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A csodálatos időszaporítás 
 

És Ő látván a néptömeget, 
őket megsajnálta, 
szívükre beszélt, azt magyarázta, 
hogy Isten maga a szeretet. 
 

Amikor aztán este lett, 
tanítványai szóltak: 
– Mester, küldd el az embereket, 
mindjárt itt a holnap, 
későre jár, és nincsen idejük! 
 

– Adjatok neki ti - mondta Ő, - 
a ti időtökből adjatok időt! 
– Mi magunknak sincs,  
– volt a válasz – 
és amink van, mi lenne az 
ennyi ember előtt? 
 

De mégis volt közöttük egy, aki 
öt határidőt tett szabaddá, 
többet nem, csak még  
– szorultságból – 
két negyedórát hozzá. 
 

És Jézus mosollyal vette kézbe 
mindezt, és fölnézett az égre, 
míg hálát mondott, áldva a Dicsőt, 
s osztani kezdte a drága időt 
tanítványai által az embereknek, 
és íme: jutott mindeneknek, 
sőt a végén még tizenkét napot 
töltöttek el a megmaradt 
időből. 
          Az is megíratott, 
hogy csodálkoztak nagyon: mit tehet 
Ő azzal, ami „lehetetlen”, 
Őnála az is meglehet! 

 

Lukátsi Vilma 
(Lothar Zenetti után németből 

 

 

 

„… az igazság szabaddá 
tesz benneteket” 

 
Nem túlzás azt mondani, hogy a fantázia és a valóságtól való 
menekülés korszakát éljük. A legnépszerűbb mozifilmek örök-
ranglistáján fantasy filmeket találunk. A fiatalok fantasy könyve-
ket olvasnak és fantasy sorozatokat néznek. Az online játékok je-
lentős részéhez fantáziavilág lett alkotva. Persze nem a műfajjal 
van gond önmagában, de feltűnő az aránya, a kiemelkedő népsze-
rűsége a modern művészetekben és a szórakoztatóiparban. 

Az alkohol, a drogok torzítják a valóság érzékelését, „segíte-
nek” kiszakadni a valóságból. Az elmúlt évtizedekre visszate-
kintve a mai felnőtt fiatalok fogyasztanak a legtöbb alkoholt. A 
hétköznapi valóság helyett egyre többen szeretnének az alkoho-
los mámorban élni. Korunk embere számára a valóság fárasztó, 
terhelő és igyekszik a legkevesebb időt tölteni benne. 

Ebben a közegben, ebben a korban is szól Jézus Krisztus 
üzenete: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim 
vagytok; megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít 
titeket.” (Jn8,31-32) Ez nemcsak annyit jelent, hogy bizonyos 
igazságokat felismerünk, hanem azt, hogy Jézus tanítását követ-
ve, megtartva, a valósággal fogunk találkozni. Az igazi valóság-
gal, amit nélküle nem lehet megtalálni. Nemcsak azért, mert az 
Ő léte, az Ő személye is a valóság része, hanem azért is, mert 
csak Ő tud igazi világosságot adni az embereknek, hogy megért-
sék és megtapasztalják a valóságot. A valóságtól menekülve 
nincs igazi szabadság, mert aki igazán szabad, az nem csak a 
képzelet világában járkál szabadon, hanem a valóságban is. Per-
sze ezzel nem könnyű szembe nézni, mert ebbe beletartozik az 
is, hogy eddig mit tettünk rosszul, miben vétkeztünk, miben vol-
tunk engedetlenek Istennek és mit mulasztottunk el megtenni. 
Ebbe beletartoznak a gyengeségeink és a korlátaink is.  
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De a valóság csak úgy teljes, ha ezekkel is szembe tudunk 
nézni, amikor Isten igéjének tükrében látjuk magunkat. 
„… vitettetek a néma bálványokhoz” 
A szabadságnak azonban csak az egyik oldala, hogy 
nem menekülünk a valóság elől, hanem el tudjuk fo-
gadni, tudunk élni, mozogni benne.  

A természetben, a parányi részecskék világában, ami-
kor egy részecske szabadon mozgóvá válik, felszabadul 
az őt addig helyén tartó erők alól. Ez azonban általában 
nem tart sokáig, a legtöbb részecske hamar újra valami-
lyen „csapdába” esik, újra „megköti” valami, és ez min-
dig valamilyen „vonzás” eredménye. Nagyon hasonló az 
ember lelke is, Pál azt írja a korinthusiaknak, hogy „tud-
játok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul 
vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz.” (1Kor 
12,2) Hiába látjuk a bűneinket, ha azok továbbra is fogva 
tartanak minket. Épp ezért a bűn ellenállhatatlan vonzása 
alóli felszabadulás jelenti a szabadság másik oldalát. 

Jézus így folytatta a fent idézett tanítását: „Bizony, 
bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a 
bűn szolgája.” Jézus tehát arra is gondolt, hogy nem-
csak megértjük és elfogadjuk az igazságot, nemcsak 
bűnbánatra jutunk, hanem képesekké válunk a jóra, az 
engedelmességre, az igaz tettekre is, mert ő megszaba-
dít a bűn megkötözöttségéből. Nem kell többé a bűn 

rabszolgaságában lennünk és a bűnt szolgálnunk azzal, 
hogy bűnt cselekszünk. 

A szabadságnak ezt a kettős jellegét azonban szám-
talan dolog veszélyezteti a hétköznapokban. Amikor 
például a saját igei látásunk alapján igyekszünk tisztes-
ségesen dolgozni, de olyan elvárásokkal szembesülünk, 
amik ebbe nem férnek bele, akkor veszélybe kerül a 
szabadságunk arra, hogy Istennek engedelmeskedjünk. 
Amikor a kapcsolatainkban támadások érnek, vagy csa-
lódások, akkor könnyen válunk újra önzővé, esetleg tá-
madóvá, haragossá, amivel olyan bűnöknek adunk he-
lyet, amikből Krisztus már megszabadított minket. 
Amikor félünk az elutasítástól, ezért nem kezdeménye-
zünk valamit, ami mások javát szolgálná, akkor lehet, 
hogy nemet mondunk egy jó cselekedetre, amit Isten 
előkészített nekünk. A sort hosszasan lehetne folytatni.  

