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ÜÜÜÜNNEPRONTÁSNNEPRONTÁSNNEPRONTÁSNNEPRONTÁS????    
Ünneprontásról akkor beszélünk, ha valaki vagy valami egy ünnepet vagy ünneplést 
megzavar. Az anyák napi ünnep a szeretetnek, az örömnek és a hálának a napja. 
Gyülekezetünkben is ilyen jellegűvé igyekszünk tenni az igehirdetés alapigéjének 
megválasztásától kezdve az elhangzó énekek és kisebb-nagyobb versek jellegét és 
hangulatát illetően is. Így válik alkalmassá gyülekezeti ünnepünk arra, hogy kiegé-
szítse és bearanyozza a meghitt, családi alkalmakat. Az a vágyunk, és azért imádko-
zunk, hogy az idei, gyülekezeti anyák napi ünnepünk is ilyen tartalmú és hangulatú 
legyen. 

Mégsem tudok szabadulni mostanában attól a gondolattól, hogy milyen sok 
családi és társadalmi akadálya van napjainkban annak, hogy így ünnepelhessenek az 
édesanyák. A sokféle akadályozó tényező közül néhányat szeretnék megemlíteni. 

Az egyik: az ünnep formaisága, olykor képmutató jellege. Ezalatt azt értem, 
hogy sok-sok hanyag és bűnös kapcsolatromlás terheli a szülők és gyermekek vi-
szonyát. Néha az egyik, néha a másik generáció felelős ezért, máskor meg egyiket 
sem lehet felmenteni. Időnként és helyenként még gyülekezeteinkben is előfordul-
nak ilyen esetek. Ezekből a kivezető út nem egy szál, vagy akár egy nagy csokor vi-
rág kényelmetlen, feszengő vagy képmutató átnyújtása-átvétele, hanem a Biblia 
alapján vállalható és vállalandó őszinte kapcsolatrendezés, talán éppen ezen a na-
pon. Szeretném kérni ezúton is a gyülekezetünkhöz tartozó minden édesanyát, szü-
lőt és minden gyermeket (és itt most főleg a felnövekvő és felnőtt gyermekgenerá-
ció tagjaira gondolok), hogy ha szükséges, Isten és egymás előtti őszinte bűnvallás-
sal, bocsánatkéréssel illetve megbocsátással tegyük tartalmassá és értékessé ezt az 
ünnepet. 

Egy újabb kísértése lehet ünneplésünknek, hogy a kiemelkedő, szívbéli érzések 
csak ideig-óráig tartanak. Ehelyett az lenne kívánatos, hogy Isten vég nélküli, ki-
fogyhatatlan szeretetéből merítve, a hétköznapi gondok-bajok által terhelt időszakra 
is maradjon meg e nap minden értéke.  

S most néhány gondolatot arról – és most sem az ünneprontás szándékával –, 
hogy milyen külső társadalmi nehézségek terhelik az aggódó lelkipásztor szívét 
ezen a napon. Olyan világban élünk, ahol az édesanyák vitathatatlan szülői szerepe 
mellett teljesen elhalványul az édesapa személye, feladata és felelőssége. Mintha 
valamiféle eltorzult, „matriarchális” társadalom felé kezdenénk sodródni. Történik 
ez annak ellenére, hogy a Biblia nagyon világossá teszi mindkét szülő – eltérő jelle-
gű, de azonos szintű – felelősségét a gyermek vállalásában és nevelésében. Ezzel 
szemben egyre gyakrabban hallani manapság, hogy egyedülálló, családot alapítani 
egyáltalán nem is szándékozó nők élni kívánnak a gyermekvállalás és -nevelés – vé-
leményük szerint nekik ilyen helyzetben is kijáró – jogával. Előbb-utóbb oda jutha-
tunk, hogy akár gyülekezetek körein belül is éreztetheti majd hatását ez a Bibliával 
össze nem egyeztethető szemléletmód. Egyébként ennek törvényi feltételei Ma-
gyarországon máris léteznek (egyedülálló nők lehetősége a lombikbébi programban 
való részvételre). 

De más veszély is fenyeget. Egyre többet hallhatunk mostanában arról is, hogy 
Magyarországon lehetősége nyílik minden 18. életévét betöltött leánynak (és fiú-
nak) arra, hogy a mesterséges meddővé tétel orvosi beavatkozásának lehetőségével 
élve (nagy valószínűséggel) egész életére szólóan lemondjon arról, hogy édesanyá-
vá (vagy édesapává) lehessen. Ilyen környezetben élnek gyülekezetünk ifjai is. 
Anyák napján a (gyülekezeten belül és kívül élő) jövő generációért is komolyan kell 
imádkoznunk. 

Ünneprontás? Ugye egyetlen olvasó számára sem tűnik annak? 
 

Dr. Almási Tibor lelkipásztor 

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

 

A királyfi három bánata 

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 

A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a napkorongot. 

Maga adta nekem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. 

Isten tudja honnan, palástot kerített, 
aranyos palástot vállamra terített, 
fejem fölé égszín mosolygást derített. 

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 
mint királyi ember, királyi urának. 

Amerre én jártam, kövek énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 
szíve ment előttem előre követnek. 

Amíg ő van, vígan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom. 

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. 

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 
senki nem tudja majd, hogy királyfi voltam. 

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna. 

Hogyha a föld minden színmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom. 

Mécs László 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Kóródi Mária testvérünk,− kedves Manci néni, április 17-én, húsvét második napján töltötte be 99. életévét. Ez al-
kalomból beszélgettem Vele, eddigi hosszú élete legfontosabb eseményeiről. 
 

− Hogyan teltek a gyermek- és fia-
tal éveid? 

1907. április 17-én születtem, 
Kóródi Dániel és Tövisháti Mária 
harmadik gyermekeként (négy élő 
gyermek közül), Csorváson, hívő 
családba. 

Édesapám Gyulán és annak 
körzetében végzett (nem hivatásos) 

lelkészi szolgálatot nyugdíjas koráig. Édesanyám szü-
lésznő volt, így amint felnövekedtem, én végeztem ott-
hon a háztartási feladatokat. 

− Milyen volt lelkipásztor családban felnőni? 

Jó volt. Mindig éreztem, hogy szüleim igyekez-
nek az Úr Jézus vezetése szerint élni, és nevelni min-
ket. Otthon is tartottunk családi istentiszteleteket, szü-
leim példáját követve tanultam saját szavaimmal imád-
kozni. Jártak hozzánk vendégek is, így ebben is a jó 
példát láttam. Sajnos néha negatív dolgokkal is kényte-
lenek voltunk szembesülni. A gyülekezetbe kevés lány 
járt, de még kevesebb fiú, ezért sajnos a lányok fele-
más igába házasodtak. Édesapámtól számon kérték, 
hogy miért nem hozott hívő férjet nekik. 

