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Mutasd meg nékem a Te utadat, hogy járhassak a Te igazságodban, 
és teljes szívvel féljem nevedet! (Zsolt 86,11) 

ÚJÉVI RECEPTÚJÉVI RECEPTÚJÉVI RECEPTÚJÉVI RECEPT    

Végy egy jó kiló meleg szeretetet, 
szitáld a türelem szitáján, 
nehogy pletykamag kerüljön bele!  

Adj hozzá egy liter bátorságot, 
három deci szorgalmat, 
és egy csipetnyi jóságot! 

Ezután gyúrd össze egy tojásnyi 
kedvességgel, 
És takard le tiszta jókedvvel! 

Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél, 
szórd meg kacagással, 
és tegyél rá pár csepp nyugodt 
megfontolást! 

Annyi darabra vágd fel, 
hogy eggyel mindig több legyen, 
mint ahányan vagytok, 
hiszen mindig akad valaki, 
aki még rászorul. 

 

A tanulás időszakaA tanulás időszakaA tanulás időszakaA tanulás időszaka    
Már több mint egy hónap eltelt karácsony óta. 

A karácsonyfát régen leszedtük, az ajándékok is vagy 
bekerültek a hétköznapi használati tárgyaink közé, 
vagy elfoglalták helyüket a vitrinben (esetleg a szek-
rény mélyén…). A januári mínuszok után gondolataink 
már a kerti munkák előkészítésén járnak, talán már a 
nyári szabadságot is tervezgetjük. Gyermekeink rég’ 
elfelejtették a téli szünetet, mi szülők pedig, kénytele-
nek vagyunk a félévi bizonyítvány fölött könnyebben 
vagy nehezebben napirendre térni. 

Mi maradt karácsonyból? Az ünnep emlékein 
túl, mit őriztünk meg a karácsonyi igékből, üzenetek-
ből? A kérdés elsősorban nem arról szól, hogy lexikáli-
san fel tudjuk-e idézni a hallott vagy olvasott igéket, 
hanem arról, hogy van-e maradandó hatása az életünk-
ben az ünnepnek? Egyáltalán: min lehet a hatást lemér-
ni? − Az adott ajándékok hatása lemérhető a pénztár-
cánkon. Az elfogyasztott finomságok hatása lemérhető 
a szobamérlegen… De mi az, amin lemérhető kará-
csony szellemi hatása? 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…” (Tit 
2,11) – kerül elénk karácsonykor az apostoli tanítás ka-
rácsonyra utaló gondolata, de az igevers folytatása már 

az ezt követő időszakról szól: „…amely arra tanít min-
ket…”. És ez a tanítás nem elsősorban újabb és újabb 
tudásanyag elsajátítását jelenti, hanem a karácsonykor 
testet öltött Isteni kegyelem elfogadásából következő 
olyan nevelést (ld. új fordítás), amelynek eredménye-
képpen krisztusibbá lesz a jellemünk. Ebben az össze-
függésben, már érthetőbb a kérdésfeltevés: megfigyel-
hető-e pozitív változás az életünkben a karácsony óta 
eltelt időszakban? 

Mert mire is irányul a kegyelem a nevelő mun-
kája? „… hogy megtagadván a hitetlenséget, és a vilá-
gi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk 
a jelenvaló világon, várván ama boldog reménységet és 
a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak di-
csősége megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson 
önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre 
igyekezőt.” 

Hogyan váltható mindez aprópénzre? Mik 
azok a konkrét területek, ahol változnunk kell Isten ne-
velő munkájának eredményeképpen? Az ige egyéni 
életünkre és gyülekezeti életünkre egyaránt utal, bár a 
kettő elválaszthatatlan, hiszen a gyülekezet egyénekből 
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tevődik össze, vagy bibliai képpel élve, tagokból áll. 
Ezért alapvetően kinek-kinek a személyes élete az első 
terület. Hogy ezen a területen hol van szükség Isten 
nevelő munkájára, azt mindenki maga tudja. Vagy ha 
nem – Isten világosságának a keresése mellett -, kér-
dezze meg házastársát, barátait, munkatársait – azokat, 
akik körében él. Biztosan tudnak segíteni… Az idézett 
ige is segít: hitetlenség és világiasság helyett Krisztus 
várása szentségben. 

De milyen területeken van szükség nevelésre 
gyülekezeti életünkben? A teljesség igénye és a részle-
tek bővebb kifejtése nélkül néhány terület: 

Isten nevelő munkájára van szükségünk a lelki 
érettség tekintetében. Tény, hogy egy gyülekezetben 
mindig vannak és lesznek erősek és erőtlenek, nemrég 
megtértek és régi tagok, lelki felépítésben, vérmérsék-
letben különböző testvérek. De alapvető követelmény, 
hogy senki ne tekintse előjognak a többiekkel szemben, 
hogy pátyolgassák, hogy babusgassák, hanem érett fel-
nőttként legyen kész a teherhordozásra, a mások felé 
fordulásra. (Néha a szó nemcsak átvitt értelmében is...) 

Isten nevelő munkájára van szükségünk az 
imádkozásban. A gyülekezeti imaóra – az utána követ-
kező istentiszteleten jelenlevők számához és gyüleke-
zetünk taglétszámához képesti – látogatottsága évtize-
des probléma. De ez csak a felszín. Talán nem tévedek 
abban, hogy gyülekezetünk tagjainak jelentős része 
nem vesz részt semmilyen imaközösségben – beleértve 
ebbe bármilyen egyéb kiscsoportos alkalmat, vagy ba-
ráti, testvéri közösséget is – pedig a közös imádkozás 
az újszövetségi gyülekezeti élet egyik szellemi pillére. 
Ez az igazi probléma! Micsoda kihasználatlan lehető-
ség – milyen nagy szükségünk van nevelésre ezen a te-
rületen is! 

