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Majd a nyár utánMajd a nyár utánMajd a nyár utánMajd a nyár után 
Száll a hinta, száll, 
nincs látóhatár, 
még senki sem kérdi, 
meddig tart a nyár? 

Fut a két kerék, 
ragyog fenn az ég, 
az Idő szalagján 
vonz a messzeség… 

Karodban az erő: 
húz az evező, 
de vad titok a mély, 
megremegtető: 

Kérdőjelet tükröz, 
néhány szót csupán: 
merre tart az életed 
majd a nyár után? 

Kapun belül leszel, 
ha leszáll az éj? 
Most halld meg a 
Hangot: 
„Én vagyok, ne félj!” 
 

Lukátsi Vilma    

 

 

„Buzgólkodjatok az Úrnak dolgában!” 
(1Kor 15,58) 

 
Az idei nyár végén is sokan így sóhajtanak fel: Milyen 
hamar elszállt! Sajnos vége! És valóban, a három nyári 
hónap napjai talán még gyorsabban peregtek le, mint 
más évszakbeli társaik! És a sajnálkozás is érthető. Ke-
vesebb munka, több szabadidő. Kevesebb feszesség, 
több lazaság. És mindez egy munkás, feszített év után 
jólesik az embernek.  

Persze nem ok nélkül bocsátotta el gyülekezetünk 
tagjait, családjait nyár elején azzal a tanáccsal az Úr, 
hogy a több szabadidő és lazább időbeosztás ne legyen 
melegágyává a lelki semmittevésnek és lazaságnak. 
Remélem, hogy mindannyian, egész nyáron figyeltünk 
erre. No meg arra is, hogy a feszes évi gyülekezeti 
programok és szolgálatok nyári lazulása ne jelentse 
egyszersmind az egyéni lelki élet ellanyhulását sem. 
Ellenkezőleg! Ilyenkor talán még szükségesebb és le-
hetségesebb a személyes lelki önvizsgálat, korrekció és 
feltöltődés. Ha ez megtörtént, akkor tiszta és szolgálat-
kész szívvel érkezhettünk haza a nyár végén, hogy fel-
töltekezve, megújult lélekkel és buzgósággal folytassuk 
gyülekezeti szolgálatainkat. 

Tudom, hogy munkahelyünkön vagy az iskolapad-
ban is hasonló elvárással szembesülünk ezekben a na-
pokban. Vagyis azzal, hogy kipihenten, tettre készen, 
hatékonyan, sőt jókedvvel vágjunk bele a munkába. 

Jó lenne azonban, ha ez a naponkénti, kifejezett el-
várás sem terelné el figyelmünket és vonná el erőinket 
az Úr azon igényétől, hogy buzgólkodjunk az Ő dolgá-
ban! Tudjuk, hogy Isten ez irányú elvárása korántsem 
korlátozódik a gyülekezeti szolgálatokra, de tagadha-
tatlanul ez a terület az egyik jeles színtere az Úr szolgá-
latának.  

Ugyanakkor a nyilvánosság előtt végzett tevékeny-
ség esetében többféle veszéllyel és sajátos kísértéssel is 
számolnunk kell. Ezért hadd álljon itt végezetül néhány 
segítő igei figyelmeztetés és bátorítás az előttünk álló 
idő gyülekezeti szolgálataira vonatkozón: 

– Alázatos és szolgáló lelkület jellemezzen ben-
nünket (1Pt 5,5). 

– A tőlünk telhető legtökéletesebb áldozatot he-
lyezzük az oltárra (Mal 1,8). 

– Emlékezzünk az apostoli értékrendre: „ha em-
bereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék 
Krisztus szolgája” (Gal 1,10). 

– „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” 
(1Kor 15,58). 

Kísérje Urunk áldása népének életét és szolgálatát 
ebben az új évadban is! 