− Hogyan tértél meg? 

Én kisgyermek koromtól kezdve éreztem az Úr 
Jézus kegyelmét az életemen, ebben nőttem fel, de tud-
tam, hogy nekem is döntenem kell. 14 évesen fogadtam 
el az Úr Jézust személyes megváltómnak. 1921-ben 
merített be Kovács Mihály lelkipásztor Békéscsabán, a 
Körös folyóba. Bizonyára sokan emlékeznek még a 
kedves Tóthné Jolánka nénire, az ő édesapja volt az én 
bemerítő lelkipásztorom. 

− Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be? 

Csorváson a gyülekezetben vonós zenekar mű-
ködött, melynek én is tagja voltam. Szüleim tanítottak 
zenére, 15 éves koromtól 26 éves koromig én voltam a 
gyülekezet harmonistája. 

− Gondoltál-e a férjhez menésre? 

Nem, soha nem gondoltam erre, pedig igen sok 
kérőm akadt. Úgy látszik, hogy én egy „öreglány” típus 
vagyok. 

− Hogyan alakult a további életed? 

1933-ban utaztam fel Budapestre, nagybátyá-
mékhoz, hogy munkát keressek. Az ő segítségével ke-
rültem egy csodálatos családhoz, Komáromi Hillerhez 
és feleségéhez. Ők fogadtak fel háztartási alkalmazott-
nak. Nagybátyám mesélte később, hogy a meghallgatá-
somkor jó benyomást tettem rájuk, de mivel nagyon 

vékony voltam, nem tudták, hogyan fogom bírni a fizi-
kai munkát. De a látszat csalt, mert én otthon a háztar-
tási munkákon kívül mindenféle mezőgazdasági mun-
kát is végeztem. Például többször segítettem édes-
apámnak aratni. Szóval helyt tudtam állni itt is. 

Szeretettel fogadtak be, szinte családtagként ke-
zeltek, az asszonyom mindig „édes lányomnak” szólí-
tott, amit édesanyámtól sohasem hallottam. 

Később, a családfő halála után 1939-ben, fiúknál, 
Komáromi Oszkárnál, és családjánál folytattam a ház-
tartás vezetését. Mivel az ő felesége is dolgozott, így a 
három gyermek nevelésében, ellátásában is részt vet-
tem. 

Közben a gyerekek (két fiú és egy lány) felnőt-
tek, a fiúk elkerültek a háztól, Marika, a lány maradt a 
szülőkkel és velem. A család szeretetteljes kapcsolatot 
tartott fenn Szakács testvérrel és feleségével, amit Ma-
rika a mai napig ápol. 

Az évek folyamán a családfő és a felesége is el-
távozott az élők sorából. Marikámmal ketten marad-
tunk. Ő a legnagyobb szeretettel viseli gondomat, saj-
nos én már nem tudok segíteni a háztartásban. 

− Hogyan viszonyultak ők a Te hívőségedhez, ahhoz, 
hogy baptista gyülekezetbe jársz? 

Soha semmilyen formában nem ellenezték a bap-
tista hívőségemet, ők hithű katolikusok. 

− 1933-tól hogyan élted meg a hitéletedet? 

Rövid ideig a Nap utcai imaházba jártam, később 
fedeztem fel, hogy a közelben is van egy imaház, ez 
volt a régi, árvaházi imaház. 1965-ig rendszeresen jár-
tam oda, majd ide az új imaházba is. 

Az időnkénti családlátogatások, valamint a néha 
előforduló betegségek kivételével, minden gyülekeze-
tei alkalmon részt vettem. 

Gyülekezeti szolgálatom fontos része volt az 
énekkari részvétel, az alt szólamban dicsőítettem az 
Urat. A hosszú évek alatt több énekkarvezető tanított 
bennünket: Kőrösi Béla, Kovács István, Páth Ottó, Re-
viczky Mátyás, Tóth Gábor, Bányai Jenő, Békefi Mi-
hály, Beharka Pál, Tokaji István és Jobbágy János. 

Akkoriban mi nagyon fontosnak tartottuk az 
énekkari szolgálatot. Minden alkalom előtt az emeleten 
gyülekeztünk, ott imádkoztunk, és Szakács testvér ve-
zetésével vonultunk be a kápolnába. 

Télen-nyáron, délelőtt-délután mindig szolgál-
tunk. Mostanában ennek a rendszeres szolgálatnak fáj-
lalom nagyon a hiányát. 
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Még egy szolgálatom volt, a különböző alkal-
makkor való főzés, amit nagyon szívesen láttam el, 
amíg erőm engedte. 
− Hogyan élted át a II. világháborút? 

Hála az én jó Atyámnak, semmi rossz nem tör-
tént se velem, se a családdal. Néha le kellett menni a 
pincébe, amikor légiriadó volt, de nem esett bajunk, 
élelmünk is mindig volt. 
− Milyen betegségek nehezítették napjaidat életed so-
rán? 

Voltak különböző, kisebb műtéteim, szemeimet 
többször is műtötték. Sajnos a bal szememen lévő zöld 
hályogot már nem lehet eltávolítani. Az utóbbi években 
csontritkulással bajlódok, ami egyre nehezebbé teszi 
mozgásomat. Bár azt szoktam mondani, hogyha nem 
fájna a derekam, még a kerítést is átugranám. 

Egyébként, hála az én jó Atyámnak, nem voltam 
nagyon betegeskedő fajta. 
− Volt-e olyan helyzet az életedben, amikor különös 
módon tapasztaltad Istenünk őrző kegyelmét? 

Igen volt, de az még gyermekkoromban történt. 

A szomszédból hordtuk át a vizet, és az ő kutyájuk ug-
rott nekem egy alkalommal úgy, hogy baloldalon a 
nyakamba mart. A szomszéd bácsi gyorsan szaladt ve-
lem haza, édesapám meg az orvoshoz, de az nem volt 
otthon, így végül a gyógyszertárban látták el a sebemet. 
A helye a mai napig megmaradt. De elmondhatom, 
hogy minden egyes műtétnél vigyázott rám az Úr Jé-
zus. 
− Végül azt szeretném megtudni, hogyan éled meg éve-
id számának gyarapodását? 

Édesanyámat 1953-ban, édesapámat 1957-ben 
veszítettem el. Sajnos testvéreim sem élnek már. Én 
vagyok ilyen hosszú életű a családból. Öcsém lányával, 
Katalinnal tartok rendszeres kapcsolatot. 

Most így életem vége felé, várom, hogyha az Úr 
majd elhív, 73 éves budai gyülekezeti tagságom után, 
hadd lehessek tagja a „nagy mennyei gyülekezetnek”, 
hiszen „Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem-
nek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten 
mindörökké!” (Zsoltárok 73,26). 

