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Szőnyegcsomózás 
Leterítette Isten az Időt 
életünk elé, mint egy szőnyeget, 
tudatosan vagy öntudatlanul 
szövögetjük belé az éveket, 
mert ahogy a percekből az órák, 
órákból napok, hetek, hónapok 
megismétlődő ábrái közé 
egy-egy történés élénk színt rakott, 
úgy alakul rajza életünknek 
a sok csomóból gyors egymásután 
kusza esztendők vetületein 
az Isten felé fordult oldalán! 
Mert Ő mindig az egészet látja, 
nem a részletekben elveszendőt, 
élet-mintánk szövögetéséhez 
Ő ajándékoz egy-egy esztendőt, 
míg a sok csomó és bog között is 
– bárhogy dúl a motívumok harca – 
Ő látja már, hogy ábrázolódik 
az ember fiának Krisztus-arca. 

Lukátsi Vilma 
 

 

„Lelkünk az Urat várja, Ő a mi segítsé-
günk és pajzsunk. Benne van szívünk 
öröme, mert szent nevében bízunk.” 

(Zsolt 33,21) 
 

 

Tudom a te dolgaidat… 
 
Január első vasárnapja óta hétről hétre felcsendül ez a 
különös mondatocska az igehirdetésekben. Néhány szó, 
de vajon mit jelent a hallgatóknak? 

Lehet borzongató figyelmeztetés. Olyan, mint ami-
kor valaki tudja, hogy tilosban jár, de reméli, hogy nem 
veszi észre senki, aztán egyszer csak ráköszönnek. 

Lehet rémítő leleplezés. Mint amikor a bíró felolvas-
sa az ítélet indoklásaként a vádlott minden törvénysze-
gését. 

Lehet arcpirító emlékeztetés. Mint amikor a nagy-
hangú hencegőt valaki leállítja egy néhány szóval. De 
lehet kedves biztatás is. Mint amikor egy jó tanár hátrá-

nyos helyzetű diákja erőfeszítését nagyra értékeli és ér-
tésére adja, hogy támogatja, mellette áll. 

Hogy melyiket éljük meg, s ránk hogyan hat ez a 
„tudom a te dolgaidat”, akár pillanatnyi lelkiállapo-
tunktól is függhet. Ám ennek a sorozatnak nem az a cél-
ja, hogy hangulati elemekkel gazdagítsa a gyülekezet 
lelki palettáját, hanem az, hogy végigjárva Kis-Ázsia 
gyülekezeteit szembenézzünk azokkal az élethelyzetek-
kel, kísértésekkel, küzdelmekkel, melyek meghatároz-
ták a gyülekezetek mindennapjait nem sokkal az első 
századforduló előtt. S ha ezt megtettük, utána sok-sok 
kérdést kell feltennünk saját hívő életünkkel kapcsola-
tosan. 
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Már csak azért is fontos ez, mert ahogy nekik, úgy ne-
künk is szembe kell néznünk a hitélet lehetséges torzu-
lásaival. Abban a korban a torzulást elsősorban a gnosz-
tikusok, a nikolaiták okozták, akik mindent megtettek 
azért, hogy Krisztus evangéliumát a hétköznapok embe-
re számára „fogyaszthatóvá” tegyék. A kegyelemre 
apellálva mindenféle bűnt emberi gyengeségként pró-
báltak beállítani, s magáról Istenről is azt tanították, 
hogy ezekkel szemben igazából engedékeny és megér-
tő, hiszen a szeretet Istene nem kívánja tőlünk emberi 
mivoltunk megtagadását. 

Ezekkel szemben íródott a levelek egy jelentős ré-
sze. Kíméletlen őszinteséggel leplezi le a gyülekezetek 
elhajlásait, s megfellebbezhetetlen ítéletet mond a törté-
nelem Ura a történelem viszonyait mentségként felmu-
tatni próbálók fölött. 

„Tudom a te dolgaidat” – szólít meg minket is 
Urunk. Mert bár ma nem nikolaiták vesznek minket kö-
rül, de a tanítás ugyanaz, s várhatóan a mennyből sem 
látszik másnak az a közösség, mely elindul a világias-
ság, a szórakoztató keresztyénség útján.  

Még jól emlékszem arra az igehirdetésre, amikor 
először szólított meg az Úr ezáltal a kis mondat által: 
„Tudom a te dolgaidat”. Megsemmisülten ültem az 
énekkarban, mert már ott énekeltem évek óta, s úgy 
éreztem, mindenki engem néz. Ráadásul úgy folytató-

dott azon az estén az ige: „Az a neved, hogy élsz, pedig 
halott vagy…”. Mennyire vártam az igehirdetés végét. 
A szavak beleégtek az emlékezetembe, és sehogy sem 
tudtam tőlük szabadulni. Rá kellett döbbennem, mennyi 
minden puszta színjáték az életemben. Mennyire akarok 
megfelelni a körülöttem ülők elvárásainak, s miközben 
azért küzdök, hogy nekik jó véleményük legyen rólam, 
belül már réges-régen elkezdte pusztító munkáját a ha-
lál…  

Ám valahogy mégsem tudtam megsértődni és hara-
gudni. Úgy éreztem magam, mintha elgennyesedett se-
beket nyomna ki valaki a lelkemből. Ordítani tudnék a 
fájdalomtól, de mégis gyógyulást hoz ez a kemény kéz. 
S arra is emlékszem, amikor már igehirdetőként először 
éltem át azt a hihetetlen örömöt, amit Jézus jelenléte je-
lent a legnagyobb nehézségek között. Semmi nem vál-
tozott – ami a külső körülményeket illeti –, de mégis 
minden más lett. Egyszerűen attól, hogy Ő tudja az én 
dolgaimat! De jó, hogy tudja! Én pedig tudom, hogy 
tudja! 

Ma is szól hát az ige. Kinek így, kinek úgy. Az az 
imádságom, hogy mire véget ér ez a sorozat, sokan áll-
junk együtt a kereszt alatt azzal a felkiáltással: „Igazad 
van, Uram! Mit kell nékem cselekednem?!” 
 

Kulcsár Tibor
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2015-ben 
 
Elöljáróság: 
 

– Megbízott lelkipásztor: Kulcsár Tibor 
– 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, Son-
koly Tamás, Zákány Gábor, (Zsigovics Géza) 

– Elöljáró: (dr. Novák Péterné), Uri Erika 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekezeti 

szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: (Bartha 
Gábor presbiter), Csepei Géza diakónus 

I. Tanítás 

1. Igehirdetés, bibliaóra: (ifj. Ádány Béla), Ádány Mi-
hály, Bencsik István, Csepei Géza, Gulyás Jenő, 
Kulcsár Tibor, Nagy János, Nagy Péter, (Soltész 
Attila), Sonkoly Tamás 

– (Beszélgetős istentisztelet: Nagy Péter) 
2. Imaóravezetők: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 

Ádány Mihály, Bencsik István, Bodó Dániel, 
Csepei Géza, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Kiss 
Pál, Máté Arnold, Nagy János, Nagy Péter, dr. No-
vák Péter, Simon Dávid, (Zsigovics Géza) 

Kiscsoportos imaóra: koordinátor: Ádány Mihály 
3. Vasárnapi iskola: 

– Óvodások: Boda Gábriel, Bodáné Gajdács Rebeka, 
Kiss Ágnes 

– Kisiskolások: Nagy Jánosné, (Gulyásné Ladányi 
Tünde) 

– Nagy iskolások: Kiss Pálné, Uri Erika, Magyar Ber-
nadett 

– Palacsintázó: Sonkoly Tamás, Nagyné Kalán Éva, 
Sonkoly Anna 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Rászorulók szállítása: Ádány Ferenc, Bartha Gábor, 

Bocska házaspár, Magyar Sándorné, Nagy Lajos, 
dr. Novák Péterné, Sztasák Mihályné, Uri házaspár, 
Zákány Gábor 

– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: Kiss 
Ágnes, Kiss Pálné, Nagy Jánosné, Uri Melinda 
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– Közbenjáró imacsoport 1.: (lépcsőházi imakérés-
doboz) azok a testvérek, akik jelentkeztek erre a 
szolgálatra, koordinátor: dr. Novák Péterné 

– Közbenjáró imacsoport 2.: ifj. Ádány Béla, Horváth 
Ádám, Jenei Péter, Simon Dávid 

– Házicsoportok: 
Vezetők, házigazdák: (Ádány Mihály), dr. Ádány 
Sándor, Gulyás Jenő, Kálmán Imréné, Nagy Péter, 
dr. Novák Péter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Ökrös 
Sándorné 

– Köszöntő szolgálat: Ádány Ferenc, Ádány Mihály, 
Kálmán Imréné, Kristóf Róbert, Nagy Péter, Simon 
Ildikó, Tarsoly Csaba, (Zsigovicsné Éva), 
(Zsigovics Géza) 

II. Pásztori munka 
– Lelkigondozás, családlátogatás, beteglátogatás: 

Kulcsár Tibor és mindazok, akik felvállalják mások 
problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2015-ben rendszeresen részt vevők, valamint szol-
gálók: Ádány Anna, ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, 
Bartha Gábor, Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, 
Bodáné Uri Ibolya, Csepei Géza, Horpácsi Éva, Ju-
hász Béla, Kálmán Imréné, Kulcsár Anikó, Kulcsár 
Bettina, Kulcsár Dóra, Kulcsár Tibor, Lukács Edit, 
Nagy János, Simola Ilona, Soltész Attila, Uri Erika, 
Uri Ildikó, Uri Melinda, Uri Imre 
alkalmanként: a bibliakörös gyerekek, az ifjúság 
néhány tagja, egy csoport az énekkarból 

2. Kerületi Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné 

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

– (Szülők Klubja: Nagy János, Nagy Jánosné, Soltész 
Attila) 

3. Biztos Szikla Klub: 
(Ádány Anna, Boda Péter, Gulyás Zsombor, Gu-
lyásné L. Tünde, Horváth Ádám, Jenei Péter, Nagy-
né Kalán Éva) 
4. Utcamisszió: vezető: Simon Dávid 
5. Oroszlányi vendégszolgálat: Igeszolgálatot vég-
zők: ifj. Ádány Béla, Horváth Ádám, Kulcsár Tibor, 
Nagy János, Nagy Péter, (Soltész Attila). Egyéb szol-
gálatot végzők: többen. 

6. (Árvaházi találkozó: szervező: Ádány Mihály, 
Zsigovicsné Éva) 

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

Gábriel, Kalla Szilvia, Kulcsár Bettina, Kulcsár 
Naómi, (Lukács Edit), Zsigovics Virág 

2. Énekkar: vezető karmester: Bodóné Polányi Tünde 
– karvezető: (Boda Gábriel), Kalla Szilvia, alkalman-

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

Ágnes, (Gulyásné Ladányi Tünde), Mérey Edit, 
Mikes Benjáminné, Simonné Pap Viola, Simon 
Lászlóné, Sztasák Mihályné, Uri Ildikó, (Tóth Do-
rottya) 

– alt: Ádány Rebeka, (Bodáné Gajdács Rebeka), 
Kalla Szilvia, Kiss Pálné, Mészáros Ágnes, Nagyné 
Kalán Éva, Zákány Etelka, Zákány Gáborné, 
Zsigovics Virág 

– tenor: dr. Ádány Sándor, (Boda Gábriel), Boda Pé-
ter, Kalla Balázs, Uri Benjámin, Zákány Gábor 

– basszus: ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás 
Zsombor, Nagy János 

– Gyülekezeti zenekar és énekcsoport: vezető: dr. 
Ádány Sándor, állandó tagok: Ádány Máté, Ádány 
Rebeka, Bodóné Polányi Tünde, Gulyás Zsombor, 
Kalla Balázs, Kalla Szilvia, Nagyné Kalán Éva, 
(Soltész Attila), Zsigovics Virág 

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

4. Vasárnap délutáni zenélés: 
koordinátor: Boda Gábriel, résztvevők: Ádány Mi-
hály, Ádány Sándor, Ádány Rebeka, Báhidszki 
Lea, Boda Péter, Bodáné Gajdács Rebeka, Gulyás 
Zsombor, Gulyásné Ladányi Tünde, Horváth 
Ádám, Jenei Péter, Kalla Szilvia, Kulcsár Bettina, 
Kulcsár Dóra, Kulcsár Naómi, Máté Arnold, Mé-
száros Ágnes, Nagyné Kalán Éva, Nyilas Anna, 
Uri Ildikó, Zsigovics Virág 