Újra és újra fel kell tennünk magunknak a kérdést: 
Amiket ma tettem, azokat abban a szabadságban tettem, 
amit Krisztustól kaptam? Amit holnap tenni készülök, 
azt ebben a szabadságban fogom megélni? Kérjünk bá-
torságot a mi Urunktól naponta ezeknek a kérdéseknek 
az őszinte megválaszolásához. Ha szükséges, kérjük az 
ő Lelkének erejét és támogatását a szabadság teljesebb 
megéléséhez életünk minden területén, otthon, a csa-
ládban, a gyülekezetben, a munkahelyen, a barátaink 
között, mindenhol! 

Horváth Ádám 
 

IMAHÁZUNK TÁJÁN 
 

Karácsonyi alkalom 
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„Mert megjelent Isten üdvözí-
tő kegyelme minden ember-
nek, és arra nevel minket, 
hogy megtagadva a hitetlen-
séget és a világi kívánságokat, 
józanul, igazságosan és ke-
gyesen éljünk e világban, mi-
vel várjuk a mi boldog re-
ménységünket, a mi nagy Is-
tenünk és üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus dicsőségének megje-
lenését.” (Tit 2,11-13) 

 

Óévi alkalom 
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BUBBA TÉL – az első téli gyerektábor 
 
Tudtommal még soha nem volt a gyülekezetünkben téli 
gyerektábor. Ennek első napja végén úgy éreztem, hogy 
eleink milyen okosak voltak, hogy nem csináltak ilyet, 
többet én se fogok... de aztán minden jóra fordult! 
A tábor apropóját az adta, hogy idén extra hosszú volt a 
téli szünet a megnövekedő fűtési költségek miatt, de 
éreztem, hogy ez egyben lehetőség is: ha szervezünk 
egy tábort január első hetében, az segít a szülőknek 
megoldani a gyerekek napjait szabadság kivétele nél-

kül; illetve és főként ez jó lehetőség a gyerekekkel mi-
nőségi idő töltésére, hogy épüljön a közösségük Isten-
nel és egymással. 

Három napos tábort szerveztünk, napközis jelleggel. 
Délelőtt a gyülekezetben voltunk, játszottunk, bibliaköri 
foglalkozásokat tartottunk, és ott is ebédeltünk (nagyon 
köszönjük a sok-sok munkádat, Zsuzsa!), utána pedig 
külső programokon voltunk: Az első napon a Bikás 
Parkban illetve az Etele jégkori pályán; a második napon 
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a Millenáris kiállításán a magyar feltalálókról; a harma-
dik napon pedig a Természettudományi Múzeumban. 

Tizenkilenc gyerek vett részt, akik különbözőek vol-
tak korban is (kis óvodásoktól ötödikesekig bezárólag), 
gyülekezeti háttérben is (nagy örömömre voltak olya-
nok is, akik nem gyüleke-
zeti családi háttérből ér-
keztek) és személyiségben 
is (voltak csendesebb, vol-
tak extrovertáltabb, és vol-
tak speciális nevelési igé-
nyű gyerekek is). Külön 
izgalom volt, hogy nem 
csak az iskolák fűtése lett 
volna drága ebben az idő-
szakban, hanem ugyanúgy 
az imaház fűtése is drága, 
ezért csak egy termet használtunk, hogy spóroljunk. Ez 
egyáltalán nem bizonyult jó ötletnek, azt hiszem ezért 
sem ment jól az első nap, voltak konfliktusok az össze-
zártságban, pár gyereknek elment a kedve az egésztől, 
és ezt persze elég rosszul éltem meg. Érdekes, „Isten uj-
ja” típusú élmény volt, hogy ennek a meggyötrő napnak 
a végén hazavittük kocsival Abigélt, akinek a helyére 
anyukám szállt be váratlanul, megkért, hogy vigyük el a 
házicsoportja találkozójára, ha belefér. Útközben mesél-
tem neki, meg hát látta is rajtam a rosszkedvet – és ima-

témaként vitte ezt magával a házicsoportra, ahol imád-
koztak értünk közösségileg. Hiszem, hogy ez nagyon 
sokat segített! Köszönöm ezúton is! 

A második naptól kinyitottunk két újabb szobát is 
(egyet a csendes beszélgetésre vágyóknak, egyet a han-

gos játékokra vágyóknak), 
ez is sokat jelentett a gye-
rekeknek. Nem arról van 
szó, hogy minden gyerek 
szuperszent lett – közel 
sem, voltak továbbra is 
konfliktusok, de ezeket si-
került gyorsabban, szebben 
elsimítani, békességterem-
tőnek lenni. Talán a leg-
jobb egyenlege a tábornak 
az a tény, hogy máris neki-

álltunk szervezni a nyári tábort is, amire a tanítók is és a 
gyerekek is lelkesek – de ez is csak a gyülekezet imád-
kozó hátterével lesz jó, kérlek, segítsetek majd ilyen 
módon most is! 

Nagyon köszönöm minden tanítótársamnak, gyerek-
vigyázó kísérőnek és háttérben értünk szorgoskodónak 
a szolgálatát! (és megígérjük, hogy többé semmilyen 
csillámos dolgot sem viszünk az imaház közelébe!) 
 

Sonkoly Tamás 
 
 

A tábor témája: A kardinálispinty 
 

Amerika fehér-szürke téli tájain piros színfolt a kardinálispinty, amely nem költözik délre, hanem ügyesen túléli a telet. 
Erről a madárról tanultunk a gyerekekkel, hogy mi is túléljünk, ha nehéz, hideg, szürke időszakon megyünk keresztül. 
Három lecke mindannyiunknak ettől a kismadártól: 

1. Mozgás: Ahogy a kardinálispinty is sokat mozog, akár csak meg-megrázkódik, hogy melegen maradjon, nekünk is 
szükségünk van a mozgásra! Igaz ez fizikailag is (főleg persze a gyerekekre) és lelkileg is. Előfordul, hogy elfogy a len-
dületünk, megállunk, legszívesebben lefeküdnénk, mint Illés, de ha kérjük Istent, ő erőt ad nekünk, akkorát, amivel lefut-
juk a király szekerét, vagy amivel 40 napon és éjjelen át is tudunk gyalogolni! 