Dr. Almási Tibor lelkipásztor
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 

E hónapban kerül sor gyülekezetünkben az árvaházi növendékek találkozójára. Egyik kedves testvérünk javaslatára, en-
nek kapcsán kerestük fel levélben özv. Takács Sándornét, volt árvaházi és gyülekezeti tagot, akit mindenki csak Takács 
néniként szólított, amíg ide járt a mi gyülekezetünkbe. Jelenleg a Kiskőrösi Baptista Szeretetházban él, onnan írta vála-
szait, hogy vele együtt emlékezzünk, és hogy megismerjük küzdelmekkel teli hívő életét, melyet alapvetően meghatározott 
az Árvaház. Mivel levélváltással tudtuk csak megoldani az interjút, ezért nem volt alkalmunk visszakérdezni egy-egy do-
logra, pedig némely válasz után szívesen megtettük volna... Ennek ellenére természetesen szeretettel ajánljuk testvéreink 
figyelmébe az alábbi „beszélgetést”. 
 

Élve a néhány évvel ezelőtt fel-
ajánlott megtiszteltetéssel, tegeződve 
kérdeztem Takács nénit: 

– Kedves Takács néni! Kérlek beszélj 
szüleidről, honnan indultál el a világ-
ba? 

Édesanyám hívő asszony volt, 
édesapám életét viszont a dohányzás és a poharazás jelle-
mezte. Így lettek napjaink egyre szegényebbekké. Anyám 
kiváltotta az ipart, és a Pesten bizományba vásárolt érté-
keket vidéken adta el némi haszonnal. 

– Mikor kerültél az árvaházba, meddig voltál ott gondo-
zott? 

Hat éves már elmúltam, félig kijártam az első elemit, 
amikor oda kerültem. Akkor még az árvaház a Torbágyi 
úton volt. Jeles bizonyítvánnyal végeztem az első osztályt, 
utána a többi három elemit már a Alsóhegy utcai árvaház-
ból jártam ki. A négy polgárit Budán, a Koronaőr utcai is-
kolában jártam ki. Hét évig neveltek az árvaházban, isten-
félelemmel. 

– Milyen volt az árvaházi élet, milyen emlékeid vannak 
abból az időből? 

Az első gondnok id. Udvarnoki András lelkipásztor 
volt. Szeretettel neveltek az Úr Jézus megismerésére. 
Reggel-este a Bibliából való olvasás, a tanítás nem maradt 
el soha. Felejthetetlen kedves emlékeim vannak, a jövő hí-
vő életemet biztosította az árvaházi nevelés. 

– A gyülekezetben milyen szolgálataid voltak? 

Énekkari szolgálat, sok-sok szavalat, bizonyságtétel. 
Az Árvácska leánykörrel utcai énekkari szolgálatokat vé-
geztünk. Festettünk fehér szalagra bibliai jelzőket, igei 
szavakkal. Pl.: „Kereszt nélkül nincs korona.” 

– Hogyan történt a megtérésed? Hol merítkeztél be? 

Még nem töltöttem be a 11. évemet, mikor 1923 au-
gusztus 23-án, Békésen a Körösben bemerítkezhettem. 
Hogyan kerültem Békésre? A vakáció alatt hívő testvérek 
vittek el gyermekeket magukhoz 2-3 hétre. Így kerültem 
én is Békésre. Igazi őszinte, gyermeki megtérésem volt. 
Beharka bácsi tanításai maradandók lettek. 

Nagylányként másodszor is volt egy döntésem az Úr 
Jézus mellett. Baranyay Mihály lelkipásztor testvér na-
gyon szép hangjával szólóban is énekelt karénekes éneke-
ket. Egy alkalommal „A megváltó értünk a halálba ment” 
című éneket énekelte, melynek a refrénje így szól: „Tied 
Ő? Tényleg Ő? Aki úgy szeret, tied Ő?”. Farkasszemet 

nézett velem ezeknél a szavaknál. És én tudtam, hogy Ő 
valóban a szívemben élő király, és én az Övé vagyok. 

– Hová kerültél az árvaházi évek után, tanultál szakmát? 

Még az árvaházból kijártam egy dúsgazdag nőhöz, aki 
teljesen vak volt, Felolvasásra való szolgálatra kért hívő 
életű leányt. Öt alkalmazottja volt, nagy vacsorákat rende-
zett. Ilyenkor illő öltözékben az asztali kínálásokhoz segí-
tettem be. Volt, hogy 25 tagú vendégseregnek kellett fi-
gyelemmel, ezüst tálcákról felszolgálni. 

Gyors- és gépírást tanultam, le is vizsgáztam belőle. 
Villamos kalauz is voltam. Ez a munkakör a férjem mun-
kahelyét mentette meg. Ő akkoriban egy egész évig kór-
házban volt. Abban az időben is nagy érték volt a munka-
hely. 

