel az asszony érkezésében. Nem puszta 
emberi segélykérésről van szó, hanem Isten akaratának 
a követéséről, beteljesítéséről (32. vers).  Jézus tehát Is-
ten vezetését követve szólítja meg az asszonyt: „Adj in-
nom”. 

Az asszonynak egyből feltűnik, hogy Jézus nem a 
világ megszokott rendje szerint viselkedik: „Hogyan 
kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem?” (9. vers). Való-
színű, hogy az asszony nem önszántából jött a déli hő-
ségben vizet meríteni, talán kigúnyolt és kiközösített 
volt, vagy más körülmény kényszerítette. Amint a kút-

hoz közeledett, minden bizonnyal észrevette, hogy a 
kútnál ott van az ellenséges zsidó nép egyik képviselő-
je. Ilyen találkozások előtt szokott az ember gyomra 
görcsbe rándulni és ilyenkor szokott az ember vissza-
fordulni, megfutamodni. Az asszony nem vonul vissza, 
hanem vállalja a kockázatot és odamegy a kúthoz, ahol 
látja az ellenséget. Itt egy újabb fordulóponthoz ér a tör-
ténet, ugyanis az ellenség egyszer csak segítséget kér, 
vagyis a támadás helyett segélykérésre kerül sor. Az 
asszony ezen a ponton el is utasíthatta volna Jézus kéré-
sét, majd később elújságolhatta volna a városban, hogy 
pórul járt egy zsidó a kútnál, vagy akár szó nélkül adha-
tott volna Jézusnak inni, majd távozik a kúttól és min-
den marad változatlan. Az asszony ezzel szemben oda-
fordul Jézushoz, talán indulatosan, talán gúnyosan, 
vagy egyszerűen kíváncsi és végére akar járni a dolog-
nak és visszakérdez: „hogyan kérhetsz segítséget tőlem, 
az ellenségedtől zsidó létedre?” Az üzenet teljesen vi-
lágos egy zsidó farizeusnak és egy samáriai asszonynak 
hogyan lehet köze egymáshoz. Jézus átlépte az általá-
nosan elfogadott szabályokat, aki így viselkedik, annak 
számolnia kell a következményekkel. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy az asszony nézőpontjából Jézus nem tar-
totta be az együttélési normákat, ha úgy tetszik Jézus 
nem normálisan viselkedett. Az asszony a tapasztalatai 
alapján ellenségként azonosította azt a Jézust, akit Isten 
azért küldött, hogy megmentse őt. 

Jézus azonban nem sértődik meg, hanem elmondja 
az asszonynak, hogy az emberek által kialakított renden 
kívül van egy másik rend is a világban, az Atya rendje. 
Ezt fogalmazza meg Jézus ezekkel a szavakkal: „Ha 
ismernéd az Isten ajándékát, te kérted volna őt, és adott 
volna neked élő vizet.” Jézus nem az emberek rendjéhez 
igazodik, hanem az Isten rendjéhez. Az Atya rendje pe-
dig itt azt jelentette, hogy nemcsak az asszony volt Isten 
ajándéka Jézus számára, hanem Jézus is Isten ajándéka 
volta az asszony számára. Az Isten rendjéhez alkalmaz-
kodó ember, elsősorban Istennel kerül függőségi vi-
szonyba és lehetőséget kap arra, hogy az emberi tapasz-
talatokon túl, más szempontokat is figyelembe vegyen. 
Az Isten ajándékait figyelmen kívül hagyó ember, csak 
az emberi tapasztalatok alapján tud tájékozódni a világ-
ban. Az Isten nélküli gondolkodás pedig szükségszerű-
en függőséget okoz, nevezzük azt akár előítéletnek vagy 
akár tudományos ténynek.  

Az Istenbe vetett hit és az ebből fakadó engedelmes-
ség adhat teret az „új tapasztalatoknak”, ugyanis az asz-
szony a Jézussal folytatott beszélgetés során teljesen új 
színben látta meg az ellenségét, önmagát, a lakókörnye-
zetét, és elsősorban Istent. 

„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok 
neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a 
víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kút-
feje lesz ő benne.” (Jn 4,14) 

Soltész Attila 
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TALLÓZÓ 
 

A pletyka 
 

Egyszer egy pletykás asszony megtért. Elment lelkipásztorához és az Úr előtt 
megvallotta a bűneit. 

