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A lélek él 
 

A lélek él, 
Testvéreim, 
És hitet nem cserél. 
 

A lélek él: betűben, színben, fában, 
Hullámos hangban és merev márványban, 
Száz változáson át- 
Amíg meg nem tagadja önmagát. 
A lélek él, és munkál csendesen, 
Kis szigeten, vagy roppant tengeren, 
De amit alkot: nem szól a világnak, 
Csak egy kis körnek, csak egy kis nyájnak. 
 

A lélek él, 
Testvéreim, 
És hitet nem cserél. 
 

Reményik Sándor 

boltvezető iskolát és Bútor Áruházat nyitottam Miskol-
con. Itt dolgoztunk mindketten a bolt bezárásáig. 

2012 év végén költöztünk Budapestre lakhatási tá-
mogatással, amihez sürgősen munkát kellett találni. Így 
helyezkedtem el egy könyváruházban mint vagyonőr és 
eladó. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra? 

Ari: Még a bölcsődében dolgoztam, amikor egy mun-
kahelyi baleset következtében a sebészeten kötöttem ki. 
A rendelő ajtajánál vártam, hogy behívjanak és kezeljék 
a sérülésemet. Ekkor egy srác (Csaba) bicegve hozzám 
lépett, és megkérdezte: „Nem tudod, hol van a II. rende-
lő?” Persze rögtön láttam, hogy ismerkedni próbál, és 
mosolyogva közöltem vele, hogy itt áll az ajtajában. 
Egyszerre hívtak be bennünket, és a kezelés alatt csak 
egy felfüggesztett lepedő választott el minket egymás-
tól. Később kiderült, mindketten érdeklődve hallgattuk 
a másik balesetének történetét. Megtudtuk egymás ne-
vét, lakcímét. Amikor végez-
tünk, Csaba elkísért a busz-
megállóig, mert hazautaztam 
Barcikára. Hat hónappal ké-
sőbb megint összehozott ben-
nünket a „sors”. Ezután már 
elválaszthatatlanok voltunk 
egymástól. Sokat beszélget-
tünk, közös programokat 
szerveztünk és éltük a szerel-
mesek boldog napjait. 1976-
ban összeházasodtunk. Ma 
már tudjuk, hogy Isten ke-
gyelme volt, hogy találkoz-
tunk. 

Csaba: Én egy házibulin el-
szenvedett bokaficam ered-
ményeként kerültem a sebé-
szetre. Mikor megláttam Arit 
az ajtóban várakozni, rögtön 
éreztem, hogy erősebben ver a 
szívem. Nagyon szerettem 
volna megismerni és azon tör-
tem a fejem, milyen szöveggel 
kéne odalépni hozzá. Hát si-
került a legbanálisabbat kiválasztanom. Nagyon égő 
volt, arról nem is beszélve, hogy láttam Ari arcán, ezzel 
a kérdéssel nem én vagyok „álmai hercege”. Ő viszont 
egyre jobban beleégett a szívembe. Hat hónappal ké-
sőbb sikerült kivívnom a „hercegi” státuszt. Három év-
vel házasságkötésünk után megszületett Adrienn nevű 
kislányunk. Csodás pár év következett, de a „világban.” 
aminek meglett a következménye. 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 

Ari: Házasságunk hetedik évében eldöntöttük, hogy el-
válunk. A világi élet kísértését és házasságot tönkretevő 

negatív hatásait megéltük. Úgy döntöttünk, nincs értel-
me az együttélésnek. Én Csabát hibáztattam a házasság 
megromlásáért, ő engem. Beadtuk a válópert, és én ha-
zaköltöztem a négy éves kislányunkkal, Kazincbarciká-
ra a szüleimhez. 

Akkoriban, közös megegyezés esetén, két tárgyalá-
son kellett a feleknek részt vennie a válás kimondásá-
hoz. A békítő tárgyalásra elmentünk, de nem jutottunk 
semmire. Továbbra is egymást okoltuk a szakadásért. 
Nővéremék, látván nehéz helyzetemet elhívtak maguk-
hoz Budapestre, ahol a terveim között szerepelt, hogy új 
életet kezdek. El is jöttek értem Barcikára, hogy elvisz-
nek, de útba kellett ejtenünk miskolci lakásunkat egy 
pár holmiért. Olyan időpontot választottunk, amikor 
tudtuk, Csaba dolgozik és nincs otthon, azért hogy elke-
rüljük a kellemetlen találkozást. 

Legnagyobb meglepetésünkre a lépcsőházban össze-
futottunk. Elmondása szerint annyira megfájdult a dere-

ka a munkahelyén, hogy haza 
kellett jönnie. Fent a lakásban 
arról beszélt, hogy előző este 
szüleinél átadta életét Isten-
nek és megtért, szeretne újat 
kezdeni Istennel és velünk. 
Ekkor nekem eszembe jutott, 
amit anyósom olyan sokat 
mondogatott, hogy apósom 
akkor lett igazán jó ember, 
mikor megtért. Arra gondol-
tam, ha ez valóban így van, 
talán a mi házasságunknak is 
van jövője, és próbaidőt kér-
tem tőle. 

Közben megtudtam, hogy 
a bírósági idézést a postán 
dolgozó gyülekezeti testvér-
től vettem át, aki látásból is-
mert. Anyósomék innen érte-
sültek, hogy válni akarunk, és 
ettől kezdve a gyülekezet 
rendszeresen imádkozott a 
házasságunk megmaradásá-
ért. Ezek, úgy éreztem, nem 

lehetnek véletlenek, és egyre inkább Isten létezésére 
irányították a figyelmem. A házasságunk is javulni kez-
dett, és én kíváncsi lettem arra az Istenre, aki mindezt 
véghezvitte. Elkezdtem járni a gyülekezetbe, ahová már 
Csaba járt. Szimpatikus volt nekem, hogy nem pap hir-
dette az igét, mert azok apukám által oly hitelét vesztet-
tek voltak a számomra. Sógornőmtől, aki szintén a gyü-
lekezetbe járt, kaptam egy traktátust. A munkahelye-
men ezt olvasgattam, amikor a gyerekek aludtak, és ek-
kor dőlt el bennem, hogy átadom a szívem Istennek. 

Csaba: Amikor Ari és Adrienn Barcikára költöztek, 
egyedül maradtam. Egy héten keresztül próbáltam ke-
resni az okokat. Eleinte mindenért Arit tettem felelőssé, 
de ahogy teltek a napok, egyre több dolog jött elém, 



M A N N A   2015. május–június 

 5

amiben én voltam a hibás. Hét nap múlva már csak ma-
gamat tudtam hibáztatni. Istennek valami különös ke-
gyelme volt, hogy felnyitotta szememet, és meg tudtam 
látni a saját bűneimet. Összetörtem, mert láttam, hogy a 
bűneim következtében hullik szét a családom. Nem ta-
láltam megoldást a lelkiismeretem vádjaira. Elviselhe-
tetlen volt az egész, főleg azért, mert nem volt lehetőség 
visszafordítani az időt és helyrehozni az elrontottakat. 

A tízedik emeleten laktunk. Emlékszem este volt, 
kétségbeesve ültem a sötét szobában, és hol az erkélyaj-
tóra néztem, hol arra gondoltam, elmegyek a szüleim-
hez. Végül a szüleimet választottam. 