Isten nevelő munkájára van szükségünk a gyü-
lekezeti közösség vonatkozásában is, a közösséghez va-
ló tartozás tudatos vállalásában. Minden gyülekezetben 
vannak lemaradók, szélre kerülők. Sokaknak a közös-
ség gyakorlása csak abból áll, hogy hetente (esetleg 
még ritkábban) eljönnek a vasárnap délelőtti istentisz-
teletre, ahonnan sietősen távoznak. Mások esetleg 
ugyan váltanak néhány szót valakivel, de alapvetően 
senkivel sincsenek a hétköznapokra is kiható kapcso-
latban. Persze előfordulnak olyanok is, akik ugyan el-
jönnek, még barátokat is tudhatnak maguk mellett a 
gyülekezetből, de semmilyen feladatot, munkát nem 
vállalnak. A legrosszabb viszonyulás (a sokféle egyéb 
kötődés mellett) azoké, akiknek – bár tagként tartjuk 
őket nyilván − a gyülekezet iránt nincs felelősség-
érzetük, se szellemi, se anyagi téren. Az ilyen vitatható 
kapcsolódás eredményeképpen hamarabb hangot kap a 
kritika, mint a jobbítás szándékával mondott építő szó 
− ezzel pedig nem erősítik, hanem gyengítik a gyüle-
kezetet. A szükséges változások, és meglévő értékeink 

megbecsülése nem kell, hogy kizárják, sokkal jobb, ha 
kiegészítik egymást. − Ezekkel a gondolatokkal szoro-
san összefügg és beletartozik a közösség kérdésébe a 
gyülekezeti fegyelem reformációja is, a lazaságot su-
galló korszellem ellenében a bibliai normákhoz való 
visszatérés. Szükségünk van Isten nevelő munkájára, 
hogy a gyülekezet igazi közösség legyen! 

Nevelésre szorulunk azon a területen is, hogy 
az imaórai-bibliaórai-istentiszteleti rendünk tartalma 
és formája olyan legyen, mint „arany alma ezüst tányé-
ron”. Hogy a tartalomhoz találjuk meg a legkifejezőbb 
formát. Hogy ezt ne rétegalkalmakban lássuk megvaló-
síthatónak, hanem különböző korosztályok, gyerme-
kektől az idősekig együtt legyünk Isten által megtisztí-
tott, kiváltképpen való nép. 

Nevelődnünk kell az adakozásban. Nem egy 
cikk szól erről a kérdésről az újságnak ebben a számá-
ban – a példák és a bizonyságtételek – többet monda-
nak minden további fejtegetésnél. 

Isten nevel bennünket végső soron küldetésünk 
betöltésére, arra, hogy egymást építő, környezetünknek 
pedig az evangéliumot hirdető és jócselekedetekkel 
szolgáló közösség legyünk. Isten kiváltképpen való, 
azaz a maga tulajdonát képező néppé váltott meg ben-
nünket, és mint közösséget is nevel minket a szentség-
re. Ez a végső cél nem képezheti vita tárgyát: Ezt hir-
desd! Ints és feddj teljes határozottsággal – zárja le az 
apostol ezzel a szinte katonás tömörségű paranccsal a 
tanítást. 

Az Isten üdvözítő kegyelmének megjelenéséről 
szóló ünnep óta, több mint egy hónapunk volt arra, 
hogy Isten nevelő munkáját hagyjuk érvényre jutni 
egyéni és gyülekezeti életünk minden területén. Jól él-
tünk-e az idővel? Szinte észre sem fogjuk venni, és el-
telik majd egy újabb év – és ismét karácsonyhoz érünk. 
Egy év múlva a lelki ellenőrzőnkbe, vagy a ki tudja 
mennyi idő múlva kiállítandó záró bizonyítványunkba 
mit fog beírni mennyei Tanítónk ’a tanuló előmenetele’ 
rovatba? 

Ádány Mihály 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 
 

Áldások 
Sok évnek kellett eltelnie 

az életemben addig, amíg a gya-
korlati oldalról a lelki áldások felé 
fordultam nagyobb figyelemmel. 
Két éve kaptam azt az igét, amit a 
Zsidókhoz írt levél 12. fejezeté-
ben, a 17. versben Ézsauról olvas-
hatunk: „Mert tudjátok, hogy azu-

tán is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, 
mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könny-
hullatással kereste azt az áldást.” 

Akkoriban nagyon nagy hatással volt rám ez az 
ige, és átformálta egész hívő életemet. Megtanultam, 
hogy ha rossz vagy nehéz élethelyzetbe kerülök, akkor 
azt nézzem először, hol hibáztam én. Kértem Istent, 
mutassa meg, hogy bűnbánatot tarthassak. Megdöb-
benve vettem észre, hogy olyan könnyen látom, hogy 
hol hibáznak, vétkeznek mások, ugyanakkor milyen 
nehéz harc meglátnom azt, hogy hol hibázok én. A leg-
fontosabb az, hogy bűnbánat által Isten megáldhasson 
engem. 

Most jutottam el odáig, hogy újabb áldásforrá-
sokért könyörögjek az Úrnak, hogy az életem lelki 
gyümölcsöket teremhessen. Egészen más oldalról kap-
tam választ, mint szerettem volna. 

Mivel munkám miatt január 1-jén dolgoznom 
kellett, szomorúan és kissé dühösen törődtem bele, 
hogy lemaradok az újévi istentiszteletről. Számomra 
ezek mindig fontos alkalmak, mert döntő eligazítást 
adnak, amit komolyan akarok venni. 