Ökrös Sándorné, Margó 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Sok-sok év után, 2006. április 23-án Teológiai Akadémiánk hallgatóinak egy csoportja szolgált közöttünk a vasár-
nap délelőtti imaóra és istentisztelet keretében. Képes beszámolónk egy-egy pillanatát eleveníti meg ennek a ked-
ves és áldott alkalomnak. Az istentisztelet után közös ebéden láttuk vendégül testvéreinket. 

 
Kapitány Zsolt bizonyságtétele Közös éneklés 

 
Győri Gábor 

bizonyságtétele 

 
Czitóné Széll Ágnes bizony-

ságtétele, aki evangélikus 
közösség tagja 

 
Papp Barnabás igeszolgálata 
Ábrahám engedelmességé-
ről 1 Móz 22,1-17 alapján 

 
Alex da Cunha bizonyságté-
tele, aki Brazíliából érkezett 
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AKTUÁLIS 
 
Minden évben május első vasárnapján ünnepeljük az 
édesanyák napját. Ennek apropóján gondolkodtam el 
azon, hogy én, mint hívő ember és anyuka mit is kezd-
jek egy ilyen „világraszóló” nappal? 

Sok minden eszembe jutott, de elsőként az, hogy 
semmiképpen sem szeretném az anyaságot bálványszin-
ten kezelni. 

Az anyaság számomra nemcsak öröm és ajándék, 
de nagyon nagy felelősség és legalább akkora lehető-
ség is. Ezért gondolom úgy, hogy külön megünneplése 
persze szép dolog, és lehet nevelő hatása a gyerekekre, 
de nem telhetek el magammal, hogy bezzeg én vállal-
tam (és akartam is) ezt az állapotot, és milyen nagysze-
rű is vagyok ezért. 

Az anyaság kivételes dolog, kivételesen nagy ke-
gyelem Isten részéről, hogy méltat arra, hogy gyerme-
keket bízott rám, de ettől én még nem leszek kivételes. 
Nem könnyű az otthonról hozott „semmilyen” minta 
alapján. Kivételesen nagy feladat, és kivételes abban 
lehetek, hogy megpróbálom minden nap az Isten által 
adott képességeim szerint a legjobban tenni a dolgom. 
Kivételesen komolyan venni, hogy az Atya szerinti jó 
lelkiismeretre tanítsam őket. Persze ebben a kivételes 
szerepben is jelen van a kísértő, és minden nap le kell 
győznöm óemberem hiábavalóságait. Mindenkinek 
vannak gyenge pontjai, nálam első helyen a türelmet-
lenség áll. Valószínűleg mindenki előtt ismert, hogy a 
gyereknevelés egyik alappillére a türelem, úgyhogy 
nagy harcok dúlnak bennem minden áldott nap. 

Az anyaság számomra nem létezik apaság nélkül. 
Az édesapáknak másfajta felelősségérzetük van, de így 
kerek a dolog, hiszen Isten így alkotott meg minket. 
Minden nap érzem, hogy egyedül nem lennék képes 

helytállni, és hálás vagyok, hogy igazán jó segítőtár-
sam van ebben is. 

Az anyaság számomra abban is kivételes, hogy van 
három olyan (még gyermek) ember, Szilvi, Balázs és 
Zsófi, akiket életem végéig szerethetek, meg „aggódha-
tok” is értük. Tudom, hogy további életem egyik napja 
sem fog elmúlni úgy (akkor sem, ha már „kirepültek” 
otthonról), hogy ne lennének a szívemben, ne gondol-
nék rájuk, hogy ne imádkoznék értük, hogy örömük, 
bánatuk hidegen hagyna engem-minket. Életre szóló 
kapcsolat. Kérem Isten segítségét, hogy ne kelljen meg-
szégyenülnöm ebben, hogy gyermekeim mindig biza-
lommal legyenek irántam, hogy soha ne kelljen szé-
gyenkezniük az anyukájuk miatt, hogy soha senki ne 
bántsa őket azért, mert engem valamiért nem kedvel. 
Hiszen ahogy a versben is olvashattuk, igazán én-mi 
látjuk királyfinak és királykisasszonynak őket. Amikor 
mosolyognak, úgy érzem Isten mosolyog rám. Imád-
kozva várom az Ő ígéretének a beteljesedését: ”Lel-
kemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. 
Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák 
mentén a fűzfák. Egyik azt mondja majd: Én az Úré 
vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A harma-
dik a kezébe írja: Az Úré vagyok, és dicsekedve említi 
Izráel nevét. (Ézsaiás 44:3/b-5). 

Írhatnám még a végtelenségig a gondolataimat, de 
inkább átadom a szót kedves testvéreimnek, akiket arra 
kértem, hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg azt, 
hogy miként élik meg hívő emberként a szülői hivatást. 
Köszönöm, hogy vállalták ezt, és őszinteségükkel nem-
csak engem, hanem mindannyiunkat megtiszteltek. 
Kedves soraikat szeretettel ajánlom minden olvasónak. 

Ádány Judit 

 
 

Szülők vagyunk 
Szeretjük, hogy szülők lehetünk. Ajándéknak tartjuk. 
Talán ez a „munkahely” jobban formál, mint bármelyik 
másik, és más munkahelyekkel ellentétben innen nem 
lehet csak úgy kilépni, ha nem olyan, mint szeretnénk. 
Mert sokszor a kiábrándultság veszi át a bátorság he-
lyét. 

Sok örömével, nehézségével, lendületes, vicces 
vagy indulatos helyzeteivel bennünket a gyereknevelés 
és a család csiszol a legjobban. 

A tudat pedig, hogy itt kellene leginkább helytáll-
nunk, megijeszt, mert pont itt fáradunk bele leggyor-
sabban a harcba. Sőt! A következmények is súlyosab-
bak lehetnek… És mégis ez a mi legnagyobb lehetősé-
günk. Ők ketten, Ábel és Zsófi. Akikkel − milyen báto-
rító! − Istennek célja van! 

 

Szóval nem mindegy, hogy hogyan törődünk az Úr 
jövendő harcosaival! 

Sztasák Ferenc és Boglárka 
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Mielőtt szülők lettünk 

 

Mielőtt szülők lettünk, egymást kaptuk ajándékba a követ-
kező igével: „A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 13,8). 
A szeretet himnuszának szavai sokszor visszacsengnek fü-
leinkbe, amelyek a gyereknevelés mindennapjaiban is ér-
vényesek életünkben. Olykor nem is könnyű megvalósíta-
ni, hogy például türelmesek legyünk, ne gerjedjünk harag-
ra, vagy éppen mindent eltűrjünk. Amikor mégis bele-
esünk ebbe a hibába, Isten akár gyermekeink egy fél mon-
datával, vagy pillantásával is helyreigazít bennünket. 