– Hogyan tehetném jóvá, amit elkövettem? Mit tegyek? Adjon tanácsot! 
– Fogjon egy kispárnát, bontsa fel és minden ember ajtaja elé, akit megplety-

kált, tegyen egy tollat! – tanácsolta a pásztor. 
Az asszony furcsállta a tanácsot nagyon, de mivel bűnbánata igazi volt, meg-

tette. Ment vissza nagy örömmel: 
– Kitettem a tollakat! 
– Most menjen el mindenhová és szedje össze őket! - mondta a pásztor. 
Az asszony nagyra nyitotta a szemét a csodálkozástól, de nem szólt semmit. Elindult, hogy összeszedje a tolla-

kat... Másnap szomorúan jött vissza: 
– Lelkész úr! Egyetlen tollat sem találtam! Elfújta a szél... 
– Látja, kedvesem, ilyen a pletyka is! Kimondja az ember, de azután már visszavenni nem tudja! Kérjen bocsá-

natot a gyülekezet előtt is és többé ne hordjon híreket! 
Az asszony megfogadta ezt a tanácsot is és az Úr áldott gyermeke lett. Az elvesztett bizalmat is visszakapta egy 

idő után a testvérektől, mert nyelvét csak bátorításra használta azután. 
Szerző: ismeretlen, 

Forrás: keresztenyszepsegportal.hu 

 

„Én már a tudatosságnak egy magasabb szintjén vagyok.” 
 
Ha majd te is azon a szinten leszel a tudatosságban, 
meg az önismeretben. Majd ha te is átéled, megtudod. 
Ha majd olyan okos és ügyes leszel, mint én. Ha majd 
eléred ezt a szintet, de tudod mit, azt gondolom, hogy te 
soha nem fogod elérni ezt a szintet, 
mert ezt csak én érhetem el, mert én 
vagyok csak ennyire tudatos. A szere-
tet meg az önismeret mélységeinek a 
megismerése. Én már annyira tudatos 
vagyok, hogy engem nem is érint 
meg, hogy mások mit mondanak, és 
mivel tudom a teljes és tökéletes 
igazságot, nincs is szükségem mások 
véleményére. 

Elolvastam egy könyvet, ami sok 
érdekes dolgot elmondott, de összes-
ségében rengeteg csúsztatás, egyolda-
lúság és valótlanság volt benne. Pél-
dául az elitizmus. Az elitizmus az, 
amikor én úgy írok vagy beszélek va-
lamiről, jelen esetben a keresztény hitről, mint amiben 
el lehet érni egy legmagasabb szintet, és erről a „leg-
magasabb” szintről (ki)oktatni lehet az alsóbb szinteken 
lévőket. Rendben, a megértésnek szintjei vannak. Van a 
világon fejlődéslélektan. Az ember élete halad valaho-
vá, ha akarja, ha nem. Fejlődik a személyiségünk, vagy 
megakad a fejlődésben, ami szintén fejlődés, csak rossz 
irányba, ha szeretjük a pszichológiát, ha nem szeretjük. 

Tudományos tények, amelyeket józan paraszti ésszel is 
be lehet látni. De ez nem azonos azzal a manapság oly 
divatos „én már a tudatosságnak egy magasabb szintjén 
vagyok” szöveggel. 

Szóval egy kicsit erről akartam írni, 
hogy azt tapasztalom, hogy azok, akik 
üres pszichologizmusokat meg látszólag 
rettenetesen mély lelkiséget közvetíte-
nek, és úgy beszélnek veled, mint egy 
guru, általában épp az ellenkezőjét élik 
meg belül. Ez az egész épp, hogy a tu-
datosság ellenkezője, az a szörnyű és 
betonba öntött illúzió, hogy befejezett 
vagyok. Ha már fejlődéslélektan, akkor 
mondhatjuk nyugodtan azt, hogy a ser-
dülő kort megelőző, részben annak az 
első részében jellemző viszonyulás: 
nem akarok tudomást venni a valóság 
összetettségéről, és nem akarom átélni a 
bizonytalanságot, ezért nem akarom el-

hinni, hogy ÉN IS ugyanolyan ember vagyok, mint bár-
ki más, mondjuk a szüleim. Én már befejezett vagyok. 
Hála Isten nagyszerű lélek-programozásának, a fiatalok 
jobbára kilépnek ebből a „befejezett vagyok” hozzáál-
lásból, és elkezdenek tudomást venni arról, hogy kép-
zelt befejezettségük épp hogy a kezdet előtti lét. 