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, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Gulyás Jenőné, 
Zákány Gábor, Zákány Etelka 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– gondnok: Zsigovicsné Éva, Zsigovics Géza 

4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, Gyöngyösi Já-
nos, Kiss Pál, dr. Novák Péter, (Zsigovics Géza) 

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

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Ádány Máté, Boda 
Péter, Gulyás Jenő 

– hangfelvétel: ifj. Ádány Béla, Uri Erika 
– kazetta- és CD-készítés: ifj. Ádány Béla 



M A N N A   2016. január-február 

 4 

– fényképezés: Kalla Balázs, (Zsigovics Géza) 
– istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 

Ádány Máté, Simon Dávid, Zsigovics Benjámin 
– technikai koordinátor: Máté Arnold 

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

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

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

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

– gyülekezeti újság: szerkesztés: Ádány Judit, állandó 
munkatársak: Kalla 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: 

ifj. Ádány Béla, Ádány Ferenc, Balázs Enikő, Bo-
dáné Uri Ibolya, Gulyásné Ladányi Tünde, Gyön-
gyösi Jánosné, Nagyné Kalán Éva, Simola Ilona, 
Tarsolyné Sonkoly Eszter, Uri Erika, Uri Melinda, 
Zákány Etelka 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Kálmán Imréné, Tarsoly Csaba, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Sonkolyné Nagy Ágnes, Sonkoly Anna, 
Sonkoly Tamás 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Ádány Orsolya, dr. Ádány Sándor, segítők: 

alkalmanként többen 

– Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna + az ifjúság 
– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné; 

gyerekek: Ádány Judit, Kamaraerdő: Bodáné Uri 
Ibolya 

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

Gábor, Zákány Gáborné; készítés: Nagy Jánosné 
– koszorúrendelés: Pintér Tibor 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában 2015. évben 
részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Bencsik István, Bencsikné Zsuzsa, 
Berényi Csaba, Fejősné Klári, Gulyás Jenő, Gyön-
gyösi János, Gyöngyösiné Rózsika, Juhász Béla, 
Kálmánné Erzsike, Kiss Pál, Kulcsár Tibor, Lippai 
Gábor, Lukács Edit, Mérey Edit, Novák Péter, Pint-
ér Tibor, Porkoláb Sándor, Simola Ilona, Simonné 
P. Viola, Sonkoly Anna, Uri Benjámin, ifj. Uri Im-
re, Uri Melinda, Zsigovics család 

14. Jubileumi istentisztelet: 
szervező: Nagyné Kalán Éva 

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

dr. Novák Péter 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Telenor: (Kiss Zoltán) 

(Az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel van szedve, 
akik ideiglenesen vagy végleg abbahagyták azt a szolgálatot, 
azok neve zárójelben van.)

  
VELÜNK TÖRTÉNT 

 

Karácsonyi Jeges Kaland 
 
2015 decemberében a karácsonyt megelőző héten bá-
bozni voltunk tizenhárom iskolában a Palánta Gyer-
mekmisszió keretében. Négyen alkottuk a bábcsoportot, 
egy Palántához tartozó hölgy, Judit, az évfolyamtársam 
Kata, Gabó és jómagam. 

A bábdarab címe a Karácsonyi jeges kaland, egy 
kislányról, Zsófiról szól, aki már alig várja, hogy a téli 
szünetben elmenjen korcsolyázni, de a nagymamája 
nem engedi el, mert még nem elég vastag a közelben 
lévő tavon a jég ahhoz, hogy elbírja a kislányt. Zsófi 
azonban a tiltás ellenére, elmegy, azt hazudva, hogy 
csak sétál egyet, így senki nem tud igazi tervéről. A 
korcsolyázás közben megtörténik a baj, beszakad Zsófi 
a jeges tóba. Szerencséjére aggódó testvére keresésére 
indul, és édesapjával együtt kimenti Zsófit a jeges tó-

ból. Hazamennek, és az otthon melegében az apuka el-
meséli a karácsonyi történetet, és azt, hogy nekünk, a 
többi embernek is ugyanúgy megmentőre van szüksé-
günk, ahogyan Zsófinak a tónál. A bábdarab végén el-
hangzik a János 3:16, és Zsófi figyelmezteti a gyereke-
ket, hogy fogadjanak szót és tanuljanak az ő hibájából. 

Isten arra vezetett minket Gabóval még október kör-
nyékén, hogy vállaljuk el a bábozást erre a decemberi 
hétre. Ekkor még nem tudtuk, hogyan tudjuk elintézni 
például az egyetemi óráimat, de bíztunk Istenben, 
hogyha erre szolgálatra vezet minket, akkor minden 
rendben lesz. 

Sok nehézséggel kellett szembenéznünk a bábhét 
alatt. Először is nem kaptunk megfelelő méretű autót, 
amibe befért volna az összes báb, kellék, és még mi né-
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gyen is. De mire ténylegesen kellett, addigra elintéző-
dött, és így egy nagyobb autóval tudtunk menni, amibe 
pont befértünk. 

Hétfőn hatalmas dugóba keveredtünk az első előadás 
előtt, így fél órás késésben voltunk ahhoz képest, mint 
ahogyan azt előre terveztük, de Istennek hála, mindenre 
volt elég időnk. Odaértünk, és el is kezdtük volna az 
előadást, azonban a CD, amiről a bábdarab hanganyaga 
ment volna, pár perc után leállt; többször próbáltuk, de 
pár perc után újra megállt. Így azt mondta Judit, hogy 
akkor tegyen be Gabó egy olyan CD-t mint amit aján-
dékba kapnak a gyerekek, csakhogy nekünk egy speciá-
lis hanganyagunk volt, amiben több közjáték zene volt, 
azért hogy legyen elég időnk hátteret váltani, felöltöz-
tetni, levetkőztetni a bábokat. De így egy rövidebb ver-
zióval kellett rögtön az első elő-
adáson játszanunk. Csodálatos mó-
don mindent sikerült időben meg-
csinálnunk, és a rövidebb közjá-
tékok ellenére is minden rendben 
végigment. Kedden este az előadá-
sok után telefonált Judit, hogy az 
autója nem indult be, miután kitet-
tük a bábozás után, és hogy imád-
kozzunk, hogy reggel beinduljon, 
hogy ő is odaérjen a helyszínre és 
el tudja hozni a tanári ajándékokat. 
Hála Istennek szerda reggel el tu-
dott indulni. Kedden Katának el-
szakadt a cipője és a kabátja is, de 
még a napot végig tudta bennük 
bábozni. Kedden délután én belá-
zasodtam és nagyon rosszul vol-
tam, úgyhogy elkezdtem gyógy-
szert inni. Szerdán bábelőadás előtt 
telefonáltak Gabónak, hogy otthon 
megy-e a mosógép vagy valami, 
mert most jött a vízóra-leolvasó és 
jelezte, hogy nagyon pörög a víz-
óra. Mondta Gabó, hogy nem megy 
semmi, erre az volt a válasz, hogy akkor valószínűleg 
csőtörés van, és elzárják a vizet, hogy több ne folyjon 
el. Közben még Gabónak a nadrágja is kiszakadt aznap, 
de hazafele elmentünk vásárolni elsősorban ásványvi-
zet, hogy legyen otthon vizünk, és akciósan kaptunk 
egy nadrágot az előző helyett. Olyan jó, hogy Isten még 
erről is gondoskodott. Csütörtökön reggel valószínűleg 
a sok gyógyszer miatt az autóút során sajnos hánytam, 
így elég rossz állapotban érkeztem meg az első hely-
színre. De Isten adott erőt, hogy a bábdarabokat végig 
tudjam játszani. Pénteken voltunk egy olyan iskolában, 
ahol még sosem volt a Palánta misszió, nem is fogadtak 
túl szívesen, de hálásak vagyunk, hogy egy ilyen helyre 
is elvihettük Isten üzenetét, ahova korábban nem enged-
ték. 

A sok nehézség ellenére azonban rengeteg áldás volt 
ezen a héten, nagyon nagy örömmel emlékszünk vissza 

erre hétre. A legfontosabb, hogy rengeteg gyerekhez 
tudtuk elvinni Isten üzenetét, ami már önmagában bő-
ven sok áldást jelent, de ezen felül Isten mindenről 
gondoskodott számunkra. Katának és nekem azon a hé-
ten még be kellett volna járnunk órákra, és úgy vállal-
tuk be a bábozást, hogy még nem tudtuk, hogyan fog 
alakulni az, hogy ne kelljen bemennünk, és ne legyen 
ebből gond. Isten minden körülményt elintézett, sok ta-
nár lemondta az utolsó heti órákat, ami pedig meg volt 
tartva, ott nem volt probléma, hogy hiányoztunk, így 
végül mindössze 1 órára kellett bemennünk elővizsgát 
írni. Ez alatt tudtak minket helyettesíteni a bábelőadá-
sokon, és a vizsgánk is négyesre sikerült mindkettőnk-
nek, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek. A bábhét 
végén, szombaton szintén vizsgáztunk mindketten, és 

az is mindkettőnknek négyes lett. 
Annyira hálásak vagyunk Istennek, 
hogy még erre is figyelt, hogy jó 
eredményeket szerezzünk az egye-
temen, annak ellenére, hogy keve-
sebb időnk volt felkészülni. 

Éreztük Isten áldását az e-
gészségügyi állapotunkkal kapcso-
latban is, mert a betegségem ellené-
re Isten mindenben segített, és ami-
kor kellett, akkor már jobban érez-
tem magam, és végig tudtam bá-
bozni minden gond nélkül az elő-
adásokat. Az, hogy volt, ahol a fel-
nőttek nem szívesen fogadtak, egy 
kicsit rossz volt, azonban a gyere-
kek általában vártak minket. Volt, 
hogy előadás közben azt hittük, 
hogy csak beszélgetnek, nem is fi-
gyelnek, de a végén a visszakérde-
zésnél minden kérdésre pontosan 
tudtak válaszolni, ami nagyon meg-
erősített minket, hogy eljutott hoz-
zájuk az üzenet. Nagyon jó volt lát-
ni, hogy előadás után, miközben 

pakoltunk, a gyerekek hangosan éneklik a nekik tanított 
éneket, melynek refrénje úgy kezdődik, hogy „Jézus a 
megmentő”. 

A csőtörés egy kicsit ijesztő volt első hallásra, azon-
ban a családunk mindenben a segítségünkre volt, és mi-
re hazaértünk, már hoztak nekünk vizes palackokat, 
amivel a legszükségesebb dolgokat meg tudtuk oldani. 
Szombaton megtalálták a csőtörés helyét, és még aznap 
meg is javították. Annyira hálásak vagyunk Istennek, 
mert imádkoztunk azért is, hogy rögtön ott szedjék fel a 
csempét, ahol a probléma van és Isten meghallgatta a 
kérésünket, így már estére vissza is került a mindössze 
négy darab csempe, amit fel kellett szedni a javításhoz. 
Így a karácsonyunkat nem kellett sem víz nélkül, sem 
egy feltúrt házban töltenünk.  

Amit még nagy áldásként éltünk meg, az a csapa-
tunk volt. Annyira jó hangulatban teltek a próbák és az 
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előadás hete is. Tudtunk együtt imádkozni, egymásnak 
segíteni, és rengeteget nevettünk. Isten nagyon megál-
dotta a csapatunkat, és nagyon jól éreztük magunkat 
egymás társaságában. 

Csodálatos volt megtapasztalni, hogy amire Isten el-
hív, azt bőségesen megáldja, és minden körülményt a 
kezében tart úgy, hogy végül minden a mi javunkat 
szolgálta.  

Bodáné Rebi (és Gabó) 
 
 

Hajléktalanok karácsonya 
 
Az adventi készülődés kellős közepén meghívást kap-
tunk a Budafoki úti férfi hajléktalanszálló vezetőitől, 
ezért aztán december 16-án, szerda este Kulcsár Tibor 
megbízott lelkipásztor vezetésével – egy kis csoport fér-
fi – részt vettünk az intézmény karácsonyi ünnepélyén. 
Mire a mi blokkunk következett, már elhangzott egy ka-
rácsonyi vers, és az Ave Maria kezdetű ária. 

