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Pünkösd utánPünkösd utánPünkösd utánPünkösd után    

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak. 
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak. 
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 
Zendült a szó: Lélek volt és erő. 
És háromezren álltak elő 
Egyetlen prédikációra. 
És egyház született. 

Ma is megmozdul ezer és ezer szív, 
Hogyha a szó Lélektől ihletett. 

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi. 
Tanuljunk csendben a Lélekre várni! 

Túrmezei Erzsébet 

 

A Szentlélekkel való beteljesedés négy jótékony hatása 

„Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, 
hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsol-
tárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és 
mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok há-
lát az Istennek az Atyának mindenkor mindenért, a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egy-
másnak, Krisztus félelmében ” (Ef 5,18–21) 
 
Pál apostol már korábban kifejtette olvasóinak, hogy meg 
vannak pecsételve a Szentlélekkel (ez azt jelenti, hogy Jé-
zus Krisztus véren megvásárolt tulajdona vagyunk), és 
hogy nem szabad megszomorítaniuk Őt (csak olyan sze-
mélyt szomoríthatunk meg, aki nagyon közel áll hozzánk, 
sőt aki a szívünkben lakik). Most arra inti őket, hogy telje-
nek meg Lélekkel. Nyelvészeti szempontból ez a bekezdés 
két felszólításból áll – ne részegeskedjetek, teljetek meg 
Lélekkel –, melyeket négy jelen idejű igenév követ: be-
szélgetvén, énekelvén, hálákat adván és engedelmeskedve. 
Teológiai szempontból pedig először bemutatja keresztyén 
kötelességünket (kerüljük el a részegséget és keressük a 
Lélek teljességét), azután kapcsolataink fényében bemutat-
ja ennek a lelkiállapotnak négy velejáróját.  

Az ige bizonyos összehasonlítást tesz a részegség és a 
Szentlélek teljessége között: „Ne részegeskedjetek,… ha-
nem teljetek meg Lélekkel.” Van valami felületes hasonló-
ság a két állapot között. A részeg emberre azt mondjuk, 
hogy „az alkohol hatása alatt áll”, a Lélekkel telt keresz-
tyén pedig a Szentlélek hatása és hatalma alatt áll. Itt 
azonban véget is ér a hasonlóság, és kezdetét veszi az el-
lentét. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a Jézus Krisztus 
Szentlelkével eltelt ember egyfajta lelki részegség állapo-
tában van, amelyben elveszíti az uralmat önmaga fölött. 

Ellenkezőleg, az „önmegtartóztatás” erényével zárul a 
Galata 5,22–23-ban a „Lélek gyümölcsének” felsorolása. A 
Szentlélek hatása alatt nem veszítjük el önuralmunkat, ép-
pen hogy megszerezzük azt. Igaz, hogy Pünkösd napján 
egyesek azt mondták a Lélekkel megtelt tanítványokra, 
hogy részegek: „édes bortól részegedtek meg”. Ezt azon-
ban egy kisebbség mondta, amely csúfolódva félremagya-
rázta a Szentlélek művét. 

Figyeljük csak meg, hogyan ábrázolja az ige az ellen-
tétet. A részegség következménye a léhaság, kicsapongás. 
A részeg emberek vad, züllött, féktelen cselekedetekre ra-
gadtatják magukat. Úgy viselkednek, akár az állatok, sőt 
még annál is rosszabbul. A Szentlélek hatása teljesen más. 
A túlzott alkoholfogyasztás elembertelenít, az embert vad-
állattá változtatja, a Lélek teljessége emberségesebbé tesz, 
mivel általa hasonlatosabbá válunk Krisztushoz. Ez utóbbi 
állapot négy jótékony hatását tárja elénk az ige. 

Testvériség: mondjatok egymásnak zsoltárokat, di-
cséreteket és lelki énekeket (19/a vers). A keresztyének 
közösségére, a közös istentiszteletre történik itt utalás. 
Akármikor is gyűlnek össze a hívők, szeretnek énekelni 
Istennek és egymásnak. Időnként felelgetve énekelünk, 
ahogyan a zsidók tették a templomban és a zsinagógában, 
és ahogyan a korai keresztyének is tették. Az általunk éne-
kelt zsoltárok közül néhány nem is Isten dicsérete, hanem 
kölcsönös buzdítás. A közösségben együtt imádjuk Istent, 
kölcsönösen biztatva egymást a dicséretre.  

Isten tisztelete: énekeljetek és mondjatok dicséretet 
szívetekben az Úrnak (19/b vers). Itt az ének nem egymás-
nak, hanem az Úrnak szól. A „szívetekben” kifejezés a di-
cséretnek az őszinteségére és bensőségességére utal. Két-
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ségtelen, hogy a Lélekkel eltelt emberek szívében örömé-
nek zeng, és a közös istentisztelet Isten hatalmas tetteinek 
örömteli ünneplése, habár Pál apostol a boros vígságot (a 
„mulatós rock”-ot) és a szent zsoltáréneklés józan örömét 
szembe állítja egymással. 

Hálaadás: és adjatok hálát az Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében 
(20. vers). A zúgolódó lélek nem fér össze a Szentlélekkel. 
A zúgolódás Izráel népének egyik megrögzött bűne volt, 
állandóan „morogtak” Istenre és Mózesre. A Lélekkel telt 
hívő ember azonban nem panaszban, hanem hálaadásban 
bővelkedik. Bár a szövegben az áll, hogy adjatok hálát 
„mindenkor mindenért”, e szavakra nem szabad szó sze-
rinti értelmet erőltetni. Nem adhatunk hálát Istennek való-
ban „mindenért”, beleértve a nyilvánvaló gonoszságot is. 
Természetesen Isten gyermekei megtanulják, hogy ne vi-
tatkozzanak Istennel szenvedéseik közepette, hanem bíz-
zanak benne, és csakugyan hálát adjanak szerető gondos-
kodásáért, amellyel még a gonoszságot is a jó szolgálatába 
állítja. De Istent azért dicsérjük, mert Isten, nem pedig a 
gonoszságért. Hálát kell tehát adnunk mindenért, ami ösz-
szeegyeztethető Isten szerető Atyai jóságával és Jézus 
Krisztusban megvalósult kinyilatkoztatásával. A Szenthá-
romság tanítása irányítja áhítatunkat: amikor beteljese-

dünk Szentlélekkel, hálát adunk Istennek, az Atyának az 
Úr Jézus Krisztus nevében.  

Engedelmesség: Engedelmeskedjetek egymásnak, 
Krisztus félelmében (21. vers). Bár a fordítás szerint ez a 
vers egy felszólítás, és új bekezdés kezdődik vele, eredeti-
leg jelen idejű igenév (engedelmeskedve), és az előző há-
romhoz hasonlóan a „teljetek meg Lélekkel” felszólításhoz 
kapcsolódik. Előfordul, hogy aki azt állítja, hogy betelje-
sedett a Szentlélekkel, agresszívvá, tolakodóvá és tapintat-
lanná válik. Csakhogy a Szentlélek alázatos, és akik való-
ban megteltek vele, azokon mindig Krisztus szelídsége és 
kedvessége tükröződik. Egyik legkézzelfoghatóbb tulaj-
donságuk az, hogy engedelmeskednek egymásnak. Enge-
delmeskednek azonban Krisztusnak is, hiszen kölcsönös 
engedelmességük oka Krisztus félelme. Akik valóban alá-
vetik magukat Jézus Krisztusnak, azok könnyedén enge-
delmeskednek egymásnak is.  

Ezek tehát a Lélekkel való beteljesedés üdvös követ-
kezményei. Mindegyik a kapcsolatainkat érinti. Ha megte-
lünk Lélekkel, viszonyunk harmonikus lesz mind Istennel, 
mind egymással. A Szentlélekkel beteljesedett hívők sze-
retik Istent és egymást, ami nem is meglepő, hiszen a Lé-
lek első gyümölcse a szeretet. 

Kolozs Nagy János
  

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
Május első vasárnapján gyülekezetünk gyermekei kedves költeményekkel, szép igeversekkel, és vidám énekekkel 

köszöntötték az édesanyákat. 
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Az árvaházi találkozó előkészületei 

Ezúton szeretnénk tájékozatni a testvéreket azokról a 
lépésekről, melyeket az árvaházi találkozó létrehozásá-
nak érdekében tettünk. 

Gyülekezetünkben utoljára 1999-ben adtunk helyet 
találkozóra azoknak, akik a Baptisták Árvaházában 
(1917-1950) éltek rövidebb-hosszabb ideig. Huszta Já-
nos tv. volt a szervezője ezeknek az ünnepeknek, de ő 
2001-ben az Úrhoz költözött. 

Az idén kora tavasszal Pálinkás Ferenc, volt gon-
dozott a Szabad Föld országos hetilapban megjelente-
tett egy árvaházi fotót némi kísérőszöveggel, majd ezt 
követően (Huszta tv. családjának megkeresésére) a Jó 
Pásztor havi lapunkban is közzétette azt. Ekkor szóban 
is jelezte, hogy szívesen venné, ha valaki újra elindíta-
ná a találkozók szervezését. Szinte ezzel egy időben jött 
létre egy újabb kapcsolat az imaházunk kerítésénél. 
Márciusban egy ismeretlen férfi nézegette az épületün-
ket, akivel Zsigovics tv. szóba elegyedett. Ő volt Kal-
már János, aki szintén növendék volt annak idején az 
intézményünkben. Elmondta, hogy a találkozókra so-
sem jött el, de minden évben egyszer erre sétál, hogy 
meglátogassa a volt otthonának a helyét. Baptistákkal 
jelenleg nem áll kapcsolatban. Mivel megadta a címét, 
telefonszámát, Pintér Tibor tv. felvette vele a kapcsola-
tot, melynek eredményeként az idei találkozóra vélhe-
tően ő is el fog jönni. 

Ez a két – szerintünk nem véletlen – esemény arra 
ösztönzött bennünket, hogy kutassuk fel, vannak-e még 
más élő személyek az országban, akik érintettek ebben 
a dologban, és szervezzük meg számukra az árvaházi 
találkozót. Számításaink szerint kb. 15-20 főről van 
szó. 