Amikor felmentem hozzájuk, mindent elmondtam, 
amit megláttam azon a héten. Szomorúan hallgattak vé-
gig, édesanyám sírt, édesapám pedig csak annyit mon-
dott, nem tud mást tenni, csak hívni, hogy együtt borul-
junk le Isten elé. Imádkozzunk, és vigyem a bűneimet 
Krisztus vére alá, hívjam Őt be az életembe, mert csak 
Ő adhat megoldást, és békességet. Megtettük. Nem em-
lékszem mit mondtam imádságomban, de arra emlék-
szem, hogy amikor a térdeinkről felálltunk, valami ért-
hetetlen módon olyan megnyugvást, békességet érez-
tem, mint amikor valaki egy óriási tehertől szabadul 
meg. Hazamentem és átaludtam az éjszaka hátra lévő 
részét. 

Reggel dolgozni mentem, békesség volt a szívem-
ben, annak ellenére, hogy továbbra sem láttam a meg-
oldást. Belevetettem magam az aznapi teendőkbe, de 
napközben olyan mértékben fájdult meg a derekam, 
hogy fájdalmaimat látva, haza küldött a főnököm. Ek-
kor találkoztam Ariékkal a lépcsőházban. 

Miután mindketten visszaköltöztek, még sokáig nem 
közeledtünk egymáshoz. Én járni kezdtem a gyüleke-
zetbe, és megpróbáltam hagyni, hogy Isten átformálja 
életemet, életünket. Ari pedig figyelt, figyelte, hogyan 
változtat meg Isten dolgokat, és ahogy teltek a hónapok 
látta, hogy ez nem csak egy pillanatnyi fellángolás, ez 
valami sokkal több. Őt is érdekelni kezdte, mi lehet ez, 
ami ilyen hatalmas dolgokat képes véghezvinni. Innen-
től együtt jártunk mind hárman a gyülekezetbe, és ké-
sőbb Ari is átadta életét Istennek. 

Miután az akkori gyülekezeti házban nem volt be-
merítő medence, így csak később merítkeztünk be a 
Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet új épületének 
bemerítő medencéjében. Emlékezetes pillanat volt bi-
zonyságot tenni arról, hogy Krisztussal meghaltunk és 
feltámadtunk egy új életre. 

– Milyen volt a gyülekezet ahová bekerültetek? Ho-
gyan éreztétek ott magatokat? Milyen szolgálatba 
kapcsolódtatok be, miután a gyülekezet tagjai lette-
tek? 

Csaba: Számomra nem volt ismeretlen a gyülekezet, 
mert gyermekkoromban gyakran elvittek különböző al-
kalmakra. Idejártak szüleim és már a nővérem is. Bá-
tyám pár évvel utánam döntött az Úr mellett és Ő is tag-
ja lett a közösségnek. 

Emlékszem mikor felnőtt fejjel először beléptem az 
ajtón, a testvérek felragyogó szemét láttam meg. Mint 
később kiderült, szüleimen és nővéremen kívül, éveken 
keresztül rendszeresen imádkoztak a testvérek is értünk. 
Ez az alapja ma annak a belső késztetésnek, hogy soha 
ne adjuk fel az imádságot, még ha oly reménytelennek 
látszik is az imameghallgatás. 

Amikor a gyülekezetbe kezdtünk járni, bőven volt 
szolgálati lehetőség, ugyanis az eredeti gyülekezeti há-
zat kinőtte a közösség és egy új, nagyobb épületet kel-
lett építeni. Amikor Ari is elkezdett járni, én az építke-
zésen segítettem, Ari pedig mikor tudott, segített az asz-
szonyoknak. 

Mikor már szépen felépült az új gyülekezeti ház és 
azzal már nem volt teendő, a fiataloknak szerveztem 
sportot. Több mint 15 éven keresztül minden héten volt 
egy nap este, amikor egy tornateremben összejöttek 
azok, akik focizni akartak. Voltak köztük 50 évesek és 
10 évesek is. 

Emlékszem, amikor először bejelentettem a férfi-
órán, hogy milyen igény lépett fel a fiatalok részéről, és 
szívesen felvállalom ennek a felelősségét, az idősebb 
testvérek erősen megkérdőjelezték a sport iránti vágy 
jogosságát a gyülekezetben. (Ne felejtsük el, 30 évvel 
ezelőtti időben jártunk) Mindig áhítattal kezdtük és há-
laadással fejeztük be a játékot. Később, a focira eljöttek 
fiataljaink ismerősei, szomszédaik, iskolatársaik és ők 
is részt vettek az áhítaton is, no persze a játékban is, 
Ekkor ismerték fel és el idős testvéreink, hogy milyen 
hasznos volt beindítani ezt a programot, és örömmel 
támogattak ebben a szolgálatban éveken keresztül. 
Részt vettünk az autós testvérek szolgálatában is, ami 
azt jelentette, hogy olyanokat szállítottunk, akik vala-
miért nem tudtak tömegközlekedéssel eljönni gyüleke-
zetbe. Ari, amikor lehetősége volt, a különleges alkal-
makon segített: házasságkötés, konferencia, kismamák-
nak ebédhordás, vagy amikor szeretetvendégséget szer-
veztek az asszonyok és elkelt a segítő kéz. 

Ehhez kapcsolódik egy jó kis történet: Az első alka-
lommal, amikor a ház épült, az építkezésen dolgozók 
kérték, hogy gulyás legyen az ebéd és megbíztak egy 
ügyes háziasszonyt, hogy készítse el az ételt. Megtör-
tént az előkészítés, az udvaron felállítottunk egy nagy 
üstöt és elkezdődött a főzés. Először csak egy valaki 
volt az üstnél és rakta bele a belevalót, majd egyre töb-
ben jöttek és véleményezték, miszerint még ez kellene 
bele, meg még az is javítaná az ízét. A végén már lega-
lább tízen készítették. Életünkben nem ettünk olyan 
rossz gulyást, mint akkor. Tanulságos volt, azután min-
dig csak egy valaki lett megbízva, aki ízesítette a fazék 
tartalmát. Az egész gyülekezet egy nagy család volt, 
annak minden bajával, nyűgével, de a lényeg, hogy a 
szeretetével, és az egymással való törődéssel is. 

A legfontosabb szolgálatunk azonban az egymásért, 
testvéreinkért és a tudomásunkra jutó imatémákért való 
imádság volt. Ez kifogyhatatlan szolgálati terület. 
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doskodni rólunk ebben a helyzetben is. Ismerős és is-
meretlen embereket küldött segíteni. Megtanított ben-
nünket elfogadni mások szeretetét. Rengeteg dolgot ta-
nultunk ezalatt a három év alatt. Az egyik fontos meg-
tapasztalás az volt, hogy nem elválasztott egymástól ez 
a helyzet, hanem még jobban ragaszkodunk egymáshoz 
Arival, és hálásak vagyunk, hogy nem egyedül kell 
megélni ezt a helyzetet. A legnagyobb tanulság az volt, 
hogy minden földi dolog mulandó és egy pillanat alatt 
elveszhet, Isten szeretete azonban soha nem veszik el, 
nem miattunk, hanem Krisztusért. 

Jöhetnek a hívő ember életébe is megpróbáltatások, 
szörnyű események, mélységek, viharok, ha ezekre né-
zünk, elmerülünk, de ha Krisztusra tekintünk Ő képes 
átvezetni bennünket ezek felett a nehézségek felett. 

– Hogyan vezetett titeket Isten ide, a budai gyüleke-
zetbe? Hogyan sikerült a beilleszkedés? Megtaláltá-
tok-e a szolgálati helyeteket? 