– Hogyan ismerkedtél meg férjeddel, Takács bácsival? 
Mesélj a házasságkötésetekről, közös életetek indulásáról! 

Volt egy vér szerinti testvérem, Szűcs Vilmos, aki 
négy évig egy Takács Sándor nevű fiúval együtt tanulta a 
cserépkályhás szakmát Kisújszálláson. Jó barátok lettek, 
és én így ismertem meg a jövendőbeli férjemet. 1933-ban 
kötöttünk házasságot, ott Kisújszálláson. Tanúink az ottani 
főjegyző és egy Bakó nevű orvos volt. Ő 24, én 21 éves 
voltam akkor. 

Férjem Kisújszálláson kapott munkát. Oda jártunk 
gyülekezetbe is, oda született első fiunk is, de csak néhány 
évig laktunk ott. Feljöttünk Pestre, sokáig albérletben él-
tünk, utoljára az Apród utcában. Innen költöztünk ki az ál-
lami segítséggel kapott X. kerületi Pongrác úti lakótelepre. 

Negyven évig voltunk tagjai a Nap utcai gyülekezet-
nek. Három fiú gyermekünk született az itt töltött idő alatt. 
Dr. Somogyi Imre lelkipásztor mutatta be őket, aki férjem 
bemerítő lelkipásztora is volt. 

– Hogyan vészeltétek át a II. világháborút? 

Már ott laktunk a Pongrác úton, a harmadik emeleten. 
Hat hétig tartott a bombázás. Mi középen, balról a néme-
tek, jobbról az oroszok. Csak egy fél kar nagyságú csonk 
maradt a lakásunkból. Mindenünk odaveszett. Egy rajztáb-
la lett az asztalunk, székek helyett régi rossz lábasokon, 
vagy tuskókon ültünk. Egy tányérból ettek a gyerekek elő-
ször, aztán mi. De mit? Kilőttek egy lovat, baltákkal, kéz-
zel 36 ember készített belőle ételt. Előtte már sörárpát et-
tünk a markunkból. Ruházatot, ágynemű félét, edényeket 
nem volt szabad az óvóhelyre vinni, nehogy elvegye a le-
vegőt. Volt az udvaron egy nagy méretű gyerekhomokozó. 
Abba dobálták bele a holttesteket. Volt aki számolta: 70-
80 test. Mondjam tovább? Én Istenem! Lábon és kézen lőtt 
testeket vittünk be az óvóhelyre. Mi öten tudtunk imád-
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kozni. Istenünk hallotta! Hogy mire haladtunk ezután, azt 
már te is láthattad Ádány testvérem, amikor nálunk jártál 
Budaörsön. 

– Az idén ünnepeljük az 56-os forradalom 50. évforduló-
ját. Tudom, hogy két fiad is azokban az időkben vesztette 
életét. Ha nem ébreszt benned túlságosan fájó emlékeket, 
kérlek, mondd el, hogyan éltétek meg ezeket az eseménye-
ket? 

Több mint hat hétig kerestük őket. A budaörsi Városházá-
ról jött egy ott dolgozó munkás, aki kijárt az Újközteme-
tőbe. 300 gazdátlan koporsó feküdt egy betonterületen. 
Mondta, hogy nézzük meg, nincsenek-e köztük a mieink. 
Ő már tudta, de félt elmondani. Férjem ment ki gyalog 
Budaörsről, mert nem volt villamos. Csak este jött vissza, 
kis papírcsomag a kezében. „Megtaláltad?”– kérdeztem. 
Nem tudott szólni! Én öt percig nem tudtam sírni sem. De 
utána egy évig nem múlt el úgy nap, hogy száraz maradt 
volna a szemem. Uram ! Istenem! Te tudod mennyire sze-
retünk. Téged imádunk! Miért? Miért? 

40-50 év után felelt az Úr nekem, hogy miért vette el 
őket. Most a 
föld alatt fek-
vő két fiam 
után kapok az 
államtól 
43.000 Ft-ot, 
az én nyugdí-
jam csak öz-
vegyi nyugdíj, 
39.000 Ft. Eb-
ből a két ösz-
szegből tartja 
fenn a gondo-
zásomat a sze-
retetház. 