Alig telt el pár nap az újévből, hallottam egy 
bizonyságtételt, ami megadta ezt az eligazítás. Nagyon 
sokat jelentett nekem, de elsőre nem igazán örültem 
neki. A bizonyságtétel lényege az volt, hogy a fiatal-
ember, aki ezt előadta, elmondta, hogy Isten megítélte 
abban, hogy az adakozás az utolsó helyek egyikén van 
az életében. Istenfélő embernek tartja magát, mégis 
jobban félt a Gázművektől, a nehezebb életkörülmé-
nyektől, mint Istentől. Az első, amihez szükség esetén 
hozzányúlt, az a missziópénz volt. Megígérte magának, 
és az Úrnak, hogy „majd a jövő hónapban visszateszi”. 
Sokáig ment ez így, aztán Isten igét mutatott neki – 
Malakiás 3: 7b-10a: „Térjetek hozzám, és én is hozzá-
tok térek, azt mondja Seregeknek Ura. De azt mondjá-
tok: Miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-é 
az Istent? Tti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: 
Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. 
Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép 
egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházam-

ba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel 
próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek 
Ura” 

Alig vártam, hogy hazaérjek, és átgondoljam 
és átolvassam ezt az igét. Az adakozás mindig valami-
féle fura érzéssel töltött el. Sokszor mondjuk, hogy Is-
ten majd ezt kipótolja. Furcsának éreztem, hogy ada-
kozásnál újra és újra előtört bennem ez az érzés, hogy 
adok egy részt, és majd hármat kapok vissza, vagy 
majd a hiányt Isten más úton, más formában kipótolja. 
A jövedelmem tized részét túlzásnak találtam, úgy 
éreztem erre nekem nagy szükségem van. Annyit ad-
tam, amennyit nélkülözni tudtam, mondván, hogy „ami 
hitből nincs bűn az”, és ennyit tudtam „jókedvűen” ad-
ni. Ebben békességem volt, tudtam, hogy az imaház 
fenntartása és költségei engem is éppúgy terhelnek, 
úgy vettem, mint egy számlát, amit ki kell fizetni. Az-
tán vitatkoztam magammal, hogy ez egy ószövetségi 
ige, de megdöbbenve vettem észre, hogy Jézus az ada-
kozást sokkal mélyebben gondolja, mint amit én az Is-
tentől kaptam. Máté 5:40 szerint: „És aki törvénykezni 
akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda né-
ki a felsőt is.” Vagy a gazdag ifjú példázatában, Luk-
ács 18:22-ben: „Jézus ezeket hallván, monda néki: Még 
egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid 
van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz menny-
országban; és jer, kövess engem.” 

Isten elé vittem imában ezeket a dolgokat, és a 
gondolataimat is. Nagy öröm töltött el. Megértettem, 
hogy számomra az adakozás nem egy kínos kötelesség, 
amit Isten rám terhel, hanem egy hatalmas lehetőség, 
hogy Isten megáldhasson engem. Nagyon szeretném a 
Lélek gyümölcseit birtokolni, és nem szeretnék kevés-
ke pénzhez, vagy luxushoz ragaszkodni Isten áldásai 
helyett. Ahogy Isten ígérte, ki akarom próbálni őt. Pon-
tosan a gazdag ifjú történetén keresztül szabadultam fel 
abból, hogy az adakozás tulajdonképpen egy csereke-
reskedelem: adok, és Isten megáldja többszörösen a 
földi életemet. Hiszen ennek az ifjúnak is mennyor-
szágbeli kincseket ígért. Sok-sok hívő év után végre 
örömmel és igazán kincsgyűjtés céljából kezdtem el 
adakozni, és kaput nyitni Isten áldásai előtt. Már nem 
várom el, hogy Isten anyagilag felvirágoztasson en-
gem, de ígéretem van arra, hogy a teljes tized Istennek 
ajánlásával bőségesen árasztja rám áldásait. Ki akarom 
próbálni Istent, és hiszem, hogy a legnagyobb áldás az 
lesz, hogy még többet értek belőle, még többet hallom 
a hangját, és még boldogabb leszek benne. Ez minden 
pénzt megér. 

Sonkolyné Nagy Ágnes 
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Rövid történet a tizedről 

Volt egyszer egy ember, akinek nem volt semmije, de 
Isten adott neki tíz almát. 

 
Három almát arra adott, 
hogy legyen mit ennie; 

 

 

 

három almát adott arra, 
hogy azok árát ruházko-
dásra költse; 
 

hármat pedig, hogy azok föl-
használásával megvédje magát 

az időjárás viszontagságaitól, az 
esőtől és a naptól. 

 
 

Egy almát arra adott, hogy tudjon valamit visszaadni Te-
remtőjének, amivel kifejezheti háláját a kilenc almáért, 

amit magára költhetett. 

 

Így az ember három almát megevett, három árát öl-
tözködésre költötte, hármat pedig az otthonára fordí-

tott, házat épített. Ekkor ránézett a tizedik almára... Az 
sokkal nagyobbnak és zamatosabbnak látszott a többi-
nél. Tudta, hogy Isten azért adta, hogy hálából egyet 
visszaadhasson a kilencért. Végül is így okoskodott: 
Istennek úgy is van elég. A világ összes almája az 

Övé... ...így az ember megette a tizedik almát, és Is-
tennek visszaadta - a csutkát. 

 

Isten neked is adott elég almát 
minden szükséged kielégítésére. 
Azon felül is ad, hogy kifejez-
hesd iránta való háládat. Hajlan-
dó vagy visszaadni Istennek a 
legnagyobbnak és legjobbnak 
látszó almádat? Vagy csak a 
csutkát adod? 

 
forrás: Váci Baptista Gyülekezet honlapja 

„… szabadíts meg minket a g„… szabadíts meg minket a g„… szabadíts meg minket a g„… szabadíts meg minket a goooonosztól”nosztól”nosztól”nosztól” 

Gondolataimat elsősorban 
nőtestvéreimmel szeretném meg-
osztani, de remélem férfitestvéreim 
is hasznosnak találják majd mon-
dandómat. 

Az Úr Jézus, a tanítványok-
nak példaként elmondott imájában 

azt is kéri Istentől, hogy „…és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól…” (Máté 6:13a). Kit 
kísértett meg először a Sátán?- Évát. 

Éva, a nő volt az a gyenge láncszem, akin ke-
resztül a kísértő Ádámot is el tudta érni. Éva hiszékeny 
és nagyravágyó volt. Elhitte, hogy tényleg olyanok le-
hetnek, mint Isten, ha a Sátánnak engedelmeskednek. 

Az örök Éva- a nő kísértése végig kíséri az 
emberiség egész történelmét. Népek, nemzetek sorsáért 
felelős férfiak döntéseinél, a közmondással egyetértés-
ben, kereshetjük a Nőt. 