2. Tisztaság: Ahogy a kardinálispinty is tisztán tartja a tollát, hogy fel tudja azt kabátként borzolni, és ne vize-
sen/sárosan tapadjon rá, nekünk is szükségünk van a lelki tisztaságra. A kereszténység nem arról szól, hogy meg kell ta-
nulnunk bűn nélkül élni, de arról igen, hogy vigyük Isten elé a bűneinket, kérjük az ő segítségét a tisztaságban, és úgy ál-
talában az ő bűnbocsánatára alapozzuk az életünket. 

3. Közösség: Ahogy a kardinálispintyek is összefognak a területükön minden télen, és ahogy összebújnak az ágon 
egymást melegítve, úgy van nekünk is szükségünk a védelmező közösségre. A barátságok nagyon fontosak, és úgy tu-
dunk jó barátok lenni, ha nem csak emberileg igyekszünk, hanem az Istentől kapott szeretetet adjuk tovább egymásnak. 
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Múltunk → jövőnk? 
 

 
 

Régi törekvése az elöljáróságnak, hogy olyan céljaink 
legyenek a gyülekezet számára, amik egyszerre szár-
maznak egyértelműen Istentől és egyszerre alkalmasak 
útmutatónak a legkülönfélébb lelki és praktikus dönté-
sek meghozatalában is. Ezért még évekkel ezelőtt kap-
csolatba léptünk az egyház egy efféle segítségnyújtásra 
specializált egységével, a Barnabás Csoporttal, akik ve-
zetőképzésre és gyülekezetek stratégiakészítésének tá-
mogatására szakosodtak. A velük megkezdett munka 
első nagyobb lépcsője volt, amikor május közepén egy 
egész hétvégét töltöttünk együtt Balatonszárszón, hogy 
az elöljáróság tagjai jobban megismerjék a saját és 
egymás élettapasztalatait, készségeit, lelki ajándékait, 
hogy átláthassuk, miben vagyunk együtt erősek és mi-
ben vannak hiányosságaink. 

Január 19-én este és 20-án egész nap került sor a kö-
vetkező lépcsőre, az emeleti közösségi térben, amikor 
továbbléptünk és az egyéni tapasztalatok, készségek, 
ajándékok feltérképezése helyett immáron a gyülekezet 
életútjára, helyzetére, adottságaira kezdtünk figyelni. A 
pénteki néhány órás igei és elméleti megalapozás után 
arra szántuk a szombatot, hogy részletesen áttekintsük, 
milyen tanulságokkal szolgál a gyülekezet elmúlt 99 
(plusz 10) éve az árvaházalapítástól a jelenkorig – rész-
ben Nagy János alapos, különféle visszaemlékezésekre 
és dokumentumokra támaszkodó összefoglalója, rész-

ben személyes emlékek alapján, Ádány Misi bevonásá-
ra is nagyban építve. Azt hiszem, a régóta budai tag 
testvéreknek is tanulságos élmény volt rácsodálkozni 
olyan ismétlődő mintázatokra, amikben egymásból jól 
láthatóan következnek a hullámhegyek és a hullámvöl-
gyek. Látszott, amikor Isten munkálkodott és voltak en-
gedelmes, tehetséges emberei, akik komoly fellendülést 
hoztak a gyülekezet lelki és közösségi életébe – és lát-
szott, amikor a gyülekezet nem tudott kezelni valami-
lyen kihívást és a hitből döntés helyett a befordulást, a 
biztonsági játékot választotta. Fel kellett ismernünk azt 
is, hogy a gyülekezet taglétszámát általában nem is any-
nyira a saját lelki munkássága határozta meg, hanem 
pusztán az, éppen szokás volt-e beköltözni egy adott 
korszakban Budapestre vagy inkább el. 

Az így összeállított részletes gyülekezeti idővonal 
fontos kiindulási alap abban, hogy Istentől való, részle-
tes, a hétköznapi vezetői munkában is jól használható 
célokat tudjunk meghatározni, de sok egyéb munkaelem 
áll még előttünk a Barnabás Csoporttal. Az elkövetkező 
hónapokban többször is találkozni fogunk velük, illetve 
ezzel párhuzamosan sok saját feladatot is kaptunk, me-
lyek mind azt szolgálják, hogy pontos képet tudjunk al-
kotni a gyülekezet szokásairól, tagságáról, erősségeiről, 
gyengeségeiről, a környezetéhez való viszonyáról és 
számos hasonló adottságról. Igyekszünk, hogy ez a 
munka ne valamilyen légüres térben folyjon, hanem az 
egész gyülekezet kapcsolódni tudjon hozzá. Hogy ez 
valóban így legyen, egyrészt rendszeresen be fogunk 
számolni róla, hogy éppen mi történik, másrészt folya-
matosan szükségünk is lesz rá, hogy segítséget kérjünk 
a testvérektől – mindenféle praktikus kérdés megvála-
szolásán felül a folyamatos imatámogatásban is, hiszen 
csak akkor lesz haszna a munkánknak, ha a Lélekkel 
egységben tudjuk végezni és ha mindannyian, egyen-
ként is le tudjuk győzni a folyamatos kísértést, hogy a 
saját vélt okosságunkat helyezzük előtérbe Isten akarata 
helyett. 