Ari: Amikor Budapestre költöztünk, kerestük azt a lehe-
tőséget, ahol szellemileg épülhetünk, és reménységünk 
szerint építhetünk. Több gyülekezetben jártunk. Végül 
lányunk javaslatára kerestük fel a Budai Baptista Gyü-
lekezetet. Több alkalommal vettünk részt az itteni isten-
tiszteleten és elmondhatjuk, hogy mindig kaptunk üze-
netet és bíztatást hitünk erősítésére. Itt találtuk meg azt 
a szeretetet, igei tanítást, ami legközelebb állt a Miskol-
ci Testvérgyülekezetben hallottakhoz és tapasztaltak-
hoz. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy itt lehetünk és hálá-
sak vagyunk a testvéreknek, hogy befogadtak minket. 
Még folyamatban van a beilleszkedésünk, hisz alapvető 
problémákkal küzdünk, mint például a gyülekezeti ta-
gok megismerése. Kicsit nehézkesebben megy, miután 
nem tudunk minden alkalmon itt lenni. Sajnos jelen 
helyzetünknél fogva még nem tudunk szolgálati helyről 
beszélni, de bízom benne, hogy ha valamire alkalmas-
nak fognak látni a testvérek, akkor megtaláljuk helyün-
ket a szolgálatban is. 

– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 

Ari: Efézusi levél 2:8-9 versek: „Mert kegyelemből tar-
tattatok meg hit által: és ez nem tőletek van: Isten aján-
déka ez: Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérked-
jék.” Ezek a versek mindent elmondanak, nagyon ille-
nek mai helyzetünkre. Csak kegyelemből tartattunk 
meg Krisztusért. Az, hogy „nem cselekedetekből” pedig 
biztosít arról, hogy nem tudjuk elrontani. 

Csaba: Lukács 18,10-14 versek: „Két ember méne fel a 
templomba imádkozni.” Azért kedvesek ezek igék, mert 
az elmúlt évek folyamán mind a két embert felismertem 
magamban. 

Megtérésem után, amikor elmentem a gyülekezetbe, 
erről a történetről szolgált a gyülekezetünk vezetője. 
Akkor felismertem magam a vámszedőben. Hálás vol-

tam, hogy van kihez kiáltanom: „Isten, légy irgalmas 
nékem, bűnösnek!” Majd az évek múltával a farizeus-
hoz kezdtem hasonlítani. Isten a bukásunkban ezt is 
megmutatta, és belátásra bírt, hiszem, hogy újra a vám-
szedő alázatával tudok Isten előtt leborulni. 

Közös kedves énekünk: Jézusom Néked átadom cí-
mű ének: 
Jézusom, Néked átadom, Nálad elhagyom, a kezedbe 
teszem Álmaim, terveim, távlatom, 
S fontos mondatom Rád bízom teljesen. Bűneim és 
gondom, bánatom. 
Mindet Rád hagyom, a kezedbe teszem. Nálad készen 
áll és terved rám talál. 
Nem kételkedem és felszabadul életem,  
Jézusom, Néked átadom, Nálad elhagyom, a kezedbe 
teszem. 

Ari: Amikor szorongtam, mindig ezt a dalt kezdtem 
énekelni. Mire a végére értem, megnyugodtam. 

– Milyen terveitek, küzdelmeitek vannak most, amit 
megoszthattok a gyülekezettel? 

Csaba: Tervünk jelen helyzetünkben nem nagyon van. 
Szeretnénk mindent Isten kezébe tenni, mert látjuk, 
hogy emberileg nincs megoldás a jövőnkre nézve. 
Ugyanakkor, ha visszatekintünk, látjuk azt a rengeteg 
emlékoszlopot, amit akkor állítottunk, amikor Isten ke-
gyelmét megtapasztaltuk életünkben. Ezek az oszlopok 
emlékeztetnek arra, hogy olyan Istenünk van, akinek 
bármi lehetséges. Ő alkotott, és Ő fog bennünket végig-
vezetni az életen, miközben felkészít minket az öröklét-
re. Az Ő szeretetét nem lehet kétségbe vonni azok után, 
hogy úgy szeretett, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. Krisztus halálával és feltámadásával 
nem a halált, hanem az életet adta nekünk. Nem ígérte 
sehol, hogy sima és zökkenőmentes életünk lesz, de azt 
megígérte, hogy velünk lesz. Kérjük, imádkozzatok ér-
tünk, hogy minden körülmények közt kitartsunk abban 
a kicsiny hitben, amink van. Mert tudjuk, hogy megéri! 
„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert mine-
kutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a 
mit az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jk 1,12) 

– Köszönöm őszinte válaszaitokat, és én is egy ige-
verssel kívánom, hogy további életetekben is teljes 
szívvel figyeljetek az Úrra! 

„Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké 
az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a 
milyenek vagyunk mi is ti irántatok; Hogy erősekké te-
gye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi 
Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus 
Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.” (1Thessz 
3:12-13) 

Ádány Judit

 
 



M

 

 

 

 

 

A N N AA  

Kép

 

pes beszám

(IMA)H

moló húsv

8

HÁZUNK T

véti és any

TÁJÁN

yák napi ünnepein

2015

nkről 

 

. május–jún

 

nius 



M

 

 
A 
vo
let
 
 

M
el
ifj
vi
 
N
vo
ne
ne
 
ha
vo
ví
M
 
Eb
vo
s e
fo
 
Pá
la
el
a 
 

 

 

 

A N N A

régi, szép 
olt, akkor tö
tett. 

Május hónak
lső napjának
júságunk – 
idám kiránd

Nem paripa, 
olt, aminek 
em ökörsze
em is Ali re

anem a MÁ
onatfülke ár
íg kedvünk

Megérkezénk

bédünk, bár
olt, de azért
ettől felüdü

ociztunk a n

áran, kiknek
abdát rúgni 
lindultak, k
turistaútna

A  

időkben – 
öbb napra 

k legelején, 
k reggelén, 
 szokás szer
dulásra mén

 nem szelíd
 hátán jövén

ekér tetején, 
epszőnyegén

ÁV pompás 
rnyas ölén, 

knek legtetej
k dél idején

r elég szeré
t mi megevé
ülvén, 
napnak hevé

k nem nagy
 pálya kövé
erekedvén  

ak jelén. 

A

 

JU

ahogy az ö
is elment k

 
rént – 
n. 

d mén 
nk, 
  
n,  

sínén,  
  
jén. 

n. 

ény  
énk,  

én. 

y erény  
én,  
 

 

 

 

 

 
 

A képek eze

UBILEUM

öregek szok
kirándulni 

Sűrű erdő c
ösvényen, d
menvén, m
végre egy n
 
ott egy kiss
lefelé vitt m
Majd pedig
táborhelyün
 
megfáradva
összegyűlt 
áhítatra epe
Elmélkedén
 
Majd Anikó
gondolkodt
s ahogy ez 
csokoládé v
 
Mivelhogy 
vacsorának
S ágyba búj
csapatunk l

en a bizonyo

9

M UTÁN 

kták mond
az ifjúság.

csendes mél
de nem med

menvén, men
nagy csúcsr

sé megpihen
már az ösvén
g lent, a völg
nk tágas ter

a csata végé
 ott minden
ekedvén.  
nk néhány i

ó sok kérdé
tunk, fejünk
ilyenkor tör

várt a végén

 ez nem vol
k ejténk szer
jva, nemök 
lehunyta sz

os 1986-os k

ÉS ELŐT

dani – máju
. Az alábbi 

lyén  
dvéén,  
ndegélvén,  
a érvén,  

nvén,  
ny. 
gy ölén,  
rén, 

én, 
n egyén  

igén. 