Tudjuk és hisszük, hogy gyermekeinket megőrzésre, 
ajándékba kaptuk. Még ha olykor nagyon nehéz is, külö-
nösen olyan három, korban közelálló kisgyermek eseté-
ben, mint Máté, aki négy és fél, Zolika, aki két éves, és 
Anna, aki hat hónapos. Akkor is tudjuk, hogy Isten Igéjére 
szilárdan ráállhatunk: ”Mert én, az Úr, a te Istened, erősen 
fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én 
megsegítelek!” (Ézsaiás 41,13). Csodálatos megtapasztalni 
ezt a felülről jövő segítséget akkor is, amikor időnként 
visszagondolunk arra, hogy a sorozatos átvirrasztott éjsza-
kák miatti fáradtság ellenére is mennyi minden belefér egy 
napba. 

Isten nagyon sokszor kéri tőlünk a dolgok rugalmas 
kezelését. Terveinket, elképzeléseinket szinte egyik pilla-
natról a másikra vagyunk kénytelenek feladni. Ilyenkor át-
élhetjük, hogy az Ő útjai nem a mi utaink. Olykor nem is 
könnyű elfogadni, hogy Neki más terve van, mint a miénk. 
Ez az egész azonban így szép, ahogy van! 

Már házasságkötésünk előtt megbeszéltük, hogy nagy-
családot szeretnénk. Hálásak vagyunk, hogy kisfiút és kis-
lányt is kaptunk. Rengeteg a tennivaló, de annál több az 
örömünk bennük. 

Mit jelent szülőnek lenni? Majdnem mindent. Amikor 
egy kicsi, puha kéz megfogja a kezünket, vagy megsimo-
gat, átölel, és azt mondja a „tulajdonosa”: szeretlek! Álta-
luk Isten megtanított minket arra is, mily nagy kegyelem, 
hogy egészségesek lehetünk, hogy elmehetünk Isten házá-
ba. Már régóta vártunk és vágytunk erre. 

Köszönjük az Úrnak, hogy nemcsak megáldott, hanem 
nagyon megáldott minket! 

Kiss Zoltán és Andrea 

 

 

Anyai hivatás 
Mint a legtöbb lány, gyerekkoromban én is szerettem ba-
bázni. Nem véletlen hát, hogy legnagyobb ifjúkori élmé-
nyem lett, amikor a nővéremnek kislánya született. Min-
dennapi időbeosztásom csakhamar átalakult, hiszen időm 
legnagyobb részét a kisbabának szenteltem. Mivel testvé-
remnek hamarosan vissza kellett mennie dolgozni, szüle-
immel és velem volt a legtöbbet. Nagyon szerettem őt és ő 
is engem. Akkor döbbentem rá, mennyire összenőttünk, 
amikor új lakásba költöztek. A kislány hetekig nem akart 
nélkülem elaludni, de őszintén szólva én sem találtam a 
helyemet odahaza, úgy éreztem, üres a ház Krisztina nél-
kül. Ekkor még csak álom volt számomra: vajha egyszer 
nekem is lehetne ilyen aranyos kislányom? 

Teltek az évek és a Jó Isten megáldott egy hozzám illő 
családszerető segítőtárssal. Mikor első gyermekünk meg-
született, Szakács testvérék meglátogattak otthonunkban. 
Mikor jött fel a lépcsőn az emeletre, megjegyezte: „Ebben 
a nagy házban 3-4 gyermek is elférne.” Én egy kicsit ak-
kor megriadtam, hiszen egy-két gyermekre gondoltam. 
Ráadásul a 128. zsoltárt olvasta fel: „Feleséged, mint a 
termő szőlő, házad belsejében, fiaid, mint az olajfa cseme-
ték asztalod körül. ” Ez nagyon szép ige, de ekkor még 
nem is gondoltuk, hogy a mi életünkre ez be is igazolódik. 

Nagyon hálás a mi szívünk, hogy az Úr négy egészsé-
ges fiúval áldott meg, Zolikával, Tomikával, Lacikával és 
Árpikával. Ezt mi valóban áldásnak tekintjük. Annak elle-
nére, hogy sok fáradtsággal és lemondással jár gyermeke-
ink nevelése, sok örömünk van bennük és sok szeretetet 
kapunk tőlük. Minden fáradtságom elmúlik, mikor gyer-
mekeim átölelnek napjában többször, és azt mondják: 
„anyuci szeretlek!” A legnagyobb 14 éves fiunktól kezdve 
a legkisebbikig, aki 3 éves. 

Minden vágyunk az, hogy úgy éljünk, úgy járjunk 
gyermekeink előtt, hogy kívánatossá tegyük a hívő életet 
számukra, hogy általunk Ők is elfogadják az Urat. Hi-
szem, hogy ezt is megadja számunkra, és együttesen el 
tudjuk mondani: „Én és az én házam népe az Urat szolgál-
juk!”. 

 

Zákányné Megyeri Eszter 
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Tanítunk és tanulunk 

 

Közös életünk legnagyobb csodája kislányunk, Rubina. 
Vele Istentől rengeteg örömöt és feladatot kaptunk; négy 
évvel ezelőtt számunkra új fejezet kezdődött el. 

Előtte nem kellett etetési és alvási időhöz igazítani a 
programjainkat – viszont rendszeresebb és kiegyensúlyo-
zottabb lett az életünk. 

Előtte nem kellett órákon át gyereksírást vagy hisztit 
hallgatni és kezelni – ezek életünk legjobb türelempróbái. 

Előtte egy helyzet sem tűnt annyira kilátástalannak, 
mint amikor tehetetlenül álltunk egy-egy betegség esetén 
kislányunk felett – viszont megtanultunk még jobban bíz-
ni Istenben. 

Előtte nem tudtuk, mit jelent éjszakázni – de soha 
nem olyan kék az égbolt, mint hajnalban… 

Előtte nem terhelt annak a felelőssége, hogy egy kis-
gyermekről kell gondoskodnunk, akinek az élete függ tő-
lünk – de kimondhatatlan öröm látni a fejlődését. 

Nehéz feladat tanítani, a hit útján terelgetni életkorá-
nak megfelelően; elmondani gyereknyelven, mi a menny-
ország, ki Isten, hol van stb. – de torokszorító érzés, ami-
kor látjuk, hogy alkalmatlanságunk ellenére megtanult va-
lamit tőlünk, és saját magától kezd imádkozni a saját sza-
vaival, vagy átölel a kis kezével, és azt mondja, hogy sze-
ret, vagy bocsánatot kér. 

Előtte nem kellett annyira odafigyelni arra, mit te-
szünk, vagy mondunk otthon – azóta sok leckét kaptunk 
önfegyelemből. 

Előtte nem kellett folyton szembesülni saját hibáink-
kal, mert nem járt-kelt körülöttünk állandóan egy kis tü-
kör, mutatva, milyenek vagyunk valójában – Isten általa is 
tanít, miben van még hiányosságunk. 