Baranyai Zsolt 
 

 
Olyan az, mint hőségben hűvös,  
nedves törlőkendő az arcon… 
Olyan az, mint sokórás repülőúton  
a tálcán körbehordott friss narancslé… 
Olyan az, mint mikor a tojássárgája  
és az olaj cirmosan kavarog,  
majd egyszeriben összeáll a majonéz… 
Olyan az, mint a várakozó közönség  
cseverészése után az elcsendesedés,  
a karmester felemelkedő pálcája után  
az első kristálytiszta akkord… 
Olyan az, mint két szenvedős,  
szabálytalanságokkal tarkított  
félidő végén a megváltó győztes gól… 

Olyan az, mint hosszú futás után  
a csobbanás egy folyóban…  
Olyan az, mint végtelen tanóra végén 
a felszabadító csengőszó… 
Olyan az, mint több órányi  
fülledt autópályán vezetés után 
a benzinkút légkondis oázisa… 
Olyan az, mint egésznapos  
méltatlan haragszomrád végén  
az esti olvadás és összebújás…  
Olyan az, mint a bőrön végigcsorduló 
forró zuhany egy rohanós nap estéjén… 
Éppilyen az, mikor egyetértésben  
élnek a testvérek. 

Lackfi János #jóéjtpuszi 
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Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2022-ben 
 
I. Elöljáróság: 

Lelkipásztor: Kotán Béla; Gyülekezetvezető: Nagy Pé-
ter diakónus; Aktív felavatott tagok: (Gulyás Jenő 
presbiter); Ádány Béla, Nagy János, Sonkoly Tamás, 
(Zákány Gábor) diakónusok 
Elöljárók: Baranyai Zsolt, Horváth Ádám, Nagyné 
Kalán Éva, Simon Dávid, Uri Erika 
Munkacsoportok: 
Digitalizációs és technológiai munkacsoport:  
vezető: Gulyás Zsombor; tagok: Ádány Balázs, 
Ádány Béla, Simon Dávid 
Felújítási és épületüzemeltetési munkacsoport:  
vezető: Simon Dávid; tagok: az imaház gondnoka, 
Horváth Ádám, Kotán Béla, Zsigovics Géza 
Gazdasági munkacsoport: vezető: Gulyás Jenő; tagok: 
Gulyás-Orcifalvi Tímea, Uri Erika, Zákány Gábor 
Jetró munkacsoport: vezető: Horváth Ádám; tagok: 
Kotán Béla, Nagy Péter, Sonkoly Tamás 
Kommunikációs munkacsoport: vezető: Baranyai 
Zsolt; tagok: (Sonkoly Anna), Sonkoly Tamás 
Örömhír munkacsoport: vezető: Sonkoly Tamás; 
tagok: Bodó Dániel, Simonné Viola, Simon Dávid, 
Uri Benjámin, ifj. Uri Imre + a Hídépítő csapat 
Programszervező munkacsoport: vezető: Nagyné 
Kalán Éva; tagok: Gulyás-Orcifalvi Tímea, Gulyás 
Zsombor, Sonkoly Anna, Szabóné Maczkó Petra, Sza-
bó Levente 
Szociális Segítségnyújtás munkacsoport (új): vezető: 
Sonkoly Tamás; tagok: Gulyás Jenő, Nagy Jánosné, 
dr. Novákné Péterné 
Családi munkacsoport (új): vezető: Sonkoly Tamás, 
tagok: Baranyainé Széles Júlia, Gulyás-Orcifalvi Tí-
mea, Gulyás Zsombor – Kotán Béla, Nagy Péter 

II. Tanítás: 
1. Igehirdetés, bibliaóra: Kotán Béla / Horváth Ádám, 
Nagy János, Nagy Péter, Sonkoly Tamás + esetileg fel-
kért igehirdetők 
2. Kiscsoportos imaóra: szervező: Nagyné Kalán Éva 
3. Vasárnapi iskola: 
Baranyainé Széles Júlia, Hunyadyné Gulyás Kinga, 
(Brindza Beatrix, Boda-Szlepák Viktória), Nagyné 
Kalán Éva, Sonkoly Tamás, Szabóné Maczkó Petra, 
Szebegyinszky Janka, Szücs-Józsa Sára, Uri Benjámin, 
ifj. Uri Imre 

III. Közösségépítés: 

1. Gyermeknyaraltatás: Baranyainé Széles Júlia, 
Brindza Beatrix, Kotán Melitta, Nagy Jánosné, Son-
koly-Domby Annina, Sonkoly Tamás, Szabóné Macz-
kó Petra, Uri Benjámin, ifj. Uri Imre 
2. Gyülekezeti hétvége: Gulyás-Orcifalvi Tímea, Gu-
lyás Zsombor, Nagyné Kalán Éva, Sonkoly Anna, 
Szabóné Maczkó Petra, Szabó Levente 

3. Házicsoportok: vezetők, házigazdák: Baranyai 
Zsolt, Dr. Bocska Róbertné, Bodó Dániel, Gulyás Je-
nő, Gulyás Zsombor és Timi, Horváth Ádám, Kálmán 
Imréné, Lukács Edit, Nagy János és Zsuzsa, Nagy Pé-
ter és Évi, Sonkolyné Nagy Ágnes, Tarsoly Csaba és 
Eszter, Uri Erika, Uri Ildikó 
4. Köszöntőszolgálat: szervező: Sonkoly Anna, tagok: 
Ádány Ferenc, Baranyainé Széles Júlia, Bencsikné 
Bódi Zsuzsa, Bodó Dániel, Horváth Ádám, Nagy Já-
nosné, Nagy Péter, dr. Novák Péterné, Sonkolyné 
Nagy Ágnes, Tarsoly Csaba, Uri Boglárka 
5. 2022. évi nagytakarítás: Ádány Béla, Baranyai 
Zsolt, Bencsikné Bódi Zsuzsa, Boda Zsolt, Gulyás-
Orcifalvi Tímea, Gulyás Zsombor, Kálmán Imréné, 
Kiss Ágnes, Kotánné Joli, Kotán Béla, Lukács Edit, 
Nagy Jánosné, Nagy János, Orosz Ilona, Simola Ilona, 
Szebegyinszki Janka, Tarsoly Barnabás, Tarsoly Csa-
ba, Trethon Gergely, Uri Boglárka, ifj. Uri Imre, Uri 
Melinda 

IV. Pásztori munka: Lelkigondozás, családlátogatás, 
beteglátogatás: Kotán Béla, és mindazok, akik felvál-
lalják mások problémáit 