Szolgálatunkat mintegy ötven hallgató előtt két szép 
karácsonyi énekkel kezdtük. És hogy az ünnepeltre te-
reljük mindenki figyelmét, jómagam felolvastam Jézus 
születésének történetét, ahogy azt Lukács evangélista 
megörökítette az utókor számára. Kulcsár testvér ige-
hirdetésében kiemelte Isten különös módszerét, hogy az 
Üdvözítő megszületésének jó hírét az angyalok által 

nem a hatalmasoknak, gazdagoknak és tekintélyeseknek 
mondta el, hanem a lenézett, számkivetett és hajléktalan 
pásztoroknak, akik aztán örömmel és engedelmesen el-
indultak, hogy hódoljanak a Messiásnak. Istennek ez a 
kegyelmes lehajlása ma is reményt ad azoknak, akik 
társadalmunkban különböző hátrányokkal küzdenek, 
megvetést tapasztalnak és elutasítást szenvednek el. Az 
Úr Jézus – bár gazdag volt mennyei dicsőségében – 
szegénnyé lett őértük is, hogy az Ő szegénysége által 
meggazdagodjanak. 

A befejező ének hangjai alatt ifjaink mindenkit meg-
ajándékoztak egy mandarinnal és néhány szaloncukor-
ral. 

Kolozs Nagy János 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsony és szilveszter az imaházban 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félre-
téve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előt-
tünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, a 
ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az 
Isten királyi székének jobbjára ült.” (Zsid 12:1,2) 
 
Az alábbi bizonyságtételek az óévi közösségi alkalmon hangzottak el. Itt szerkesztett formában jelennek meg. 
 
Berényi Csaba: 

Szeret az Úr, testvérek, csodát 
éltünk meg. Az év elején itt 
álltunk a feleségemmel, és bi-
zonyságot tettünk arról, hogy 
mi történt velünk. Tönkremen-
tünk, teljesen ellehetetlenül-
tünk. Nem akartuk, hogy így 
legyen, de így történt, ideke-
rültünk Budapestre. 

Mi azt is csodának éltük 
meg, hogy Isten ide vezetett 
minket ebbe a közösségbe, 
ahol szerető testvérek sokat 

segítettek, hogy túléljük ezt a három évet, ami mögöt-
tünk van. Mögénk álltak szellemileg, anyagilag, és 
megélhettük a testvéri szeretetnek minden örömét. Ez 

egy csoda volt a számunkra. Pedig gyülekezetből jöt-
tünk, és ott is szerettek bennünket. Mégis, abban az ál-
lapotban, amiben voltunk, ez csodának tűnt. 

Már elmondtuk a testvéreknek, hogy óriási tartozá-
sunk volt, amiből kilábalni a hol van, hol nincs mun-
kánkért kapott minimális fizetésből lehetetlennek tűnt. 
De nagyon hálátlan lennék, ha nem mondanám el, hogy 
Isten milyen hatalmasan könyörült rajtunk. Mert mind a 
hitünk, mind a szellemünk megerősödött közben. Isten 
bebizonyította, hogy Ő másként gondolkozik, és csodát 
hozott az életünkbe. Ma már nincs rajtunk ez a teher. 
Eltűnt. Nekünk ez egy óriási megtapasztalás volt Isten 
csodatévő szeretetéről. Ugyanakkor nagyon szépen kö-
szönjük a testvéreknek az imatámogatását, és azt a hát-
térszolgálatot, amit végeztek azért, hogy mi békesség-
ben át tudjuk élni az elmúlt három év embert próbáló 
eseményeit. 
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Berényiné Aranka: 
Az átélt csodákról: az eltűnt 
tartozásról azt tudom mondani, 
hogy az egyik gondozottam 
felajánlotta, hogy kifizeti azt. 
Ebből a nagyon mély állapot-
ból indult el egy felfelé álla-
pot, hogy mind a kettőnknek 
lett munkahelye, eltűnt a tarto-
zásunk. Az is, ahogy ez tör-
tént, ahogy Isten időzítette a 
dolgokat, arra rácsodálkozni is 
egy külön tanulmány. Kissé 

megnyugodva zárhatjuk ezt az évet. Megéltük, amit Jó-
zsef is megélt: a börtönben, a nehézségben is ott volt 
velünk az Úr. Ez egy kívülállónak lehet, hogy bolond-
ság, de mi a minden értelmet felülmúló nyugalmat éltük 
meg, amit csak Isten tud adni. Ez áldás egy hívő ember 
életében. Hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is meg-
tapasztalja Isten gondoskodó szeretetét. A munkanélkü-
liségben, az adósságban nem nélkülöztünk. Volt mit 
ennünk, volt hol lehajtani a fejünket. Ez csoda volt a 
számunkra. 

Kiskőrösi József: 
Két eseményről szeretnék bi-
zonyságot tenni. Az egyik a 
csütörtök esti istentiszteletek, 
amelyekből az első kettőre 
tudtam eljönni, Eszter köny-
vének és Dániel könyvének a 
tanulmányozására. Nagy ál-
dás volt a számomra is. Re-
mélem, hogy jövőre is lesz-
nek ilyen sorozatok, akkor 
igyekszem majd mindegyik 

alkalommal részt venni. A másik esemény pedig az 
volt, hogy édesanyámmal átköltöztünk egy másik la-
kásba, amit előtte teljesen fel kellett újítani. Akkor még 
nem tudtam, hogy milyen sok akadályt kell leküzdeni, 
de a Jóisten velünk volt, és megsegített minket. Nagyon 
rendes szakembereket rendelt ki számunkra, és adott 
erőt is, hogy végig tudjuk csinálni. Még jó, hogy nem 
tudjuk előre, mi fog történni velünk a jövőben, mert ak-
kor nem biztos, hogy belevágtam volna ebbe. 

A legnagyobb öröm számomra az, hogy tudom, a 
nevünk fel van írva a mennyben. Hitem szerint az 
enyém is fel van írva, és szeretném, ha ott is maradna 
egész életem végéig, és a testvéreknek is ezt kívánom! 

Tölgyes Tibor: 
Az elhangzott igehirdetéssel kapcsolatban örültem, 
hogy legalább egy gyümölcsöt találtam az életemben, 
ami az idei évemre szól. Úgy érzem, hogy ez nagyon is 
kedves termés Istennek. Örültem, hogy ebben az évben 
tudtam változni valamiben. A ma délutáni családi évér-
tékelő beszélgetésünkkor a gyerekek azt mondták, hogy 

jobb apuka vagyok, mint az 
év elején, és a feleségem szá-
jából is elhangzott, hogy jobb 
férj vagyok, mint az év ele-
jén. Ez nagy csoda, mert – 
különösen a bátorító szavak 
területén – nagyon nagy 
munkát végzett bennem Isten. 
A gyerekek szóbeli fegyel-
mezése eddig nem mindig 
elég kedvesen történt a ré-
szemről, de ebben az évben is 
sokat változtam, és hogy a gyerekek ezt megerősítették, 
annak nagyon örültem. 

Még egy történetet szeretnék elmondani röviden. 
Amikor külföldön éltünk, egyik nap elromlott az au-
tónk, és szervizbe kellett vinnünk. A legkisebb fiamat, 
Illést vittem magammal, mondván, hogy milyen jó apa-
fia program lesz ez. Megmutatom neki, hogyan is kell 
intézni az ilyen ügyeket, megnézheti az autószervizt. 
De-ember tervez, Isten végez: az autószerelő közölte, 
hogy ott kell hagyni az autót, nem érdekli, hogy me-
gyünk haza. Csak taxival tudtunk hazamenni. 
Abban az időben volt tele a sajtó a keresztényüldözés-
sel, a kivégzésekkel, amit extrém iszlamisták tesznek 
hittestvéreinkkel. 

Megjött a taxi, a sofőr muzulmán volt, a hátsó ülés 
tele volt iszlám hitet terjesztő iratokkal. Néztem a fiam-
ra, ő is rám, na, most ebből hogyan lesz hazamenetel? 
És mi lesz, ha itt bizonyságot kell tenni? Rendkívül kí-
nos volt, de imádkoztam, és az Úr elvégezte a szívem-
ben, hogy ha bizonyságot kell tenni, akkor Ő ad erre 
erőt. És valahogy kialakult egy olyan beszélgetés a taxi-
sofőrrel, hogy még a házunk előtt állva 20 percet be-
széltünk arról, hogy mi miért Krisztust követjük. 

Nagyon érdeklődve hallgatta a muzulmán férfi, akik-
ről egyébként jó, ha tudjuk, hogy állandó félelemben 
élik az életüket. Félnek a hamis istentől, akit ők Isten-
ként ismernek, félnek a testvéri, a családi kapcsolataik-
ban, és nagyon-nagyon várják a megváltó Krisztusról az 
örömhírt. Ha muzulmánoknak teszünk bizonyságot, 
szerintem ne azt hirdessük magunkról, hogy kereszté-
nyek vagyunk, hanem Jézus-követőnek mondjuk ma-
gunkat. Ne felejtsük el, hogy sokszor kereszténynek 
azonosítják azokat is, akik szörnyű tetteket követtek el 
ellenük a történelem folya-
mán, legutóbb a boszniai há-
borúban. 

Tölgyes-Busz Emese: 
Egy folyamatról szeretnék 
beszámolni, amelyben Isten 
engem formált. Én alapvető-
en „hallgató tömeg” vagyok, 
aki szépen elvegyül a többi 
ember között. Isten viszont 
rávilágított arra, hogy nem 
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szabad ilyennek lennem. Erre akkor jöttem rá, amikor 
egyszer a holokauszt múzeumban voltunk, és azon a 
nagyon különleges kiállításon láttuk azt, hogy az embe-
rek nagy része akkor nem csinált semmit, se jót, se 
rosszat. Ezzel szabad mozgást engedett ennek a borza-
lomnak. Akkor rám nehezedett, hogy én nem akarok 
ilyen lenni, ugyanakkor meg annyira ilyen vagyok. A 
tavalyi évem erről szólt, piciben. Hogy legyek határo-
zottabb, tudjam, Isten hova vezet, és ahhoz most nekem 
milyen lépés kell. Ha ez nem tetszik a környezetemnek, 
akkor nem tetszik, de mégis azon az úton kell járni. Azt 
hiszem, hogy ebben az évben ebben nagyon nagyot ha-
ladtam, és ezt a többiek is így gondolják a családunk-
ban. A következő célkitűzésem kiállni most már nem 
csak a magam apróságaiért, hanem másokért is. „Meg-
védeni az árvák és özvegyek jogait”, ahogy ezt a Bibli-
ában látjuk, és nem megállni, nem kerülgetni az ütkö-
zőpontokat, ha Isten odavezet. 

Két imameghallgatást szeretnék még nagyon röviden 
elmondani. Az egyik nagyon kedves barátnőnk 30 éve-
sen elment az Úrhoz ebben az évben, és nagyon komoly 
imaküzdelem előzte meg ezt. Mire odaért, hogy elszólí-
totta az Úr, addigra már nem azért imádkoztunk, hogy 
maradjon itt. Nem tudtuk, csak éreztük, hogy olyan kö-
zel van, hogy már szinte csak átsuhan a másik valóság-
ba az Úrhoz. Nagyon szomorúak voltunk, de ez egy na-
gyon különleges imameghallgatás volt. A másik pedig, 
ami csak öröm, hogy a 91 éves nagymamámat nagyon 
hirtelen, a születésnapján elvitték a kórházba és meg-
műtötték sérvvel. Nagyon gyenge volt, úgy nézett ki, 
nem tud visszajönni közénk... Nagyon komolyan imád-
koztunk, nem csak mi, hanem nagyon sokan, és átélhet-
tük az imádság erejét. Hirtelen elkezdett gyógyulni, és 
pár nap múlva már otthon volt. Mi azért imádkoztunk, 
az egész gyülekezet ott – lehet, hogy ez nagy kérés volt 
– hogy tudjak együtt karácsonyozni vele. És most 
együtt karácsonyoztunk. Különleges simogatása volt ez 
Istennek. 
Ádány Mihály: 
Egy élményt szeretnék elmondani. Többen tudják már a 
testvérek közül, hogy az idén elég furcsán indult a kará-
csonyunk. December 18-án borzasztó sok munka után, 
amit ebben az évben végeztünk a cégnél, szerettem vol-
na átélni, hogy végre lehet lazítani egy kicsit. Erre 19-
én, szombaton este, amikor a másnapi ebédet főztük, 
fölrobbant a kuktánk. Borzasztó nagy pusztítást végzett: 
a gáztűzhely lapját beszakította, betörte a vastag kony-
hapultot, benyomta a sütő kemény fémből készült bur-
kolatát, fölfele pedig a páraelszívót tette tönkre. Ki-
mozdította a konyaszekrényeket a falból, az összes étel, 
ami főtt, a plafonon meg a falakon landolt, minden tisz-
ta zsír lett. Az előszobaajtó vastag üvegét egy az egy-
ben a keretléccel együtt kitörte. 