A gyermek a családi harmónia legjobb fokmérője: a 
legkisebb feszültséget is érzékeli. Milyen jó, hogy Isten 
általa is figyelmeztet, hogy tenni kell valamit… 

Ahogy ő fejlődik, úgy fejlődünk (reméljük) mi is. 
Amíg tanítjuk, tanulunk mi is. Kétségtelen, hogy szülőnek 
lenni rengeteg lemondással és áldozattal jár, de felbecsül-
hetetlen áldás is egyben. Folytonos tanítás és tanulás sze-
retetből, türelemből, őszinteségből, önmegtagadásból. 

Almási Kornél és Gyopár 

 

Mielőtt anya lettem 
Gyerekkorom óta nagyon szeretem a gyerekeket. Fiatalko-
romban úgy gondoltam, hogy örökbe kellene fogadnom 
olyan gyerekeket, akiket szüleik eldobtak maguktól. Isten 
látta szívem szándékát, és elkezdte „tervem” megvalósítá-
sát, de nem olyan formában, ahogy én azt elképzeltem. Ő 
tudta, hogy egyedül nem lennék képes erre a felelősségtel-
jes, nehéz, de ugyanakkor szép feladatra. 

Következett egy sorozat „miért” az életemben. Elég 
korán, 18 évesen elkerültem a szülői háztól. Túl messze 
voltam ahhoz, hogy közelről érezzem édesanyám féltő 
szeretetét, nem volt kivel megosztanom örömömet, bána-
tomat. Magányomban egy valakire számíthattam, Istenre. 
Ő sohasem hagyott magamra, akkor sem, amikor „kibírha-
tatlannak” éreztem mindent, ami körülöttem és velem tör-
ténik. Mindig bíztatott, bátorított. Ő volt az, aki vigyázott 
rám minden utamban, Ő óvott meg azoktól a bűnöktől, 
amelyek könnyen magukkal sodorhattak volna. Mindig 
úgy nevelt, mint a legjobb apa a gyermekét, akit szeret. Ő 
vezetett el ide ebbe a gyülekezetbe, ahol férjet jelölt ki 
számomra Imre személyében. Ő nemcsak férjem, hanem 
segítőtársam is lett. 

Házasságunkat Isten három gyermekkel áldotta meg, 
Imikét, Benikét és Bogikát bízta ránk egy időre. Felejthe-
tetlen marad számomra az az élmény, amikor először ve-
hettem karjaimba és csodálhattam meg őket. Úgy éreztem, 

hogy én vagyok a legboldogabb édesanya a világon. 
Ugyanakkor erőt vett rajtam a félelem is, mert minden 
szülés után úgy éreztem, hogy nem tudok úrrá lenni a 
helyzeten. Szervezetem is eléggé legyengült, sokszor 
éreztem azt, hogy nem tudom elvégezni a legfontosabb 
tennivalóimat sem. Mindmáig küzdök az idő szorításával. 

Gyermeknevelésemet, főleg az első időszakban elvek-
re alapoztam. Ahogy teltek az évek, rájöttem, hogy sokkal 
fontosabb gyermekeim belső lelki egyensúlya, mint a saját 
elgondolásaim. Tudtam, hogy gyermekeink Isten csodála-
tos ajándékai. Úgy kell nevelnünk őket, úgy kell vigyáz-
nunk rájuk, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy fe-
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lelősséggel tartozunk az Ajándékozónak. Ugyanakkor há-
lásnak is kell lennünk azokért a pozitív tulajdonságokért, 
mint például az őszinteség, a tiszta, önzetlen szeretet, a 
ragaszkodás, amiket Isten beleültetett kicsi szívükbe. Mint 
minden emberben, persze bennük is vannak rossz tulaj-
donságok. Így az engedetlenség, az önzés, a kapzsiság, a 
lustaság. Ezeknek a kezelésében nagyon nagy szükségünk 
van isteni bölcsességre. Fontos, hogy nap mint nap oda 
bízzuk Isten kezébe, hogy Ő formálja olyanná gyermeke-
inket, amilyennek Ő szeretné látni őket. Az imádság olyan 
egyedülálló lehetőség, amelynek segítségével képesek va-
gyunk embereket, dolgokat, szükségeket és kapcsolatokat 

átalakítani. Az imádság ereje végtelen, élnünk kell ezzel a 
lehetőséggel! 

Egy másik nagyon fontos feladatunk a személyes 
példamutatás. Ne akadályozzuk abban, hogy Isten elér-
hesse célját, hanem mutassuk az utat, és beszéljünk velük 
az Életre, a Mennyország felé vezető útról. Legyünk az éj-
szakában fénysugarak, legyünk só, ízesítsük meg gyerme-
keink életét is. Ehhez kérjük Isten segítségét, lássunk az Ő 
szemével, halljuk meg amikor szólít és tanítani akar éle-
tünk minden területén. 

Uri Melinda 
 

Isten kegyelméből édesanya lehetek 
„Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.”(1Sámuel 1,27) 

 

Történetem hosszú és küzdelmes 8 év története, sok min-
denben hasonlít Anna történetéhez. 1995-ben kötöttünk 
házasságot férjemmel, Zoliv al. Szerettünk volna már há-
zasságunk elején gyermeket, de erre 8 évet kellett vár-
nunk. Sok imaharc, emberi küzdelem volt ebben az idő-
szakban, de Isten formálta életemet és nagyon sok min-
denre megtanított. 

Sokszor voltam 
hullámvölgyben, sokszor érez-
tem, hogy sötétben vagyok, és 
viharfelhők takarják el a Napot.  
Olyan mélyre kerültem, hogy 
tudtam, magam nem tudok 
kimászni a lelki szakadékból, 
de Istennek különös terve volt 
velem, nagyon sok mindenre 
megtanított. Elsősorban 
türelemre tanított. Én olyan 
ember voltam, akinek „most és 
rögtön” kellettek a dolgok. 
Isten teljesen megszabadított 
ettől, míg vártam az Ő csodájára. Megtanított arra, hogy 
nem az én akaratom fog érvényesülni, hanem az Övé. Rá 
kellett jönnöm, hogy csak az Ő tervébe érdemes belesi-
mulni. 

2004 tavaszán olyan mélypontra kerültem, hogy sok-
szor volt olyan, hogy mentem az utcán, és ha láttam egy 
kismamát, sírás fogott el. Nem tudtam beszélni azokkal a 
barátnőimmel, akiknek gyermekük született. Állandóan 
ott dörömbölt a szívemben, hogy „nekik lehet, nekem mi-
ért nem?”. 

Közben az emberi utat végigjártuk, orvosilag mind-
ketten egészségesek voltunk. Nem értettem, mi Isten ter-
ve. Tudtam, Isten bármikor adhat gyermeket nekünk. 