A két fiút 
Zoltánt és Ti-
bort, hősi ha-
lottnak nyilvánították A 21-es parcellában fekszenek. 

– Másik két fiad közül csak Gézát ismerjük. Mondj valamit 
negyedik gyermekedről! 

Sándor jól ismeri a Bibliát, 18 éves koráig szorgalma-
san járt gyülekezetbe. Most 73 éves, Budaörsön lakik, a 
régi házunkban. Felesége és két lánya, és egy dédunokám 
itt voltak karácsonykor látogatni. Kérdeztem tőlük, hogy ő 
miért nem jött. Azt mondták, hogy mindig keresi a ma-
gányt. Én sokszor írok neki levelet, még ha nem is jön vá-
lasz. De az imádságnak hiszem, hogy van értelme. Majd 
lesz válasz is. Hiszem és bízok! Az Úrnál fontos a hit, és 
annak ikertestvére a bizalom! 

– Mikor és hogyan kerültetek vissza a budai gyülekezetbe? 

Még Budaörsről is sokáig a Nap utcába jártunk gyüle-
kezetbe, 40 évig voltunk ott tagok. Férjem is én is már 
idősek voltunk. A zord téli napok próbára tettek minket, 
hiszen 3 átszállással sokat utazva jutottunk el a gyüleke-
zetbe. Én javasoltam, hogy jöjjünk át az Alsóhegy utcába, 
nekem ez régi otthonom. Férjem először nem örült, hogy 

otthagyjuk a Nap utcát, de végül örömmel feltalálta itt 
magát, Szakács testvért már ismertük. 

– Volt olyan személy, aki meghatározó hatással volt éle-
tedre? 

Igen, volt. Hadd emeljem ki ezt a példamutató nevet: 
Ungár Aladár. Ő ki tudta mondani a nagy szenvedések 
után is: „Igen! Atyám!”. Van róla egy könyvem, Lukátsi 
Vilma írása. 

– Van-e kedves igéd, és miért az? 

Igen, van! János 19,30, amikor megváltó Urunk, Jézus 
Krisztus kimondja az utolsó szót: „ELVÉGEZTETETT! 
És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” Ez a kegyelem! A meg-
váltás! Örökélet biztosítása! Isten nem haragszik a bűnös 
emberre. Megbocsát, ha bűnünket megvalljuk, megbánjuk. 
A kifolyt szent vér örökre érvényes! Nem kell újabb hibát-
lan bárány vére. 

– Van-e kedves éneked? 

Férjem halála után a nehéz éjszakákon elővettem egy 
vonalas füzetet, és ebbe ABC sorrendben felírtam azokat 
az énekeket, amit biztosan tudok kívülről. Ez 600 ének! A 
mostani nehéz éjszakákon előveszem. Vajon tudom-e 
mindet? Igen! Bárki próbára tehet. Az első sor van leírva, 
és én folytatom. Mind kedves. Nekem a szöveg prédikál! 

– Sok minden történhetett Veled hosszú életed során. Kér-
lek említs meg olyat, amit kiemelkedőnek tartasz! 

Egyszer felvettem a 16.000 Ft nyugdíjamat. Recep-
tekkel mentem a patikába, olyan sok pénzt kértek, hogy 
zúgolódva mondtam magamban: „Ez már mégis rablás!”. 
Haragosan a hónom alá tettem kisméretű pénztárcámat 
(azaz mellé, amit nem vettem észre). Elveszett! A busz-
megálló előtt leültem a padra, kiraktam egyenként min-
dent. Nincs! Mellém ült egy fiatalasszony, kérdezi: „Néni! 
Keres valamit?”. Elmondtam neki mindent, ahogy volt. 
„Mennyi pénz volt benne?”– kérdezte. „16000 Ft, meg ap-
rópénz.”– mondom. Benyúlt a kebelébe, kivett egy tárcát. 
„Ez volt?” Igen!! Azonnal felszállt a buszra, és elment. 
Ezután minden nap térdemen leborulva, könnyek között 
köszöntem meg: „Uram, Istenem! Te mentettél meg egy 
egész hónapi nyomorúságtól! Csak eszköz volt ez az asz-
szony, aki engedelmes volt az indíttatásnak. Köszönöm! 
Köszönöm!” 

– Hogy érzed magad mostanában? 