Kissé háború utáni kép tárult elénk, miután helyreál-
lítottuk az áramot, mert azt is lecsapta a robbanás. Én 
ott álltam fél méterre a tűzhelytől, de Isten megőrző ke-

gyelmének hála, csak egy kis 
gőzt kaptam, egyébként 
semmi bajom nem lett. 

Számomra legalább há-
rom tanulsága volt az eset-
nek: az első, hogy ami elro-
molhat, az el is fog romolni. 
Ez egy klasszikus tanulság, 
de egy kukta miért romolna 
el? Hát el tud romlani. A má-
sik kettő kicsit komolyabb. A 
második, hogy átéltem azt, 
hogy tényleg egy lépés választ el bennünket az élet és a 
halál mezsgyéjén. Úgy érezzük, hogy vigyázunk ma-
gunkra, és mindent megteszünk. Ha én arrébb állok, 
vagy ha éppen akkor nézem meg, hogy miért nem szi-
szeg, akkor a robbanás ereje – ami a nehéz fémeket is 
összenyomta – eltalál, és nem biztos, hogy itt állnék a 
gyülekezet előtt. De Isten megőrzött. 

Az utolsó pedig az, hogy amikor néztük a romjait az 
egésznek, akkor egyrészt eszembe jutott az a történet, 
amit az interjúban Vétek Erzsi néni mondott nekem, 
hogy ott állt az a hívő ismerőse a háborús romok fölött, 
és azt énekelte, hogy „elveszthetek mindent sorba, ha 
Te megmaradsz nekem” – akik olvasták az újságot, tud-
ják, miről beszélek. Másrészt pedig rájöttem arra, hogy 
nagyon sok helyén a világnak, akár keresztyének, akár 
nem keresztyének, ennél sokkal rosszabb körülmények 
között készülnek a karácsonyra, mert lebombázták a há-
zukat, nincs fűtés, nincs világítás, nincs gáz, és az éle-
tük is veszélyben forog. Ehhez képest semmi nem tör-
tént, mert végül is karácsonyra helyreállt a világ rendje, 
és még talán a biztosító is fizet egy kis pénzt. Dicsőség 
az Úrnak érte! 

Ádány Sándor: 
Minthogy a kérdéseket részben 
én állítottam össze, ezért sok 
mindent tudnék mondani, de 
most csak egy énekről beszélnék, 
amit már említettem a gyülekezet 
előtt. Elmondtam már a történe-
tet hozzá, úgyhogy azt nem is-
métlem. „Az élet hajnalán már 
gondolt rád Atyád.” Ez azon a 
bizonyos emlékezős istentisztele-
ten hangzott el, ahol az egyik 
unokatestvérem pár hónaposan 

eltávozott kisbabájára emlékeztünk, és nekem ez az 
ének nagyon közel jött akkor a szívemhez, azóta ezt el 
is játszottuk már itt egy párszor, de most énekeljük el 
megint. 
Az élet hajnalán már gondolt rád Atyád. Ő tudja jól, ha 
sírsz, hát ne szégyelld, ha fáj.  
Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát érted ál-
dozta, jöjj ma Hozzá.  
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Semmit sem tehetsz, hogy jobban szeressen, és bármit is 
tettél, ne félj, Ő nem küld el. 
Mert úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát érted ál-
dozta, jöjj ma Hozzá. 
Jöjj ma Atyádhoz, bárhogyan is állsz. Összetört életed 
add Néki ma át.  
A halál óráján így szólt a Golgotán: Elvégeztetett. Jöjj 
ma Hozzá. 

Tóth Máté: 
Tóth Jolánka néni unokája va-
gyok, és nem túl sűrűn vagyok 
itt a gyülekezetben, mert eredeti-
leg a Nap utcába tartozom. Már 
több mint egy éve kezdtem el 
járni az itteni ifibe, és ezért for-
dultam meg többször is a gyüle-
kezetben. 

Az elmúlt félévben Isten úgy 
vezetett, hogy a tatabányai gyü-
lekezetplántálásban vettem részt. 
Sok dolgot tanít Isten ebben a 

missziós munkában. Ott régen volt egy gyülekezet, kb. 
100 évig létezett, de azután megszűnt. Az egyház veze-
tősége úgy gondolta, hogy ott szeretnének létrehozni új-
ra egy gyülekezetet, így ez most már a negyedik év a 
gyülekezetplántálásban. 

Egy rövid történetet mesélek el, hogy Isten hogyan 
dolgozik ott. Egy hölgy, akinek az anyósa a székesfe-
hérvári gyülekezetbe jár, annak idején elvitte a menyét 
a Reménység Fesztiválra, és fel is támadt benne az ér-
deklődés. Az anyósa felhívta rá gyülekezetvezetőjének, 
Varga Attilának a figyelmét, fel is keresték, bevonták a 
házi csoportba, ahova azóta is rendszeresen jár, sőt még 
az elvált férjét is elhozta. Szóval Isten ilyen története-
ken, embereken keresztül dolgozik ott, Tatabányán. 
Nem látványos dolgokkal kápráztat el bennünket, ha-
nem ilyen történetekkel gazdagít engem is. 

Kulcsár Naómi: 
Egy hálaokot szeretnék elmondani a Testvéreknek, de 
hogy érthető legyen, korábbról kell elkezdenem a törté-
netet. Amikor elmentem Bécsbe tanulni, nem ismertem 
senkit, de tudtam, hogy Isten velem van, és vezet en-
gem. Elkerültem egy nagyon kicsi gyülekezetbe, ahol 
sok szeretetet kapok, megtaláltam közöttük a helyemet, 
a szolgálatomat. Az egyetemen is találtam hívő barát-
nőket és barátokat. Ennek kapcsán szeretném elmesélni 
a hálaokot. 

Az egyik barátnőm, aki szintén zongorista, bizonyos 
okok miatt úgy döntött, hogy egy ideig nem fog semmi-
lyen gyülekezetbe járni. Nem fog semmilyen közössé-
get vállalni, ami hívőkkel kapcsolatos, mert ő úgy érzi, 
hogy az elmúlt időszakban csak bántást kapott másoktól 
is, és egyszerűen nem bírja. Megmondom őszintén, 
hogy ez engem teljesen kikészített, nagyon-nagyon so-
kat sírtam, és úgy éreztem, hogy felelősséggel tartozom 

érte, hiszen a kezdetektől fog-
va hamar egymásra találtunk; 
imádkoztunk egymásért, mie-
lőtt kimentünk színpadra zon-
gorázni. Akkor is sokat imád-
koztam érte, és egyszer csak 
azt vettem észre, hogy ugyan, 
azt mondta az én kedves ba-
rátnőm, hogy semmit nem 
akar most hívőkkel, de vala-
hogy engem mindig megta-
lált, meg néhányunkat, és be-
szélgetett velünk. 

A hálaokom az, hogy amikor a nyár végén vissza-
mentem az egyetemre, addigra felismerte, hogy mi volt 
a problémája, visszatalált Istenhez, visszatalált a gyüle-
kezetébe, és tényleg úgy érzem, hogy helyre jött az éle-
te. Ezért nagyon-nagyon hálás voltam, hogy Isten meg-
hallgatta az imáinkat. 

Horváth Ádám: 
Sokan tudhatják a testvérek kö-
zül, hogy márciustól félállásban 
a jelnyelvi bibliafordításban 
szolgáltam-dolgoztam. Az én 
részemről ez most decemberben 
lezárult a Márk evangéliumával 
kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy 
lesz-e folytatás. Csoda volt, 
ahogy Isten idáig elvezetett, 
ahogy minden szálat összefű-
zött, hogy mint nyelvészettel 
foglalkozó, én is a részese let-
tem ennek a projektnek. Jó 

megélni, hogy Isten a teológián keresztül, és a nyelvé-
szeten keresztül így engem kis részben, de belevont eb-
be a dologba. Ezt nagyon szívesen csinálnám sokáig, 
vagy hasonlót. Most a Harmat Kiadónál dolgozom, iga-
zából az ottani munkához is nagyon jó, hogy teológiát 
tanultam, jó, hogy nyelvészetet tanultam, de nem szoro-
san ezekhez kötődő területeken dolgozom. Azon gon-
dolkodtam el, hogy megérte akkor is ez a sok tanulás, 
és sok befektetett idő, és minden, hogyha csak ennyire 
használta Isten? Ez egy kérdés. Lehet, hogy mi többet 
akarunk adni, mint amit Isten tervez? Vagy épp lehet, 
hogy valaki úgy van vele, hogy szeretném ezt a dolgot 
csinálni ennyi ideig, és Isten azt mondja, hogy csináld 
sokkal tovább. Például lehet, hogy úgy vagyunk vele, 
hogy foglalkoztam már ezzel az emberrel, sokat beszél-
gettem vele, ennyi ideig, és most már feladnám... Most 
a bizonyságtételről beszélek, vagy az evangélizációról. 
Ezt most gondolatébresztőként mondtam el a testvérek-
nek. 

Ádány Rebeka: 
Ebben az évben jöttem rá arra, hogy az egyik fölöttem 
járó srác a gimnáziumban szintén baptista, de nem is-
mertem előtte. Ahogy megismerkedtünk nemsokára 
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mondta nekem, hogy Isten azt 
helyezte a szívére, indítson egy 
bibliatanulmányozást az iskolá-
ban, és megkérdezte, hogy sze-
retnék-e csatlakozni. Megimád-
koztam a dolgot, és belevág-
tunk. A döccenők és konfliktu-
sok dacára, végül is eddig már 
két alkalmat tartottunk ebben az 
évben, és januártól tervezzük 
folytatni. Nagyon jó volt meg-
tapasztalni, hogy sokan érdek-
lődtek, és jöttek is, tehát nem-

csak ketten voltunk. Ez jó lehetőség arra, hogy az isko-
lában beszéljünk a többieknek Istenről, a hitünkről, meg 
a Bibliáról. Ezért kérem, hogyha valakinek eszébe jut, 
az imádkozzon értünk. 

Ádány Judit: 
Két eseményt szeretnék ide-
hozni. A papírról lestem el, 
hogy „az év eseménye”. Ná-
lunk ez Szilvi lányunk me-
nyegzője volt. Ezzel kapcso-
latban több hálaokunk is van, 
de most kettőt mondok el. Az 
egyik az, hogy tudatosan 
imádkoztam és imádkozom 
egy érdekes szempont szerint 
azért, hogy a gyerekeimnek 
olyan társa legyen, akit én is 

(mi is) tudok szeretni. Szerintem ez nagyban megköny-
nyíti az életet, fontos szempontnak tartom. Örülünk, 
hogy Szilvi ilyen férjet kapott Istentől, aki nagyon jó 
neki, és nagyon szerethető is. 