Konkrét ígéretem volt Istentől; „mert meghallotta az 
Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, 
imádságomat elfogadta az Úr” (Zsolt 6:9b-19). 

Annához hasonlóan én is sokat sírtam és könyörög-
tem az Úrhoz. Közben elindítottunk egy örökbefogadást, 
de Isten lezárta ezt az utat. Értetlenül álltam Isten terve 
előtt. 

Orvosom javasolta, hogy vegyünk igénybe orvosi se-
gítséget. Én ettől nagyon idegenkedtem. Ez időtájt került 
kezembe Linda Dillow „Akinél a szív lecsendesül” című 
könyve. 

Mintha minden szavát nekem írta volna az írónő. Lé-
pésről-lépésre nyitotta fel a szemem és mutatott rá, hogy 

hogyan érthetjük meg, mi Isten 
akarata életünkben. Rámutatott 
arra, hogy lássak túl a 
problémámon, lássam meg 
Istent, és ne akarjam Őt korlá-
tozni abban, hogy milyen 
módon áldja meg az életemet. 

Rádöbbentem arra, hogy 
Isten adta lehetőség az orvosi 
segítség is, így elindultunk 
ezen az úton. Békesség töltött 
el, tudtam, hogy emberileg 
meg kell tennem mindent, 
hogy Isten megáldhasson. 

A csoda megtörtént, első 
alkalommal áldott állapotba kerültem. Kicsit küzdelmes, 
imaharcos 9 hónap után (ami csak erősítette Istenbe vetett 
hitünket) karunkban tarthattuk Esztert és áldottuk Isten 
nevét.  Sokan álltak mellettünk, ebben az időszakban 
megtapasztaltuk a testvéri szeretetet, imatámogatást, ami 
erősített bennünket. 

Nem sokkal később pedig Ádám születéséért adhat-
tunk hálát. Csodálatos volt átélni, hogy Isten miként gyó-
gyítja be a sebeket életünkben, ha teljesen rábízzuk ma-
gunkat, ha már nem a mi akaratunkat erőltetjük rá, hanem 
teljesen belesimulunk az Ő tervébe, ha engedjük, hogy Ő 
szője életünk csipkéjét, ha nem is mindig látjuk, hogy mi 
miért történik, de biztosan tudhatjuk, hogy a “csipke”, 
amit Ő készít, a legszebb lesz. 

Szeretnék gyermekeimért minden nap hálával áldozni 
Istennek és soha nem elfelejteni, hogy az Ő ajándékai, 
akiket ránk bízott, hogy az Ő dicsőségére neveljük fel 
őket. 

Bóra Csilla 
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Szülőként is megáldva 
„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. 
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét” 
(Zsolt 127:4-5). 

Egy nem keresztény ismerősöm, amikor megszületett 
egyetlen fia, azt mondta nekem: „Most már meghalhatok, 
mert van fiam.” 

Mielőtt felszisszennénk, vegyük észre, hogy a gondo-
lat tartalmaz némi bölcsességet, amely az ember egyik 
alapvető, ösztönös, a Teremtő által plántált tulajdonságát 
összegzi, még ha oly magvasan is. 

Igen, fiaink és leányaink előrelőtt nyilak, melyek a sa-
ját életünk „továbbvitelének” letéteményesei. 

Egyik nap hallgattunk az autóban egy igehirdetést a 
Mária rádióban (jelenleg azon kevés adók egyike, ahol 
ilyen műsor lehetséges). A katolikus (és Szentlélek által 
vezetett) lelkész, akit máskor is hallgatok, most azt mond-
ta, hogy szörnyű az az ellenség által terjesztett gondolat, 
amely a túlnépesedésről szól. Persze ez a modern ember 
véleménye (sokszor a mienk is tülekedés közben), közben 
nem vesszük észre Isten milyen hatalmas. 

Van egy másik, de nem oly bölcs ismerősöm, aki kö-
rülbelül 10 éve azt mondta nekem, hogy majd akkor lesz 
gyermeke, ha anyagilag egyenesbe kerül és lesz ház meg 
autó. Én meg azt mondtam neki: „Hát barátom ennél na-
gyobb butaságot még nem hallottam, de fordítsd meg a 
sorrendet, találj egy feleséget, akivel igazán szeretitek 

egymást, vállaljatok gyerekeket és utána mindenre képe-
sek lesztek.” 

Mondtam ezt a saját, a Mennyei Atyámról már 10 éve 
is biztos ismereteim és tapasztalataim alapján. Ezután ez 
történt náluk: megszületett az első gyermekük albérletbe, 
mert pénz nem volt lakásra és mindenki mégis boldog 
volt. Aztán rövid időn belül megérkezett a második gyer-
mekük, és lám volt telek, sőt, azóta be is költöztek a fel-
épült házukba. 

Mi is elmondhatjuk gyermekeinkkel, Ábellel, Mátéval 
és Kamilla Dorkával együtt, hogy érezzük Isten áldását. 
És amikor pici lányomat a karomba veszem, meg szoktam 
jegyezni, hogy nincs nálam gazdagabb ember a földön. 

Nagy Zsolt 

 

 

 

Teher vagy ajándék? 
Sok kismama terhes, nekem ajándék volt, amikor gyerme-
keimet a szívem alatt hordtam. Sokan elutasítják, azt 
mondják: nem kell, nem kértem. Ki sem bontják a „cso-
magot”, úgy dobják el. Ki tudja, hogy mennyi kincs kerül 
így a szemétbe?! 

Sokszor adtam és kaptam ajándékot. Tudom, milyen 
az, amikor örömmel fogadja valaki, és tudom, hogy mi-
lyen az, amikor semmibe veszi azt, amit jó szívvel, szere-
tettel akarok adni. 

Hiszem, hogy Isten minden ajándékot különös gond-
dal alkot, formál: „Mielőtt megformáltalak az anyaméh-
ben, már ismertelek…” (Jeremiás 1, 5/a). 

Gyönyörködöm az Úr ajándékaiban, Feriben, Mariká-
ban, Zsoltiban, Dávidban, Noémiben és Annában, kö-
nyörgök értük, hogy Isten olyanná tudja formálni őket, 
amilyenné szeretné, és magamért, hogy ne legyek ebben 
akadály, nehogy „deformálódjanak”. 

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyü-
mölcse jutalom.” (Zsolt. 127,3). 