Így van ez a társadalom legkisebb sejtjének, a 
családnak az életében is. Ha a nő, a feleség, az anya 
enged a kísértő ostromának, akkor elégedetlenségével, 
nagyravágyásával pokollá teheti férje, és egész családja 
életét. Mindig többet akar, mint amit a jó Atya megad a 
családnak. A Sátán súgja neki: nézd, más mennyivel 
jobban boldogul, okosabb és ügyesebb. Miért ne sze-
rezhetnéd meg te is azokat a javakat, lehetőségeket, 
vagy még annál is többet? Ezzel a magatartásával tár-
sának és egész családjának életét megmérgezheti. 

Az a hívő nő, feleség, anya, aki ellenáll ezek-
nek a kísértéseknek, és elégedett azzal, amit Isten szá-
mukra megad, az békességet, szeretetet hoz férjének, 
gyermekeinek, háza népének. Nekünk, akik Isten 
gyermekeinek valljuk magunkat, nagy szükségünk van 
arra, hogy mindennap, buzgón esedezve kérjük meny-
nyei Atyánkat, hogy-„…ne vígy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól..”. 

Ökrös Sándorné, Margó 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
Gyülekezeti hagyományainkhoz hűen, az elmúlt év karácsony második napján is megtartottuk gyermekeink 

karácsonyi szolgálatát. Az alábbiakban az ezen az alkalmon készült képekből állítottunk össze egy kis riportot. 
 

Az óvodások csoportja Világító Gyertyák címmel mu-
tatta be, hogy mi, Isten gyermekei csak az Egyetlentől, 
Jézustól kaphatjuk fényünket, amit hitünkkel, jó csele-

kedeteinkkel kell tovább ragyogtatnunk a világ felé. 

 

Kis iskolásaink igevers-gyűjteménye is karácsony igazi 
ajándékára, Megváltó Urunkra hívta fel figyelmünket. 

Szolgálatukat szimbolikus flanelképekkel tették 
színesebbé. 

 

A nagy iskolások Ézsaiás könyvéből idézték a Messiás-
ra vonatkozó, csodálatos prófétikus igéket. 

 

Szíveinket melengették a csengő gyermekhangokon 
megszólaló, szép karácsonyi énekek, amelyeket közö-

sen… 

  

… és kisebb csoportokban adtak elő gyermekeink. 
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Örömmel hallgattuk az ismert karácsonyi énekeket is felvonultató hangsze-
res szolgálatokat. 

 

Almási testvérnek a világ Világossá-
gáról szóló igei gondolatai egységbe 
foglalták gyermekeink szolgálatát. 

Á.J. 

 

Fiatal házasok alkalma 
2005. december 16. 

 

Ez a gyülekezeti alkalom nagyon sok, minket – 
fiatal házasokat, családokat – érdeklő kérdést szokott 
érinteni a családi életen át a gyermeknevelési kérdése-
kig. Legutóbb a gyülekezet jövőjéről, és ezen belül a 
fiatalok, kisgyermekes családok szerepéről beszélget-
tünk.  

Hogyan alakulhat a gyülekezet jövője, mi az, 
ami befolyásolhatja a tagok kötődését, ragaszkodását 
gyülekezetünkhöz? Fontos a kérdés, főként azért, mert 
az idők folyamán változik a gyülekezetek összetétele a 
tagok lakóhelyét illetően. A budai gyülekezetre is igaz, 
hogy tagjainak többsége már nem a XI. kerületből, ha-
nem messzebbről jár be, holott a közelükben esetleg ta-
lálható másik gyülekezet is. Mégis, mi az, ami ideköti 
ezeket a családokat, fiatalokat?  

Az idősebb generáció tagjai közül még vi-
szonylag többen laknak a környéken, de a messzebbről 
jövők se szívesen váltanak, hiszen gyakran egy életen 
át ebbe a gyülekezetbe jártak, ide köti őket minden em-
lékük, élményük. 

A családosok (és itt többen vannak a kisgyer-
mekes családok, hiszen a negyvenes generáció tagjai 
közül sokan elmentek tőlünk) nagyon gyakran messzi-
ről járnak be, de náluk bizonyosan fontos szerepe van 
annak, hogy sokan ebben a gyülekezetben nőttek fel, 
szüleikkel együtt mindig is ide jártak, itt merítkeztek 
be. Ezért vállalják sokan azt a kényelmetlenséget, amit 
akár a kisgyermekekkel való utazgatás jelent. (Azért 
tegyük hozzá, hogy ennek a generációnak a Budapes-
ten belüli, vagy Budapest környékéről való utazgatás 
már amúgy is életformájává vált, ez tehát nem jelent 
olyan nagy áldozatot.) 

Azok, akik később csatlakoztak a gyülekezet-
hez, főként a világból megtértek, szintén érzelmi ala-
pon kötődnek a gyülekezethez, itt hallgatták először az 
Igét, amelyen keresztül megszólította őket az Úr, itt 
tértek meg és merítkeztek be, és itt találtak lelki csalá-
dot. Még ha van is a lakóhelyük közelében másik ima-
ház, nem biztos, hogy szívesen vagy könnyen tudnának 
gyülekezetet váltani. 

Az egészen fiataloknál és a gyerekeknél na-
gyon erős a kortársakhoz való kötődés, ezért nagyon 
fontos, hogy a gyerekközösségeket erősítsük, fejlesz-
szük, és minden kisgyermek megtalálja a helyét ná-
lunk, érezze jól magát az imaházban, találjon barátokat. 
Az egyes gyerekeknél pedig nyilván nagyon fontos az 
otthonról hozott minta: hogy szüleinek fontosak az 
imaházi alkalmakon való részvételek, a szolgálatok, 
egyáltalán: a gyülekezethez tartozás. Ezért is szükség 
lenne még több kiscsoportos alkalomra, amely tovább 
erősítené a tagok összetartozását.  

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy 
gyermekeink is egy erős, összetartó gyülekezetben nő-
hessenek fel!  