Nem szabad panaszkodni. Tűrni, sokat. Várni. Míg az 
Úr azt mondja: Hallottam a kérésed. Elég! Neki van joga 
sorsunk felől dönteni. 

– Végül mit üzensz volt árvaházi társaidnak, akik eljönnek 
a találkozóra? 

Minden hívő testvéremnek és még nem hívő társaim-
nak üzenem: Becsüljétek meg a kegyelmi napokat. Ne mu-
lasszátok el az igehirdetési alkalmakat. Lehet, hogy jön 
majd olyan idő, amikor éhezni fogjátok ezeket. Jöhet ke-
resztényüldözés. Valaki azt mondta, a küszöbön áll! Vi-
gyázzunk, el ne veszítsük a kegyelmi napokat. Az áldást 
ne csak kérjük, de fogadjuk is el. Üdvözítő Urunk kínálja! 
Én külön kívánok mindenkinek áldást az életére! 

Ádány Mihály 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Az árvaházi találkozó előkészületeiről II. 
Amint arról korábban hírt adtunk, Árvaházi találkozó 
szervezésébe kezdtünk. Most, ahogy már konkretizá-
lódtak a tervek, hadd számoljunk be röviden a testvé-
reknek az eddigi előkészületekről! Tesszük ezt azzal a 
nem titkolt céllal, hogy jó értelemben vett reklámot csi-
náljunk ennek az alkalomnak, hogy mindenki legalább 
imádságban készüljön rá, de minél többen vegyenek is 
részt az alkalom valamely részén. 

Mi az amit eddig tettünk? 

Testvérek előkeresték azokat a fényképeket, ame-
lyek a gyülekezeti gyűjteményben vannak. Ennek nagy 
része annak a kiállításnak az anyaga, amit a gyülekezet 
fennállásának 50. évfordulójára néhai Bányai Jenő test-
vér irányításával rendeztek testvéreink. (Némelyek ta-
lán még emlékeznek rá…) A képek egy része megjelent 
abban az Emlékkönyvben is, amit gyülekezetünk fenn-
állásának 75. évfordulójára adtunk ki. (Ugye, megvan 
ez a könyv mindenkinek?). Ugyanakkor ennek a gyűj-
teménynek a teljesebbé tételére felhívást tettünk közzé 
két egyházunkban terjesztett újságban, a Békehírnök-
ben és a Jó Pásztor-ban, kérve mindenkit, hogy akinek 
van a birtokában valamilyen emlék, azt juttassa el hoz-
zánk. Ugyanezt kértük a volt növendékeket megszólító 
levelünkben is. Köszönet mindenkinek, aki rendelkezé-
sünkre bocsátotta féltve őrzött emlékeit! Minden képet 
számítógépre vittünk és viszünk, így mentve meg az 
utókor számára ezeket a pótolhatatlan kincseket. Saj-
nos, a képek egy része már keveset mond számunkra, 
hiszen nem tudjuk, kik vannak azokon, de akkor is úgy 
tekinthetünk minden képre, mint amely gyülekezetünk 
múltjának részét képezi! Néhány, talán eddig ismeret-
len képet közre is adunk jelen tudósításban. 

Ha összeáll ez a gyűjtemény, akkor szívesen készí-
tünk CD-másolatokat is, mindannak, aki kéri. 

Próbáltuk felkutatni a korabeli árvákat is, akik kö-
zül ma már egyre kevesebbek élnek, hiszen az árvaház 
megszűnésétől is eltelt több, mint 50 év. Postáztunk 85 
levelet, amiből 65-re reagáltak, 18 helyről nem jött 
visszajelzés. Ezekkel a volt árvákkal, vagy azok hozzá-
tartozóival Zsigovicsné Éva próbálta felvenni a kapcso-
latot. Ő volt az, akihez befutottak a válaszlevelek, va-
lamint a telefonon történt visszajelzések is, hiszen a 
már említett újsághirdetéseken kívül a Kossuth Rádió 
július 21-i adásában is elhangzott a felhívás: aki hallja, 
jelentkezzen, vagy jelezze, hogy ismer régi árvaházi 
növendéket. 

A rádióadás után rögtön telefonáltak ketten is, is-
meretlenek, még a nevük sem került elő a korábbi 
években. Ezúton is köszönjük a lehetőséget Nagy Imre 
testvérnek a riportokért. 