Ádány Ferencné, Marika 
egy sok ajándékot kapott anyuka 

Egy ifjú vallomása 

Egyedül ülök a parkban. Bámulom a felhőket, hallgatom a 
város esti zaját. Gondolataim egy személyre összpontosí-
tanak, az édesanyámra. Tudom, hogy őt én nagyon sok-
szor megbántom. Nincs még egy olyan ember, akinek any-
nyi fájdalmat és könnyet okozok, mint neki. Az ő segítő ke-
zét tolom el magamtól, az ő őszinte törődése a legnyugta-
lanítóbb. Miért? - teszem fel a kérdést. Én sem tudom, hisz 
tőle csak kapok és kapok. Ha látjátok a mosolyt az arco-
mon, az azért van, mert folyton erre tanított. Ha érzitek, 
hogy szeretek, azt is tőle kaptam, nem is keveset. Akkor 
miért taszítom el oly sokszor? Mert úgy érzem, nő az 
adósságom? Azért szeretem, mert benne Jézus példáját lá-
tom. 

Jenei Péter 
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Mikor nem is gondoltad, hogy látlak… 
(A következő gondolatokat egy gyermek írta. Minden szülőnek legalább egyszer el kellene olvasnia. Hiszen kiderül 
belőle, hogy gyermekeinkre nem csak az van hatással, amit mondunk, hanem az is, amit teszünk.) 
 

„Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, megetet-
tél egy kóbor cicát. Ebből megtanultam, hogy szép do-
log, ha gondoskodunk az állatokról. 

Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc 
sütimet készítetted el. Megértettem, hogy az életben ap-
ró dolgok is válhatnak különleges ajándékká. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, éppen 
imádkoztál. Ebből megtanultam, hogy van Isten, akivel 
bármikor beszélhetek, és megtanultam, hogy bízzak 
benne. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, ebédet 
főztél, és elvitted egy beteg ismerősünknek. Ebből 
megtanultam, hogy egymásról gondoskodnunk kell. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és 
pénzedet olyan emberekre szántad, aki rászorulnak. 
Megértettem, hogy akiknek többjük van, adniuk kell a 
sajátjukból azoknak, akiknek kevesebbjük van. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, 
jóéjt-puszit adtál. Ebből megéreztem, hogy biztonság-
ban vagyok, és szeretsz engem. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek 
szöktek a szemedbe. Megértettem, hogy az életben ér-
hetnek fájdalmas dolgok is, és nem baj, ha ilyenkor sír 
az ember. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan 
gondoskodsz rólunk, elhatároztam, hogy én is megpró-
bálom a tőlem telhető legjobbat adni. 

 Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvé-
gig láttalak. Szerettem volna így szólni: Köszönöm, 
hogy láthattam mindazt, amiről te nem is gondoltad, 
hogy látom!” 

Forrás: Lydia magazin

 

JÓ TUDNI… 

Nyári táborozási ajánló 
TAHI 
júl. 10-16. Budapesti Egyházkerület Tini-hete 

8-13 és 13-18 évesek részére 
  Részvételi díj: 14.000,- Ft 

Jelentkezés: jún.16-ig. 
Tel.: 20/886-2223 

 
júl. 31. - aug.3. Családi napok 
aug. 7-10. Családi napok 
  Részvételi díj: 2.200,- Ft/fő/nap 

Érdeklődni: 20/886-0009 
 
Tóalmás 
jún. 18 - júl. 8. Hetente gyermektábor 7-12 éveseknek. 
júl. 9 - aug. 5. Hetente ifjúsági tábor 12-25 évesek-

nek. 
aug. 7-12. Családi tábor 
  Részvételi díj: 18.900,- Ft/fő. 
  Kedvezmény minden hétre kérhető. 
  Érdeklődni: 29/427-787 
 
Zenei tábor 
júl. 22-29. 1-5. osztályosok részére Bodrogon 
  Részvételi díj: 16.000,- Ft, 
  6. osztálytól felfelé Balatonszemesen 
 

 
  Részvételi díj: 19.000,- Ft. 
  Érdeklődni: 82/490-148 
  20/420-6641 
 
Ifjúsági Nagytábor 
júl. 30-aug. 4. Debrecen, Dorcas Camping 
  Részvételi díj: 12.000 – 20.000,- Ft 
  Érdeklődni: 20/886-1010 
 
MABAVIT 
aug. 4-6. Magyar Baptisták 3. Világtalálkozója 
  Debrecen, Főnix Csarnok 
  Részvételi díj: kb. 7.000 – 9.000,- Ft. 
 
Gyülekezeti gyermeknyaralás 
aug. 13-19. Baráti Missziós Szolgálat Üdülője 
  Jánoshalma 
  Részvételi díj: kb. 15.000,- Ft. 
  Részletek: Kati nénitől 
 
Gyülekezeti ifjúsági nyaralás 
nyár vége felé Tervbe van véve, részletek később az 

ifjúsági vezetőtől. 

gyűjtötte: Zsigovicsné Éva 
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GYERMEKOLDAL 
 
 
Kedves Gyerekek! 
 
Szokásunkhoz híven, először az előző rejtvények he-
lyes megfejtésével kezdjük. Örülünk, hogy szorgalma-
san írjátok a jó megoldásokat, amelyek a következők: 

nagy iskolások: a kitalálandó igevers: 
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énben-
nem marad, és én őbenne, az terem sok gyümöl-
csöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cseleked-
ni.” (János 15,5). 

kisiskolások: Húsvéti Ki mondta kinek? 
1. Péter és János az Úr Jézusnak 
2. az Úr Jézus a tanítványoknak 
3. Péter egy szolgálónak 
4. az Úr Jézus Péternek 
5. a Nagytanács tagjai az Úr Jézusnak 
6. Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak 
7. a főpapok, a vezetők és a nép Pilátusnak 
8. a nép és a főemberek az Úr Jézusnak 
9. az Úr Jézus az egyik latornak 
10. a százados a körülötte levőknek 
11. az angyalok az asszonyoknak 
12. az Úr Jézus az emmausi tanítványoknak 
13. az Úr Jézus a tanítványoknak 

 

óvodások: a húsvét hajnali történet színezése 

Együtt örülünk a helyes megfejtőkkel, akik: 
Almási Rubina 
Ádány Balázs 
Ádány Szilvia 
Boda Gábriel 
Boda Péter 
Kiss Máté 
Sonkoly Anna 
Zsigovics Benjámin 

Most pedig következzenek az új rejtvények, ame-
lyeket Isten előtti jó lelkiismerettel és éppen csak szük-
séges szülői segédlettel oldjatok meg. 

A helyes megfejtéseket május 28-ig dobjátok be a 
szokásos piros dobozba. Minden helyes megfejtő meg-
kapja megérdemelt jutalmát. 

Jó munkát kívánunk Isten áldásával! 

 

 

 
Óvodások! 

 
Bizonyára tudjátok, hogy most ünnepel-
jük anyák napját. 

Ezen a képen is egy anyukát láttok a 
kisfiával. Őt Annának hívják, és nagyon 
sokáig nem kapott Istentől gyermeket. 
Hosszú évekig imádkozott az Úrhoz, el-
ment a templomba is, és ott is imádko-
zott. Megfogadta Istennek, hogyha fiú 
gyermeke születik, akkor őt egész életére 
az Úrnak adja. Éli főpap is hallotta Anna 
könyörgését, és ezt mondta neki: „Menj 
el békességgel! Izráel Istene teljesítse ké-
résedet, amit kértél tőle!” (1Sám 1,17). 