Pintér Tibor és Czifranics Győző testvérek azóta 
fáradhatatlanul telefonálnak, címeket egyeztetnek és 
gyűjtik a korabeli írásokat, fényképeket, adatokat, hogy 

minél több embert elérjünk. Az eddigi címekre írtunk 
levelet, és néhány visszajelzést már kaptunk is. Felhí-
vást tettünk közzé a Mannában, a Békehírnökben, a Jó 
Pásztorban, hogy keressük a volt gondozottak címeit, 

illetve korabeli fotókat is, hogy kellő mennyiségű 
anyag esetén néhány tablónyi képpel szemléltessük az 
akkori árvák mindennapi életét és a budai gyülekezet 
születésének kezdeti időszakát. A nyár folyamán a 
Kossuth Rádió és a Pax Tv baptista műsoraiban is el-
hangzik majd ez a hirdetés. A testvérektől is várjuk a 
további segítségét abban, hogy friss információkkal, 
fényképekkel támogassák az alkalom minél hatéko-
nyabb létrejöttét. 

A találkozó időpontja: szeptember 23., szombat. 
Terveink szerint erre a napra időzítenénk egy emléktáb-
la elhelyezését is, melyet az árvaház eredeti helyén, az 
Alsóhegy u. 13. sz. épület (ott most óvoda áll) határán 
kívüli korabeli kőkerítésére tennénk fel. Ennek érdeké-
ben a helyi önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, 
várunk az engedély megadására. 

Szeretnénk kérni a testvérek aktív részvételét ebben 
a misszióban is, hiszen az ünnepi összejövetel megtar-
tásán túl az is a célunk, hogy azok az idős emberek, 
akik az árvaházi élet óta nem tartoznak semmilyen kö-
zösséghez, ezen az alkalmon halljanak újra az örömhír-
ről, éledjen fel szívükben az az igemag, amit hajdan 
elődeink elhintettek a szívükbe. Imádkozzunk ezért a 
találkozóért, a résztvevőkért, az előkészületben tevé-
kenykedőkért és az ünnepen szolgálókért. 

Zsigovics Gézáné szervező 
Ádány Mihály gyülekezetvezető 

 
 

Az árvaház távlati képe; a kép jobb alsó sarkában a ma 
is meglévő kőfal, melyre a lépcső közelében tervezzük 

elhelyezni az emléktáblát 

Az árvák és nevelőik az ebédlőként is szolgáló tanterem-
ben (1926) 
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BÚCSÚZUNK… 
 

 

FejFejFejFejős Gábor diakónuss Gábor diakónuss Gábor diakónuss Gábor diakónus    

(1945(1945(1945(1945−2006)2006)2006)2006)    

„Fejős Gábor néven a II. világháború végén, Budapesten, hívő 
szülők harmadik gyermekeként láttam meg a napvilágot. 

Egy gyermekbetegség szövődményeként már 4 éves ko-
romtól beárnyékolta gyermek- és felnőttkoromat a betegségek 
sorozata. Az orvostudomány akkori korlátai között az orvosok 
többször kinyilvánították tehetetlenségüket, de nem így Isten 
gyülekezete! Akkor a rákoshegyi, akik hittel, kitartóan, egy aka-
rattal hordoztak Isten elé imáikban, és Isten válasza pozitív volt. 
Talpra állított, a testvérek hitét megerősítette, s én válaszként 
1960 pünkösdjén átadtam szívem, életem Őneki. 

Az orvosi előrelátással szemben Isten megerősített, és is-
kolát, szakmát tanulhattam, később családot alapíthattam, s hű-
séges, szerető feleségemmel három gyermeket nevelhettünk 
Urunk áldásaként. Ekkor elkezdődött számunkra a második 
nagy próbasorozat. Két éven belül két szívműtét, annak elő- és 
utóéletével; lelki, testi, anyagi próbáival az egész családra. Ek-

kor kapcsolódott be a budai gyülekezet - amely akkori, és mai 
lelki otthonunk – „imahadserege”. 

S Isten kegyelmes szeretete meggyógyított, felnevelhettük 
fáradhatatlan feleségemmel gyermekeinket. Sok örömet adott, 
az emberi természetből fakadó próbák között is. 

Szolgálati lehetőséget nyitott a gyülekezetben, s más he-
lyeken a Gazdámtól kapott képességem szerint énekben, vers-
mondásban, diakóniában. 

2002 januárjában, 5 hónappal egy hosszabb szolgáló út 
előtt, emberileg nem számítva kezdődött a harmadik nagy pró-
bám, egy közlekedési baleset szenvedő alanyaként. A fellépő 
komplikációk miatt nem sok reményt látott a főorvos a szolgálati 
utat illetően, de immár harmadízben a szentek imája – kibővülve 
énekes társaimmal, sőt, határainkon túl élő testvéreimmel – új-
fent meghallgatásra talált szerető Urunk előtt. Szolgálótársaim 
szerető, óvó támogatásával együtt szolgálhattunk. Urunk békes-
ségét, hívását, szeretetét, örömét vihettük az óceánon túlra. Ha-
zaérve - amíg erőt, lehetőséget ad - vágyom folytatni végső ha-
zatérésemig az Őróla szóló bizonyságtevést, és tudom, hogy 
ebben a munkában társam, mert Ő az én életadó, megtartó 
Gazdám. 

Testvéreim biztatására szeretném e verses összeállítással 
ábrázolni azt az utat, amit Uram kijelölt számomra az Őáltala 
készített otthon felé. Indulási és érkezési pontként Mózes életét 
állítom, aki ezen a hosszú, s tudjuk, sok próbával, kudarccal, 
botlással kísért utat mindvégig hűségesen Istenéhez, járt végig. 
E két vers között hallható versek saját, s gondolom, általad is, 
kedves hallgatóm, átélt vívódásokról, bűnbánatról, helyreállítás-
ról, szolgálatba állításról, betegségről, örömről, előretekintésről, 
a hazaváró Isten szeretetéről szól. 

… mert mindenért Istené a dicsőség!” 

Fejős testvér bizonyságtétele életéről és szolgála-
táról az Úton hazafelé c. verses albumból (2002)

 
 

„Készülök haza!” – ezekkel a szavak-
kal fogadott, amikor egyik alkalom-
mal meglátogattam a kórházban. 
Másnap műtétre készült, egy soron 
kívülire, mivel a szívműtétre készítő 
orvosi vizsgálatok máshol is találtak 
valami oda nem illőt. Nem tagadom, 
elérzékenyültem e szavak hallatán. 
Tiltakoztam – nemcsak hivatalból. 
Elképzelhetetlennek tartottam, hogy 
többé nem lesz ott az énekkarban, 
nem halljuk a szavalatait, nem lesz 
közöttünk azzal a kedvességével, amit 
mindig éreztünk, ha találkoztunk és 
köszöntünk egymásnak. 

Nem ismertem fel, hogy prófétai 
jellegű szavak voltak ezek… Még ak-
kor is, ha az a műtét sikerült, és bár 

előzetesen valóban rosszat sejtettünk, 
akkor semmi végérvényeset nem talál-
tak az orvosok. Hiszen most döbbenek 
rá, hogy már 2002-ben ezt a címet 
adta a verses CD-jének: Úton hazafe-
lé. Persze, tudom, mindannyian úton 
vagyunk hazafelé, de mostanról nézve 
ez a cím új értelmet nyer, többet az 
általánosnál. Már akkor készült,… de 
ismerve szívének fizikai állapotát, tu-
lajdonképpen egész életében készült. 
Bennünk meg a kérdések maradtak: 
miért ilyen fiatalon, miért éppen egy 
ilyen sok tálentummal megáldott em-
ber? 

Pedig most is sokan imádkoztunk 
gyógyulásáért...− Egyik este a fáradt-
ság és a szervezetlenség meghiúsítot-

ta közös családi imádkozásunkat, 
gyermekeink ágyba dőltek. Néhány 
perccel később legkisebb lányunk át-
jött a szobánkba, és azt mondta:” 
magamban imádkoztam, és imádkoz-
tam Fejős Gabi bácsiért is!..”.− Mert 
imádkoztak kicsik és nagyok, biztos 
vagyok benne, hogy nemcsak a gyüle-
kezetben, hanem egy egész országnyi 
testvériség, sőt még határainkon túl 
is. Hiszen sokfelé eljutott a Központi 
Énekkarral, a Vox Nova férfikarral: 
Magyarország számtalan gyülekeze-
tén kívül Kárpátaljára, Angliába, sőt 
a tengerentúlra is. – Isten most más-
ként hallgatta meg az ő gyermekei 
imáját. 



M A N N A   2006. június 

 5 

Mottó: 
Elnémul egyszer énekem 

A húr elpattan, jő az éj, 
De, mily gyönyör! A mennybe fenn’ 

Majd lelkem új életre kél. 
S szólok: Ezt Jézus tette mind: 

Ingyen kegyelmen üdvözít! 
(Énekszöveg A hit hangjai énekeskönyvből) 

 
Túrmezei Erzsébet: 
NEM NÉMUL EL! 
 
„Elnémul egyszer énekem”, 
-  mondogatod, idézed, 
írod nekem. 
S úton-útfélen, éjjel-nappal 
Tűnődöm ezen az üzeneten. 

„Elnémul egyszer”? 
Fagyos, zord pecséttel 
a halál minden ajkat lepecsétel. 
Láttam ezt a némító pecsétet 
hideg, lezárult ajkakon. 
És ha lepecsételi az enyémet, 
elnémul a szó, elhallgat az ének, 
csendbe dermed utolsó mondatom. 
És ha valamit el nem mondtam addig, 
többé már el nem mondhatom. 
És amit el nem énekeltem, 
már el nem énekelhetem. 
Sürgető, drága üzenet, igen. 
„Elnémul egyszer énekem”! 

De boldog titok melegíti szívem. 
Áldás a nagy Vigasztaló nevére, 
hogy szegény elveszettet, téged is, 
halálraítélt bűnöst, engem is 
megtanított az elnémíthatatlan 
új énekre, a Bárány énekére! 
A Bárányéra, kinek drága vére 
csupafolt ruhánk tiszta hófehérre 
mossa, hogy az új éneket szebben 
zenghessük ott a megszámlálhatatlan, 
hófehér ruhás mennyei seregben. 

Áldás, dicséret a Bárány nevének! 
Halál, hol a diadalod? Ha ajkunk 
lepecsételed, mégse győzöl rajtunk. 
Soha, soha nem némul ez az ének 
Őróla, aki csodát tett velünk! 
Lepecsételt, néma ajakkal is 
tovább énekelünk. 
Róla, akit akkor már színről-színre 
láthatunk s örökké dicsérhetünk. 
„Elnémul egyszer”? 
Nem! Örökre zeng, 
és soha nem némul el énekünk! 