ésén  
k törvén, 
rvény,  
n. 

lt elég,  
rét. 
 szerént,  

zemét. 

kiránduláso

TT

us elsején, 
vers az 19

 

Másnap r
mosakod
majd, mi
levénk,  
menénk, 
 
Ima után
mélabús 
Ezek után
kirándulá
 
vetélkedé
meccsein
magunka
mértük e
 
Leírva áll
győzelmü
Sátoralján
Pennám j
 

Varg

 

on készültek

2015

vagy ha ho
986-os kirán

reggel, kelv
dni menénk
időn már tis

 s reggelink

n zengtünk e
 és vidám z
n esett ismé
ás, játék is m

énk frissen,
nket mind m
at ily jól ére
e kedves est

ll, ahogy tör
ünknek fén
nak új helyé
jegyezte le,

ga Gábor – Á

k. 

. május–jún

osszú hétvé
nduláson sz

ve fürgén,  
 elébb,  
szták 

k megevénk

egy-két  
enét.  
ét  
még,  

, üdén, 
megnyervén
ezvén,  
tét.  

rtént,  
nyes estjén,  
én.  
 nem én! 

Ádány Sándo
1986

nius 

ége 
zü-

k.  

n, 

 

or 
6. 



M

 

 
Áp
sze
 
„Ó
Gy
ell
he
Ke
ko
da
ne
 

 
 

 

A N N A

prilis 22-én ü
eállítással. Fo

Ó, Urunk, m
yermekek é
lenséget és 
elyeztél, mi
evéssel tette
otásain, min
arait, a teng
eved az egés

A  

ünnepeltük a
ogadják szer

mi Urunk! M
és csecsemő
 a bosszúál
icsoda a ha
ed őt kiseb
ndent a láb
ger halait, a
sz földön!”

 

a Föld napját
retettel a testv

Mily felség
ők szája ált
llót. Ha láto
alandó - mo
bbé Istenné
ba alá vetett
amelyek a 
” (8. zsoltár)

 

T

t, amelynek k
vérek! 

ges a te nev
tal is építed
om az eget,
ondom -, h
l, dicsőségg
tél: a juhok
tenger ösvé
) 

 

10

TALLÓZÓ

kapcsán Iste

ved az egés
d hatalmad
, kezed alk

hogy törőds
gel és méltó

kat és marh
ényein járn

Ó

en teremtő m

z földön, a
dat ellenfele

otását, a ho
sz vele, és 
ósággal kor

hákat mind,
nak. Ó, UR

munkájára em

az égen is m
eiddel szem
oldat és a cs
az emberfi
ronáztad m
, még a mez

Runk, mi Ur

2015

mlékezünk az

megmutatta
mben, hogy
sillagokat, 
ia, hogy go

meg. Úrrá te
zei vadakat

Urunk! Mily

. május–jún

z alábbi képö

ad fenséged
y elnémítsd
amelyeket 

ondod van 
etted kezed 
t is, az ég m

y felséges a

nius 

ösz-

det! 
d az 
 rá-
rá? 
 al-

ma-
a te 

 



M

 

 

 
An
ra,
km
a h
ho

nem
a m

páv

lett
ben
res
gy
ho
mu

bó
aki
lálk
de 
látt

Ör
lye
lálk

sem

kap
gy

fel

sze
he-

asz

vár

két

me

A N N A

ndrás még eg
 mielőtt a v

m/h a kitábláz
hónapban, m
gy valakit en

Amikor a 
m teljesen az

mellette alig 

Megállt. A 
val a kezében

József? Józ
t! András pr
n. Ez rosszab
sztyén rendő
orshajtó em
sszú, fáraszt
unkahelyről. 

Szinte kiug
l, és ment a 
ivel minden 
kozik a gy

eddig még
ta egyenruhá

– Hát, sz
rülök, hogy 
en érdekes, 
kozunk! 

– Szervusz
mmi mosoly

– Hú, de sz
pta el a fele
erekeihez. 

– Igen, úgy
lhúzta a szem

Jó jel! 

– Nagyon h
em kissé túll
-he! 

András lefe
zfalton. 

– Az asszon
r haza. Érted

– Tudom, m
tes hírnévre t

Ajjaj, nem j

– Mennyit m

– 115-öt. V

– Várj egy
egnéztem az 

A  

gy hosszú pil
villogó rend
zott 90 helye

mint oly sok
nnyiszer lem

kocsi lelass
z út szélére; 
fél méterre e

rendőr kiszá
n előre jött. 

zsef, a gyüle
róbált minél
bb, mint a k
őr épp egy

mbert fogott 
tó és zaklato

grott az autó-
rendőr felé,
vasárnap ta-

yülekezetben,
g soha nem
ában. 

zia, József!
látlak! Mi-

hogy itt ta-

z, András –
. 

zigorúnak lát
barátját, aki 

y tűnik: elka
möldökét. 

húzós és hos
léptem a limi

elé sandítva a

ny finom va
d, mire gondo

mire gondols
tettél szert a 

jól áll a dolo

mértél? 

olnál szíves 

y kicsit. Am
órát, és épp 

 

Jó
llantást vetet
dőrautó előtt
ett. Ez már a

kszor máskor
meszelnek? 

ított, Andrá
hadd izguljo

elhúzó autók 

állt a kocsijá

ekezetből? M
l jobban elsü

közelgő bünte
y saját gyül

meg. Egy 
ott nap után 

-
, 
-
, 

m 

! 
-
-

– 

tszik a Bizto
siet haza a 

apta. – Józse

sszú napom 
itet, de csak 

arrébb rúgott

acsorát készí
olok? 

sz. És azt is t
körzetünkbe

g, itt az ideje

visszaülni az

mint meglátta
csak súrolta 

ózsef
tt a kilométe
t lelassított: 
a negyedik e
r is. Hogy l

s lehúzódott
on csak a ren
miatt. 

ából, és egy m

Még csak ez 
üllyedni az 
etés maga. A
lekezetéből 
embert, aki 
sietett hazaf

os úr, éppen 
feleségéhez 

ef kissé zava

volt ma. Az
most az egy

t egy kavics

ített, már nag

tudom, hogy
en az őrsön.

e taktikát vál

z autóba? 

alak, én azo
a 100-at. 

11

f és A
erórá-

120 
ebben 
lehet, 

tt, de 
ndőr, 

map-

 kel-
ülés-

A ke-
való 
egy 

felé a 

most 
és a 

artan 

zt hi-
yszer, 

ot az 

gyon 

y már 

ltani. 

onnal 

A
gátó

–

A
csap
telt e
kerő
hogy

M
az tu
még

E
lako
egy 
tire 
befé

„
éves
Pénz
volt
mind
kell 
prób
szer
van,
értem
Józs

A
meg
távo
perc
Úrho
aztá
feles

N
 

Andrá
A hazugság k
ól” jött. 

– Légy szíves

András zavar
pta az ajtót. B
egy perc, ket

őhöz, de vég
y József ír a 

Miért nem k
uti, hogy 1-2

g a környékér

Eltelt még 2-
on. András k

félbehajtott 
lehajtotta az 

érjen. 

„Kedves And
sen elütött e
zbírság, 3 h
; mehetett 
d a hármat. 
a mennyors

báltam megb
r gondoltam,
, de újra és ú
m, és hajts 
sef” 

András hátra
gfordul, és el
olba, amíg a 
cig, aztán bei
oz bűnbocsá
n otthon per
ségét és gyer

Ne kockáztas

ás 
kegyesnek, c

s, András, ülj

rtan bemászo
Bambán bám
ttő. Lassan, k
ül nem teker
mappán. 