Az alkalom végén még maradt néhány per-
cünk, hogy kifaggassuk egymást, ki hogyan ünnepli a 
karácsonyt? Melyek egy átlagos baptista család ünnepi 
szokásai, mire érdemes odafigyelni, hogy Jézus szüle-
téséről, leendő eljöveteléről méltóképpen megemlé-
kezhessünk? Milyen nehézségeket jelenthet, ha kis-
gyermekekkel, esetleg nem hívő családtagokkal is ün-
neplünk? Jó volt ötleteket nyerni egymástól ezekre a 
kérdésekre vonatkozóan is.     

Pethő László és Judit
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Két hete vasárnap este a fia-
talokkal imádkoztunk azért, hogy fel-
hívjon valaki, akivel már régen be-
széltem, és akit úgy érzem, hogy 
Krisztus egy kicsit rám is bízott. 

Másnap, hétfőn felhívott az 
illető, és ez készületlenül ért. Nem ment át olyan üze-
net, aminek kellett volna. És ez egy elég kegyetlen tü-
kör előttem. Úgy gondolom, itt bennem dúl a hév, meg 
a tűz, meg az első szeretet, és amikor Isten felém terel 
egy lelket, bénultan nézem, amint elmegy az ajtóm 
előtt. 

És most engedjetek meg két kérdést így többes 
szám első személyben: 

− Imádkozunk, mert megszoktuk, kicsit fásul-
tan, fél éberen, vagy készülünk is arra, hogy Isten tény-
leg megadja azt, amit kérünk? Ha hirtelen befutna va-
laki azok közül, akikért imádkozunk, és tolulna a 
szánkra az előre megfogalmazott szöveg, hogy "hozzá-

tok ki hamar a legszebb ruháját", mi derülne ki, hogy 
van tiszta ruha, mert folyamatos készültségben voltunk 
az illető hazaérkezésére, vagy évek pora lepi azt a ru-
hát, mert a lelkünk védelme érdekében inkább ki sem 
nyitottuk azt a ruhásszekrényt évek óta? 

− Mind egyház szinten, mind Budai Gyüleke-
zet szinten imádkozunk ébredésért. De vajon fel va-
gyunk-e készülve egy ilyenre, vagy bénultan néznénk, 
ahogy a Krisztust keresők sora elvonul itt az Alsóhegy 
utcában? Ha a következő vasárnap betér mondjuk 10 
érdeklődő, van-e forgatókönyvünk egy ilyen esetre? 

Ne gondoljuk, hogy ez túl elméleti kérdés. Úgy 
gondolom, hogy elég jó becslés, ha megnézzük, hogy 
mit csináltunk az utóbbi tíz ilyen lélekkel, azok közül 
mennyi ül ma itt a székeken, azután hozzáadjuk ehhez 
azt, amit azóta szerveztünk, intézkedtünk, tanultunk 
ebben dologban, és meg is van az eredmény. 

Tóth Péter 

 
 

Nincs több kifogás! 

Ha legközelebb úgy érzed, hogy téged Isten nem tud 
használni, akkor csak emlékezz arra, hogy:  
Ábrahám túl öreg volt,  
Izsák letagadta a feleségét.  
Jákób hazudott,  
Lea pedig csúnya volt.  
József idegesítette a testvéreit,  
Mózes meg dadogott.  
Gedeon félt,  
Sámson meg túlságosan szerette a nőket.  
Ráháb egy prostituált volt,  
Jeremiás és Timóteus pedig túl fiatal.  
Dávid megcsalta a feleségét és gyilkolt,  
Illés pedig annyira depressziós lett, hogy elege lett az 
életből.  
Ézsaiásnak meztelenül kellett prédikálnia.  

Jónás megfutamodott és el akart bújni az Úr elől.  
Naomi özvegy volt,  
Jób csődbe ment.  
Péter megtagadta Krisztust,  
A tanítványok pedig elaludtak imádkozás közben.  
Márta mindenért aggódott,  
Mária Magdaléna pedig... nos szóval ismered a történetet.  
A samaritánus nő elvált nem is csak egyszer,  
Zákeus meg túl alacsony volt.  
Pál vallásos fanatikus volt, aki féktelenül és öldökléstől 
lihegve üldözte a keresztényeket.  
Lázár halott volt.  

Most pedig nincs több kifogás! Istennek semmi sem le-
hetetlen, használni tud téged is minden lehetséges 
gyengeséged ellenére. Különben is nem te vagy az 
üzenet csak az üzenet közvetítője. 

Néhány jó tanács: 

1. Isten lelki gyümölcsöket akar, nem vallásos körítést.  
2. Talán kezd így: Kedves Isten! Van egy problémán: én lennék az!  

3. Megöregedni elkerülhetetlen, de felnőni akarni kell.  
4. Nincs kulcs a boldogsághoz, az ajtó mindig nyitva áll!  

5. A hallgatás gyakran félremagyarázható, de sohasem rosszul alkalmazott képesség.  
6. Tedd a dolgod és számold az áldásokat.  

7. A hit képesség arra, hogy ne ess kétségbe a lehetetlen helyzetekben.  
8. Ha aggódsz, akkor nem imádkozol, ha imádkozol, akkor nem aggódsz.  

9. Isten gyermekei számára az imádság olyan, mint a mindennapi hazatelefonálnálás.  
10. A legfontosabb dolgok a házunkban az emberek. 
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IFIOLDAL 
 

Bizonyságtétel 
2001 tavaszán történt. Az ezt megelőző esz-

tendőt Angliában töltöttem, mint teológiai gyakorló-
évemet. Hazatérésem után lediplomáztam, majd időm 
nagy részét a felsőfokú nyelvvizsgára való tanulással 
töltöttem. Ekkoriban szereztem tudomást "véletlenül" 
az ELTE egy esti tagozatos szakjáról, ahol angol 
nyelvtanárokat képeznek. Az ötlet, hogy jelentkezzek 
és felvételizzek vegyes érzéseket váltott ki belőlem. 
Egyrészt úgy tűnt, nem jár nagy elfoglaltsággal (heti 
két nap) és talán kedvem is lenne hozzá, másrészt ott 
volt bennem az érzés: ez egy komoly egyetem magas 
ponthatárokkal, és nekem semmi esélyem oda bejutni.  