Az Úton hazafelé versgyűjtemény  
18. verse Fejős Gábor tv. előadásában 

Élmény volt vele együtt énekelni. Mert nem tudta azt egykedvűen, lélek-  
telenül tenni, hanem amikor ajkáról 
felcsendült az ének, abban benne volt 
egész szíve-lelke. Orgonistaként sok-
szor adatott meg, hogy egymás mellett 
énekeltük a két férfiszólamot, áthatva 
az éneklés örömével: Magával ragadó 
volt a közös éneklés vele. Ez a muzi-
kalitás érződött akkor is, amikor még 
vezényelte az énekkart, ezzel az át-
éléssel szavalta a verseket, amik szin-
tén nagyon közel álltak hozzá. 

Ahogy élettörténetében is olvasha-
tó, 1960. Pünkösdjén merítkezett be, 
éppen a születésnapján, együtt Klári-
val, későbbi feleségével – Szebeni Oli-
vér lp. tv. által. Attól kezdve, hogy 
1969-ben ideköltöztek a kerületbe, és 
gyülekezetünkbe hozták tagságukat, 
mindvégig ragaszkodott gyülekeze-
tünkhöz. Pedig időközben messzebb 
kerültek, Angyalföldre, majd később 
még messzebb Pestszentimrére, de azt 
a felelősséget, amit 1978-ban történt 
felavatása óta diakónusként is vállalt, 
mindvégig hordozta: ragaszkodása 
gyülekezetünkhöz erősebb volt, mint az 
utazással járó fáradság. Soha nem el-
lenünk pörölt, amikor szóvá tette a hi-
tétől és hitgyakorlatától idegen jelen-
ségeket, hanem érettünk; az Úr ügyé-
ért. 

Amíg dolgozott, hozzá vittük javít-
tatni óráinkat, és ő mindig precíz 
munkát végzett. Amikor elmentünk a 
Bartók Béla úton, a villamosból les-
tük, vajon ott van-e a kis boltban. Ha 
bementünk hozzá, mindig nagy öröm-
mel fogadott. Amikor még ő is fiata-
labb volt, jött velünk, fiatalokkal ki-
rándulni is. Szerette a szépet, legyen 
az zene, vers – vagy éppen egy orchi-
dea –; a teremtett vagy épített világ 
bármely szépsége. Mert nemcsak éne-
kelni, utazni is szeretett. És Isten ke-
gyelmes volt hozzá, többfelé járt a vi-
lágban, amit mindig nagy élményként, 
a Teremtő Isten ajándékaként, az Ő 
művét csodálva élt meg. Megadatott 
neki az is, hogy unokáját is láthatta, 
aki mindig nagy örömöt jelentett szá-
mára. 

Nagycsütörtök délután, amikor 
beszaladtam hozzá a másnapi nagy 
műtét előtt, azt mondtam neki: talál-
kozunk a gyülekezetben. Nem üres 
biztatásnak szántam, komolyan gon-

doltam. Más testvérek is voltak ott, 
nekik mondta: megnyugodott abban, 
hogy műtét vár rá, melynek kimenete-
le emberileg bizonytalan. Ha Isten 
úgy látja jónak, meg fogja gyógyítani, 
de ha nem, akkor, kész hazamenni. 

Másnap lestük a híreket, hogyan 
sikerült a műtét? Éppen nagypéntek 
volt, és miközben arra a Szívre gon-
doltunk, amely egykor értünk dobo-
gott és értünk szakadt meg, gondol-
tunk Gábor szívére is, amely nem 
akart jól működni, bármit is próbáltak 
tenni vele az orvosok. 

Május első hetében beszéltem ve-
le utoljára. De hát mit is mondhattam 
volna? Csak azt, hogy imádkozunk ér-
te. Egy hónap szenvedése látszott raj-
ta, de hangtalanul is jelezte, hogy érti, 
amit mondok. 

Május 10-én, szerdán este elöljá-
róságit tartottunk. Mivel az előző napi 
hírek nagyon biztatóak voltak (már 
néhány métert járkált is), gondoltam, 
beszaladok hozzá, hogy jelezzem neki, 
továbbra is közénk tartozik, biztosan 
küldi az üdvözletét. Azt hittem, alszik - 
csak utólag tudtam meg, hogy akkor 
emberi számítás szerint már eldőlt az 
állapota… 

Még másfél hétig bírta a szíve. Az 
utolsó SMS-ben küldött híradás így 
szólt róla: Ez az utolsó híradás Gá-
borról. Ma reggeltől a mennyei kó-
rusban énekel… 

Számára beteljesedett tehát az, 
amit az énekíró így fogalmaz meg: Ha 
majd az Úr elszólít e világból, És 
színről-színre láthatom meg Őt. Ha 
majd felém szent arca vet világot, És 
leborulok szent színe előtt: Szívem fe-
léd ujjong örömtele’: Mily nagy vagy 
Te! Mily nagy vagy Te!... 

Gábor! Isten veled! Örömmel te-
kintek arra a napra, amikor a meny-
nyei kórusban majd veled együtt éne-
kelhetek! 

A viszontlátás reményében: 

Ádány Mihály gyülekezetvezető 

* 

Kedves Klári, Móni, Andi és Réka! 
Nektek pedig adjon vigasztalást Isten! 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Sorozatunkban Bartha Gábor presbiter testvérrel beszélgettem, aki 1989-ben lett gyülekezetünk tagja. Válaszaiban, 
amint testvéreim is látni fogják, főleg Istenhez fűződő viszonyáról, az Ige szeretetéről, gyülekezeti szolgálatairól, és 
családjáról kapunk részletesebb képet. 

 
− Kérem, hogy beszéljen gyermek- 
és ifjúkori éveiről, első lelki ottho-
náról! 

Hála van a szívemben Isten 
iránt, mert a zsoltárossal együtt én 
is elmondhatom: ”Istenem, gyer-
mekségemtől tanítottál engem.” 

Istenfélő, négy gyermekes család harmadikjaként 
születtem, egy Szabolcs megyei református faluban, 
Őrben. Édesapám imádkozó református ember volt, 
édesanyám az én születésem előtt merítkezett be, és lett 
a vajai gyülekezet tagja. Nevelésünk így az ökumené 
jegyében történt. Református iskolába jártam, amely a 
templom mellett volt. A tanítási napok a reggeli isten-
tisztelet látogatásával kezdődtek. A hittanórákon bibliai 
történeteket tanultunk, és kívülről kellett tudni az Ó- és 
Újszövetség könyveinek felsorolását. 

Szerettem a szép énekeket, verseket. A református 
énekek mellett egyre többet tanultunk a régi Hit hang-
jaiból is. Ezt a kisalakú énekeskönyvet, azóta is kedves 
emlékként őrzöm. Téli estéken, a házi istentisztelete-
ken, az egyik ismerősünktől kapott Túrmezei és Var-
gha Gyuláné verseskötetekből olvastunk, mondtunk fel 
kedves verseket. 

Édesanyámmal átjártunk a vajai gyülekezetbe, ahol 
vasárnaponként három alkalommal volt istentisztelet. 
Gyerekként nagyon tetszett a gyülekezet vendégszere-
tete, és az esti alkalmakon elhangzó zenekari szolgála-
tok. 

Jártam a környéken rendezett konferenciákra is. Jól 
emlékszem, hogy a laskodi, nagyvarsányi alkalmakra 
már hónapokkal előtte készültünk. Az esti tábortűznél, 
a fúvószenekar szolgálata felejthetetlen élményt jelen-
tett számomra. A konferencián tanult „induló” sokáig a 
család kedves éneke volt. 

1952-ben jöttem fel Budapestre tanulni. Taninté-
zetben laktam, de vasárnap délutánonként lehetőségem 
volt eljárni a pesterzsébeti gyülekezetbe. Cserepka 
testvér volt az akkori lelkipásztor, aki nagyon kedvesen 
fogadott. Három évvel később ebben a gyülekezetben 
történt a megtérésem és a bemerítkezésem is. 

− Hogyan történt ez? Milyen út vezetett a Megvál-
tóval való találkozáshoz? 

17 éves voltam, amikor elfogadtam az Úr Jézus 
üdvözítő kegyelmét, és igent mondtam az Ő követésé-
re. A döntést hetekig tartó tusakodás előzte meg. Isten 

mentő szeretete megláttatta életemben a bűnt, de az Úr 
Jézus Krisztus áldozata által megmutatta a szabadulás 
útját is. A tékozló fiú hazatalált. 

Egyik vasárnap este evangélizációs alkalom volt. 
Cserepka testvér kérte, hogy akinek szívét megérintette 
Isten igéje, azok hangosan imádkozzanak. Éreztem, 
hogy ez az imádság a döntést jelenti számomra. Az aj-
kam, a hangom nehezen akart engedelmeskedni, in-
kább rebegés volt az az ima, de tudom, hogy Isten 
meghallgatta. Bemerítésem 1955. július 24-én történt 
Pesterzsébeten. 

− Hogyan vezette Isten az eltelt évtizedek során? 

51 év telt el azóta. Mennyei Atyám folyamatosan 
formálja életemet, irgalmas szeretettel és nagy türe-
lemmel. Magamon érzem vésőjét, kalapácsát, amellyel 
alakít, máskor meg éles kését, amellyel lemetszi életem 
vadhajtásait. Csendességemben érzem szeretetét, báto-
rítását, és Lelkének naponkénti vezetését. Hála van a 
szívemben, és Dáviddal együtt vallom zsoltárjának 
szavait: „Uram, az égig ér a Te kegyelmességed, a Te 
hűséged a felhőkig” 

− Kedves felesége, Klárika, szintén gyülekezetünk 
tagja. Kérem, beszéljen arról, hogyan találtak egymás-
ra, hogyan alakult közös életük az évek során? 

„Megnyerte a jót, aki talált feleséget” olvashatjuk 
a Példabeszédek 18,22-ben. Ezt az Istentől jövő jót, és 
az Ő vezetését ismertük fel a mi egymásra találásunk-
ban és házasságunkban. 

Feleségem Vaján született, hívő szülők második 
gyermekeként. 17 éves volt, amikor Kovács Géza lel-
kipásztor testvér bemerítette, és az újpesti gyülekezet 
tagja lett. 

1962 májusában volt a menyegzőnk Pesterzsébe-
ten. Istenünk két gyermekkel áldotta meg házasságun-
kat. Tünde lányunk 1964-ben, Éva pedig 1975-ben szü-
letett. Gyermekéveiket a kispesti gyülekezetben töltöt-
ték. Itt merítkeztek be, Tünde dr. Nagy József, Éva pe-
dig Szebeni Olivér lelkipásztorok kispesti szolgálata 
idején. Kettőjüktől három unokánk van: Eszter, Eliézer 
és Dávid. 

Visszatekintve a közös útra, az együtt töltött 44 
esztendőre, hála van a szívünkben Isten jósága iránt, 
mert velünk volt, és erőt adott gyermekeink felnevelé-
séhez. 