Az igazán bölcs emberek, akik elég önismerettel és 
elég tapasztalattal rendelkeznek a világról, elég sokat 
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tanultak már, épp arról ismerhetők meg, hogy nem 
(ki)oktatnak, hanem kérdeznek. Saját magukat is bátran 
megkérdőjelezik. Nem félnek saját tévedhetőségüktől, 
sőt ennek is teljesen tudatában vannak. A kereszténység 
összefüggésében a „teljes tudatosság” abban áll, hogy 
teljesen tudatában vagyok annak, hogy bűnös vagyok, 
és emiatt képes vagyok arra, hogy magamnak azt ha-
zudjam, hogy nem vagyok bűnös. A teljes tudatosság 
keresztyénként azt jelenti, hogy bűnösségem és meg-
csalhatóságom ellenére Isten mégis elfogad engem 
minden tökéletlenségem ellenére is igaznak. A tökéletes 
megismerésről azt mondja a Biblia, hogy az majd „ak-
kor lesz”, de addig csupán tükör által homályosan lá-

tunk. Pál apostol itt az enigmatikosz szót használja, 
amiben felismerhető ugyan az arcom, nagy-vonalakban 
láthatom magamat, de ez nem tiszta kép, homályos és 
elmosódott, a kontúrok nem tiszták. Majd „akkor” lá-
tunk színről színre. 

Istenem, segíts, hogy bátran vállaljam a bűnösségem 
tényével együtt járó bizonytalanságot. Köszönöm, hogy 
kegyelmed által az lehetek, akinek lennem kell terveid 
szerint. 

Szikszai Szabolcs 
Forrás: ujragondolo.hu 

 

 
 

Néha minden egy mosolyon múlik 
 
Egyszer egy pap New York Bowery nevű részén járt, 
ahol sok a hajléktalan. Három barátjával épp a komp fe-
lé igyekezett. Útközben láttak egy rongyokba öltözött 
embert a járdán ülni. Nagyon piszkos volt, és szemmel 
láthatóan depressziós. Amikor a tekintete összetalálko-
zott a papéval, intett neki, hogy menjen oda hozzá. 

A pap meghatottan elindult felé. A barátai azonban 
gyorsan rászóltak: ,,Csak nem 
mész oda ahhoz a csavargó-
hoz?!” A pap elengedte a füle 
mellett barátai figyelmeztetését, 
és odalépett a hajléktalanhoz. 
Pár szót váltott vele. Aztán rá-
mosolygott és indult a komp-
hoz. Amint a beszállásra vára-
koztak, a hajléktalan futva oda-
jött hozzá, és zokogott, mint egy 
gyerek. Előhúzott egy fegyvert, 
és azt mondta: 

– Atyám, ma reggel, mielőtt találkoztunk, arra ké-
szültem, hogy befordulok egy sikátorba, és szétloccsan-
tom a fejemet. Amikor ön felbukkant, intettem és ön 
odajött. Válaszolt a hívásomra és a könyörgésemre. Az-
tán úgy beszélt velem, ahogy azzal beszélnek, akit sze-
retnek, de nem ez tartott vissza attól, amit terveztem. 
Távozóban a szemembe nézett, és rám mosolygott. Hét 
év óta ez volt az első jele az emberi szeretetnek, ami fe-

lém irányult, és el akartam mondani, hogy a mosolya 
visszaadta ma az életemet. 

Aztán beszélgettek még egy kicsit kettesben, a pap 
megtudta, hogy ez az ember valamikor orvos volt a 
John Hopkins Kórházban. A pap megáldotta, majd foly-
tatta útját. 

Később a pap elment a kór-
házba, és kérdezősködött a férfi 
felől. Különböző orvosoknak és 
nővéreknek említette meg az il-
lető nevét, és azt mondták, hogy 
tényleg orvos volt itt, de valami 
probléma miatt távozott. Senki 
sem tudta megmondani, hogy 
hol tudná megtalálni. 