Ehhez az év eseményéhez tartozik egy külön történet 
is, ami pont a menyegző előtt történt. Elmentünk új za-
kót venni Misinek, hogy ő is szép legyen a menyegzőn. 
A Lehel úton volt a bolt, leparkoltunk, kivettük a táská-
inkból a pénztárcáinkat, amiben minden igazolványunk 
is benne volt, és mindent beraktunk hátulra, a csomag-
tartóba, Misi bezárta a kocsit a központi zárral, amihez 
meg kell nyomni egy gombot a jó helyen, és akkor be-
záródik minden ajtó. Úgy gondoltuk, hogy ez rendben 
meg is történt, amíg ki nem jöttünk, és kinyitottuk a 
csomagtartót, és nem volt ott semmi. Mindkettőnk tás-
kája eltűnt, a kocsin nem volt semmi külsérelmi nyom. 
Fontos dolgok tűntek el a táskákkal együtt, az ő táská-
jából egy olyan külső adathordozó, amin az összes 
munkája rajta volt, a pendrive-ja, mindenféle munkával 
kapcsolatos iratok. Az enyémben ott volt a Bibliám, és 
a teológiai jegyzeteim, amire nagy szükségem volt. 
Nem ragozom sokáig: rendőrség, jegyzőkönyv, „bó-
dult” állapot egész hétvégén. Érdekes módon csak azon 
gondolkoztam magamban, hogy mi lett az én Bibliám-
mal? Amit hamar megállapítottam, hogy az ember azt 
gondolja, hogy az az igazi értéke, amit félt, és amit ma-

gával visz a boltba: a pénztárcája, miközben, amit ott 
hagy, sokkal fontosabb lehet. 

Hétfő reggel megszólalt Misi telefonja, és egy kukás 
autó sofőrje hívta föl, hogy megtalálta a névjegyét egy 
szelektív szigeten a kukák között. Gyakorlatilag Misi 
táskáján és az adathordozón kívül mindenünk meglett. 
Ez nekem kisebbfajta csoda volt, mert valahogy érez-
tem, hogy ez a Biblia nem veszhet el. Mert mi volt ab-
ban a Bibliában? Minden olyan igevers alá volt húzva, 
amit huszonéve kapok Istentől, igekártyák, ajándékok, a 
gyerekeimtől, a barátaimtól, sok fontos emlék. 

A másik esemény az epekőműtétemhez kapcsolódik, 
ami hála Istennek rendben lezajlott, Isten teljesen elren-
dezte a dolgokat, Kiskunhalason voltam egy hívő or-
vosnál. Mielőtt leutaztunk, otthon viccelődtünk, és Misi 
azt mondta, hogy milyen jó lesz, mert ezután anyának 
már nem lesznek „epés” megjegyzései. Ugye, ez egy 
vicces fordulat a magyar szóhasználatban. Epés meg-
jegyzés, azaz gonosz. A nevetgélés közben aztán el-
hangzott életem egyik legnagyobb dicsérete. Szilvi 
megszólalt, hogy anya nem gonosz, „csak” kiabál. En-
nek fontosságát talán nem tudom olyan jól érzékeltetni, 
de azért annyit el lehet mondani, hogy a kettőnk kap-
csolata nem volt mindig felhőtlen. Nagyon hasonló a 
természetünk, nagyon sok vitánk volt (és van), és éppen 
ezért olyan hálás voltam ezért a mondatért. Férjhez 
ment, elment otthonról, és az előzmények tükrében mé-
gis azt mondta, hogy anya nem gonosz, hanem „csak” 
kiabál. Már csak zárójelben jegyzem meg, hogy mélyen 
érintett ez a nyilatkozat azért is, mert amióta az eszemet 
tudom, mindig volt (van) olyan ember a környezetem-
ben, aki módszeresen azt akarta bebizonyítani, hogy én 
gonosz vagyok. 

Jenei Péter: 
Egy emlékezetes igehirdetést 
szeretnék megemlíteni, ami má-
jus 3-án hangzott el itt. Nem tu-
dom, ki emlékszik rá, ez Pál út-
járól szólt, Milétosztól Jeruzsá-
lemig. Nem tudom olyan jól el-
mondani, mint ahogy akkor ott 
hallottuk, úgyhogy szerintem 
mindenki hallgassa meg, amikor 
tudja, fönt van a gyülekezet hon-
lapján. A lényege az volt, hogy 
Pál azt kapja Istentől, hogy fel 
kell mennie Jeruzsálembe, és az 
útja során, mikor meglátogatja a gyülekezeteket, akkor 
sorra azt mondják neki a testvérek, hogy ne menjen, ne 
menjen, ezt kapták, meg azt kapták a Lélek által. Ennek 
ellenére később mégis felment. Nagyon tanulságos volt, 
tényleg érdemes újra meghallgatni. 

Simola Ilona: 
A gyülekezet ötvenedik jubileumához kapcsolódva sze-
retném elmondani, hogy az a szép ötvenes szám az én 
születésnapomat is jelenti, az újjászületésem napját, ami 
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érdekes módon a testi születésem napjára, december 6-
ára esik. 

Abban az időben a rákoshegyi gyülekezetbe jártam, 
és a megtérésem utáni csütörtökön a gyülekezetünk itt 
vendégeskedett Budán, itt voltam én is a fiatalokkal az 
istentiszteleten, megnéztük az új imaházat. Arra az ige-
hirdetésre már nem emlékszem, ami akkor elhangzott, 
de arra, igen, hogy 1945 után Magyarországon ez volt 
az első felépült baptista imaház. 

Az ötven éves jubileumomhoz tartozik az az érde-
kesség is, hogy nemrégiben Kulcsár testvér azt az ige-
verset olvasta fel az egyik istentiszteleten, ami az én 
bemerítési igém volt, ami egy életre szóló program, és 
azt gondolom, hogy befejezésül mindenkinek sokat je-

lenthet. Ez a Jelenések 
könyvéből úgy hangzik: 
„Aki győz, az örökségül 
nyer mindent, annak Istene 
leszek, és a fiam lesz né-
kem.” Ez azért tetszik, 
mert benne van egy nagyon 
komoly feltétel, hogy nem-
csak elfogadni kell az Úr 
Jézust, hanem egész életen 
keresztül hűségesen követ-
ni őt. Ezt kívánom min-
denkinek. 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

IFISZILVESZTER 2015 
 
„A jóból sohasem elég” – gondoltuk, és 2015-ben is 
megszerveztük az ifi szilveszterét a gyülekezet épületé-
ben. Természetesen az egész éjszakát együtt kívántuk 
tölteni, ezért színes programokkal készültünk az ese-
ményre. 

Jómagam, aki kb. a huszonegynehányadik ilyen 
eseményén vettem részt, kíváncsian vártam, milyen lesz 
ez a jókedvű kö-
zös virrasztás. 
Ugyanis két egy-
forma szilvesztert 
még nem éltem 
meg az ifivel, an-
nak ellenére, hogy 
vannak már-már 
tradíciónak ne-
vezhető elmarad-
hatatlan program-
pontok is. A 
résztvevők ugya-
nis színes egyéni-
ségükkel, önfeledt 
jó-kedvükkel, vá-
ratlan rögtönzéseikkel mindig változatossá teszik az 
ifiszilvesztereket. 

A biztonság kedvéért kávézással, kapuccsinózással 
kezdtük az estét – még a hosszútávfutóknak is kell az 
energiabevitel, és mi is hosszú távra készültünk aznap. 
Eddig majdnem minden évben megrendezésre került a 
Palacsintatöltelék-verseny, ahol ki-ki megmutathatta 
kreativitását a gasztronómia területén is. Ez alkalommal 
csavartunk egyet a feladaton: gofrit sütöttünk, így az el-
készült „töltelékek” látványa jobban érvényesült, mint-
ha egy palacsintába csavarva bújtak volna el… 

Késő este interneten csatlakoztunk néhány baptista 
ifjúsághoz egy közös vetélkedő erejéig. (A kvízen si-

kerrel szerepeltünk, bár hivatalos eredményt még nem 
közöltek velünk azóta sem. De a kezdeményezés jónak 
tűnt, és biztosan fejlődik még a következő szilveszter-
re.) 

Elhatározásunk minden évben, hogy az évet az Igé-
ből merített gondolatokkal és közös énekléssel, hála-
imákkal zárjuk. Így most sem maradt el a zenés dicsőí-

tés, illetve a buz-
dító szó: 2016 
legyen az Isten 
előtti türelem, 
csendes várako-
zás, vezetésére 
való figyelés éve 
(Zsolt 37:3-7; 
Zsolt 46:11; Mt 
11:28-30; Zsolt 
51:19). Azoknak, 
akik további el-
mélyülésre vágy-
tak, az egyik 
termet „Imaszo-
bának” rendeztük 

be, ahol órákon keresztül hangoztak a csendes imádsá-
gok, és az Urat magasztaló halk énekszó. 

Nem maradhatott el a virsli, a „baptista tea” és a sü-
temények sem. Közben előkerültek a különböző társas-
játékok és volt egy meglepetés program is – de erről 
Ádám ír bővebben. 

Ahogy a 2015-ös év, az ifiszilveszter is elrepült egy 
szempillantás alatt: de visszaemlékezhettünk Istenünk 
áldásaira, a sok jóra, amit tőle kaptunk, és bízva tekint-
hetünk a jövőre is, mert a mi Atyánk gondot visel ránk!  
Legyen áldott az ifjúság idén is! 
 

Nagy Péter 
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Hites hatos 
 

 
 

A mostani szilveszter újdonsága volt a „hites hatos” 
névre keresztelt program. Egy ismert közéleti műsort 
igyekeztünk átültetni hívő közegbe. Nem politikáról, 
közéletről, hanem bennünket, keresztényeket érintő 
kérdésekről beszélgettünk elsősorban. A formát meg-
őriztük: válogattunk cikkeket az online sajtóból, és 
egyesével beszélgettünk róluk: először a beszélgetés 

vezetője felolvasta a cikket, majd a hat résztvevő meg-
vitatta a cikkel kapcsolatos gondolatait, értékítéletét.  

A beszélgetésben előkerült egy aktuális világvége 
híresztelés; egy kép, mely Jézus külsejével foglalkozott 
(hogy ő is közel-keleti volt); az iszlám és a keresztyén-
ség kapcsolata, illetve a szélsőséges és a fősodorbeli 
iszlámhívők közti különbségek; egy orosz ortodox szer-
zetes, aki egy énekes tehetségkutatót nyert meg; illetve 
az elsőbbségi ülések a buszokon. A hírek kapcsán néha 
magunkat és egymást is megleptük hozzászólásainkkal, 
számomra izgalmas volt együtt gondolkodni öt testvé-
remmel a világ napi híreiről! Jó volt látni azt is, hogy 
némelyik téma nemcsak bennünket, hanem a hallgató-
ságot is felcsigázta. 

Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel egy jó 
hagyományt teremtettünk! 
 

Horváth Ádám 

 
 

Jászol, Kereszt, Korona 
 

 
 
Köszönöm, Istenem, hogy gyermekkorom 
gondviselésed formálta, 
A jászol eseményét Jézussal, örömmel hallgatta. 
Nekem meleg szobában volt az érkezés, 
Az Isten Fiának nem jutott elismerés. 
Meleg szobában dajkálgatva –  
az Isten Fia abból kitaszítva. 
Nemcsak kitaszítva, az élettől is megfosztva, 
Szerette volna véghezvinni a gonosznak fia. 
 
Heródes: 
Nem lehet e gyermek akárki fia, 
Kinek így fénylik csillaga. 
Nem maradhat egy gyermek sem életben, 
Akkor a csillag eltűnik a felhőkben. 

A csendességben könyörög egy anya,  
hogy ígéretét Isten valóra válthassa. 
 
Anya: 
Ragyogj csillag, de most már nem az égen, 
Az emberszívekben,  
hogy e bűnös világ alázattal hozzád térjen. 
Vigasztald Jézus csillaga,  
kiknek hitetlen lett a fia. 
 
Nem volt hiábavaló a kereszt, hol a bűnös ember 
kegyelmet nyert. 
Így kapott lángra a szeretet,  
amely által Isten népe növekedett. 
Tanítás, csoda, gyógyulás, 
a mi Urunk felé szálljon a hálaadás. 
Míg az övéi nem hallják 
míg tart a kegyelem korszaka, 
Miközben Ézsau fiait hajszolja. 
 
Az én szívem gondolata, ragyog fényesen a Golgota. 
Erőtlen a szolga, de tudja, egykor vár az ékes korona. 
 

Rück Sándor 
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VOLT EGYSZER EGY ÁRVAHÁZ… 
 

Ismét elment egy árvaházi 
 

November végén kaptunk értesítést arról, hogy Simó Elek, árvaházunk volt neveltje elhunyt. A családdal a 
találkozók révén tartjuk a kapcsolatot, ismerjük a feleségét és a lányát, akikkel néhányszor találkoztunk 
már, Balázs unokáját pedig természetes ismerősként köszöntjük, hiszen minden évben elkísérte a nagyapját 
az árvaházi találkozókra. 
 