− Hívő élete során milyen gyülekezeti szolgálatok-
ba kapcsolódott be? 
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Az első szolgálatot, amiben részt vehettem, a Bib-
lia gyakorlati istentiszteletnek nevezi. Hárman a beme-
rítettek közül úgy döntöttünk, hogy segítségére leszünk 
egy egyedül élő, idős, világtalan néninek. Felváltva, 
rendszeresen látogattuk őt. Segítettünk a házi munká-
ban, fát vágtunk, felolvastunk neki a Bibliából, és elkí-
sértük az istentiszteleti alkalmakra. Kedves, hívő test-
vérnő volt, akire azóta is szeretettel emlékezem. 

Csömörre költözésünkkor Dobner Béla testvér volt 
az ottani gyülekezet lelkipásztora. Közvetlen testvéri, 
baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Itt már több alka-
lommal felkértek igei szolgálatra. 

Kispesten a csütörtöki istentiszteletek is imaórával 
kezdődtek. Kevés volt az igeszóló testvér, így egyre 
gyakrabban került rám a sor. 

− Hogyan rendelte ki a gyülekezet a presbiteri 
szolgálatra? 

Dr. Nagy József lelkipásztor és Szaniszló Tibor 
presbiter testvérek egyik családlátogatásukon jelezték, 
hogy presbiternek jelölnének. Megdöbbentett a feladat 
nagysága. Alkalmatlannak éreztem magam erre a szol-
gálatra. Aztán imában megharcolva Isten megláttatta 
velem, hogy Ő az aki elhív, és erőt is Tőle kapok a 
munka elvégzéséhez. Felavatásom a kispesti gyüleke-
zetben, 1976-ban történt. Ott 13 évig végeztem ezt a 
szolgálatot. 

Feleségem a gyülekezeti munkában is segítőké-
szen, imádságos szívvel állt mindig mellettem. A csa-
lád mindennapos terhének nagy részét átvállalva bizto-
sította számomra a szolgálat betöltését. 

A budai gyülekezet Lukács Tamás lelkipásztor 
testvér idejében erősítette meg presbiteri szolgálatomat. 
Főként a házi-úrvacsorai, a seregélyesi, a dunaújvárosi, 
és a tordasi missziós területeken kaptam feladatokat. 

2002 februárjában Gulyás Jenő gyülekezetvezető 
testvér kért fel a Kamaraerdei Szociális Otthonban már 
korábban elkezdett bibliaóra, kéthetenkénti továbbfoly-
tatására. Ezt a szolgálatot jelenleg is végzem. 

− Úgy tudom, hogy a testvérek több helyen is lak-
tak, hogyan élték meg az ezzel járó gyülekezetváltáso-
kat? 

A gyülekezetváltás mindig a megváltozott családi 
és lakáskörülményeinkkel volt összefüggésben. Házas-
ságkötésünk után egy rövid ideig a pesterzsébeti gyü-
lekezethez tartoztunk. Ezt követően Csömörön kaptunk 
egy szobát, így addig az ottani gyülekezetbe jártunk. 

Isten gondviselő szeretetét láttuk abban is, amikor 
Kispesten egy szoba-konyhás lakást tudtunk vásárolni. 
7 évig laktunk ott, de a gyülekezetnek még közel 20 

évig voltunk a tagjai. Ott maradásunk egyrészt a gyü-
lekezettől kapott szolgálattal, másrészt az imaház épí-
tési-felújítási munkáiban való részvétellel volt össze-
függésben. 

1989-ben kértük át tagságunkat a budai gyüleke-
zetbe, ahová azóta is szívesen járunk. Hálásak vagyunk 
Istennek a testvéri közösségben nyert áldásokért. 

− Van-e kedves 
igéje Bartha testvér-
nek? 

Mondhatom úgy-
is, hogy sok kedves 
igém van, de úgyis, 
hogy Isten igéje ked-
ves a számomra. A 
közel hét évtized alatt sok igeverset tanultam meg a 
Bibliából. Ezek az igeversek úgy kapnak különös hang-
súlyt az életemben, hogy az egyes események mögött 
felfedezem Isten jelenlétét. Ezután, elcsendesedve ha-
gyom, hogy a szívemben is megszólalhasson Isten egy-
egy igevers által. Hadd hozzam ezt életközelbe egy-egy 
hétköznapi példával. 

Nyugdíjasként több időm van gyönyörködni a ter-
mészetben. Nézem a virágokat, a fákat, a zöldellő 
hegyoldalt, hallgatom a madarak énekét. Isten alkotásai 
mind, és az Alkotóra mutatnak. Ilyenkor megelevene-
dik bennem az ige: „Mi Urunk Istenünk, mily felséges 
a Te neved az egész földön.” (Zsolt 8,10). 

Máskor meg kis unokáink kötik le egy-egy napun-
kat. Velük örülök, és arra gondolok, hogy hogyan is 
mondja Isten igéje? „A vének ékessége az unokák és a 
fiaiknak ékessége az atyák.” (Péld 17,6). 

Ha lelkileg vagy testileg megfáradok, Isten az Ő 
igéje által erősít: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt 
megsegítelek, és igazságom jobbjával támogat-
lak.”(Ézs 41,10). Ilyenek az én kedves igéim. 

− Végül azt szeretném megtudni, hogy hogyan tel-
nek mostanában hétköznapjaik? 

Hétköznapjaink csendességben, békességben tel-
nek. Tennivalónk mindig van, de a mindennapi mun-
kák mellett több idő jut a rokoni-testvéri kapcsolatok 
ápolására, az Ige melletti beszélgetésre, olvasásra és az 
unokákkal való együttlétre. 

− Köszönöm a beszélgetést. Isten áldását kívánom 
családjára, további szolgálataira, a hétköznapok bé-
kességes megélésére. 

Ádány Judit 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Lélek által vezetveLélek által vezetveLélek által vezetveLélek által vezetve    

Amikor megkaptam a felkérést, hogy a 
Manna pünkösdi számába írjak valamit, 
egyáltalán nem tetszett az ötlet. 

Nem vagyok tollforgató ember, én a 
véséshez értek, nem az íráshoz. Meg az-
tán a Szentlélekkel kapcsolatban sem 
volt valami katarzis élményem, csak 

egyszerűen érzem mindennapi vezetését, irányítását, meg-
tartását, figyelmeztetését és a feddését is. Feleségem, Kata 
biztatására kezdtem mégis neki: „Hát ezt is le lehet írni” 
mondta. 

Egyszerű, hétköznapi példákat hozhatok a Lélek ve-
zetésére. Az első például az, mikor nagy belső indítást, 
késztetést éreztem, hogy menjek le Csengődre és látogas-
sam meg idős édesanyámat. Előfordult, hogy a családban 
mondták: ne most, hanem a jövő héten, és akkor együtt 
mehetünk. Bizonytalankodtam is, hogy mi lenne a legjobb 
megoldás, de végül mégis a belső hangnak engedelmes-
kedtem, és leutaztam édesanyámhoz. 

Mondanom sem kell, hogy Ő azzal fogadott, hogy 
„Vártalak fiam!”. Elmondhatatlanul örültem, hogy nem 
voltam engedetlen a Lélek késztetésének. 

Aki már építkezett, az tudja, hogy ebben a munkában 
mennyire meg lehet tapasztalni Isten vezetését. Ezt a csa-
ládban már többször átélhettem, most az utóbbi időben 
fiaim építkezése idején is. Úgy érzem, hogy egy ilyen 
munka meghaladja az egyszerű ember erejét, és hogy 
mégis megy előre, ez Isten különös kegyelme, Még akkor 
is, ha lassabban halad, mint ahogy azt esetleg szeretnénk. 

Nagyon hálás vagyok a békességért, amiben élhetek, 
ami otthonunk légkörét áthatja. Nem lehet jó oda haza-
menni,, ahol veszekedve fogadnak, S jó, hogy ezt nekem 
nem kellett megtapasztalnom. 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, 
igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” 
(23. Zsolt.1-3.) 

Kiss Pál 
 
 

Vitorlád legyen kifeszítve! 
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8,14). 
„A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, 
és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”(János 14,26). 

Amikor a Szentlélek vezető, vigasztaló 
munkájáról teszek bizonyságot, el kell 
mondanom, hogy egy-egy döntésem 
előtt hajlamos vagyok sokat (néha a 

kelleténél többet is) vívódni. Máskor viszont ösztönösen 
cselekszem. Isten személyes életemre vonatkozó akaratát, 
szándékát megérteni nem a legegyszerűbb feladat, de nem 
lehetetlen. Az a tapasztalatom, hogyha Isten az Igéből 
megérthető akaratában vagyok, Ő vezet a személyes dol-
gaimban is. Ehhez részemről „csak” gyermeki alázatra 
van szükség, amely elismeri azt, hogy Isten vezetése alap-
vető része kell hogy legyen az életemnek. 

Eddigi életem élményei közül szeretnék most néhá-
nyat kiragadni. 

Néhány éve egy váratlan betegség miatt sürgős műtét-
re kellett mennem. Mivel az egészségügyben dolgozom, 
tisztában voltam az összes kockázattal, betekintésem volt 
a dolgok menetébe. Nagy félelem kerített hatalmába, tud-
tam, hogy csak Istenhez menekülhetek, mégsem láttam a 
kiutat. 

El kellett mennem a körzetileg illetékes orvoshoz. 
Testvéreimet, ismerőseimet kértem, hogy imádkozzanak 
értem. Szívesen vállalták, de többen is figyelmeztettek, 
hogy ahhoz az orvoshoz ne menjek, mert nagyon goromba 
ember hírében áll. Többen ajánlottak más, jobb orvost, így 
hamarosan négy nevet is kaptam. A bennem lévő félelem-
hez most már zavar is társult. Vajon kit válasszak? Mit te-
gyek Uram? Isten rövid úton válaszolt. 

Következő vasárnap az igehirdetés arról szólt, hogy 
„Átkozott az a férfi, aki az emberben bízik.” és „De áldott 
az a férfi, aki az Úrban bízik.” (Jeremiás 17, 5, 7). 

Mintha csak egyedül nekem üzent volna az Úr. Hit-
tem, hogy az Ő Lelke által kaptam ezt a vezetést. Teljesen 
megnyugodtam, elszállt minden félelmem. Pontosan tud-
tam, hogy nem kell nekem orvost keresgélnem, csak 
egyedül Benne bíznom. Így mentem el másnap a minden-
ki által ellenzett orvoshoz. 