V. Misszió: 
Kerületi Gyermekklub: Nagy Jánosné, Nagy János, 
Nagyné Kalán Éva 

VI. Ének-zene: 
1. Orgona- és zongorakíséret: Ádány Mihály, 
Dr. Ádány Sándor, Horváth Virág, Kotán Péter, Lukács 
Edit  
2. Énekkar: az alkalmi szolgálatok résztvevői: Ádány 
Béla, Ádány Ferenc, Ádány Máté, Ádány Mihály, Ben-
csikné Bódi Zsuzsa, Boda Gábriel, Bodáné Gajdács Re-
beka, Kiss Pálné, Kotánné Bodnár Jolán, Kotán Melitta, 
Kotán Péter, Lukács Edit, Mikes Benjáminné, Nagy Já-
nos, Nagyné Kalán Éva, Simonné Pap Viola, Szabóné 
Maczkó Petra, Szabó Levente, Szebegyinszki Janka, 
Sztasák Mihályné, Uri Benjámin, Uri Boglárka, Uri Il-
dikó, Uri Melinda, Zákány Gábor, Zákány Gáborné 
3. Gyülekezeti énekszolgálat: Ádány Ferenc, Ádány 
Máté, Brindza Beáta, Gulyás Zsombor, Horváth Virág, 
Kiss Pálné, Kotán Melitta, Kotán Péter, Kotánné Bod-
nár Jolán, Lukács Edit, Nagy János, Nagy Péter, Nagy-
né Kalán Éva, Szabóné Maczkó Petra, Szabó Levente, 
Sztasák Mihályné, Tarsoly Csaba, Uri Boglárka, Uri 
Ildikó, Uri Melinda, Zákány Gábor, Zákány Gáborné 

VII. Diakóniai szolgálatok: 

1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 
Szociális Segítségnyújtás munkacsoport 
2. Gazdasági feladatok: Gulyás Jenő, Uri Erika 
Pénztárellenőrök: Gulyás-Orcifalvi Tímea, 
Zákány Gábor 
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Misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, (Ádány 
Mihályné), Bencsikné Bódi Zsuzsa, Kálmán Imréné, 
Sonkolyné Nagy Ágnes, (Zákány Gábor) 
3. Házgondnok: Simon Dávid 
Gondnok: Kotánné Bodnár Jolán 

Gondnok eseti helyettese: Olajos Gabriella 
4. Ajtónállók, perselyezők: Gulyás Jenő, Nagy János, 
Nagy Péter, dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

Hangerősítés: Ádány Béla, Ádány Máté, 
Boda Péter, Szücs Péter 

Fényképezés: Zsigovics Géza 

Istentiszteleti vetítés és közvetítés: Ádány Balázs, 
Boda Zsolt 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Nagy Péter, dr. Novák Péter – jegyző: Nagy János 

7. Sajtótevékenység: 

Könyvterjesztés: Nagy János 
Gyülekezeti honlap: Baranyai Zsolt 
Gyülekezeti újság (Manna): szerkesztés: Ádány Judit, 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Nagy János 
Utcai faliújság: Sonkoly Anna, Tarsolyné Sonkoly 
Eszter, Tarsoly Csaba 
Gyülekezeti Facebook-oldal: Ádány Judit, 
Baranyai Zsolt 

Gyülekezeti Facebook-csoport (Alsóhegy38) és 
Instagram-oldal: Kommunikációs munkacsoport 

8. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Úrvacsoraosztás: felavatott elöljárók + Ádány Ferenc, 
Ádány Mihály, Gulyás Jenő, Zákány Gábor 
Elő- és utómunkálatok: (Kálmán Imréné), Kotánné 
Bodnár Jolán, Lukács Edit, Sonkoly Anna, Sonkolyné 
Nagy Ágnes 

9. Szeretetvendégség: 
Közösségi Vasárnap: Sonkoly Anna 
Karácsonyi csomagok: idősek: Nagy Jánosné; 
gyerekek: Ádány Judit 

10. Dekoráció: 
Felelős: Nagy Jánosné 
Hálaadónapi oltár: Nagy Jánosné, Zákány Gáborné 
Koszorúrendelés: Nagy Péter 
11. Menedék-szolgálat: szervező: Sonkoly Tamás, se-
gítők: sokan a gyülekezetből (takarítás, anyagi és tár-
gyi adományok, étkeztetés, szállítás) 
 

VIII. Külső kapcsolatok: 

1. Ökumenikus kapcsolatok: Kotán Béla 

2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 
Nagy Péter, Baranyai Zsolt (pályázatok) 

 

(A szolgálatot abbahagyók neve zárójelben, az újonnan szolgálatba lépők neve dőlt betűvel szedve látható.) 
 

BAPTISTA500 
 

2023 – a magyar baptisták kettős jubileumi éve 
 

Egyházunk vezetősége 2023-at jubileumi esztendőnek jelölte ki: 500 évvel ezelőtt indult el az anabaptista re-
formáció a Kárpát-medencében, és 150 évvel ezelőtt, Meyer Henrik Budapestre érkezésével vett nagyobb len-
dületet az újkori magyar baptista missziómunka. Az évforduló szlogenje: „2023 a BAPTISTA500 éve: A cé-
lunk ugyanaz!”, igei mottója pedig ez: „Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az 
evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim 4,5).  
 
A XVI. századi reformáció korában a Biblia tanulmá-
nyozása nyomán egymástól függetlenül létrejött vallá-
sos csoportok tagjait a keresztségről alkotott felfogásuk 
és gyakorlatuk alapján a görög eredetű anabaptista el-
nevezéssel illették. A szó jelentése: újrakeresztelő. Az 
alapvető hitkérdésekben sok tekintetben eltérő nézete-
ket valló anabaptisták közös vonása volt, hogy a hitval-
lásra képtelen csecsemők megkeresztelését érvénytelen-
nek tartották, ezért az ebben már részesült, de felnőtt-
korban megtért embereket hitvallásuk alapján megke-
resztelték. Ellenfeleik szerint újra, az anabaptisták vé-
leménye szerint először érvényesen. 
A reformáció harmadik ágaként (a lutheri és kálvini 
mellett) rohamosan növekvő anabaptista mozgalommal 
szemben kibontakozó kegyetlen hitüldözés nyomán az 
anabaptisták egyes csoportjai a történelmi Magyaror-

szágra is eljutottak. Tevékeny jelenlétük már 1523-tól 
kimutatható. 