 
Pálinkás Ferenc, Vadon Mihályné, Simó Elek, Nagyváti Ist-
ván, Hasselbach Béláné a 2006-os Árvaházi találkozón 

A temetésével kapcsolatban annyit tudtunk, hogy kato-
nai szertartás lesz, lévén, hogy Elek alezredesi ranggal 
fejezte be pályáját nyugdíjba vonulásakor. A Fiumei úti 
temetőben katonai díszőrség tiszteletadása mellett vet-
tünk búcsút volt árvaházi növendéktársunktól. A gyüle-
kezetből hárman vettünk részt, Ádány Mihály, 
Zsigovicsné Éva és jómagam. 

Elek kissé rendhagyó módon a többi árvától a kato-
nai pályát választotta, ahol sikeres főtiszt vált belőle. 
Baptista neveltetését azonban sosem felejtette el. 
Gyermekeit, bár titokban, de megkereszteltette. Aktív 
szolgálati ideje alatt, ha csak tehette, a baptista fiakat 
meglátogatta a laktanyákban, vagy igyekezett könnyebb 
beosztásba helyeztetni őket, esetleg lakásukhoz köze-
lebbi laktanyába áthelyeztetni. Gyülekezetünkből is volt 
katona, aki így részesült emberséges bánásmódban. Mi-
után nyugdíjba vonult, az árvaházi találkozók rendsze-
res résztvevője lett, ahol láthattuk, hogy az énekeket kí-
vülről tudta, szívből énekelte. Az igék, az imádságok 

mindig mélyen meghatották, az emlékezésen túl fontos 
volt számára a testvéri közösség megélése. 

A ravatalozóban számunkra meglepő módon egy 
temetési istentiszteletnek voltunk a tanúi. Jákob János 
dandártábornok, protestáns tábori püspök imádsággal, 
majd az általunk is ismert, református dicséret eléneklé-
sével kezdte a szertartást: „Íme, nagy Isten, most előtted 
szívem kitárom, menedékem nincs sehol e földi határon. 
Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom 
könny, a kenyerem keserű sóhaj.” Búcsúbeszédét Pál 
apostol Thesszalonikába írt 2. levelének 2. fejezetének 
16-17/a versével kezdte: „Maga pedig a mi Urunk Jézus 
Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és 
kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel 
ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket…”. A 
nagy létszámú család és rokonság előtt méltatta az el-
hunyt rendkívüli felkészültségét, megbízhatóságát, be-
osztottai iránti lojalitását, amit baptista neveltetésének 
is köszönhetett. Beszélt élete utolsó hónapjairól, amit 
kórházban töltött, családja szeretetével körülfogva, 
megfogyatkozó testi erővel bár, de ép értelemmel. Élete 
utolsó napján még együtt imádkozott a kórtermet meg-
látogató egyházi nővérekkel, akiktől kérte, hogy ne csak 
őérte, hanem a feleségéért is imádkozzanak, majd el-
énekelte kedves énekét: „Fogjad kezem, oly gyenge va-
gyok, érzem, hogy Nálad nélkül járni sem tudok. Fogjad 
kezem, és akkor hű Megváltóm, a félelemre többé nin-
csen ok.” A prédikáció végén ezt az éneket is elénekelte 
a püspök, majd imádsággal zárta a gyászistentiszteletet. 
Mielőtt az elhunyt földi maradványait kikísértük volna 
a szóróparcellához, Elek katonai érdemrendjei előtt tisz-
telegtek a katonák, majd a sírkertben díszsortűz hangjai 
mellett búcsúztunk tőle. 

Elek, nyugodj békében! 
Pintér Tibor 

 

 

Az elhunyt özvegyétől ezt a visszaemlékezést kaptuk: 
 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam.” - ezzel a bibliai idézettel 
a gyászértesítőn tudattam lakóházunkban a szomszé-
dokkal, hogy férjem 86 éves korában elhunyt. 

Elek 1929. június 26-án született Budapesten. Édes-
anyja háztartásbeli, igen beteges asszony volt, édesapja 
géplakatos, aki nagyon korán, 32 éves korában meghalt. 
Az özvegy három gyermekével – Aranka 6, Gyuri 4, 
Elek 2 éves volt – nagy szegénységben élt, ezért az 
anya kereste a lehetőséget, hogy valamilyen árvaházba 

kerülhessenek a gyermekei, de sem a református (a saját 
vallásuk), sem a katolikus egyház nem tudta befogadni 
őket. Valahogyan eljutott ez a hír Beharka Pálhoz, a 
Baptisták Árvaháza vezetőjéhez, aki otthont adott a kis 
árváknak. Itt sok szeretetet, gondoskodást kaptak, lehe-
tőséget a tanulásra, és még két éves zenei oktatást is le-
hetett kapni. 16 éves korukig voltak itt, majd ki-ki dol-
gozni ment. Elek Pécsre került, az akkor már gyermek-
gondozóként dolgozó nővéréhez, Arankához. Egy pék-
ségbe került, majd laboratóriumban is dolgozott, hogy 
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szobát bérelhessen magának. Pécsre költözése után fel-
kereste az ottani baptista gyülekezetet, majd részesült is 
az „alámerítés szertartásában”. Közben egy zeneiskolá-
ba is járt. Kereste a lehetőséget, hogy a hideg évszak-
okban meleg helyen lehessen és jó emberek között. 
Tagja volt a gyülekezet énekkarának is.  

Amikor katonaköteles lett, jelentkezett az akkor ala-
kuló Néphadsereg tiszti iskolájába, ahova fel is vették. 
Kiváló eredménnyel végezte el. Ennek jutalma az volt, 
hogy megjelölhette az új munkahelyét. Úgy válaszolt, 
hogy oda szeretne menni, ahol szükség van rá, mert 
egyedül van. Egy olyan helyőrséget nevezett meg, ahol 
még nem voltak épületek, sem a családoknak lakás. Er-
dőben, sátrakban éltek, dolgoztak, míg beköltözhettek a 
laktanyába. Ez a hely Lentiben volt. Mi itt találkoztunk 
és házasodtunk össze 1953-ban. A házasságkötésével 
egyidejűleg – mivel én más vallású voltam – a Pécsi 
Baptista Gyülekezet kizárta őt tagjai sorából. Két gyer-
mekünk született, Árpád, aki hivatásos katona lett, és 
Sylvia, ő szülésznő, jelenleg is szerződéses katona. Fi-
unk 53 évesen meghalt. 

Elek munkába állásakor hamar felmérte, hogy sok 
katona analfabéta, itt gyors segítség kell! Önként alakí-
tott csoportokat, tanította, nevelte őket, majd hivatalo-
san állami vizsgára küldte őket, és már nem analfabéta-
ként szereltek le. 

Én nem tudtam semmit az ő „vallásáról”, csak azt, 
hogy józan, rendes ember. Akkoriban a vallásos élet-
módot el kellett hallgatni, de ez nem változtatott a lel-
künkön. „Isten mindenütt ott van!” – szokta mondani 
édesanyám, aki pedagógus volt (apám is), és hat gyer-
meket neveltek istenfélelemben. Tilos volt ugyan az 
egyházi esküvő és a keresztelés, de mi ezt is megoldot-
tuk a családban, a gyermekeink meg lettek keresztelve.  

A férjemnek több állomáshelye is volt: Lenti, Tapol-
ca, Eger. Utolsó állomáshelye a Honvédelmi Miniszté-
rium Budapesten, kb. 15 évig. Közben elvégezte a Ka-
tonai Akadémiát kiváló eredménnyel. Több dicséretet, 
kitüntetést, elismerést, Arany-diplomát kapott, és 
csendben élt a hitével, személyes példamutatással. 
Nyugdíjasként is dolgozott. Első munkahelye a Róbert 
Károly körúton levő intézet volt, elhagyott, árva- vagy 
kis bűnöző gyerekeknél vállalt nevelőtanári állást. Sze-
rették, ragaszkodtak hozzá a gyerekek. Itthon mondta 
csak el, hogy valamit szeretne törleszteni abból, amit az 
Árvaházban kapott. Soha nem felejtette el, hogyan ju-
tott idáig, hálás szívvel beszélt az ottani nevelőkről. 

22 éve súlyos betegséget, agyvérzést kapott, de halá-
láig tiszta elmével rendelkezett, betegségét, fájdalmait 
fegyelmezetten viselte. Soha nem terhelte a családját 
azzal, hogy béna, vagy hogy a halált óhajtaná. Többször 
említette, még a halála előtti napon is, hogy minden este 
imádkozik a családért, értem külön is, mert értette, hogy 
20 éven át kettős szerepem volt a családban, a munka-
helyemen (én is pedagógus voltam). A maradék család 
(Sylvia, Balázs, lányunk és unokánk) nagyon összefo-
gott az ápolásban. Mosolyogva, hálával fogadta a tő-
lünk kapott segítséget. Egy éve még el tudtuk vinni a 
Baptista Imaházba az Árvaházi gyerekek találkozójára, 
idén már nem mehetett. Sajnos, a betegségek győztek. 
2015. november 23-án visszaadta lelkét a Teremtőjé-
nek. Nyugodjon békében! 

Egyházi-katonai szertartással búcsúztunk el tőle a 
Fiumei úti Sírkertben a Püspök úr közreműködésével. 
Nagyon megható volt, amikor a püspök úr elénekelte: 
„Fogjad kezem, oly gyenge vagyok. Érzem, hogy Nálad 
nélkül járni sem tudok…” 

özv. Simó Elekné 
 

HÁLAADÁS 
 

Atyám a mennyekben folyvást vigyáz rám 
 

Emlékezés egy 71 éve történt 
szomorú, de nagyon emlékezetes 
háborús eseményre. Ez a történet 
a Nap utcai imaház udvarában zaj-
lott le. Az udvarról – amelyet 
Sion-udvarnak hívnak a mai napig 
– egy kis rövid leírás: az imaház 
bejárata melletti kis sarokban egy 

pici szoba-konyhás lakás volt, ahova 1934-ben két éves 
koromban szüleimmel és két nővéremmel költöztünk 
be. Mellettünk laktak rövid ideig dr. Somogyi Imre test-
vérék, akik később a Táborhegyre költöztek egy családi 
házba. Mellettük lakott a Szerafin család, akiknek 
könyvkötészetük volt az egyik pincében. (Egy fiúuno-
ka, József ma is ott lakik.). Azután volt a gyülekezeti 
kisterem, mellette Elnöki irodák. A kapubejáró másik 
oldalán a több szobából álló Szerkesztőség volt. Itt ké-

szültek a baptista lapok (Békehírnök, Kürt, Hajnalcsil-
lag stb.), és egy könyvkereskedés is volt ott. Többek 
között itt dolgozott édesanyám és Kmety néni is (Kmety 
Ottó édesanyja). A Békehírnök főszerkesztője Steiner 
István volt. Ezután volt a házmesterlakás Cseri testvér-
ék családjával. Mellettük a mellékhelyiségek, ami most 
is így van. A házban pince-lakások is voltak, gyermekes 
családokkal. Egy lakás sem volt komfortos. 

Az egész házban csak baptisták laktak. „Boldog bé-
keidők” voltak ezek. A gyerekek a közeli Horváth Mi-
hály téri (akkor Mária Terézia tér) óvodába, iskolába 
jártak, amely két percre volt, a járdáról sem kellett le-
lépni (ma Fazekas Mihály Gimnázium). A tanuláson 
kívül minden időnket az udvaron töltöttük játszással. A 
felnőttek, ha hazajöttek a munkából, nyári délutánokon, 
az udvaron üldögélve beszélgettek nagy békességben. 
Gyermekkorom legszebb éveit éltem itt meg. Édesapám 
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akkor már 23 éve szolgált a gyülekezetben Somogyi 
bácsi mellett mint az énekkar vezetője és orgonistája. 
Akkoriban igen nagy és virágzó gyülekezet volt ott, nagy 
énekkarral, zenekarral. A karzatok is tele voltak. 