Amikor aztán eljött az ideje a jelentkezésnek, ha-
bozás nélkül megvettem az űrlapokat, és nekiültem, hogy 
kitöltsem azokat. Szokásomhoz hűen mindez a postára 
adási határidő napján történt… Nagy volt a kapkodás, a 
nyugtalanság bennem és körülöttem is. Egyre bizonytala-
nabb lettem. Nem tudtam, helyesen döntök-e! 

Ekkor, magányomban, valami arra késztetett, 
hogy tartsak öt perc szünetet és olvassam el az aznapra 
ajánlott igeszakaszt, amely így hangzott: "Ne sírj töb-
bé, Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz! Bizonyosan 
megkegyelmez az ÚR, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meg-
hallja, válaszol neked. És bár szűkösen adott kenyeret, 
és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre taní-
tódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját 

füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az 

úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!" (Ézs 
30: 19-21). Mindezt abban a pillanatban Isten ígéreté-
nek fogtam fel, és megkapaszkodtam benne. Beadtam a 
jelentkezési lapot. 

Eljött a felvételi vizsgák ideje. Sokat készülve és 
imádkozva mentem a bizottságok elé. Utólag úgy érez-
tem, nem teljesítettem elég jól. De vajon múlhat-e Isten 
ígéreteinek beteljesülése csupán az én teljesítményemen? 
Hamarosan megkaptam az eredményeket: felvettek a ta-
nárképző szakra. Tudtam a saját pontszámomat, így hát 
csak a ponthatárnak kellett utánanéznem: vajon hány pon-
ton múlt? Hamarosan kiderült, hogy jól éreztem: nem el-
sőként jutottam be… De bőven a ponthatár felett volt az 
eredményem. Isten teljesítette ígéretét! Mi több, az időzí-
tése is tökéletes volt. Az egy évvel azelőtti (jóval maga-
sabb) ponthatárokat nem tudtam volna teljesíteni. Azóta 
már az út végén járok, és örülök, hogy az Úr a tanári pá-
lya felé irányított, mert Ő biztosan itt akar használni. Sze-
retnék emberi kapcsolataimmal helyesen gazdálkodni, Őt 
minél több emberrel (diákkal, tanítvánnyal) megismertet-
ni. 

Az Úr vezet minket – dicsőség neki! 

Nagy Péter 

Velünk Történt 
Ifiszilveszter 2005 

Az óévi istentisztelet után szilveszteri együtt-
létre gyülekeztünk mi, ifjak Tóth Péter testvérékhez, 
Budaörsre. Sonkoly Tamással már előre elterveztük, 
hogy filmet fogunk forgatni, ezért vittem magammal 
kamerát és állványt is. 

Miután megérkezett mindenki, kipakoltuk az 
enni és innivalókat, kávét ittunk, és nagyrészt beszélge-
téssel, no meg virslievéssel töltöttük az időt. Fél tizen-
egy körül kezdődött a szellemi része az együttlétnek. 
Énekeltünk, dicsőítettük Istent, ezt Nagy Gergő vezet-
te. Rövid imádkozás után Nagy Peti tartott egy kis be-
vezetőt, az Efézusi levél alapján. Ezután Tamás vette át 
a stafétát, és a szeretetről beszélt nekünk. Idézte a Sze-
retet himnuszát, elmondta a szeretet öt nyelvét, a szere-
tet „gyakorlati” alkalmazásainak módjait, majd csopor-
tokra (4-5 fő/csoport) oszlott a társaság, Tamás előre 
kiszemelt csoportvezetőivel. Minden egyes vezető ka-
pott egy lapot, amelyen kérdések voltak. Ezeknek a se-
gítségével beszélgettünk tovább közvetlenebbül a sze-
retetről. Körül-belül fél tizenkettőkor, ismét összegyűlt 
a társaság, énekeltünk, dicsőítettünk, megint Gergő ve-
zetésével. Már több éve bevált szokásunk, hogy a többi 
fiatallal ellentétben, akik önfeledt bulizással várják az 
évfordulót, mi imádkozva megyünk át az újévbe. Most 
is így tettünk. Jó volt Isten közelségében várni életünk 
egy új időszakát. 

Ezek után a társaság egy része elment szau-

názni, a többiek társasjátékoztak. Miután alaposan fel-
frissültünk, elkezdtünk filmet forgatni, sajnos nem sok 
sikerrel. Dugába dőlt az egész, mert elszámítottuk ma-
gunkat az idővel, és a többiek játszani szerettek volna. 
Eme szomorú kísérlet után kicsit letörve, leültünk és 
Activity-t játszottunk. Az idő hamar eltelt. Észre se vet-
tük és már reggel 6 óra volt. Jó volt együtt tölteni ezt az 
alkalmat is. 

Gulyás Zsombor 
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Programok: 

Február 7-én, kedden 18 órakor Ifjúsági Istentisztelet a 
Nap utcai imaházban 

Február valamelyik péntekén, szeretnénk egy igazi, jel-
mezes farsangi ifjúságit tartani. A pontos időpont még 
várat magára. 

Február utolsó péntekjén Almási testvér vezetésével 
beszélgetést tervezünk, Mobilitás vagy gyökértelenség? 
címmel. 

Március 10-12-ig ifjúsági konferencia lesz Pécelen. A 
téma: A jövő nemzedéke. 

2006-ban is rendszeresen megtartjuk ifjúsági biblia-
óráinkat. Beszélgetés Isten Igéje mellett életünkről, 
kérdéseinkről, plusz jókedv és szeretet. Ez minden, 

amit ígérni tudunk! Mindenkit várunk péntekenként 18 
órától a fenti termekben. Sőt, hozz el másokat is! 

Közhírré tétetik! 

A Budai Ifjúság szilveszteri alkalmán nevet adott ma-
gának, ez pedig a BUBBA.  