A csoda nemcsak az volt, hogy meggyógyultam, ha-
nem az is, hogy Isten kedvessé tette ezt az orvost. Még a 
munkatársai is megjegyezték, hogy biztos a rokona va-
gyok, mert ilyen törődőnek és figyelmesnek ritkán látják 
őt. És én elmondhattam kedvességének okát. 

A hétköznapokban sokszor csak a történtek után cso-
dálkozom rá, hogy ez is a Szentlélek vezetése volt. Van 
úgy, hogy az élet terhe alatt roskadozva tapasztalom meg 
a Vigasztalás Lelkének munkáját. 

Egy alkalommal nagy fizikai és lelki fáradtság nyo-
masztott. Gondoltam elmegyek az uszodába, majd ott 
megpihenek, kikapcsolódom egy kicsit. Közben persze 
tudtam, hogy nem ez fogja meghozni az igazi felüdülést. 
Egyre ott motoszkált bennem, hogy „Istenem, olyan nagy 
szükségem van a vigasztalásodra, hogy fog ez megtörtén-
ni?” 

Ahogy üldögéltem a medence partján, arra lettem fi-
gyelmes, hogy nem messze tőlem néhány fiatal egymás 
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között olvassa az Igét, ami az én fülem számára is érthető 
volt. Utána pedig egy kedves ifjúsági éneket dúdolgattak. 
Nem is tudták, gondolták, hogy milyen hatalmas erővel 
közvetítették felém a Vigasztalás Lelkét. Nem tudtam 
eléggé hálát adni Istennek, a kedvességéért, hogy még az 
uszodába is utánam jött. Betöltötte szükségemet. 

A gyermekek között végzett szolgálatomban is szám-
talanszor megtapasztalom, hogy Isten nyit ki és csuk be 
ajtókat. 

Sokszor indít a Lélek, hogy hívjak fel valakit, nem is 
értem miért, aztán a beszélgetés során kiderül, hogy 
mennyire erre volt szükség. 

De sokszor szégyenkezem amiatt, hogy nem ismerem 
fel, vagy nem engedelmeskedem a Lélek vezetésének, in-
dításának. 

Van egy mondás, amely nagyon megragadott engem. 
Nem a vitorla csinálja a szelet, de kell a szélhez, hogy a 
hajó haladni tudjon. A Szentlelket nem az én jóságom, 
engedelmességem „gerjeszti”, de működéséhez, ahhoz 
hogy a szél bele tudjon kapni a „vitorlámba”, nekem kell 
kifeszítenem. Az a vágyam, hogy soha ne álljak Isten 
szolgálatába leeresztett, netán összetekert vitorlákkal. 

„A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de 
nem tudod, honnan jön, és hova megy.” (János 3,8). 

Nagy Jánosné, Zsuzsa 
 
 
 

A 278. ének margójára 
 

Jól indult az évem! Újév reggelén korán 
ébredtem, a család többi tagja még 
aludt, az utca is csendes volt – tökéletes 
állapot az Úrral való beszélgetéshez. 
Kinyitottam az Áhítatot, és örömmel ol-
vastam az ígéreteket, a csupa bátorító, 
erősítő magyarázatot. Megköszöntem 
Atyámnak, hogy biztosít afelől, hogy 

egyengetni fogja az utamat, ha mellette maradok 
(Ézs26,7), és én ezt is akarom tenni! Nem akarok Nélküle 
dönteni semmiben.  

Úgy éreztem az Ige alapján, hogy a családunkkal újra 
kapunk egy lehetőséget a terveink megvalósításához. Jó 
néhány éve dédelgetjük magunkban az önálló otthon 
megvalósításának álmát, de többféle tényező miatt sokáig 
ez emberileg sem volt realizálható. Az elmúlt nyár volt a 
fordulópont, ekkor nyújthattunk volna be pályázatot az 
önkormányzathoz, hogy leadott lakást kedvezményes áron 
vásárolhassunk meg. Jól emlékszem arra a júliusi napra, 
amikor is időpontot kaptunk a hivatalban, hogy előadhas-
suk a kérelmünket. A férjem, Géza akkor volt súlyos be-
teg, így egyedül mentem. Kézhez kaptam a kitöltendő pa-
pírokat, aztán hazajöttem, leültem imádkozni, és kértem 
Istent, hogy mutassa meg az Ő akaratát nekünk ebben a 
dologban. És Ő rögtön válaszolt. Az egyik napi áhítatos 
könyvben ezek a sorok fénylettek ki számomra a többi 
közül: „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, 
és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr.” (Ézs 
55,8.). Nem valószínű, hogy ez az ige éppen ilyen helyzet-
re íródott, de számomra akkor azt jelentette, hogy álljak le 
a lakáskeresés gondolatával, mert Istennek más a terve ve-
lünk. A kórházban elmondtam Gézának az aznap történte-
ket, és ő is arra jutott, hogy egyrészt még maradnunk kell, 
másrészt pedig nem ilyen módon akar Isten bennünket sa-
ját otthonhoz segíteni. 

Nem tudtam könnyű szívvel tudomásul venni ezt a 
döntést. Öt éve éltünk már az imaháznál gondnokként, és 
a saját eszem szerint ideje lett volna végre elindulni, hogy 
megteremtsük magunknak az új családi fészket, de most 
az egyik, szerintünk jó megoldási lehetőséget Isten elzárta 
előlünk. Néhány héttel később megtudtam, hogy a pályá-
zatra kiírt lakások mind kis alapterületűek voltak, tehát 

ötünknek szűkös lett volna bármelyik is. Ebben is Isten 
válaszának nyomatékosítását láttam, és kicsit megnyugod-
tam. 

Egy-két hónapig csendben maradtam, de aztán ősszel 
újra előtört belőlem valamiféle tenni akarás, és a férjem-
mel egyeztetve elkezdtünk keresni olyan idős embereket, 
akik nyitottak lennének eltartási szerződést kötni velünk, 
vagy életjáradék fejében ránk íratnák a lakásukat. Többfe-
lé érdeklődtünk, a gyülekezetben is szóltunk néhány test-
vérnek, de sehol nem találkozott a mi ajánlatunk egy-egy 
gondozásra szoruló idős ember szükségével. A helyzet 
komikuma, hogy közben összeismerkedtünk egy olyan 
idős nénivel, akiről a családja nem gondoskodik, úgyhogy 
mi vállaltuk fel, hogy időnként a szükséges dolgait elin-
tézzük, felebaráti szeretetből. Szóval, ezen a téren sem 
kaptunk nyitott ajtót. 

Szóba került, hogy építkezzünk-e vagy vásároljunk 
valahol házat, de az anyagi lehetőségeink jóval korlátozot-
tabbak voltak, mintsem, hogy felelősen felvállaljunk Bu-
dapesten vagy környékén egy ilyen nagy beruházást. Telt, 
múlt az idő, és úgy tűnt, hogy minden lecsendesedik körü-
löttünk, csak az én fejemben zakatoltak a gondolatok és 
kerestem, kutattam, hogy mikor kapunk végre valami le-
hetőséget fentről, ami alapján elindulhatunk a saját utun-
kon. 

Így érkeztünk el 2006. január 1-jéhez, és ahogy fen-
tebb írtam, a reggeli igéből azt „hallottam” ki, hogy 
VÉGRE!, valami történni fog ebben az évben. 

Izgalommal, és Isten konkrét útbaigazítása iránti vá-
gyakozással mentem át az újévi istentiszteletre. Gondol-
tam, hogy most majd tanácsot fogok hallani, hogy mit is 
kell tennünk. Annyira szerettem volna valami kézzelfog-
ható bizonyítékot kapni az Úrtól, hogy jóváhagyja emberi 
törekvéseinket, és végre elkezdhetjük megteremteni a sa-
ját családi fészkünket! Nagy nekibuzdulásomban nem is 
vettem észre, hogy hajnalban az Áhítatból a délelőtti tex-
tust néztem ki, és nem az imaórait. Erre a kezdőének után 
jöttem rá, amikor is a lelkipásztorunk felolvasta a Jer 
29,10-14. szakaszt. Már az ige hallgatása alatt éreztem, 
hogy Isten valami mást is akar még üzenni ma nekem, és 
ez lecsendesített. Ezután történt az, amit egyhamar nem 
fogok elfelejteni. Az áldáskérő imádság után közös ének-
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hez készülődtünk, miközben Almási testvér el kezdte ol-
vasni a szöveget, végig az egész versszakot: 

„Ki Istenének átad mindent, 
bizalmát csak belé veti, 
Azt folyton áldja, őrzi itt lent, 
ínség, baj közt is élteti. 
Ki mindent szent kezébe tett, 
az nem fövényre épített.” 

Biztosan tudja mindenki, milyen az, amikor egy hír 
letaglózza az embert. 

Csak ültem ott az utolsó sorban, néztem a könyvet, s 
miközben a gyülekezet énekelt, én nem tudtam visszatar-
tani a könnyeimet. Az eligazítás, amire vártam, olyan 
elementáris erővel hatott rám, hogy nem voltam ura az ér-
zelmeimnek. Pedig az üzenet nem volt dörgedelmes, nem 
utasított, nem kért, csak csendesen felajánlott egy lehető-
séget a számomra, a teljes fegyverletételt. Mennyei Atyám 
ott állt mellettem és rám tette a kezét. Nem tudtam nem 
összetörni alatta. A mód, ahogyan szólt hozzám, megadás-
ra késztette a szívemet, az énemet, a gondolataimat. Tudta 
Ő jól, hogy mi az én bajom: 

„A súlyos gondok mit használnak, 
 a sóhaj és jajszó mit ér, 
Ha sebeink még jobban fájnak, 
s minden nap kínunk visszatér? 
Így terhünk egyre súlyosabb, 
ha lelkünk búnak helyet ad.” 

Nem szeretném, ha bárki félreértene! Nincs semmi 
baj a jelenlegi otthonunkkal, bár egyre szűkösebbnek 
érezzük a növekvő gyermekeink miatt. A gyülekezetből 
sem bánt bennünket senki, és már megtanultuk az ilyen-
olyan megnyilvánulásokat kezelni. A munkát is igyek-
szünk erőnkhöz és időnkhöz mérten elvégezni, bár úgy ér-
zem, hogy az mindig hagy némi kívánnivalót maga után. 
Egyszerűen eljutottunk odáig, hogy vágyunk arra a hét-
köznapi életre, ami mindenki másnak megadatik.  