érte ez a jog
2 hónapig ne
re sem vasárn

3 hosszú per
kinézett balr
papírdarabb
ablakot, épp

n
g
b

v
A
p
p
Á
m
d
v

drás! Egyszer
egy autó. Ki
ónap a fogh
haza magáh
Nekem csak
zágig, amíg 

bocsátani ann
 hogy meg 

újra meg kell 
óvatosan: n

anézett, és 
lindul visszaf
kocsi eltűnt.
indította a m
ánatért esede
rcekig szoro
rekeit. 

ss! Esélyt se 

Forrás

2015

célravezetőne

lj be a kocsib

ott a kocsija
mult előre a m
kelletlenül n
rte le az abla

gsimat? Bár
em ülök enne
rnap. 

rc, majd egy
ra, József vo

bal. A bűnös 
p csak annyir

– Köszi! 
nagyon tud
gúnyt az arc
ban. 

József sz
vissza a 
András csak 
pillantóban. F
pírt: Na, né
Álljunk csak
mi? Tréfa? N
dula, az bizt
vasni kezdett

er volt egy ki
italálhatod: e
házban, és a
hoz szorítan
k egy volt, é
újra megláth

nnak az emb
is tettem. L

l tennem. Mo
nekem egy k

látta, ahogy
afelé az úton.
. Szétesve ül

motort, elindu
ezve hajtott 
ongassa mag

adj rá! 

s: mindenegyb

. május–jún

ek tűnt, és „m

ba. 

a ajtaján, és 
műszerfalra. 
nyúlt az ablak
akot, mert lá

mi történjék
ek az embern

kopogás az 
olt az, kezéb
mintegy 3 c
ra, hogy a pa

- András n
dta leplezni 
án és a hang

zó nélkül m
rendőrautóh
nézte a viss

Felemelte a 
ézzük, menn
k meg. Ez m
Nem büntető
tos. András 
t.  

islányom, ak
egy gyorshaj
az illető szab
ni a kislány
és most várn
hatom. Ezers
bernek, és ez
Lehet, hogy 
ost is. Imádk
kisfiam mara

y a rendőra
. Csak bámu
lt a kocsiban
ult, és lassan

hazafelé, ho
gához meglep

benblog/faceb

nius 

ma-

be-
El-

kte-
átta, 

k is, 
nek 

ab-
ben 

cen-
apír 

nem 
a 

gjá-

ment 
hoz, 
sza-
pa-

nyi. 
meg 
őcé-

ol-

kit 6 
ajtó. 
bad 

yait, 
nom 
szer 
zer-
így 

kozz 
adt. 

autó 
ult a 
n 20 
, az 
ogy 
pett 

book 



M

 

 

Eg
tyé
egy
„pr
jain

ban
val
egy
ma

csa
kás
sek
egé
ték

nap
het
lé 
per
kez
egy
ho
bem
csu
Kin

elé

kif
val
ges

oly

zen
öre
A 
ny
fog
ma
ket
szü
 
„E
az
ma
tu
 

A N N A

gy írországi t
én ember vol
y alkalomma
rédikációt” t
n felhívások

– Jövő hétf
n vagyok tal
lamennyi al
yenlíteni. A 
agával. 

Attól kezd
ak erről bes
sok egymás 
k azt mondt
ész. Voltak, 
k, az uraság m

Amikor elj
p, mégis szá
tett látni, am

tartott. A
rcnyi pontos
zik a kocsi
yütt kiszáll
gy egy szó
megy az ir
ukja maga m
nt izgatott be

– Mégis len

– Talán csa
éje adósságai

Eltelik egy 
fizetetlen szá
laki a szoms
s választ kap

– Én nem v
yan nagy szü

És így telik
nkettő van, e
egember bal 
két öreg sza
itják ki az aj
gadtatásban 
ajd pedig kéz
t a birtokos 
ülnek elhagy

Eltörölte a
zt az útbó
asságoka
k.” (Kol 2

A  

tehetős nagy
lt, a birtokain
al igen ered
tartott. Birtok

kat függesztet

főn délelőtt t
álható. Ebbe
lkalmazottam
számlákat te

dve naphoss
zélnek a mu
között. Egy

ták: ámítás 
akik úgy v

megzavarodo

jött a kijel
ámos ember 

mint az iroda 
A földbirtok
ssággal meg
iján, titkáráv
l, és anélk
ót veszteget
rodába, és b
mögött az ajt
eszélgetés ke

nne a dologba

ak azt akarj
inkat, és azut

teljes óra, d
ámláit felmu
szédjának, ho
pja: 

vagyok annyi
ükségem rá. P

k a drága id
egy idős háza

kezében eg
aván fogja a 
tót, és belépn
van részük

zhez kapják 
aláírásával. 

yni az irodát, 

a követelé
ól, odasze
at, nyilván
:14-15) 

 

Kifiz
ybirtokos, aki
n foglalkozta

deti és mély 
kának legfor
tt ki, a követ

tíztől tizenke
en az időpont
m kifizetetle
ermészetesen

szat 
un-
ye-
az 

vél-
ott. 

lölt 
le-
fe-

kos 
gér-
val 

kül, 
tne, 
be-
tót. 
ezdődik:  

an valami?  

a, hogy nyíl
tán megaláz 

de senki sem 
utassa. Amik
ogy próbálja

ira eladósodv
Próbáld meg 

ő. Végül, am
aspár érkezik
ész köteg sz
földbirtokos
nek az irodá

k. A számlá
a teljes össz
Hálától túlá
amikor azt m

ésével min
egezve a k
nosan meg

zetet
i hűséges ke
atott embere
benyomást k

rgalmasabb p
tkező szöveg

ettőig az irod
tban kész vag
en számláját
n mindenki h

ltan kiterege
bennünket?

ment be, ho
kor azt tanác
a meg, azt a 

va, mint te; n
inkább te! 

mikor már fé
k karonfogva
zámlát szoron
t. Kissé félé
ba. Ott szíve
ákat összea
egről szóló c

áradó szívve
mondja a titk

nket terhe
keresztfár
gszégyen

12

tlen 
eresz-
eknek 
keltő 
pont-

ggel: 

dám-
gyok 
t ki-

hozza 

essük 

ogy a 
csolja 
mér-

nincs 

fél ti-
a. Az 
ngat. 

énken 
es fo-
adják, 
csek-

el ké-
kár:  

–
amíg

E
jene
ban 

–
azt k
zess

Í

nen 

–
két ö

–
tok. 
nem

É
ahho
vissz
hogy
hoz,
nak.
egye
És ü
ket, 
a na
vasz

 

elő adósle
ra. Lefegy
ítette őke

szám
– Ne menje
g az óra tizen

Erre azt felel
ek és meghal
szigorúan ne

– Maguk a sz
kell tenniük,
sem. 

gy telnek az

kifizetetlen s

– Nem fogja
öregét? 

– Most már k
Kifizettem 

m hittetek nek

És felhaszná
oz hasonlítja
zautasítják. 
y minden bű
, Istennek me
. Jézus Krisz
edül tudja és
ünnepélyes k
ne legyenek

agylelkű aján
zálló időt kih

evelet, am
yverezte a
et, és Kris

mlák 
enek még, m
nkettőt üt, és

ik, hogy kint
lják, igaz-e a
emet mond, é

zavamon fog
, ha azt akarj

z értékes per
má
sem
cse
ba
idő
lép

záp
de

cse
ké

ko
ko
ők

számlákat ny

 a számlánk

késő. Bősége
volna a ti 

kem. 

lva az alkal
a, ahogyan 
Mégpedig 

űnüket megb
egfeszített és
ztushoz, az Ú
 akarja is bű

komolyságga
k ostobák, és 
nlatát, és ne m
használni. 