Még nem vagy tagja a BUBBA levelezőlistának, de 
naprakész akarsz lenni az ifivel kapcsolatos dolgok-
ban? Esetleg véleményeidet, izgalmas élményeidet sze-
retnéd a többiekkel megosztani? Iratkozz fel levelező-
listánkra Sonkoly Tamásnál vagy Tóth Péternél! 
 
Várunk minden, az ifioldallal kapcsolatos javaslatot, 
észrevételt. Az oldal felelőse: Gulyás Zsombor. A prog-
ramokat és az ajánlókat Nagy Péter és Sonkoly Tamás 
állítja össze. 

 

TÖRTÉNET (NEMCSAK) GYERMEKEKNEK 

Egy szemtelen kis légy 

− Mondd, nagypapa, miért teremtette Isten a legyeket? 
−nézett fel nagyapjára kérdőn a hat éves Zsuzsi. 

− Nehéz kérdés, kisunokám. De… egy légyről biztosan 
tudom, miért teremtette Isten! 

− Meséld el, nagyapa! 

− Sok évvel ezelőtt élt a városunkban egy fiatalember. 
Nevezzük Andornak. Nagyon szeretett zongorahang-
versenyre járni, és ő maga is zongorázott. 

− Éppúgy, mint te nagyapa. 

− Egyszer kapott egy meghívót, melyben azt olvasta, 
hogy egy híres zongorista hívő keresztény lett, és egy 
ünnepség alkalmával néhány darabot fog játszani egy 
kis gyülekezetben. Mindenkit szeretettel várnak. Az 
egész város erről a nevezetes eseményről beszélt. An-
dor természetesen szerette volna a zongoraművészt 
meghallgatni, de akkor el kellett volna mennie abba a 
kis gyülekezetbe. Pedig ő mindent gyűlölt, ami Istennel 
és az evangéliummal függött össze. Sokáig küzdött 
magával, végül azonban győzött az a vágya, hogy a 
zongoristát hallhassa. „Majd bedugom a fülemet, ha a 
prédikátor imádkozik, vagy felolvas a Bibliából, mert 
azt nem akarom hallani.” 

− Igen, nagyapa, és mi történt azután? 

− Aztán pontosan úgy tett, ahogyan eltervezte. Mikor 
vége lett az első zongoradarabnak és a gyülekezetből 
valaki imádkozott, Andor bedugta ujjával mind a két 
fülét. Amikor azonban egy bibliai részt kezdtek felol-
vasni, jött egy buta légy, és éppen az ő orrára telepe-
dett. 

− Nahát! 

− Az volt csak a küzdelem, mondhatom neked! Andor 
rázta a fejét, előre-hátra mozgatta, de a légy csak to-
vább jött-ment. Le az orrán, körben a szája körül és 
vissza. Szörnyen csiklandozta! Végül nem bírta tovább, 
egyik kezét elvette a fülétől, hogy elkergesse a legyet. 
Rögtön utána visszadugta a mutatóujját, de ez alatt ép-
pen azt olvasta fel valaki, hogy”Akinek füle van, hall-
ja!”. 

− Igazán benne van ez a Bibliában, nagyapa? 

− Igen, benne van, Zsuzsikám. És amikor Andor ezt 
meghallotta, nem hagyta őt nyugodni. Elvette a kezét a 
fülétől, és most először valóban odafigyelt. Hallotta, 
hogy a prédikátor Isten szeretetéről beszél, arról, hogy 
Isten Jézus Krisztusban Emberré lett, hogy mindenért, 
amit mi elkövettünk, megfizessen és bűnhődjön a ke-
reszten. Most először értette meg Andor, hogy Isten 
nem vallásos cselekedeteket kíván, hanem élő, szeretet-
teljes kapcsolatot minden egyes emberrel. Később el-
fogadta Jézus Krisztust Urának és személyes Megvál-
tójának, és megtapasztalta, hogy Vele van értelme az 
életének. 

− Andor, gyere, kész a kávé! − hallatszott ebben a pil-
lanatban a konyhából nagymama hangja. 

− Andor!? Így hívták azt a rossz embert? − nézett a kis-
lány a nagyapjára.− Csak nem te voltál az az Andor, 
aki nem akart Istenről hallani? 

− Én voltam, Zsuzsikám − mondta komolyan az idős 
ember −, és Isten egy mérges kis legyet használt fel ar-
ra, hogy megtanítsa nekem, hogy hallgassak Őreá. 
Ugye, te is azt gondolod, jó, hogy Isten azt a legyet 
megteremtette? 

Ruth Frey elbeszélése nyomán 
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GYERMEKOLDAL 

 
 
Kedves Gyerekek! 

Örülünk, hogy újra voltak közöttetek szorgal-
masok, akik vették a fáradtságot és a Bibliájukat, hogy 
megfejtsék a múlt havi rejtvényeket. A helyes megol-
dások a következők: 

Nagy iskolások: betűrejtvény, amelyben egy igevers 
eleje volt a megoldás, ki kellett keresni 
és le kellett írni az egész részt: „Az Ige 
testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az 
ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-
jének dicsőségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal.” (János 1: 14). 

Kisiskolások: egy szép rajz a szentestéről, és egy ige-
vers: Lukács 2: 10-11: „az angyal pedig 
ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az 
egész nép öröme lesz: Üdvözítő született 
ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.”.  

Óvodások: színezés, a legnagyobb ajándék kará-
csonykor: az Úr Jézus 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Ádány Balázs 
Ádány Rebeka 
Ádány Szilvia 
Ádány Zsófia 
Boda Gábriel 
Boda Péter 
Sonkoly Anna 
Zsigovics Benjámin és 
Zsigovics Virág 

Most pedig következzenek az új rejtvények, 
amelyeket Isten előtti jó lelkiismerettel és éppen csak 
szükséges szülői segédlettel oldjatok meg. 

A helyes megfejtéseket február 26-ig dobjátok 
be a szokásos piros dobozba. 

Jó munkát kívánunk Isten áldásával! 
 
 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz ez mostani rejtvény, de ha jól forgatjátok az agytekervényeiteket és a Bibliátokat, 
valamint egy kis szülői segítséget is igénybe vesztek, biztos sikerül rájönni, hogy: 
 

Ki mondta kinek? 