Pünkösdkor lesz 8 éve, hogy elköltöztünk Újkígyós-
ról. Ott születtünk, ott ismerkedtünk meg egymással, ott 
kezdtünk építeni közös otthont, ott éltünk 12 évet, oda 
született az első gyermekünk, ott él mindkettőnk családja, 
ott vannak a gyökereink, ott van az a gyülekezet, ahol 
mindketten újjászülettünk. És ott kellett hagynunk mind-
ezt, amihez kötődtünk, mert a munkahelyi elbocsátások, 
és az eredménytelen álláskeresés szükségszerűen hozta 
magával, hogy oda költözünk, ahol megélhetési lehetőség 
van. Már az is különleges élmény volt, hogy csak egyetlen 
nyitott ajtót láttunk akkor, a férjem jelenlegi munkahelyét, 
ahova hívták is, és azonnal felvették dolgozni. Igen ked-
vező albérletet is kaptunk rögtön, nem messze innen az 
imaháztól, egyértelmű volt tehát, hogy ehhez a gyüleke-
zethez fogunk tartozni. Amikor az albérletünk megszűnt, 
éppen akkorra vált újra esedékessé itt, az imaháznál egy új 
gondnok kiválasztása, erre adtuk be mi is a pályázatunkat, 
és hisszük, hogy a gyülekezeten túl Isten is úgy gondolta, 
hogy itt a helyünk. Ennek most nyáron lesz hat éve.  

Ilyen hosszúra nyúlt ideiglenes tartózkodás után em-
berileg talán érthető, hogy úgy gondoltuk, itt az ideje saját 

otthont teremteni. De az Úr még nem látta elérkezettnek 
az időt: 

„Csak légy egy kissé áldott csendben, 
 magadban békességre lelsz, 
Az Úr-rendelte kegyelemben 
örök, bölcs célnak megfelelsz! 
Ki elválasztá életünk, 
 jól tudja, hogy mi kell nekünk. 

Nem tudom, mások értik-e, amit én megtanultam ezen 
a reggelen. Azt, hogy ha Istennel együtt akarom élni az 
életemet, ha Tőle akarom venni azt az áldást, hogy vala-
mikor saját otthonunk lesz újra, akkor az az egyetlen lehe-
tőségem van, hogy csendben maradjak, figyeljek rá, és 
megvárjam, hogy Ő tegyen valamit. Hogy abbahagyjam 
végre a nyüzsgést a családom és magam körül. Bevallom, 
nagyon nehezemre esik semmit nem tenni, miközben szá-
guldoznak a fejemben a gondolatok! Az értelmem annyi-
féle megoldást tudna, de a hitem nem engedi, hogy az Úr 
ellenében lépjek.  

Sokáig nem értettem, hogy miért kér tőlem Isten 
olyat, ami nem ésszerű, és ez látszólag senkinek nem jó a 
családunkból. Nemrégen választ kaptam a kérdésemre. 
Szintén az Áhítatban olvastam az egyik magyarázatot: „… 
a szenvedéseinknek ne csak a terhét lássuk meg, hanem 
tudjuk úgy is szemlélni, mint az engedelmesség iskolá-
ját!”  

Hát beiratkoztam. Szeretnék eredményes vizsgát ten-
ni! 

Befejezésül hadd zárjam le a történetemet egy néhány 
héttel ezelőtt kapott üzenettel. Kértem Istent, hogy adjon 
valamiféle megerősítést arra nézve, hogy még mindig itt 
van a helyünk az imaház körüli szolgálatban. Hálás va-
gyok, hogy nem sokat kellett várnom a válaszra. Az egyik 
reggel Naámán története került elém, abból is kiemelve a 
szolgálólány életét. Ezt a szöveget olvastam: 

„Célja van annak, hogy ott vagy, ahol vagy. Ahelyett, 
hogy panaszkodnál, keress valakit, akinek szüksége van 
arra, amit Isten adott neked. Ez a lány nemcsak azért volt 
ott, hogy bevesse az ágyakat és kitakarítsa a vécéket – is-
teni célzattal volt ott. Gondolkozz: egész életed egy tanu-
lási folyamat lehet – egyetlen percért, krízisért vagy lehe-
tőségért. Péter írja: „… Mindig készek legyetek megfelel-
ni…” (1Pét 3,15). Ez a lány kész volt rá. És te?” 

Nagyon szeretnék megfelelni az én mennyei Atyám 
által kirendelt szolgálatnak, bár állandó kétségeim vannak 
az alkalmasságomat illetően, mégis vágyom rá, hogy a 
278. ének utolsó versszaka is igaz legyen rám nézve: 

„Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, 
mit éppen neked ő adott, 
A mennyből gazdag áldást juttat, 
s majd Jézus ad szép, új napot! 
Ki benne bízik és remél, 
az mindörökké Vele él.” 

Ha így lesz, legyen minden helyénvaló tettért az Úré a 
dicsőség! 

Zsigovics Gézáné, Éva 
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Isten gondviselésében élve 
 

Nekem nehézséget okoz eldönteni, 
hogy Isten mikor szól hozzám. 
Viszont ha igazán őszinte vagyok 
magamhoz, akkor meg tudom 
állapítani, hogy mikor döntök a 
magam elgondolásai alapján. Tehát 
úgy, hogy nem akarom megtudni az 

Isten akaratát (vagy inkább félek attól, hogy az ő 
akarata más lesz, mint amit én elképzeltem). 

Elvállaltam egy vidéki munkát. Saját elhatározásból, 
nem igazán kérve benne az Isten vezetését. Színes álmok, 
szép ígéretek álltak előttem, − hosszú, megfeszített éjsza-
kába nyúló nappalok, még az álmokban is ható, állandó 
idegfeszültség lett belőle. 

Azonban sok kérdés, sok gondolat merül föl bennem, 
mert úgy érzem, hogy minden mindennel összefügg, és 
nehéz éles határvonalakat találni az élet dolgaiban. A sok 
és idegtépő munka megedzi az embert, az élet arcát több 
oldalról meg lehet ez által ismerni, a háttérösszefüggések 
kezdenek felsejleni, és lehet szerezni némi élettapasztala-
tot. Az ember eljut annak a felismerésére, hogy egy ilyen 
fent leírt állapot nem jó, akár bele is lehet roppanni, és az 
emberi kapcsolatok, és az Istennel való közösség nagyon 
könnyen megbomolhat. De hogy szerzek ilyen tapasztala-
tokat, ha nem jutok ilyen embert próbáló körülmények 
közé? Most már azonban látom, hogy a tapasztalattal, és 
bölcsességgel nem rendelkező ember nem tudja felmérni 
magától, hogy ebbe a mélyvízbe bele is lehet fulladni. Én 
azt hiszem, hogy ez velem is megtörténhetett volna. Tu-
dom, hogy szükség van az Istennel való állandó közösség 
keresésére, az imádkozásra, mert törekvéseink, emberi 
bölcsességeink nem mindig állnak meg a saját lábukon, 
tapasztalatainkra és vágyainkra alapozva nem mindig oda 
jutunk, ahová szeretnénk, és amiről azt hisszük, hogy ez 
az állapot jó lesz nekünk. Azonban most már tudom és hi-
szem, hogy tényleg az Istené vagyok, mert ahol nem is ér-
zékelem (de az idő múlásával látom) ott vigyáz rám, és ez 
alatt nem csak fizikai, hanem lelki felügyeletet is értek. 

A fizikai életem soha 
eddig nem került olyan 
veszélyhelyzetbe, mint 
ahogy az egyik tavaly májusi 
reggelen. Egy főútvonalon 
mentem szabályosan, amikor 
is fékezés nélkül belerohan-
tam egy elém hirtelen, és 
szabálytalanul keresztbe 
beforduló traktorba, amely ütközés során a traktor ketté-
szakadt, az autóm pedig totálkáros lett. Olyan mértékben 
nyomódott össze az autóm szerkezete, hogy egymagam 
nem tudtam belőle kimászni, ehhez segítség kellett. És 
ebben a roppant erejű ütközésben egy karcolást és egy zú-
zódást szereztem. A helyi napilap az esetről szóló cikknek 

az „Életet mentett a biztonsági öv és a légzsák” címet ad-
ta. Az ismerősöknek ennek alapján én ezt úgy mondtam 
el, hogy „életet mentett a biztonsági öv, a légzsák és Is-
ten”. Mert hiába minden emberi akarat, ha nincs jelen az 
Isten gondviselése. 

Az elmúlt másfél évben nem sokat imádkoztam, erre 
nem vagyok büszke, de be kell vallanom, mert ez az igaz-
ság. Amikor időm lett volna erre, fáradt, és rengeteg 
gonddal leterhelt agyam nem kívánt még egy szellemi 
munkát. De valahogy minden étkezéskor, és minden elal-
váskor az Istenemre gondoltam, legalább egy pár szó ere-
jéig, és ez mindig tartotta bennem azt a tudatot, hogy a 
Krisztusé vagyok. Sok bajt, problémát és emberi tragédiát 
láttam magam körül; etikátlan magatartásokat, emberi ki-
csinyességeket, házasságok felbomlását. És a világnak ez 
a hatása fárasztott, és ezt jó jelként értelmezem, mert ha 
fáraszt, akkor tudom, hogy nem vágyok a világgal ilyen 
közösséget fenntartani. 

A családom példásan kitartott, pedig sem a helyzet, 
sem az én kezelésem nem volt könnyű. Milyen áldás, 
öröm és megnyugvás így utólag, hogy mindannyian a 
Krisztusé maradtunk. 

Sokszor volt bennem ebben az időben az a gondolat, 
hogy a nehézségek, a problémák egyszer meg fognak 
szűnni, ahogy az a Jel 7,17-ben van megírva: „mert a Bá-
rány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásá-
hoz tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden 
könnyet.” 

És a pohár már régen túlcsordult a felesleges és ren-
geteg energiát emésztő fáradozásoktól, a mindennapi 
stressztől, és a gondolataim a körül jártak, hogy meg kel-
lene szüntetni valahogy ezt az állapotot, amelybe maga-
mat sodortam a családommal együtt. De azt már biztosan 
tudtam, hogy ennek a problémának a megoldását (akár-
hogy is alakult ki ez a helyzet), már nem szeretném Isten 
nélkül keresni. És most már tudtam, hogy ha imádságaim-
ban hozom ezt az Úr elé, és keresem az ő akaratát ebben, 
csak jó származhat belőle. És valóban: a munkám megma-
radt, sőt érdekessé, izgalmassá vált, mivel más munkate-
rületet kaptam, a stressz pedig nagyságrendekkel csök-
kent. A gyülekezetbe már nem 
csak két-háromheti rend-
szerességgel tudunk jönni. És 
ráadásként az elmúlt másfél év 
negatív tapasztalatait is fel 
tudom pozitívan használni. De 
igyekszem nem elfelejteni, 
hogy soha nem lehetek olyan 
bölcs és tapasztalt, hogy ne 
kelljen keresnem az Isten támogató gondoskodását.  