Schröter Kristóf anabaptista hitelveket valló felvidé-
ki reformátor Luther Márton fellépésének kezdete után 
(1517. október 31.) mindössze öt és fél évvel később 
kezdte meg működését a Felvidéken. Wittenbergben ta-
nult Luther Márton tanítványaként. Magyarországra ha-
zatérve már anabaptista nézeteket képviselt. Eperjes vá-
rosában munkálkodva Luther téziseit vallotta, de ana-
baptista szellemben. Felfogásának megváltoztatása ér-
dekében Luther Kisszebeni Jánost küldte, azonban 
1526-ban ő is csatlakozott Schröterhez. Ezért tehát úgy 
emlékezhetünk Schröter Kristófra, mint aki elsőnek 
hozta a történelmi Magyarországra, a Kárpát-medence 
területére az anabaptisták hitvalló bemerítésre vonatko-
zó tanítását. 



M A N N A   2023. január–február 

 9

 
 

Ennek a korszaknak a legnagyobb hatású anabaptista 
reformátora és mártírja Fischer András (1480–1540) 
volt.Wittenberg híres egyetemén tanult, ahol kezdetben 
Luther hűséges tanítványának bizonyult. Teljesen azo-
nosult a nagy reformátor Sola Scriptura! (Egyedül a 
Szentírás!) alapelvével, és ennek később is következetes 
képviselőjévé volt. Abban is, hogy kezdetben Luther 
maga is elutasította a hitre képtelen csecsemők vízleön-
téses keresztségét, és a személyes hitvallást követő fel-
nőtt keresztséget/bemerítést tartotta bibliailag megala-
pozottnak, ami azután az anabaptista mozgalom kiindu-
lópontjává is vált. Később Luther ezt a tételét vissza-
vonta, tanítványai közül többen, így Fischer András is 
következetesen ezt hirdette és gyakorolta. Ő maga jóval 
elmúlt negyven éves, amikor alámerítkezett, és meg-
kezdte Észak-Magyarország (Felvidék) egészére kiter-
jedő evangélizációs, hitújító tevékenységét (1529), 
amely folytatása volt Schröter Kristóf és Kisszebeni Já-
nos úttörő munkásságának. Fischer András szinte az 
egész Felvidéket bejárta feleségével együtt, és minda-
zokban a városokban és falvakban, ahol megfordultak, 
hitvalló keresztséget gyakorló gyülekezetek jöttek létre. 

Munkaterülete óriási volt, több me-
gyét felkeresett az evangélium üze-
netével. Igehirdetői munkássága 
Körmöcbányáról indult, majd Eper-
jesen folytatódott. Lőcsén olyan 
meggyőző erővel prédikált, hogy 
még a város bírája és tanácsának 
több képviselője is anabaptista lett. 
Evangélizációs tevékenysége Besz-
tercebánya, Kassa, sőt Sárospatak 
környékére is kihatott. A Felvidéken 

több ma is létező evangélikus gyülekezet (pl. Rozsnyó) 
alapítójaként tartja számon Fischer Andrást, annak elle-
nére, hogy a „wittenbergi hittudós” – ahogy kortársai 
nevezték – egyébként a hitvalló keresztség/bemerítés 
szükségességéről is prédikált. Ezt a szolgálatát egészen 
1540-ig végezte, amikor Krasznahorka várában vérta-
núságot szenvedett Krisztusba vetett hitéért.  

A történelmük békésebb időszakaiban habánokként 
is emlegetett anabaptisták nemcsak kegyességükkel, 
színvonalas vallásos irodalmukkal, hanem kiváló minő-

ségű iparcikkeikkel (pl. kerámiáikkal) is jó nevet sze-
reztek. A XVIII. század második felében ismét megin-
dult üldözés miatt az anabaptisták egy része 
rekatolizált, többségük azonban hitéhez ragaszkodva 
külföldre menekült. Az anabaptisták különféle irányza-
tai közül a mai baptisták a dr. Hubmayer Baltazár 
(1481–1528) svájci hittudós és vértanú tanítását követő, 
Magyarországon is letelepedett biblicista vonulat szel-
lemi örökösei.  

A másik évforduló Meyer Henrik (1842–1919) ne-
véhez fűződik, aki 150 éve, 1873. március 6-án érkezett 
Budapestre. Még aznap missziómunkába kezdett: Új-
pesten tartott bibliaórát. Három helyen indított missziót: 
Pesten, Újpesten és Óbudán. Első bemerítését Budán, a 
Lukács fürdőben tartotta 1874. december 27-én. Gyulán 
1875. augusztus 26-án merítette be Kornya Mihályt, 
majd felavatásokkal 
(Kornya Mihály 1877 és 
1881, Tóth Mihály 1881) 
erősítette meg az induló 
alföldi baptista missziót. 
1887. augusztus 20-án 
nyitották meg az általa 
tervezett Wesselényi ut-
cai imaházat Budapesten. 
Anyakönyvet vezetett, és 
tevékenységét önéletraj-
zában dokumentálta. 
Munkatársaival együtt jelentősen fellendítette a ma-
gyarországi baptista missziót, amelynek legeredménye-
sebb alakja Kornya Mihály (1844–1917) volt, aki a ma-
gyarok, majd a románok között tucatszám plántált gyü-
lekezeteket, és a baptista történetírás szerint több mint 
11 ezer hitvallót merített alá. 1919-ben, Meyer Henrik 
halálakor Magyarországon a baptisták száma 23 ezer fő 
volt, kb. 700 prédikációs 
állomással. 