Forr

ely minke
a fejedelem
sztusban 

2015

maradjanak 
s bezárjuk az

t sokan várjá
az ajánlat. A
és azt mondj

gtak, a többie
rják, hogy ad

rcek. A töm
ár nyugtalan
m meri len
et, hogy bel

a. Végre, tize
ős házaspár 
p ki. 

– Megtarto
áporoznak a 
enfelől.  

– Igen, néz
ekk, annyi

észpénzt adot

Nemsokára
os és titkára 
ocsihoz sietn
ket a tömeg,
yújtanak felé

kat éppúgy k

esen volt idő
számlátokat

lmat, a déle
az emberek 
Istennek az

bocsátja, ha 
s feltámadott
Úrhoz és Ü

űneinkért me
al figyelmez
ne becsüljék
mulasszák e

rás:http://www

et vádolt, 
mségeket
diadalma

. május–jún

itt mindadd
z irodát! 

ák, hogy kim
A birtokos az

a: 

eknek ott kin
dósságukat k

meg az ajtó e
n, de egyik

nyomni a ki
lépjen az iro
enkét órakor
sugárzó arc

otta a szavát
kérdések m

zzétek csak, i
it ér, min
tt volna! 

a kilép a bir
a házból, é

nek. Körülfo
, és minden
éjük.  

kifizetni, min

őtök és alkalm
is, ti azonb

lőtt esemény
Isten ajánla

zt az ajánla
Jézus Kriszt
t Fiához ford
dvözítőhöz, 
gfizetni az á

zteti az embe
k le Istennek 
el, a gyorsan 

w.erted.net/ira

eltávolíto
 és a hat

askodott r

nius 

dig, 

men-
zon-

nt is 
kifi-

előtt 
kük 
lin-

odá-
r az 
ccal 

t? – 
min-

itt a 
ntha 

rto-
és a 
ogja 
nün-

nt a 

ma-
ban 

yeit 
atát 
atát, 
tus-
dul-
aki 

árat. 
ere-
ezt 
to-

asok 

otta 
tal-
raj-



M

 

 

 
H
lá
h
sz
h
a
eg
h
 
H
s 
h
h
s 
v
eg
h
 
É
k
m
h
m
b
s 
Ő
 
A
a
M
k
H
a
m
h
 

 

A N N A

Nem 

Ha különös
látszanak I
ha gondok ö
zívem legd

ha borúsan 
a nap, mely
gyben békü

hogy Isten s

Ha tervei ig
 irgalma kú

ha a támasz
ha nincs erő
 tekintetem

vaksötét, kö
gy szikrács

hogy Isten s

És ha szíve
kérdéseknek
mert elkezd
hogy Isten 
minden elfá
békén kezéb
 elsuttogha
Ő nem ejt h

Azért csend
a földi múló
Majd a fény
kezdesz: M
Ha a legdrá
a legsötéteb
menekülj a 
hogy Isten s

A  

 ejt hib

snek, rejtel
Isten útjai,
ösvényébe 

drágább vág
 búcsúzni k

y csak gyöt
külhetek meg
 sosem ejt h

gen magasa
kútja mély n
zok mind i
ő, nincs tür
m sehol célt

könnyes éjen
ska hit val
 sosem ejt h

em megoldh
k betege let
d kételkedn
 útja szeret
áradt sóvár
be tehetem,
atom könny

hibát sohas

d szívem! E
ló életet! 
yben látni,

Mindig jól v
ágábbat kív
bb éjen át 
 bizonyossá
 sosem ejt h

Ismere
ném
Tú

 

bát! 

lmesnek 
, 
 vesznek 

ágyai, 
készül 
relmet ád…

eg végül: 
hibát. 

ak, 
nekem… 
inognak, 
relem, 

lt nem lát 
n át… 
llja mégis, 
hibát. 

hatatlan 
tt, 

ni abban, 
tet… 
rgásom 
, 

nyek közt is
sem. 

Engedd mú

, ámulni 
vezetett! 
ívánja, 

ágba, 
hibát! 

etlen szerző u
metből fordíto
úrmezei Erzs

… 

s: 

úlni 

után  
otta: 
ébet 

Le
 

Csa
Telj
ra é
lelm
győ
vesz
sem
det.

E
ism
hog
Min
Min
elő 
met
még
sem
talá
sem
az e
hit. 
ja? 
Itt k
hog
akk
nem
den
sike

V
laki
gon
vesz
meg
Nag
lász
ja P
rész
ninc
ezt 
vála
MÉ
tele

13

ehets
ak attól nem
jesítsd be a k
és indulj tov
metesek az is
őzelmet ígért
zített soha, a

m győzött. Lé
. A tiéd, de c

Ehhez hit ke
meretével a zs
gy majd Isten
nt a példázat
ndkettő Isten
a földjét az 

t az esőre. M
g esőt azon a

mmi sem lehe
ában jók: ez 
m sikerült. Ig
esőre. Úgy te
Imádkozol, 
Gyerünk, ke
kezdődik a 

gy Istennek s
kor hogyan is
m sugárzik a
nki őrültnek n
erülni. 

Vannak jó és
inek az a na
ndolod maga
zíteni fogok
g a halászás
gyon gyakor
ztak, semmit 
Péteréknek, h
zt tisztában v
cs kapás, ak
mondja: a te
asza Isten íg

ÉGIS. És ann
en? Istennél s

séges
m félsz, amit 

küldetésed a 
vább. Hódítsd
smeretlen fö
t. Nem győz
aki sohasem 
épj ki a kény

csak akkor, h

ell, belátom.
sebében soha
n odaadja, de
t a két farm
nhez fordult 
esőre. A hit

Még sehol ni
a földön, de n
etetlen. A „jó
úgy sem fo

en, de lehet, 
enni az eső e
hogy Isten a

ezdj el úgy él
hit. Látni a 

semmi sem le
s valósulhatn
a tetteidből, h
néz. Amikor

s rossz ügyek
agy lecke. M
dban – én ne

k. Pedig nem
sal. Péter –
lott halász. J
nem fogtak.

hogy menjen
van vele, hog
kkor teljesen
e szavadra M
géretére. Az

nyi halat fogt
semmi sem e

s leh
már legyőz
világban. Ál

d meg az ígé
ld lakói? Ide

zhetsz, ha ne
harcolt. De 
yelmi zónád
a birtokba ve

. Milyen szö
a nem harco
e nem veszi e
errel. Mind 
segítségért.

t azt jelenti, 
incsen a felh
neked hinned
ó barátok” le
og sikerülni. 

hogy senki n
előtt, mintha 
adja meg nek
lni, mintha m
láthatatlant.

ehetetlen. Ha
na meg. Senk
hogy TE akk
r mindenki az

k. Van, amik
Másoknak m
em érdemlem

m. Van egy 
Jézus egyik

Jó halász. Eg
. Jézus odam
nek vissza. M
gy a halak éj

n időpazarlás
MÉGIS kivetjü
z teljesen ki
tak, hogy maj
esélytelen. 

2015

etetl
ztél. Ne men
lld a pofonok
éret földjét. 
egen vagy? N
em harcoltál
aki sohasem

dból. Hódítsd
eszed. 