(Újszövetség) 
 

1. „Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nekem azokban kell foglalatos-
nak lennem, melyek az én Atyámnak dolgai?”  

2. „És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyo-
mányaimért.”  

3. „Asszony ímhol a te fiad!”  
4. „Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.”  
5. ’Ímé egy igazán izráelita, akiben hamisság nincsen.”  
6. „Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való 

tekintetből.”   
7. „Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde 

repesni az én méhemben.” 
8. „Ne háborogjatok, mert a lelke benne van.”  
9. „Ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért in-

telek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik 
le egy hajszál a fejéről”  

10. „Igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek Téged.”  
 
A megfejtéseket írjátok le egy papírra, a neveteket se felejtsétek le, utána irány a piros doboz! 
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Kisiskolások (7-10 év): 
 
Találjátok ki, hogy kit vagy mit takarnak a szórejtvények? A megfejtésetekre ne felejtsétek ráírni a neveteket! 
 

1. Magasan száll, mégis bárány, 
pedig nincs gyapjú a hátán, 
párafüvet lakomázik, 
ha meghízik, 
könnyeitől minden ázik. 
(mi az?) 

 

2. Egyetlen volt Izráelben, 
sokan felkeresték, 
húsvét, pünkösd, újév napját 
benne ünnepelték. 
(milyen épület?) 

3. Bölcsességét messze földön 
ismerték, csodálták, 
ő építette fel végre 
Istenének házát, 
mégis idegen istenek 
lepték háza táját. 
(ki az?) 

 
Óvodások: 
 
A bibliakörön Eszter királyné történetével foglalkoztok, ezért választottuk most ezt a rajzot. Színezzétek ki, és 
mondjátok meg anyunak vagy apunak, hogy hogyan hívták Eszter nagybátyját és a királyt, hogy rá tudja írni a raj-
zotokra, amit névvel ellátva kell majd bedobni. 
 

 
 

Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a januári és februári születésnaposokat! 
 

Ádány Zsófia jan. 15, Boda Gábriel febr. 3, ifj. Kiss Zoltán febr. 8, Pethő Benedek febr. 10. 

Az oldal szerkesztői: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

Testvéri javaslatra 
ezentúl előre tekintünk a szüle-
tésnapjukat ünneplők köszönté-
sében. 

Most tehát nemcsak a 
januári, hanem a februári szüle-
tésűeket is szeretettel köszönt-
jük egy igeverssel. 

„Az Úrnak minden útja 
kegyelem és hűség azoknak, 
akik szövetségét és bizonyságait 
megtartják.” (Zsoltárok 25:10) 

Az élet útján minden-
kinek szüksége van kegyelemre 
és hűségre. De vigyázat, görbe 
utakon és kitérőkön nem érez-
hető ez a két fontos kísérő. Kí-
vánjuk, hogy olyan közegben 
éljetek, ahol megtalálható az Úr 
kegyelme és hűsége. 

Lukács Edit 

Zsigovics Gézáné jan. 4. 
Kiss Gyula jan. 5. 
Tokaji István jan. 20. 
Uri Imréné jan. 21. 
Erdő Noémi jan. 24. 
Magyar Sándorné jan. 25. 
Id. Ádány Mihály jan. 26. 
Horpácsi Tivadar jan. 27. 
Ökrös Sándor jan. 27. 
Magyar Sándor jan. 28. 
Tóthné Jusztin Anikó jan. 30. 

 

Orbán Kálmánné febr. 1. 
Tarsoly Csaba febr. 2. 
Uri Imre febr. 2. 
Ádány Ferenc febr. 5. 
Jenei Péter febr. 6. 
Ádány Judit febr. 7. 
Sztasák Mihályné febr. 7. 
Ádány Erzsébet febr. 8. 
Balázs Enikő febr. 9. 
Kiss Pálné febr. 12. 
Gulyásné Ádány Timea febr. 13. 
Szabó Gyuláné febr. 13. 
Szamosiné Adonyi Irén febr. 13. 
Benedek Jánosné febr. 18. 
Nikodém Viktorné febr. 18. 
Lázár Attiláné febr. 19. 
Gulyás Kinga febr. 22. 
Ifj. Zákány Gábor febr. 23. 
Lázár Attila febr. 25. 
Kálmán Imréné febr. 26. 
Csepei József febr. 27. 

 
Betegeink 

özv. Bocska Istvánné, Esztike néni 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar és felesége, 
Erzsi néni 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné, Etelka néni 

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és 
a halmok meginoghatnak, de a 
hozzád való hűségem nem szűnik 
meg, és békességem szövetsége 
nem inog meg - mondja könyörülő 
Urad.” (Ézsaiás 54:10) 

Imádkozzunk testvéreinkért, és 
azokért is, akik most különböző 
okokból nincsenek felsorolva, de 
rossz testi vagy lelki állapotban 
vannak. 

 

 

Programajánló 

− Február 25. szombat, 20 óra: 
Mozart: Rekviem. 
A Baptista Központi Ének-
kar hangversenye a Mátyás 
templomban. 

Baptista TV-műsorok 

− Február 13. hétfő, 19 óra: 
PAX tv 
Békesség Hírnöke. Baptista 
magazinműsor 
Másnap de. 9 óra ismétlés. 

− Február 15., 22., március 1. 
szerda 16 óra: MTV1 
Baptista ifjúsági műsor 

* 

Boda Gábriel ajánlása: Gyerekéne-
kek letölthetők a következő címről: 
www.gyerekenekek.atw.hu 

Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 9:15 óra: imaóra, 
gyerekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18:30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: ifjúsági alka-

lom 
* 

Kérjük a testvéreket, hogy ha az 
újsággal kapcsolatban bármilyen 
észrevételük, javaslatuk, kérésük,  
van, illetve bizonyságtételeiket is, 
írják le egy papírra és azt dobják be 
a lépcsőházban erre a célra kihe-
lyezett dobozba. Köszönjük! 

 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Ifjúság, Zsigovics Géza Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. 

 