A jubileumi évben 
nem elég emlékezni. 
Tiszteljük hitelődeinket, 
tanulunk tőlük, de csak 
akkor leszünk igazi köve-
tői Krisztusnak és előde-
ink hitének, ha mi is azt 
tesszük, amit ők tettek: 
hirdetjük az evangéliu-
mot, bibliai meggyőződé-
sünket. Emlékezzünk, adjunk hálát, de mindeközben 
hirdessük az evangéliumot, éljük meg Krisztust! 
Mindannyiunknak szól a bátorítás: „…légy józan min-
denben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista 
munkáját, töltsd be szolgálatodat.” Ne feledjük: A cé-
lunk ugyanaz, mint anabaptista és baptista elődeink-
nek! – És aki segít minket ebben, Jézus Krisztus, Ő 
„tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”!  

 

Kolozs Nagy János 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Szabadság a kapcsolatokban 
 

Két hétig gondolkoztam azon, hogy 
mit jelent számomra a szabadság a 
kapcsolatokban. Arra jutottam végül, 
hogy nem lehetek szabad, csak azt 
választhatom meg, hogy minek szol-
gálok. Felsorolnék az életemből né-
hány hozzáállást a szeretteimhez, 
családomhoz, és gyülekezetemhez, 

illetve távolabbi embertársaimhoz (munkatársak, osztály-
társak, stb.). A lista szubjektív és nem teljes. 
1. Megfelelési kényszer 
Ez volt számomra az első. A szüleim láttak el minden-
nel kisgyermekkoromban. Úgy éreztem, hogy emiatt 
meg kell felelnem a felém támasztott várakozásaiknak. 
Bár küzdök ellene, ma is észreveszem magamon ezt – 
leginkább a főnökeimmel kapcsolatban. Talán ez egész-
séges is. Azért vagyok a beosztottjuk, mert tudásban és 
tapasztalatban előttem járnak, így vélhetően jogosak az 
elvárásaik. 
2. Csoportszellem követése 
Ez akkor kezdődött, amikor velem egykorú közösségbe 
kerültem. Mindig volt egy-egy nagyhangú az oviban, 
általános iskolában. Ha nem akartam kiközösítetté válni 
a magam visszahúzódó személyiségével, akkor az ő 
példájukat kellett követnem. 

Ezekben a gyermek-közösségekben nem azok szer-
zik meg maguknak a vezetői szerepet, akikből túlárad a 
szeretet. Pont fordítva. Érdekes volt megfigyelnem, 
hogy milyen sok gonoszságra és gyűlöletre vagyok ké-
pes, amikor magával sodor a tömegpszichózis.  

Tanulságos volt számomra a William Golding: Le-
gyek Ura című könyv (Goldwing), melynek hatására 
megundorodtam a csoportszellem követésétől. 

Ma már nem vagyok olyan közösségbe kényszerítve, 
ami tőlem távol áll. Magam választhatok, ami nagy 
könnyebbség.  
3. Státusz szimbólum 
A legújabb munkahelyemen (egyetemi klinikán) ez ki-
fejezett, de eddig minden közösségben felleltem. 
4. Érzelmi szükségleteim kielégítése 
Társas lények vagyunk, szeretetre vágyunk. Agyam ko-
rábbi érettségi stádiumában sokat néztem a Mónika 
Show-t, mely visszatekintve a barátaim, hozzátartozóim 
érzelmi kihasználásának végtermékeit mutatta be. 

5. Jézus példája, aki bemutatta Isten Országát 
Élvezem az evangéliumok olvasását, mert a fenti, kóros 
embertársi kapcsolatok helyett Jézus a viselkedésével be-
mutatja számomra Isten Országát. Azt az Országot, ahol 
az önzetlenség, hála és hűség uralkodik. A szabadságomat 
arra akarom fordítani, hogy az Ő példáját kövessem. Né-
hány igeverset bemásolnék, ami miatt jó érzéssel tölt el, 
hogy Isten Országának állampolgára lehetek: 
 Máté 20:25-28 – Jézus magához hívta őket, és ezt 

mondta: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei ural-
kodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. 
De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá 
akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki 
közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgá-
tok. Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy 
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és éle-
tét adja váltságul sokakért.” 

 1 János 3:16 – „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő 
az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, 
hogy életünket adjuk testvéreinkért.” 

 János 15:9-11 – „Ahogyan engem szeretett az Atya, 
úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én 
szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, 
megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig 
megtartottam az én Atyám parancsolatait, és meg-
maradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom 
nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és 
örömötök teljessé legyen.” 

 Lukács 17:20-21 – Amikor a farizeusok megkér-
dezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így 
válaszolt nekik: „Az Isten országa nem úgy jön el, 
hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt 
sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! - Mert 
az Isten országa közöttetek van!” 

A példabeszédek könyve azt az embert mondja 
bölcsnek, aki keresi Isten akaratát, és követi azt. Én arra 
szeretném fordítani a szabadságomat, hogy Isten akara-
tát keressem és kövessem a kapcsolataim területén is. 
Nehéz, sokszor nem sikerül. Nagyszerű érzés, mikor 
egyre gyakrabban összejön. 

ifj. Uri Imre 

 

 

Isten hozott! 
Szeretettel értesítjük a testvéreket, hogy január 11-én megszületett 
Csernus Nátán, Kotán Dorottya és Csernus Máté testvéreink elsőszülött 
gyermeke. Isten áldását kívánjuk a kis család életére! 

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse juta-
lom.” (Zsolt 27,3) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 
Nyolc év után újra itt vannak a rejtvények, amelyek re-
mélhetőleg tetszeni fognak nektek, és örömmel színezitek 
ki, vagy fejtitek meg őket. 

Mivel most két csoport van a Bibliakörön, ezért két fe-
ladvány következik. Ezeket legkésőbb február 26-ig ad-
hatjátok oda a tanítóknak. Ahogy régebben, úgy most is 
Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha kell, egy kis szülői se-
gítséggel fejtsétek meg őket. Aki jól dolgozott, jutalom-
ban részesül! 

Boldog születésnapot! 

 

 
Most előre a márciusi ün-
nepelteknek: 
 
Kotán Polli (márc. 11.) 

Kusztor Mátyás 
(márc. 19.) 