örnyű, amiko
ol meg semm
el. Pedig Iste
a kettő esőé

. De csak eg
hogy előkés

hő. Talán se
d kell abban,
egalábbis egy

Miért nem?
nem készítet
már esett vo

ked, amit kér
már megadta 
. A tetteidde
a még te sem
ki nem fog h

kkor is hiszel
zt mondja: e

kor tudni kell
meg a győze
m meg a győ
történet Jéz

k tanítványa 
gyik éjszaka

megy a parton
Már reggel v
éjszaka kapn
s nappal vis
ük a hálót. E
izárt, DE ha
ajd elsüllyedt

S
www

. május–jún

lenek
nekülj. Ne fé
kat. Állj fel ú
Nagyok és f
Nem baj. Ist
. Csak az ne

m harcolt, soh
d meg a föld

or valaki a h
miért. Csak v
en mindig adj
ért imádkozo
gyik készíte
szítem a föld
enki nem lát
 hogy Istenn

y valamiben 
? Mert másn
tte elő a földj
olna – épp ez
rsz, de nem a
volna. Hitbe

el vallod me
m hiszel benn
hinni neked, 
l, amikor mi
ez úgy sem f

l veszíteni. V
elem. Mert a
őzelmet. Úgy
zussal, Péterr

– halász vo
, bár végig h
n, és azt mon
van. Péter eg
ak. Ha éjsza
sszamenni. D
Ez a mégis a h
a TE mondo
t a hajó. Esél

Szikszai Szabo
w.ujragondolo.

nius 

k
élj. 
új-
fé-
ten 
em 
ha-
de-

hit 
vár, 
dja. 
ott. 
ette 
de-
ott 

nek 
ál-

nak 
djét 
z a 
ad-
en. 
eg, 
ne, 
ha 
in-
fog 

Va-
azt 
yis 
rel 
olt. 
ha-
nd-
gy-
aka 
DE 
hit 
od, 
ly-

olcs 
.hu 

 



M

 

„Sö
csa

kő
vü

Az
ke

ös
 

 

 

 

„L
ell
or
el:
tud
tel

 

 

A N N A

ötétben áll
ak tapogat
– Merre? 
S véljük, h
szikla csüg

ünk remeg, 
–Istenem!.
De mennü

z iránytalan
et olykor els

– Hova jut
S nem ére
vényén nem

Legyetek jó
lenségetek, 
oszlán jár 
: álljatok 
dván, hogy
lnek be test

Megh

A  

lunk néha, 
ódzunk, bi

hogy semer
gg? Lábunk
mint a nyá
.. 

ünk kell, ho
nságban. V
szorítja az 
tok?! 
ezzük a söt
m érezzük,

ózanok, vi
az ördö

szerte, ker
ellene a h

y ugyanazo
tvéreiteken

N
NE

NEM
NEM

halt, és egy k

 

 magunk s
izonytalank

rre. Csak t
k előtt talán
árfalevél. 

ogy kijussu
Vakon. Derm
 aggodalom

tétségben, 
, hogy egy l

igyázzatok,
ög mint 
resve, kit n
hitben szil
ok a szenve
n e világban

(1P

A
A történele

NEM
NEM volt eg

EM volt orvo
N

M nyert meg
M követett el s
kölcsön sírba

se tudva, h
kodunk. És 

apogatódz
n farkasver

unk valame
medezve. T
m. Aléldozu

a bizonyta
láthatatlan

Részle

 

, mert 
ordító 

nyeljen 
árdan, 
edések 
n.” 
Pt 5,8-9) 

 

„É
zö
ho
tét
 
 

B
k
k

 

A legna
em legnagyob
M voltak szo
gyetemi végz
osi diplomája
NEM volt had
g egyetlen há
semmiféle bű
 temették el,

14

hogy került
 a szívünk 

unk. Lépün
rem vagy s

erre. Hát lé
Tapogatódz
unk. 

alanságban,
n jóságos ké

et Gárdonyi G

És egy a V
ött a Júda n
ogy felnyis
t.” (Jel 5,5)

Bal oldali ké
készítette, má
képezőgép ha

agyobb
bb személyis
lgái, mégis Ú
zettsége, még
a, mégis az o
dserege, még
áborút sem, m
űncselekmén
, de JÉZUS f

tünk belé. C
hüledez. 

nk. Meg-me
szakadék t

épünk, bizo
zva. Szemü

, a veszede
éz van a ke

Géza: Ida regé

ének közül
nemzetségé
sa a könyv

ép: Atif Saee
ásodperceken
angjára felé 

b embe
sége Jézus K
Úrnak szólíto
gis Mesterne

orvosok orvo
gis féltek Től
mégis meghó
nyt, mégis ke
feltámadt, fel

Csak mere

egállunk va
átong? Tal

onytalanko
nket olyko

elmek közö
ezünkön. Ve

nye című köny

l monda né
éből való o
vet és felb

ed pakisztán
n múlt az éle
ugrott. Forrá

er 
Krisztus volt. 
ották. 
ek szólították
sának mondt
le. 
ódította a vilá
eresztre feszí
lment a menn

2015

esztgetjük 

akul. Fejün
lán kígyóra

odunk továb
or könny ön

ött, a Halál 
ezet.” 

yvéből. Közre

ékem: Ne s
oroszlán, D
bontsa anna

ni fotós, ami
ete, mert az o
ás: nlc.hu 

k. 
ták. 

ágot. 
ítették. 
nybe és újra 

. május–jún

a szemünk

nk felett tal
a lépünk? S

bb és továb
nti el. Szívü

 el-ne- csús

eadta: Jenei P

sírj: ímé gy
ávid gyöke
ak hét pec

ikor ezt a ké
oroszlán a fé

eljön! 
Forrás: Inter

nius 

ket, 

lán 
Szí-

bb. 
ün-

ssz 

éter 

 

yő-
ere, 
csé-

épet 
ény-

rnet 



M

 

 

 

 

 

 

Áp
Hu
bem
A j
 
 
 
 

 

A N N A

Sza
(19

Ez a n

prilis 12-én v
unyady házas
mutassák őt 
jó Atya áldás

A  

abó Sán
921 – 20

nap az, am

vasárnap hoz
spár második
a gyülekezet
sát kívánjuk 

 

 

 

ndor 
015) 

melyet az Ú

zta el előszö
k gyermekük
t és Isten szín
az egész csa

Ádán

BÚ

Édesa
ben f
ten. A
gyelm
anyám

Év
dai g
Sándo
gyara

Sz
a haz
tól. 

Te

 

Ö

Úr rendelt;

ör imaházunk
ket, Emesét, h
ne előtt. 
alád életére!

GYE

Szerete

y Barnabás (

15

ÚCSÚZUN

apám 1921-b
fogadta el az
A háború ut
méből túlélte
mmal, Batta 

vtizedekig a 
gyülekezet v
or, jómagam
apította a csa

zeretett feles
zahívó szó. K

emetésén Ku

ÖRÖMHÍR

t; örvendez

 

kba a 
hogy 

 

Máju
gyüle
testvé
Isten

ERMEKSA
 

Bold

ettel köszön

(máj. 11.), So

NK

ben született
z Úr Jézust M
tán négy éve
e és hazajöhe
Etelkával. 

Monori Bap
volt a lelki o
m és Gyula, 
aládot. 

sége halála u
Kilencvenhár

ulcsár Tibor l

R

zzünk és v

us 9-én az új
ekezetünk ké
éreink. 
 áldását kívá

AROK

dog születé

ntjük a máju

onkoly Dávi

t Karcagon, h
Megváltójána
et töltött had
etett. 1951-b

ptista Gyülek
otthonuk. Há
majd kilenc

tán pár hóna
rom esztendő

lelkipásztor s

Z

vigadjunk 

újpesti imahá
ét tagja, Kall

ánjuk a fiatal 

ésnapot! 

usi születésn

d (máj. 18.),

2015

hívő nagycsa
ak és merítke
difogságban,

ben kötött há

kezet, majd 
árom gyerme
c unoka és n

appal számár
őt kapott a M

szolgált Isten

Zákány Gábor

k ezen! (Zso

ázban tartott
lla Balázs és

l házaspár kö

naposokat! 