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain 
jár”. (Zsolt 128,1). 

 
Pethő László
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AJÁNLÓ 
 
A közelmúltban két testvérünknek is jelent meg CD lemeze. Az alábbiakban ezekről, és a régebben készült, de szin-
tén gyülekezetünk tagjai által jegyzett CD lemezekről adunk egy kis ismertetőt, amelyet a megjelenés időrendjében 
teszünk meg. 
 

A LEGSZEBB CSODA – (1997.) 
Almási Kornél tv. albumán 11 saját – 
vokális és instrumentális – kompozíciók 
hallhatók. 
Stílusa: gospel, jazz, latin-amerikai zene. 
Megvásárolható Ökrös testvéréknél. 
CD: 2.300,- Ft, kazetta: 990,- Ft. 
 

 

VÉSZBEJÁRAT – A Győztes oldalán 
(2001.) 
Szerzők: Nagy Péter és Nagy Gergő tv. 
A lemezen 15 ének van, stílus: rapzene. 
Megvásárolható Ökrös testvéréknél 
CD: 2000 Ft. 
www.veszbejarat.com 
  

ÚTON, HAZAFELÉ – Válogatott ver-
sek (2002.) 
Fejős Gábor tv. tolmácsolásában. 
23 vers zenei betétekkel. 
Utánrendelés a könyvterjesztőknél. 
 

 

VÉSZBEJÁRAT – Aki bújt, aki nem c. 
(2004.) 
Szerzők: Nagy Péter és Nagy Gergő tv. 
A lemezen 15 ének van, stílus: rapzene. 
Megvásárolható Ökrös testvéréknél. 
CD: 2.000,- Ft. 
  

GYÖNGYSZEMEK – (2006.) 
Édesapjuk szerzeményeit éneklik Tóth 

Péter tv. és testvérei, több szólamban, 
gitárkísérettel. A lemezen 16 ének van. 
Megvásárolható Ökrök testvéréknél. 
CD: 1.800,- Ft, kazetta: 850,- Ft. 
  

TÉRDEN ÜLVE – Dalok az Életről 
(2006.) 
Lázár Attila testvér saját szerzeményeit 
énekli, gitárkísérettel. A lemezen 24 
ének van. Rendelési cím: 
janos.szeverenyi@lutheran.hu. 
A mintapéldány megtekinthető Ökrös 
testvéréknél. 
CD: 1.200,- Ft, kazetta: 600,- Ft, ének-
füzet: 100,- Ft. 
 

 

Gyöngyszemek 
Tavaly november első vasárnapján a nővéreimmel 
együtt Pécsett köszöntöttük anyukánkat a szüle-
tésnapján. Részt vettünk az imaházban a délutáni 
istentiszteleten, és ott is szolgáltunk két énekkel 
azok közül, melyeket apukánk, Tóth Kálmán írt 
vagy fordított, és hangszerelt.  

A pécsi lelkipásztor, Vágó testvér istentiszte-
let után a hirdetések között félreértett egy neki sú-
gott információt és bejelentette, hogy a Tóth gye-
rekek CD-t adnak ki karácsonyra. Halkan nevet-
tünk, elnéző pillantások a szószék felé... 

Aztán aznap este, amikor jöttünk fel Pécsről, 
kristályosodott ki bennem, hogy ez egy nyíló ajtó. 
Isten ajtót nyitott, felkérés hangzott el! A velem 
együtt utazó két nővéremmel még az úton megbe-
széltük a dolgot, a Pécsett lakókkal pedig másnap 
telefonon. Megszületett a terv! Felénekeljük és ki-
adjuk apukánk énekeit. 

Olyan ékesen állt össze minden, ahogy csak 
Isten képes elkészíteni. Kottagyűjtés, kinek mi van 
meg, egyeztetések, kinek mikor jó, stúdió mikor el-
érhető, grafikai munkák, nyomda, jogvédő hivatal, 
lemezgyártás kérdései. December elején írtam 
ezeket a sorokat, és akkor úgy tűnt, hogy Isten ke-
gyelméből hamarosan kezembe vehetem az első 
példányt. De néhány hónapot még várnunk kellett 
erre. 

Öttagú kamarakórus énekel a lemezen, a 
testvérek (most már hiánytalanul) Marika, Gabika, 
Lídia, Erzsike és Péter. 

A felénekelt 16 „Gyöngyszem” közül többe-
teknek már ismerős lesz néhány, esetleg jó né-
hány. A Katika, Etu, Eta, Erzsike, Gábor, Péter 
kamarakórus itt az imaházban is énekelte a A 
mennyei dicsben, a Lágyan hullik a hó és az Áldjuk 
mind a jó Atyát, ezeket is viszonthallhatjátok majd. 
De ha távolabbra visszatekintünk, Lídia (akkor Lil-
la) nővérkém a 70-es években pesti egyetemi ta-
nulmányai alatt éppen a budai gyülekezetben volt 
vendégtag, és nem egyszer énekelt nyakában gi-
tárral a szószék mellett. 

Hadd köszönjem meg ezúton is a Budai Gyü-
lekezettől a lemezfelvételhez kapott technikai se-
gítséget. 
Nagyon szeret bennünket a mi Istenünk!  
Kérem az imatámogatásotokat ahhoz, hogy alá-
zatban éljem meg mindazt a sok áldást, amit kapok 
az én Uramtól. 

Tóth Péter 
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RÉGEN TÖRTÉNT… 
 

Isten kezében biztonságban 
 

„Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején! Én meg-
szabadítlak, és te dicsőítesz engem.” 
(Zsolt 50:15) 
 
1955-ben történt, hogy sok nehézség 
és munka után, engedélyeztünk 

magunknak egy balatoni kirándulást. Szép napfényes 
idő és jó meleg volt, férjemmel gyönyörködtünk a táj 
szépségében. A jó hűs vízben jól éreztük magunkat. 
Láttam, hogy mások felfújt autógumi belsőben úszkál-
nak a tavon. Mondom is a férjemnek, hogy milyen jó 
lehet abban a gumiban ringatózni a vízen. Kérdezte a 
férjem, hogy szeretném-e kipróbálni, mert akkor bérel 
egyet. 

Így is történt. De mégsem volt olyan jó, mint 
ahogy én elgondoltam, mert meg se tudtam mozdulni 
benne. A hullámok irányítottak, egyre beljebb a tó kö-
zepe felé, és egyre nagyobb hullámok. Már jó messzire 
kerültem a parttól, sehol sem láttam senkit, egy hajót, 

egy vitorlást sem. És a hullámok még nagyobbra duz-
zadtak. 

Nagy félelem fogott el. Minden felé csak a nagy 
víz, semmi reményem nem volt, hogy élve megmene-
külök. 

Nagyon buzgón kezdtem imádkozni, de nem azért, 
hogy megmeneküljek, hanem azért, hogy Isten legyen 
irgalmas minden hiányosságomért. Bocsássa meg min-
den bűnömet, mert nem sokára itt hagyom ezt a földi 
létet. Teljesen felkészültem a halálra, félig már odaát 
éreztem magam. 

Mire befejeztem a könyörgést, hogy itt a vég, azt 
vettem észre, hogy megváltozott a szélirány. Az északi 
part felől kezdett fújni, és csodálkozva vettem tudomá-
sul, hogy minden baj nélkül megérkeztem a siófoki 
partrészre. De még akkor is bennem volt a félelem, alig 
hittem el, hogy élek. Övé a dicsőség! 

„Az Úr meghall imát, jó volta ez, nem érdem, meg-
hallgat engem is, ha hittel kéri szívem.” (B.Gy.É.: 
465). 

Kovács Józsefné 

 
 
Megfáradtál Jézus követésében? 

 
Egy kedves történet jut az eszembe. 

Egy hívő közösség egyik tagja bejelentette kilépé-
sét. Megkeseredett, mindent kifogásolt, semmivel sem 
volt megelégedve. A közösség vezetője azt mondta ne-
ki: "Rendben van, tudomásul vesszük. De még egy ki-
csi szolgálatot kérünk tőled, azután mindent lezárha-
tunk. Jöjj el holnap még egyszer." 

Mikor másnap elment, azt mondták neki: "Menj el 
az özvegy Baloghnéhoz. Kilenc gyermeke van. Itt van 
ez a kosár élelmiszer, vidd el neki a közösség nevében. 
Azután jöjj vissza ide." 

Visszajött. "Testvérek tartsatok meg a közösség-
ben!" - kérte megindultan. Mi történt? Ez a testvér 
azért keseredett meg, azért kifogásolt mindent, azért 
nem volt semmivel megelégedve, mert soha nem tett 
semmit, nem szolgált senkinek, nem vett részt a mások 
bajában. De amikor elvitte a kosár élelmiszert és látta 
az özvegyasszony könnybeúszó, ragyogó arcát, hallotta 
a gyermekek örömrivalgását s látta, hogy az egész csa-
lád térdre borult és egyik a másik után hálát adott Is-
tennek. Akkor a szívébe hasított a felismerés, hogy ön-
ző, magába zárkózott életet élt. Ezért volt elégedetlen 
mindennel és mindenkivel. Most már nem akart el-
menni, hanem kérte, bízzanak rá szolgálatokat. 

Ebben a történetben nagy tanulság rejlik! 

A csak magával foglalkozó ember állapota egyre 
rosszabbá lesz. Roppant nagy jelentősége van annak, 
hogyha valaki meg tud feledkezni magáról. Aki az Úr-
ra tekint, az tud könnyen szolgálni és igazán boldog 
lenni. 

Tehát ha te elégedetlen vagy és mindent kritizálsz, 
az a bajod, hogy mindig csak önző módon magad körül 
forogsz! 

Ezt az igét tartsd szem előtt: "Az ajándékozó bővel-
kedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." (Példabe-
szédek könyve 11:25) 
 

Forrás: Internet 
 

 

Íme, egy jó lehetőség a lelki fásultság ellen! 

Az első időpont rajtunk kívül álló okok miatt nem volt jó, de 
június 10-én, szombaton, 10 óra 30-tól, ha Isten is úgy akar-
ja és élünk, sportnapos Gyerekklub lesz a kamaraerdei tisz-
táson. 

A kerületben élő, támogatandó gyerekek mellé hívjuk és vár-
juk a gyülekezeti gyermekeket és szüleiket is. 

Étkezésről gondoskodunk (bográcsgulyás!). A belépő: egy tál 
sütemény. 

A segítő kezekért nagyon hálásak leszünk! 
A szervezők 
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GYERMEKOLDAL 
 
 
 

Kedves Gyerekek! 
 