 

 

Felfedezők: 
 

Mostanában Dávidról tanultok a Bibliakörön, ezért ezt az ifjúkori képet választottam nektek. Színezzetek bátran! 
 

 
 

Hangyaifi: 
 

 
A kis versek 
alapján fejtsétek 
meg, hogy me-
lyik újszövetségi 
szereplőről szól-
nak a rejtvények. 
A helyes választ 
a pontozott vo-
nalra kell írno-
tok. 

1. Ifjan Jézus mellé vágyott,  
lett belőle vén, 
s mennyei látomást látott 
Pátmosz szigetén. 
(ki ő?) 
………………………… 

2. Kapernaum kapujában 
ült a vámnál, 
s csalt, lopott, 
mígnem Jézus szólította, 
s csapot, papot otthagyott. 
(ki ő?) 
………………………….. 

3. Orvos volt, 
és Pál apostol 
úti- s munkatársa, 
meg az első keresztyének 
egyik krónikása. 
(ki ő?) 
…………………………. 

4. Halász volt, ám egyszer 
olyan sok halat fogott, 
hogy a vétkeit megbánva 
térdére rogyott. 
(ki ő?) 
………………………… 

5. Étke erdei méz, sáska, 
teveszőrből volt ruhája. 
Utat épített – nem kőből –, 
igazat hirdetett szája. 
(ki ő?) 
………………………. 

6. – Míg nem látom, nem hi-
szem – mondta kételkedve. 
– Én Uram, én Istenem! 
– hajolt rá a sebhelyes kezekre.  
(ki ő?) 
…………………………. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszönt-
jük februárban 
született testvére-
inket! 

„Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és 
megadással lenni az Úr szabadításáig.” (JerSir 3,25-26) 
 

Még mindig tanulnunk kell, hogy türelmesen várjunk az Úr szavára, pa-
rancsára. Nehéz, de ezek a kényszerű várakozások tanítanak minket. Az Úr 
tud várni, hogy a megfelelő időben megajándékozzon minket azzal, amivel 
Ő akar. A tékozló fiú várta, hogy jobbra forduljon a sorsa, de annak érde-
kében lépéseket kellett tennie. Az apa kitartóan várta az ő fiát. Az Atya 
várja az embereket, és engedte, hogy az Ő Fiát, Jézust megfeszítsék, és a 
bűnnek minden következményét Ő szenvedje el. Azért vár az Úr, hogy kö-
nyörüljön rajtunk, és megkegyelmezzen nekünk. (Ézs 30,18) Azt akarja az 
Úr, hogy örökre gyermekei legyetek. A kegyelem ajtaja nyitva áll. Vára-
kozásotokban is érezzétek ezt az örök szeretetet! 

Lukács Edit 

Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Sonkoly-Domby Annina (febr. 6.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
Hunyadyné Gulyás Kinga (febr. 22.) 
Kálmán Imréné (febr. 26.) 

 

Szeretettel köszöntjük előre márciusban született testvéreinket! 
 

 

Horváth Virág 
(márc. 9.) 
Ádány Balázs 
(márc. 11.) 
Ádány Rebeka 
(márc. 12.) 
dr. Novák Péterné 
(márc. 15.) 
 

Gáspár Sándor 
(márc. 17.) 
Simonné Pap Viola 
(márc. 17.) 
Kristóf Róbert 
(márc. 18.) 
Kotán Péter 
(márc. 21.) 
Simon Ildikó 
(márc. 25.) 
Baranyai Zsolt 
(márc. 29.) 
Olajos Gabriella 
(márc. 30.) 

„Kösd derekadra kardodat, vitéz. Ölts pompás díszruhát, járj sikerrel az 
igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbod félelmetes dolgokra tanít-
son!„ (Zsolt 45,4-5) 
 

Vegyétek fel Isten minden fegyverét, többek között a Lélek kardját, 
amely Isten beszéde. Az Igének több funkciója van, Isten törvénye, pa-
rancsolata, táplálék, evangélium, ami hittel párosítva használ azoknak, 
akik hallják. Az Ige élő és ható, kétélű fegyver. (Zsid 4,12) A kísértővel 
szemben harcos hit, ahogy az Ige igazságával válaszolunk az ellenség 
hazugságaira. Ha az Isten fegyvere van a kezetekben, fenyegetővé váltok 
az ellenség szemében. Nem nektek kell félnetek az ellenségtől, hanem 
fordítva. Ismerjétek fel a kísértő tevékenységét, és használjátok a megfe-
lelő fegyvert! 

Lukács Edit 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

– Vasárnap: 
9,15 óra: Imaóra 
10 óra: Istentisztelet, Bibliakörök 
17 óra: Bibliaóra 

– Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
 
Kiemelt programok: 

Február 13-19-ig zajlik a Házasság 
hete országos programsorozat. Eb-
ből az alkalomból most nem jön 
hozzánk meghívott előadó, de a 
témával mi is foglalkozunk. 

https://hazassaghete.hu/kozponti-
programok/ 

Márciusban szervezünk egy külön 
női alkalmat (a pontos dátumot 
hirdetjük időben), ami egy szomba-
ti napon lesz. Meghívott előadónk 
Bolyki Krisztina család- és pártera-
peuta, zeneterápiás szakember lesz. 

Az alkalom témája még titok. Az 
előadás után együtt maradunk, be-
szélgetni, kérdéseket feltenni és 
imádkozni. Minden nőtestvért sze-
retettel várunk! 
 

Betegeink 
 

Ádány Mihályné 
Czifranics Győző 

Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Sztasák Mihályné 
Tarsoly Barnabás 
Tokaji Istvánné 
Vétek Ferencné 
 
„Emberi erőt meghaladó kísér-
tés még nem ért titeket. Isten 
pedig hűséges, és nem hagy ti-
teket erőtökön felül kísérteni; 
sőt a kísértéssel együtt el fogja 
készíteni a szabadulás útját is, 
hogy el bírjátok azt viselni.” 
(1Kor 10,13) 
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Címlapkép: Anna Schwelung fotói/FB Fotó: Ádány Mihály, Sonkoly-Domby Annina, Zsigovics Géza 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu/joomla/ 