Így is lett. Annának kisfia született, aki 
felnőttkorában nagy próféta lett Izráelben. 

Meg tudjátok mondani, hogy hívták 
őt?  

Ha kiszíneztétek a rajzot, kérjétek meg 
anyut vagy aput, hogy írja rá a rajzra az ő 
nevét, és a tieteket se felejtsétek le. 

Rajzolhattok a képre még fákat és vi-
rágokat is! 
  



M A N N A   2006. május 

 11 

 
Kisiskolások (7-10 év): 
 
Most néhány találós kérdés következik 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 le ráírni! 
 

1. Hány könyvből áll a Biblia? 39     27     66 

2. Ki adta el elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért? Jákób     Lábán     Ézsaú 

3. Melyik hegynél jelent meg az Úr Mózesnek egy csipkebokorban? Hóreb     Kármel     Golgota 

4. Ki mondta, hogy: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád?” Saul     Sámuel     Dávid 

5. Ki szenvedett sokat nagy türelemmel? Mirjám     Elihu     Jób 

6. Melyik városba akart Jónás próféta elmenekülni az Úr elől? Szidon     Társis     Tirus 

7. Ki mászott fel a fára, hogy láthassa az Úr Jézust? Zákeus     Máté     Nikodémus 

8. Kit hívott ki az Úr Jézus a sírból? Jairus leányát     Lázárt    a naini ifjút 

9. Melyik tanítvány tagadta meg háromszor az Urat? János     Júdás     Péter 

10. Melyik városba ment Pál apostol, amikor útközben megtért? Jeruzsálem   Damaszkusz   Betlehem 

 

 

Nagy iskolások (11 év felett) 
 
Két ismert igerész véletlenül összekeveredett. 
Az összes szó felhasználásával állítsátok össze az igeverseket, keressétek meg a Bibliából őket, és az igehelyekkel 
együtt írjátok le egy papírra. Utána irány a piros doboz! 

 
AZ   HISZ   AZ   ADOK   ÉN   ÉS   ÉN   MEGHAL   ŐKET   A   VAGYOK   

ÉS   ÖRÖK   IS   KÖVETNEK   ÉS   ÉNBENNEM   ÉN SZÓMAT   

ISMEREM   AKI   ÉS   NEKIK   ÉN   AZ   FELTÁMADÁS   ÉL   HALLJÁK   

ÉLETET   ENGEM   ÉN   ÉLET   JUHAIM   HA 

 
 

Boldog születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük a 
májusi születésnaposokat! 

Sztasák Zsófia (máj. 2.) 
Ádány Barnabás (máj. 11.) 
Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 

Isten áldását kívánjuk az 
Egyed-Kiss családnak, ab-
ból az alkalomból, hogy egy 
fővel nőtt náluk a létszám. 
Április 18-án megszületett 
Márk Jakab. 
 

Az oldalt szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
 



M A N N A   2006. május 

 12 

 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

Szeretettel köszöntjük 
májusban született 

testvéreinket! 

Gulyás Csaba (máj. 3.) 
Bencsik István (máj. 13.) 
Ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
dr. Doktor Sándorné (máj. 17.) 
Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Kőszegi József (máj. 26.) 
Fábián Béla (máj. 27.) 
Bóra Zoltán (máj. 28.) 
Sonkoly Eszter (máj. 31.) 
 

„…meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte ben-
netek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” 
(Filippi 1, 6). 

Az Úr akkor tudja befejezni bennetek a művét, 
hogyha megteszitek, amit Ő megmutatott nektek, és 
amit megtanultatok, azt nem felejtitek el. Az Úr bízik 
bennetek. Akarjátok ti is, hogy a kezdetet jó befejezés 
zárja. Az Úr meg akarja valósítani tervét, tudjatok 
ezért élni, utatok emelkedjen fel erre a szintre. Legyen 
bennetek együttműködési és befejezési készség. „Le-
gyetek tiszták és botlás nélkül valók.” 

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 alka-

lom 
 

Programajánló 

−−−− Ifjúsági istentiszteletek a Nap 
utcai imaházban 
keddenként 18 órától 

Május 9.: Életcélok (Kovács 
Géza) 

Május 16.: Közöttetek van… 
(Baranyi László) 

Május 23.: A kegyelem ereje 
(Kosik Péter) 

Május 30.: Évzáró. 
Vendég a Jákim Stúdió 

− Május 27-én, szombaton, 
Pestszentimrei Ifjúsági Konfe-
rencia és Sportnap lesz. 

Téma: Egy tiszta jó nap 

Előadó: Szirtes András. 

Program: 9 óra 30-tól imaóra, 
előadás, étkezés és sport, több 
formában. Részvételi díj: 700 Ft. 

Jelentkezés Nagy Péternél. 

Betegeink 

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

„Ti azonban választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet vagy-
tok, Isten tulajdonba vett népe, 
hogy hirdessétek nagy tetteit an-
nak, aki a sötétségből az ő csodála-
tos világosságára hívott el titeket.” 
(1Péter 2,9). 

Imádkozzunk kedves testvérein-
kért! Kérjük mennyei Atyánkat, 
hogy Ő legyen velük testi-lelki 
szenvedéseikben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Pethő László (teológusnap) 

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

FELHÍVÁS! 

Terveink szerint ez év őszén 
ismét árvaházi találkozót tar-
tunk imaházunkban, ameny-
nyiben a még élő, volt nö-
vendékek visszajelzik részvé-
teli szándékukat. 

Szeretnénk erre az alka-
lomra egy albumszerű anya-
got összeállítani a korabeli 
fotókból, ezért az a kéré-
sünk a Testvérekhez, hogy 
ha van valakinek a tulajdo-
nában bármilyen, az árvaház 
életével kapcsolatos fény-
kép, azt adja kölcsön egy 
rövid időre! A technika se-
gítségével rögzítenénk, na-
gyítanánk és sokszorosíta-
nánk, aztán az eredeti fotót 
vissza is adnánk a tulajdo-
nosának. 

Kérjük a képeket borí-
tékban, névvel és db-
számmal ellátva Zsigovics 
Gézáné tv-nél leadni.  

Ezúton is köszönjük a 
segítséget! 

Május 20-án, szombaton, 
10 óra 30-tól sportnapos Gye-
rekklub lesz a kamaraerdei 
tisztáson. Étkezésről gondos-
kodunk. Belépő: egy tál süte-
mény! Sok segítő kézre lesz 
szükségünk! 

Nagyné Zsuzsa és Zsigovicsné Éva 