, Uri Boglárk

. május–jún

aládban. 194
ezett be Újpe
, de az Úr k
ázasságot éde

1977-től a B
ekük születe
négy déduno

ra is elhangz
Mennyei Aty

n igéjével. 

rné Szabó Etel

olt 118,24) 

a menyegzőj
 Ádány Szilv

özös életére!

ka (máj. 31.)

nius 

42-
es-
ke-
es-

Bu-
ett: 
oka 

ott 
yá-

lka 

 

őjét 
via 



M

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mi
ján
Kö
tem
tés

A N N A

Kulcsár B
Bencsik I
ifj. Boda 
Rück Sán
Gyöngyö
Vétek Fe
dr. Kovác
Tarsolyné

ifj. Uri Im
Kiss Zolt
Gulyás Z
Mikes Be
Nagy Ján
Kiskőrösi
Kovács J
Zákány G
Zsigovics

Gyülekez

Vasárnap: 
9,15 óra:
tinédzser
barátkoz
10 óra: Is
17 óra: Is

Csütörtök: 
Péntek: 18 
Ifjúsági alk

inden hónap
n a délelőtt
özösségi Vasá
mény és lelk
sek. 

Felel

Ki

A  

k

te

Bettina (máj. 
István (máj. 1
Mihály (máj

ndor (máj. 13
ösi Jánosné (m
rencné (máj. 
cs Gábor (má
é Sonkoly Es

S
k
j

szül

 
mre (jún. 4.) 
tán (jún. 6.) 

Zsombor (jún.
enjáminné (jú
nos (jún. 13.) 
i József (jún. 
ózsefné (jún.

Gáborné (jún.
s Géza (jún. 2

zeti alkalm

: imaóra, bib
reknek Palac
ók órája 
stentisztelet 
stentisztelet 
18,30 óra: B
óra: 

kalom 

p második v
ti istentiszte
árnap: kávé

kes testvéri b

lős szerkesz

adja a Budai 

 

Szeretettel 
köszöntjük 
májusban 
született 

estvéreinket!
 

5.) 
13.) 
. 13.) 
.) 

máj. 23.) 
25.) 

áj. 29.) 
szter (máj. 31

Szeretettel 
köszöntjük  
júniusban 
letett testvére

inket! 

 10.) 
ún. 12.) 

14.) 
 15.) 
 24.) 

24.) 

mak 

liakör, 
csintázó, 

Bibliaóra 

vasárnap-
elet után 
, tea, sü-

beszélge-

ztő: Ádány Ju

Baptista Gyü

SZÜLE

 

.) 

„Lábam
119,105
 
Az éjsz
sötétség
tok az Ú
vetkőzn
leleplez
rülhetne

Legy
világoss
„…vilá
mekei.„
legyen 

e-

„Szent A
egyek le
 
Az Úr J
nai vag
tán mun
Isten, a
zösségr
ugyanaz

Az Ú
egymás
sokon k
adunk i
gója. A
módon 
hogy az
szintre j

Minden hón
ján a délutá
maraerdei I
juk. 

Jó idő ese
hagyomány
sunkat a Sz
én 10 órako

Ádány Béla
Bányai Joze
Benedek Já
Bódi László
Egyed Fere

udit  Olvasó

ülekezet, 111

16

ETÉSNAP
m előtt méc
5) 

zakai sötétség
gben jártatok
Úrtól kapott 
ni. Ha igaz, a
ződéstől, sőt
ek. 

yetek a vilá
ságban, ho

ágosság vagy
„ (Ef 5,8) R
fény az emb

Atyám, tarts
egyenek, min

Jézus azt ak
gyunk. A tan
nkába küldte
aki elhívott a
re.” (1Kor 1
azon értelemb

Úr Jézus és
ssal nem min
kérjük szám
igazat, de az

Az Úr Jézus k
keressétek 

az emberi m
jussatok, aho

nap harmadi
áni istentiszt
Idősek Ottho

etén idén is 
yos Pünkösd
zilfa-tisztásra
or. 

Betegeink

a 
efa 

ánosné 
óné 
encné 

ószerkesztő:

8 Budapest, 

POSOK
cses a te 

g után felsza
k, és nagy ö
világosságo

amit mondot
t, az Isten sz

gosság fiai, 
ogy a vilá
ytok az Úrba
Ragaszkodjat
erek előtt! 

sd meg őket a
nt mi!” (Jn 1

arja, hogy k
nítványokat k
e őket, hatalm
az Ő Fiával, 
1,9) Az apos
ben és vélem

s az Atya kö
ndig felhőtle
on. Testi ter

z Úr minden 
konfliktusaink
az igazságo
agatartási fo
ol békessége

ik vasárnap-
teletet a Ka-
onában tart-

megtartjuk 
di kirándulá-
a, május 25-

k 

: Kolozs Nag

Alsóhegy utc

igéd, ösvén

abadulást jele
röm volt szá
t, és a sötéts
tok és tesztek
zerinti cselek

a világosság
ágosság fia
an, éljetek úg
ok a világo

a te nevedbe
7,11/b) 

özösségünk 
kiválasztotta
mat adott nek

a mi Urunk
stol figyelm

ményben. 

özössége tök
n, konfliktus
rmészetünkb
gyermeke m

kat is magára
t, hanem a 

ormákat elha
t találtok, és 

Pomázi 
Simon L
Vétek F

„Mivel 
Krisztus
is őben
és épül
jetek m
nultátok
gyen e
2:6-7) 

 

 

gy János Fo

ca 38. www.b

2015

nyem világo

ent a világos
ámotokra, am
ség cseleked
k, akkor nem
kedetek nyil

g gyermekei
ai legyetek.„
gy, mint a v
ssághoz, és 

en, akiket nék

légyen Vele
a, hogy Vele 
kik a küldeté
k Jézus Krisz

meztet, hogy 

kéletes. A m
saink adódna

ből fakad, ho
mellé áll, gy
ra vállalta. M
szeretet alap

agyva egy m
s sebeitek beg

Lászlóné 
Lászlóné 
Ferencné 

tehát már
s Jézust, a
nne. Gyöke
ljetek fel őb

meg a hit á
k, és hála
egyre bősé

Fotó: több sze

budaibaptista

. május–jún

ossága.” (Zs

sság. Valami
mikor meglá
eteit le tudtá

m kell félnete
lvánosságra 

i. „Higgyete
„ (Lk 12,
ilágosság gy
világosságo

Lukács E

kem adtál, ho

e. Az Ő tulaj
legyenek, a

sükhöz. „Hű
ztussal való 
legyünk egy

mi közösségü
ak, és talán m
ogy magunkn
ermekei párt

Most már ne te
pján. Kíváno

magasabb ren
gyógyulnak.

Lukács E

r elfogadtá
z Urat, élje

erezzetek m
benne, erősö
által, amint 
aadásotok 
gesebb.” (

erzőtől 

.hu 

nius 

solt 

ikor 
áttá-
átok 
ek a 
ke-

ek a 
36) 

yer-
otok 

Edit 

ogy 

do-
azu-
ű az 
kö-
yek 

ünk 
má-
nak 
tfo-
esti 
om, 
ndű 

Edit 

tok 
etek 
meg 
öd-
ta-
le-

Kol 