Három évvel később csörög 
a telefon, és egy kellemes hang 
üdvözli a papot. 

– Halló, itt Dr. Lawson. Emlékszik még rám? A ki-
kötőben találkoztunk. Ismét itt vagyok a kórházban. 
Csak azt akartam mondani, hogy milyen sok múlik egy 
mosolyon. 

Néha minden egy mosolyon múlik! ☺ 
 

Szerző: ismeretlen 
Forrás: keresztenyszepsegportal.hu 

 
 

 Boldog születésnapot, gyerekek! 
 

Szeretettel köszöntjük a júliusi születésnaposokat! 
 

Egyed-Kiss András (júl. 20.), Zsigovics Dorina (júl. 21.),

Ádány Máté (júl. 29.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel köszöntjük 
júliusban született 

testvéreinket! 

„Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes 
megértése által töltsön be titeket mindenféle 
szellemi bölcsességgel és belátással. Kérjük, 
hogy az életetek méltó legyen az Úrhoz, jó cse-
lekedettel gyümölcsöt teremve egyre mélyebben 
ismerjétek meg Istent!” (Kol 1,9-10) 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Bódi Lászlóné (júl. 22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 
Magyar Bernadett (júl. 23.) 
Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 

Simon Dávid (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Gulyásné Ladányi Tünde 
(júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
Kalla Balázs (júl. 30.) 
Kosztán Sándorné (júl. 31.) 

A Bibliában számos példát találunk arra, hogyan valósítja meg Isten az Ő akaratát embereken keresztül. Embereket 
keres ma is. Ha titeket talál alkalmasnak, vegyétek kitüntetésnek! Az Úr képes véghezvinni akaratát bennünk és ál-
talunk. Az Ő akarata érintheti csak személyes életünket, és kiterjedhet egy tágabb körre, és így változások jönnek 
létre. Isten akaratának keresése közben bölcsességhez juttok, és türelmesen fogjátok kivárni az alkalmas időt. Amit 
az Ige mond, teljesen egyetértve vele, saját életetekre is mondjátok ki! Az Úr Jézus saját családjába fogadja azokat, 
akik az Atya akaratát cselekszik. Legyen tietek is ez az ígéret! 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 
Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 

„Örökkévaló szövetséget kötök velük, amely szerint soha többé nem for-
dulok el tőlük, és jól bánok velük. Sőt istenfélelmet ültetek szívükbe, hogy 
többé ne pártoljanak el tőlem. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhe-
tem velük.” (Jer 32,40-41/a) 
 
Rengeteg bátorítást, vigasztalást kapunk Atyánktól, ahogy tapasztaljuk, 
hogyan gondol ránk, emberekre. Már elveszett állapotunkban ránk nézett, 
és megígérte, hogy kihoz minket a halálból. Elveszi gyalázatunkat, és 
örömmel hozza ki az Ő szabadságába választottait. Az Atya jó kedvének 
esztendeje elérkezett Jézus Krisztus által, aki azért jött, hogy kihirdesse 
ezt a kegyelmi időt. Közénk jött az Ő szeretetével, kegyelmével, és kife-
jezte örömét azok iránt, akik befogadták Őt. Későbbi követőinek is örül, 
így nektek is. Áldásaival halmoz el. Jó tudni, hogy erős és megtartó Iste-
nünk van. Halljátok meg az Úr énekét, ahogy örömét fejezi ki irántatok. 
(Sof 3,17) Ha az Úr tud örülni nektek, legyen nektek is örömötök az Úr-
ban! 

Lukács Edit 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

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

− Csütörtök: 
18,30 óra: Bibliaóra 

− Péntek: 
18 óra: Ifjúsági alkalom 

Minden hónap 2. vasárnapján dél-
előtt Közösségi Vasárnap: kávé, 

tea, sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetés. 
Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 
 

Betegeink 
Bányai Jozefa 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 

Kiss Gyula 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
„Olyan lesz Jákób maradéka a többi 
nép között, mint az Úrtól jövő har-
mat, mint a fűre hulló zápor, mert 
nem emberben reménykedik, nem 
emberekben bízik.” (Mik 5,6) 
 

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János  Korrektor: Ádány Szilvia 
Fotó: Kalla Balázs, Zsigovics Géza 
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