Jöttek a háborús évek, 1944-45 tele, Budapest ost-
roma. Mivel a bombázások sűrűsödtek, és már a sziré-
nák sem mindig jelezték a légiriadót, december közepén 
leköltöztünk a légópincébe. A ház egyik pincéjében kel-
lett kialakítani két egymásba nyíló helyiséget a lakók 
részére. Persze mi, gyerekek nagyon élveztük, reggel-
től-estig társasjátékoztunk (Capitaly). Egy pár család, 
akik a külvárosban laktak (Újpest, 
Kispest stb.) nagyon féltek az oro-
szok bejövetelétől, és beköltöztek az 
irodákba, a szerkesztőségbe. Így a 
Somogyi család két fiúval (Barnabás 
orvos volt), a Steiner család két fiú-
val, István és József (utóbbi évekkel 
később a Monte-Carlói rádióban dol-
gozott), és Szegedi Ferenc prédikátor 
a feleségével (Steiner Iduska) és kis-
babájukkal. 

Nagyon kemény tél volt, sok hó-
val. A férfiak telehordták a bemerítő 
medencét hóval. Az ebből nyert víz-
zel főztek az asszonyok, és ezzel mo-
sakodtunk. Még Szenteste fellopakodtunk a lakásokba 
és ott ünnepeltünk. A légópincében minden reggel ösz-
szegyűltünk 9 órakor áhítatra. Így történt ez január 5-én 
is. A pince belső falánál végig vaságyak voltak, itt ült a 
sok gyerek. Az ölemben ült a 8 éves Cseri Gyöngyike, 
nagyon szép kislány volt. Az áhítatot Szegedi testvér 
tartotta volna. Elkezdtük énekelni az „Atyám a meny-
nyekben folyvást vigyáz rám” kezdetű éneket és ekkor 
kaptuk a bombát. Valahogy ferdén kettéhasította a há-
zat, majd a szomszédos kis földszinti házban robbant, 
ahol l5 ember azonnal meghalt. A fal, amely mellett vé-
gig ültünk, ránk omlott. Nagy terméskövek temettek be 

minket. Aki nem került a romok alá, azonnal menteni 
kezdett. Sok sebesült volt: Steiner bácsinak betört a fe-
je, feleségének a lába tört el, és több más sebesülés is 
volt. Az asszonyok lehozták az összes lepedőt, és So-
mogyi Barnabás ellátta a sebesülteket. 

A gyerekeket is kimentették, csak engem nem talál-
tak. Az elmondások szerint két óra múlva találtak meg, 
kisebb zúzódásokkal. Mikor már derékig kiszabadul-
tam, arra figyeltem fel, hogy a kőhalom tetején áll Stei-
ner Iduska, kezében a kisbabával és nagyon hangosan 
imádkozik. Ez a kisbaba volt Szegedi Erika (Tarnai 

Endréné), aki pár évig gyülekeze-
tünk tagja volt. Én azért menekül-
tem meg, mert a légnyomás hasra 
vágott, és a kövek között kaptam 
levegőt. De sajnos az ölemben ülő 
Gyöngyike a hátára esett és a por-
tól megfulladt. Ő volt az egyetlen 
áldozata ennek a bombatámadás-
nak. Ez nagy isteni csoda volt. 
Gyöngyikének a férfiak egy szek-
rényből kis koporsót szögeltek 
össze, és az imaház oldalhajójába 
egy padra tették. Mivel nagyon hi-
deg volt, nem változott semmit, 
többször megnéztük, olyan volt, 

mint egy alvós baba. Több napba telt, mire a fiatal fiúk 
az állandó aknázások miatt kirohangáltak a térre, hogy a 
fagyos földbe mélyedést tudjanak ásni, ahova ideiglene-
sen betehették Gyöngyikét. 

Ez történt 1945. január 5-én. Tulajdonképpen máso-
dik testi születésnapom. Isten megtartott bennünket. 
Azóta minden év január 5-én hálaadássál emlékeztünk 
meg erről szüleimmel (amíg éltek), most pedig egyedül 
emlékezem. Az akkor megkezdett, be nem fejezett ének 
folytatódott egész életemben és tudom, hogy befejező-
dik, amikor hazatérek. 

Nikodémné Olgi néni 
 

TALLÓZÓ 
 

Megjelent a keresztényüldözés világindexe 2016 
 
A 60 éve világszerte működő Open Doors nevű nemzetközi keresztény szervezet évente egyszer közzéteszi je-
lentését, az úgynevezett világüldözési indexet az elmúlt év keresztényüldözésének a helyzetéről. 
 
Fekete rekordszámok 
2014-ben a hitük miatt kivégzett keresztények száma 
4344 volt, 2015- ben ez a szám 7100-ra emelkedett. A 
keresztény templomok, imaházak, intézmények elleni 
bombatámadás, gyújtogatás a 2014. évi 1062-höz ké-
pest több mint kétszeresére, 2406-ra nőtt. Az Iszlám Ál-
lam tovább növelte rekordlistáját a meggyilkolt, lefeje-
zett keresztények számával. Legelrettentőbb a tunéziai 
tengerparton kivégzett 22 egyiptomi kopt vendégmun-
kás példátlan esete volt. Az El Shabab és a Boko Haram 

Nigériában, Kenyában, Líbiában „mesterkedett” ered-
ményesen. Legbrutálisabb tettük 2015 nagycsütörtökjén 
a kenyai Garissa egyetemén kivégzett 147 keresztény 
egyetemista volt. 
Alig változott a helyezés a brutalitáslistán 
A diktatórikus Észak-Korea maradt az élen a legfris-
sebb lista adataiban, itt üldözik a legkegyetlenebbül a 
keresztényeket. Összesen 91 653 észak-koreai keresz-
tényt tartanak számon, akik magán- és családi életük-
ben, szociális viszonyaikban, egyházi és más tekintet-
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ben szenvedtek el hátrányt hitük miatt, kerültek börtön-
be, munkatáborba. Második helyre jött fel Irak, harma-
dik helyen van Eritrea. 
Okok: pszichikaiak, vallásiak, hatalomféltés 
A világindex közel háromszáz oldalas elemzésében ke-
resi az okokat, amelyek mintegy 100 ezer keresztény 
mártíromságához, illetve 120-130 millió állandó üldö-
zéséhez vezettek. Észak-Koreában a rendszeres üldözés, 
munkatáborokra ítélés oka a másként gondolkodásban 
rejlő veszély. Eritreában a keresztényeket államellenes 
összeesküvések gyanújával tüntetik el vagy vonják ki 
őket börtönökkel a forgalomból. Pakisztánban az egyik 
legnagyobb arányú a testi brutalitás, megalázás, testi 
sértés. Az országban halálbüntetés jár a blaszfémiáért, 
az Allah-káromlásért vagy a másfajta hit propagálásá-
ért. 

A 2016-os világindex azt a bizonyosságot is tisztán 
üzeni, hogy mindezeknek meg kell lenniük – de ez még 
nem a vég. S azt is világossá tette, hogy a világméretű 
üldözéssel világméretű keresztény szolidaritás áll 
szemben. Ahogyan eleink fogalmazták: Köszöntünk té-
ged, Győztes Áldozat. Krisztus győzött, harmadnapra 
feltámadt. Még akkor is így van ez, ha sokan csak 
nagypéntekig, a keresztig látnak, hajlandók ellátni. 
„...mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy el-
vesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 
10,39) Erről szól az üldözöttek bizonyságtétele szóban, 
imában, helytállásban. Jó lenne erre Európában még 
jobban odafigyelni – kiváltképpen a mostani gonosz 
napokban! 

Forrás: 
http://www.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/megjelent-a-

keresztenyuldozes-vilagindexe-2016 
 
A témáról részletesen olvashatnak a testvérek Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején című köny-
vében, amelyet Bencsik István testvérünk ajánlott a figyelmünkbe. 

„Az üldöztetés legkegyetlenebb formáit kell elszenvedniük azoknak, akik a végsőkig kitartanak 
a hitük mellett. Az ilyen eljárások közé tartozik a kínzás, az agyonverés, elégetés és a keresztre 
feszítés. Ferenc pápa nemrég azt jelentette ki, hogy a világban öt percenként megölnek egy ke-
resztényt a hite miatt. Győrfi ezt az adatot pontosította, a szerző szerint négypercenként válik 
egy-egy keresztény az üldöztetés áldozatává. A legsúlyosabb helyzet Irakban, Szíriában és Ni-
gériában van. A közel-keleti országokban az iszlamista terroristák három lehetőséget adtak a 
keresztényeknek: vagy sarcot fizetnek, és áttérnek iszlámra, vagy elmenekülnek, vagy megölik 
őket. Nigériában a Boko Haram tucatszámra gyilkolja a keresztényeket. Sokszor megállítják a 
buszokat, és aki tud idézni a Koránból, csak azt hagyják életben. Győrfi a Frankfurter Allgeme-
ine Zeitungra hivatkozva további drámai statisztikai adatokról is beszámol. A német lap adatai 
szerint 100 év alatt a keresztények számának a növekedése 408 százalékos volt. Ezzel szemben 
az iszlám növekedése 776,5 százalékosra tehető. Ezen kívül egy eltolódást is lehetett tapasztal-

ni. Európában a keresztények aránya 95-ről 75 százalékra csökkent, míg Afrikában 63 százalékra nőtt.” – olvashatjuk az 
atv.hu-n megjelent cikkben. 
 

 
Forrás: http://www.atv.hu/kulfold/20160201-brutalis-kinzasok-dramai-adatok-4-percenkent-megolnek-egy-keresztenyt-a-vilagban 
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Miért hagyják el hitüket a fiatalok? 
 
Ötből három fiatal 15 éves kora után elhagyja egyházközségét. Egy friss felmérés szerint az okok között a 
keresztény egyházak egyes tanításainak elavultsága, és a modern kori igényekre történő reflektálás hiánya 
szerepel. 
 
A Christian Today cikke szerint a szakértők úgy becsü-
lik, ötből három keresztény neveltetésben részesülő 
gyermek 15 éves kora után eltávolodik egyházközségé-
től és hitétől. A Barna Reseach Group tinédzserek és 
szüleik, fiatal felnőttek, idősebb és fiatalabb lelkipász-
torok körében készült felmérése szerint ez a változás le-
galább hat, jól meghatározható okra vezethető vissza. 

Először is, a vizsgálat tanúsága szerint sokan túl-
gondoskodónak érzik az egyházat. A 18-29 évesek ne-
gyede úgy érzi, az egyház mindent démonizál, ami a 
hitgyakorlás keretein túlmutat. Negyedük szerint az 
egyház nem veszi tudomásul a való világ problémáit, 
míg 18 százaléknak nem tetszik, hogy a hitközség sok-
szor elutasító a modern filmekkel, zenékkel és 
videójátékokkal szemben. 

Másodszor, sok fiatal érzi felszínesnek a keresztény-
séget: mintegy harmaduk egyenesen unalmasnak minő-
sítette, míg 20 százalékuk úgy vélte, vallási tapasztala-
taik során soha nem érzékelték Isten jelenlétét. Harma-
dik okként az egyház és a tudomány szembenállását fo-
galmazták meg a kutatók: a megkérdezettek harmada 
szerint az egyház túl magabiztos a tanításai helyességét 

illetően, negyedük úgy vélekedett, a kereszténység túl 
tudományellenes. 

Negyedszerre az egyház szexualitásra vonatkozó ál-
lásfoglalását emelték ki, amely szerint a kereszténység 
túl elítélő a testi kapcsolatokat illetően. Ötből három 
megkérdezett szerint az egyház születésszabályozással 
kapcsolatos véleménye idejétmúlt, 17 százalékukat pe-
dig zavarja, hogy hite szerint bűnösnek kellene éreznie 
magát szexuális tapasztalatai miatt. Ötödik indokként a 
válaszadók azon véleményét emelték ki, amely szerint a 
kereszténység hitbéli kizárólagosságra törekszik. 29 
százalék érzi úgy, hogy választania kellene barátai és 
hite között, lévén egyházuk nehezen tűr más vallási 
meggyőződéseket. 

Végül, utolsó okként határozták meg azt az érvet, 
amely szerint a fiatalok úgy érzik, az egyház elutasító 
azokkal szemben, akik kételkednek. A válaszadók ne-
gyede mondta, hogy intellektuális kételyei vannak bi-
zonyos tanításokat illetően, míg harmada azt közölte, 
hitközségén belül jobb, ha nem firtat bizonyos kérdése-
ket. 