Szokásunkhoz híven, először az előző számban találha-
tó rejtvények helyes megfejtésével kezdjük. Örülünk, 
hogy szorgalmasan írjátok a jó megoldásokat, amelyek 
a következők: 

Nagy iskolások: a kitalálandó két igevers: 
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énben-
nem, ha meghal is él.” (János 11,25). 
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem 
őket, és követnek engem.” (János 10,27). 

Kisiskolások: Találós kérdések: 
1. 66 könyvből áll a Biblia 
2. Ézsaú adta el elsőszülöttségi jogát egy tál len-

cséért 
3. a Hóreben jelent meg az Úr Mózesnek 
4. Sámuel mondta: „Szólj, Uram, mert hallja a Te 

szolgád!” 
5. Jób szenvedett sokat nagy türelemmel 
6. Társisba akart Jónás elmenekülni 
7. Zákeus mászott fel a fára 
8. Lázárt hívta ki az Úr Jézus a sírból 
9. Péter tagadta meg háromszor az Urat 
10. Pál a damaszkuszi úton tért meg 

Óvodások: az Annát és a gyermek Sámuelt ábrázoló 
kép színezése 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Almási Rubina, Ádány Balázs, Ádány Szilvia, 
Boda Gábriel, Boda Péter, Uri Benjámin, Uri 
Imre, Zsigovics Benjámin, Zsigovics Dorina, 
Zsigovics Virág 

Most pedig következzenek az új rejtvények. Remél-
jük, hogy a jövőben mások is bekapcsolódnak! 

A helyes megfejtéseket június 25-ig dobjátok be a 
szokásos piros dobozba. Minden helyes megfejtést be-
küldő jutalomban részesül. 

 
 

Köszöntő 
 

   Ünnep fénye gyúljon           Köszönjük a jó szót, 

tanítók napjára,                   a vidám éneket, 

köszöntő szavunkból          Bibliából tanultunk 

áradjon a hála.                     kedves beszédeket. 

Igaz szeretettel 

most elétek állunk, 

kedves tanítóink 

sok áldást kívánunk! 
 

Kedves Anci néni, Kati néni, Zsuzsa, Kinga, Csaba, Ti-
mi, Márti, Gyopár és Kornél! 

Köszönjük, hogy egész évben gondoltatok ránk, készül-
tetek, tanítottatok minket. Kívánjuk, hogy Isten áldja 
meg munkátokat! 

„…hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló 
az Úrban.” (1Kor 15,58/b). 

 

Szeretettel: a bibliaköri gyermekek és szüleik 

  

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Két ismert igerész megint csak, és természetesen „véletlenül” összekeveredett. 

Az összes szó felhasználásával állítsátok össze az igeverseket, keressétek meg a Bibliából őket, és az igehelyekkel 
együtt írjátok le egy papírra. A neveteket se felejtsétek le, utána irány a piros doboz! 

 
BOCSÁNATÁRA    A    SZENT    ÉS    KELL    AJÁNDÉKÁT    MINDNYÁJAN    
INKÁBB    A    MEG    KERESZTELKEDJETEK    ISTENNEK    BŰNÖKNEK    
JÉZUS    MEG    A    LÉLEK    EMBERNEK    NEVÉBEN    ÉS    ENGEDNI    
TÉRJETEK    AZ    KRISZTUSNAK    HOGYNEM    VESZITEK 
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Kisiskolások (7-10 év): 
 
Megint találós kérdések következnek a Bibliából, amelyek után három lehetséges választ találtok. Ezek közül kell 
kiválasztani a jót. A helyes megfejtéseket karikázzátok be, a rejtvényt vágjátok ki az újságból, és úgy dobjátok be a 
dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Kit neveztek a testvérei álomlátónak? Rubent     Benjamint     Józsefet 
2. Ki volt az a nő, aki elárulta Sámsont a filiszteusoknak? Delila     Jézabel     Mikál 
3. Melyik hegységben feneklett meg Noé bárkája? Hóreb     Ararát     Kármel 
4. Kitől kérte Isten, hogy áldozza fel a fiát? Ábrahám     Mózes     Dávid 
5. Ki volt Dávid legjobb barátja? Saul     Lábán     Jonatán 
6. Melyik városban lakott az Úr Jézus gyermekkorában? Názáret     Kána     Betlehem 
7. Ki készítette az utat az Úr Jézus előtt? Máté     Bemerítő János     Pál 
8. Ki ment éjjel az Úr Jézushoz? Jairus     Lázár    Nikodémus 
9. Melyik folyóba merítették be az Úr Jézust? Nílus     Tigris     Jordán 
10. Hol vitte véghez az Úr Jézus az első csodáját? Kána     Damaszkusz     Kapernaum 

 

Óvodások! 
 
Ezen a rajzon egy nagyon 
érdekes eseményt láthat-
tok, amely Pünkösdkor 
történt. 

Kérjétek meg anyut vagy 
aput, hogy mondja el nek-
tek, hogy mik azok a fur-
csa lángocskák az embe-
rek feje tetején. 

Ha sikerült kiszínezni, 
vágjátok ki és dobjátok be 
a piros dobozba. 

A neveteket se felejtsétek 
le! 
 
 

 
Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a 
júniusi születésnaposokat! 

Ifj. Uri Imre (jún. 4.) 

Bóra Ádám (jún. 16.) 

Kádár Kinga (jún. 23)  
 

Az oldalt szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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Ahogy arról, már a MANNÁ-ban is hírt 
adtunk, augusztus 4-6. között Debre-
cenben lesz a Magyar Baptisták Világ-
találkozója (MABAVIT). Az ismertető 
kiadvány – mely minden fontos tudni-
valót tartalmaz - elvihető a lépcsőház-
ból. Jelentkezési lap is a kiadványban 
található, jelentkezni június 30-ig le-
het: 
Közel 200 szervező dolgozik azon, 
hogy minden ékesen és jó rendben 
történjen. Bár gyülekezetünkből keve-
sen szoktak részt venni az ilyen köz-
egyházi rendezvényeken, most te-
gyünk kivételt! Ritkán adódó, sokak 
életében talán soha vissza nem térő 
lehetőség, hogy több ezer testvérrel 
együtt lehet közösségben, közös 
imádságban, éneklésben. Buzdítok 
mindenkit, hogy aki teheti, vegyen 
részt – legalább részben - ezen a ta-
lálkozón! 

Ádány Mihály gyülekezetvezető 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

 

Szeretettel köszöntjük 
júniusban született 

testvéreinket! 

Hodor István (jún. 5.) 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Tarsoly Mariann (jún. 10.) 
Bóra Csilla (jún. 11.) 
Gulyás Emese (jún. 12.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Kolozs Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Klenovics Istvánné (jún. 24.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 
Nagy Rezső (jún. 26.) 
Pethő Judit (jún. 26.) 
Kapros Sándorné (jún. 29.) 

„Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azo-
kat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a 
világban van.” (1János 4,4) 

 

Gondoljátok végig, hogy mit jelent Istentől valónak 
lenni, és vele járni. Meglátjátok, hogy Ő nagyobb, mint 
az ellenség, Ő nagyobb, mint a próbák, Ő nagyobb, 
mint a gyengeség és a betegség. Ő nagyobb bárminél 
és bárkinél. Ő azért él bennetek, hogy megerősítsen, Ő 
azért él bennetek, hogy megvigasztaljon, Ő azért él 
bennetek, hogy győzelemre segítsen Titeket. 

Hatalmas Urunk van, érdemes Vele és Benne élni, 
hogy szép napokat lássatok. Próbáljátok ki! 

Lukács Edit 

 

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 alkalom 

Június 4. vasárnap 10 és 17 óra: 
Pünkösdi istentiszteletek 

énekkari záróalkalmakkal, 
délelőtt úrvacsorával 

 

Június 11. (vagy 18.) 
vasárnap 10 óra: 

Bibliaköri záróalkalom 

Június 18. vasárnap délután: 
Kamaraerdei szolgálat 

Programajánló 
 

Rádió- és TV-műsor 

- Június 6. hétfő, 19 óra: 
PAX Tv 
Békesség Hírnöke 
Másnap de. 9 óra ismétlés. 

- Június 23. péntek, 13,30: 
Kossuth rádió 
Az Úr közel! 

- Július 3. hétfő, 19 óra : 
PAX Tv 
Békesség Hírnöke 

Betegeink 

Bányai Jozefina 
dr. Dezsényi Istvánné 
özv. Egyed Ferencné 
Gál Dezső 
Horpácsi Tivadar 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Nagy Rezső 
özv. Láda Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, 
olyan irgalmas az Úr az istenfélők-
höz. Hiszen tudja, hogyan formált, 
emlékszik rá, hogy porból lettünk.” 
(Zsolt 103:13-14). 

Imádkozzunk kedves testvéreinkért! 
Kérjük mennyei Atyánkat, hogy Ő 
legyen velük testi-lelki szenvedése-
ikben!

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza, Sztasák Ferenc. Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka 

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

    

Június 5Június 5Június 5Június 5----én, Pünkösdhéén, Pünkösdhéén, Pünkösdhéén, Pünkösdhéttttfőn a főn a főn a főn a 
korábbi évek gykorábbi évek gykorábbi évek gykorábbi évek gyakorlata szakorlata szakorlata szakorlata sze-e-e-e-
rint a Budakeszi Vadaspark rint a Budakeszi Vadaspark rint a Budakeszi Vadaspark rint a Budakeszi Vadaspark 
melletti Szilfamelletti Szilfamelletti Szilfamelletti Szilfa----tisztásra mtisztásra mtisztásra mtisztásra me-e-e-e-
gyünk kirándulni, ahol lehetgyünk kirándulni, ahol lehetgyünk kirándulni, ahol lehetgyünk kirándulni, ahol lehető-ő-ő-ő-
ség lesz közösen játszani, bség lesz közösen játszani, bség lesz közösen játszani, bség lesz közösen játszani, be-e-e-e-
szélgetni. Közös étkezésről a szélgetni. Közös étkezésről a szélgetni. Közös étkezésről a szélgetni. Közös étkezésről a 
jól bevált csapat gondoskjól bevált csapat gondoskjól bevált csapat gondoskjól bevált csapat gondoskoooodik.dik.dik.dik.    

Mindenkit szeretettel vMindenkit szeretettel vMindenkit szeretettel vMindenkit szeretettel váááárunk!runk!runk!runk!    

Mindenkinek köszönjük az új or-
gonára tett felajánlásokat. A 
felajánlott (és részben máris 
összegyűlt) adományok lehetővé 
teszik az orgona megvásárlását. 
Terveink szerint az orgona ava-
tására ősszel kerül sor. 