Forrás: http://www.nicelife.hu/hirek/vallas/elhagyfiatal.php 
 
 

A bibliai tudatlanság botránya: a mi problémánk 
 
Hitünk ismeretünkre épül. Nem fogunk többet hinni annál, mint amit tudunk, és életvitelünkben sem fogunk 
hitünk szintjénél magasabbra emelkedni. 
 
Miközben hazánkban, Amerikában az evangéliumi ke-
resztyének méltán aggódnak s megbotránkoznak, amiért 
az állami világszemlélet egyre merészebben elveti a 
bibliai keresztyénséget, nekünk sürgősen fel kell figyel-
nünk egy másik problémára, amely sokkal közelebbről 
érint bennünket: a gyülekezeteinkben uralkodó bibliai 
írástudatlanságra! Ez a botrányos probléma sajátosan 
a mienk, és ezt nekünk kell helyrehoznunk!  

George Gallup és Jim Castelli véleménykutatók ala-
pos felméréseik után a következő kemény következte-
tésre jutottak: „Az amerikaiak tisztelik a Bibliát, de ál-
talában nem olvassák azt. És mivel nem olvassák, bibli-
ailag írástudatlan nemzetté váltak.” – Mi a rossz ebben? 
Mennyire vészes ez? Nos, a kutatók elmondják, hogy 
rosszabb mint gondolnánk.  

A felnőtteknek alig fele képes megnevezni a négy 
evangélistát. Számos keresztyén csak két-három tanít-
vány nevét tudja felsorolni. A Barna Research Group 
adatai szerint az amerikaiak 60%-a a Tízparancsolatból 
is csak ötöt képes említeni. „Nem csoda hát, hogy az 
emberek folyton áthágják a tízparancsolatot. Hisz nem 

is ismerik őket,” mondta George Barna, az intézet el-
nöke. És mi a végkövetkeztetés? „Bibliaismeret tekinte-
tében Amerika egyre mélyebb és mélyebb tudatlanság-
ba süllyed.” 

Több oldalról készített felmérések a problémát még 
megdöbbentőbben szemléltetik. Az amerikaiak 82 %-a 
szerint e mondás „Segíts magadon, Isten is megsegít!” 
– konkrét bibliai idézet. A magukat újjászületettnek val-
ló keresztyének kissé jobban vizsgáztak, de csak egy 
százalékkal. A felnőttek többsége úgy véli, hogy a Bib-
lia tanítása szerint a legfőbb cél az életben: a családról 
gondot viselni. 

Egyes statisztikák eléggé megdöbbentik azokat is, 
akik különben tudnak a problémáról. Egy Barna-
felmérés jelezte, hogy a felnőtteknek legalább 12%-a 
úgy hiszi, hogy Jeanne d’Arc Nóé felesége volt. Egy 
másik, a felsőoktatás növendékei  között végzett kutatás 
kimutatta, hogy a megkérdezetteknek több, mint 50%-a 
úgy véli, hogy Sodoma és Gomorra férj és feleség vol-
tak. Egy másik kérdőívben feltett kérdésre a válaszolók 
jelentős számban úgy vélték, hogy a Hegyi Beszéd [an-
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golban Hegyi Prédikáció (ford. megj.)] bizonyára Billy 
Graham prédikációja lehetett. Nagy zavarban vagyunk 
tehát. 

A világi amerikaiaktól nem várhatjuk el, hogy is-
merjék a Bibliát. Mivel a nemzet polgári nyelvezete 
minden bibliai utalástól és tartalomtól megfosztott lett, 
az amerikaiak egyre inkább egy bibliától független tár-
sadalmi közegben élnek. A Biblia tartalmával kapcsola-
tos zavar és tudatlanság tehát természetes jelenség a 
posztkeresztyén Amerikában. 

A nagyobb botrányt a keresztyének közötti bibliai 
tudatlanság jelenti. Vedd akármelyik statisztikát, vagy 
végezz akármilyen felmérést, az általános kép ugyanaz: 
az amerikai keresztyének egyre kevesebbet tudnak a 
Bibliáról. Ezt világos tények bizonyítják. 

Hogyan gondolkozhat a mai nemzedék bibliai mér-
cével a nemiség kérdésében, amikor azt hiszi, hogy 
Sodoma és Gomorra házastársak voltak?! Nem csoda, 
ha az ilyen keresztyének egyre jobban hajlanak komp-
romisszumot kötni a homoszexualitás kérdésében. És 
sokan, akik keresztyéneknek tartják magukat, hasonló-
képpen zavaros fogalmakkal rendelkeznek magáról az 
evangéliumról. Aki azt hiszi, hogy az az igaz, hogy 
„Segíts magadon, Isten is megsegít!”, az úgy fogja ta-
lálni, hogy a „kegyelem általi üdvösség” és a „hit általi 
megigazulás” egymástól idegen fogalmak. 

A sekélyes bibliaismerettel rendelkező keresztyének 
olyan gyülekezeteknek a gyümölcsei, amelyek mellőzik 
a bibliaismeretet. Manapság a bibliai tanításra gyakran 
igen csekély időt és figyelmet szánnak a helyi gyüleke-
zetekben. A kis bibliakörökre való átállás bár növelte a 
közösség lehetőségeit, de sok ilyen csoportban a biblia-
tanulmányozás nagyon felszínes szinten mozog. 

Fiatal igehirdetőket arra kérnek, hogy oldják meg a 
problémákat, biztosítsanak szórakozásokat a fiataloknak 
és foglalják le a gyermekeket… Hány helyi gyülekezet 
ifjúsági foglalkozásáról mondható el igazán, hogy ala-
pos bibliaismeretet eredményez a fiatalokban? 

Még a szószék is mellőzve lett számos gyülekezet-
ben.  A prédikálás háttérbe került, s a „dicsőítő csopor-
tok” állnak a főhelyen. A bibliai igehirdetés elvesztette 
központi helyét a tanítvány-formálásában. A keresztyén 
tudatlanság keresztyén lazasághoz, tunyasághoz vezet, s 
ennek egyre rosszabb gyümölcsei jelentkeznek. 

Nos, ez valóban a mi problémánk. És a mai keresz-
tyén nemzedék nagy felelőssége, hogy ebben irányt vál-
toztasson. A helyreállás otthon kezdődik. A szülők kell, 
hogy legyenek a legelső és legfontosabb tényezők 
gyermekeik nevelésében. Szorgalmasan kell tanítaniuk 
őket Isten Igéjére. (Lásd: 5Mózes 6,4-9) Nem háríthat-
ják szülői felelősségüket a gyülekezetre, bármilyen hű-
séges és ige szerinti gyülekezet legyen is az. Isten a szü-
lőkre helyezte ezt a lerázhatatlan felelősséget, és a 
gyermekeknek világosan kell látniuk, hogy szüleik ta-
nítják, sőt velük együtt komolyan tanulják Isten Igéjét. 

A gyülekezeteknek vissza kell nyerniük a biblikus 
tanítás és prédikálás központi helyét, mindenekfeletti 
elsőbbségét. Azok a gyülekezetek, melyek túl elfoglal-
tak, vagy túl szórakozottak ahhoz, hogy az üdvös biblia-
ismeretet szolgálatuk központi céljává tegyék, olyan hí-
vőket fognak eredményezni, akik egyszerűen nem fog-
nak eleget tudni ahhoz, hogy hű tanítványok legyenek. 

Hitünk ismeretünkre épül. Nem fogunk többet hinni 
annál, mint amit tudunk, és életvitelünkben sem emel-
kedhetünk hitünk szintjénél magasabbra. A mai keresz-
tyén generációnak számos fronton tanúsított szégyenle-
tes megalkuvása egyenesen visszavezethető a padokban 
ülők bibliai tudatlanságára, valamint a családokban és 
gyülekezetekben észlelhető bibliai tanítás hiányára. 

E nemzedéknek halálosan komolyan kell vennie a 
bibliai tudatlanság problémáját! Különben az amerikai-
ak rettentő nagy számban – keresztyéneket is beleértve 
– továbbra is azt fogják hinni, hogy Sodoma és 
Gomorra boldogan éltek, míg meg nem haltak… . 

Fordította Borzási Sándor 
Forrás: http://baptista.hu/zilah/mohler.html 
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Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel 
köszöntjük a 
január-februári 
szülinaposokat! 

 

Ádány Zsófia (jan. 15.) 

Kiss Zoltán (febr. 8.) 
 

Örömhír 
 

 

Örömmel tudatjuk a testvé-
rekkel, hogy január 6-án meg-
született Tomory Áron, Kiss 
Ágnes és Tomory Miklós test-
véreink elsőszülött gyermeke. 

Isten áldását kívánjuk a kis 
család életére! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  
januárban 

született testvé-
reinket! 

 

Berényi Csabáné (jan. 3.) 
Máté Arnold (jan. 4.) 
Zsigovics Gézáné (jan. 4.) 
Janák Tiborné (jan. 12.) 
Magyar Sándorné (jan. 25.) 
Ökrös Sándorné (jan. 27.) 
Magyar Sándor (jan. 28.) 
Kulcsár Dóra (jan. 30.) 

„Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala.” (Jn 6,9) 
 
Egy nagy tömeg ült a pusztában élelem nélkül. Kitudódott, hogy egy gyer-
mek tarisznyájában van kenyér és hal. Nem tartotta meg magának, hanem 
az Úr Jézus kezébe tette. A kisgyermek még nem tudta azt, amit ti már tud-
tok, hogy amit az Úrnál letesztek, azt Ő megáldja. 

Mindeneteket adjátok az Úrnak! Amit adtok, visszakapjátok. Amíg ti osz-
togattok, az Úr szoroz, az Ő szorzószámai pedig csodálatosak, harminc-, 
hatvan-, százannyi. Van-e kenyeretek a szellemi éhezők számára, jut-e ne-
kik szeretet, türelem, segítőkészség? Akinek gyermeki hite van, nem fél a 
holnaptól. 

Legyen bátorságotok a mai időben gyermekként élni, és az Úr elhalmoz 
titeket áldásaival. 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
februárban született 

testvéreinket! 

„Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.” 
(Jn 1,4) 
 
Az Úr Jézus világosságul jött, és az Ő befogadása hoz nekünk vi-
lágosságot. Ő bevilágít az élet minden területére, hogy rendbe te-
gye, ami még akadályozza azt, hogy rajtatok keresztül hatoljon 
környezetetekbe a világosság. Az Ige szívetekhez szól. Az Úr 
szava élő, és mindenhova eljut. Megdobogtatja szíveteket, hogy 
Isten szól hozzátok? Isten Igéje nemcsak egy szöveg, hanem Is-
ten szava személyesen hozzátok. Amit szívetekre helyez, azt en-
gedelmesen cselekedjétek meg, és amit meg akar tisztítani ben-
netek, azt engedjétek meg, hogy olyanok lehessetek, amilyenné 
formálni akar titeket az Úr. Ha az Úr felügyelete alatt formálód-
tok, akkor bátran kijöhettek a világosságra, és ti is világítani fog-
tok, mert nem akartok nagyobbak lenni, mint akik vagytok. Az 
Úr veletek lesz, és fontossá válik jelenlétetek a világban. 

Lukács Edit 

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.) 
Nikodém Viktorné 
(febr. 18.) 
Hunyadyné Gulyás 
Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné 
(febr. 26.) 
Detki Eszter (Fanni) 
(febr. 29.) 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó, törekvők 
órája 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-

temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. Kivéve: március 13. és május 
22. 
Az áprilisi úrvacsora előbb, márci-
us 25-én, Nagypénteken lesz meg-
tartva. 

Betegeink 
Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 

Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
„Világosság támad fel az igazra, és 
az egyenes szívűekre öröm. Örül-
jetek igazak az Úrban, és tiszteljé-
tek az ő szentséges emlékezetét!” 
(Zsolt 97:11-12) 
 

Felhívás 
 

Nagy Péter testvér szeretettel várja 
azok jelentkezését, akik úgy érzik, 
hogy az oroszlányi szolgálatban is 
kipróbálnák magukat. 
 

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

Fotó: Kalla Balázs, Kalla Szilvia 
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