Előzetesen 25-en jelezték részvételi szándékukat, 
de majdnem mindenkit kísérni fog a családtagja, mert 
egyedül nem tud eljönni. vannak néhányan, akik ágy-
hoz kötöttek és nem tudnak eljönni, illetve vannak kb. 
10-en, akik biztosan élnek, de a címüket még nem tud-
juk. 

Felmerült az a gondolat is, hogy készíttessünk egy 
emléktáblát és helyezzük el az Árvaház helyének a kö-
zelébe, így téve még ünnepélyesebbé a találkozót, és 
maradandóvá az Árvaház emlékét. A gondolatot tett 
követte, és terveink szerint a találkozó keretében fel-
avatjuk az emléktáblát. Erre a mozzanatra várjuk test-
véreink jelenlétét is. Jó lehetőség ez hírt adni magunk-
ról, hiszen az ünnepségre meghívjuk a kerületi vezetők 
mellett a kerületi újság tudósítóját is. A szükséges en-
gedélyek beszerzése folyamatban van; tanuljuk ezt a 
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„műfajt”, hiszen nemcsak a tábla elhelyezésére kell en-
gedély, hanem be kell jelenteni az utcai gyülekezést is a 
rendőrségnek is, biztosítva a helyszíni megemlékezés 
zavartalanságát. Kérjük a testvéreket imádkozzanak 
azért, hogy gyakorlatlanságunk ellenére minden rend-
ben menjen! 

És, hogy miért tesszük mindezt? Leginkább azért, 
mert úgy vettük a vezetést, tennünk kell. Hiszen a volt 
árvák gyülekezetünk kebelén nőttek fel, tanulták a va-
sárnapi iskolás énekeket, aranymondásokat, rendszere-
sen részt vettek az istentiszteleti alkalmakon – mégis 
sokan közülük nem az Úr gyermekei. Hátha ez az alka-
lom lesz az utolsó némelyikük számára, hogy meghall-
ják Isten hívását! 

Tesszük azért is, mert az Árvaház elsősorban a mi 
gyülekezetünk öröksége. Tartozunk megbecsülni előde-
ink szolgálatát, őrizni ennek a szolgálatnak a kihunyó-
félben levő lángját. 

Tesszük, mert jó örömet szerezni. „Aki mást fel-
üdít, maga is üdül” – tanítja bölcs Salamon, és a sok fá-
radság és energia-ráfordítás mellett a szervezők ezt is 
átélhetik, amikor visszajelzést kapnak idős emberek 
öröméről. 

Végül: tesszük, hogy ezzel is hírt adjunk magunk-
ról a környezetünknek. Persze nem klasszikus, direkt 

módon való evangélizáció ez, de mégis, egy különleges 
lehetőség. Aki tehát imádkozik, tegye elsősorban ezért. 
Aki eljön, jöjjön olyan szívvel, hogy ez a mentő szere-
tet sugározzék belőle. 

 

Pintér Tibor testvér bocsátotta rendelkezésünkre a 
fenti levelezőlapot, melyben édesanyjának írt haza 

az árvaházból 

A találkozót szeptember 23-án, szombaton tartjuk. 
A tervezett program: 

− 10 órakor gyülekező az imaházban 

− 10 óra 30-kor emléktábla avatás a régi Árvaház 
helyén 

− 11 óra 15-től 12 óra 45-ig-ig a volt árvák talál-
kozója 

− 13 órakor közös ebéd 

Várjuk tehát a volt árvák mellett testvéreinket is – 
azokat különösen is, akik bár maguk nem voltak árvák, 
de a régi gyülekezet melletti lakásokban élve, vagy ép-
pen a gyülekezeti bibliakörben, együtt nőttek fel az ár-
vákkal és közülük sokan régi ismerőseik. 

Köszönjük mindazoknak, akik már előzetesen 
igent mondtak a felkérésre, amikor kértük, hogy vala-
mely aprónak tűnő, de a jó rendhez és a szervezettség-
hez nélkülözhetetlen feladatot vállaljanak el! Ha még 
lesz valaki felé ilyen felkérés, kérjük, ő is vállalja a rá-
bízni gondolt munkát! 

Ádány Mihály
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A Kiss család életében két fontos esemény is történt ezen a 
nyáron: július 29-én Kiss Ágnes és Tomory Miklós menyegző-
jén örülhettünk együtt kedves testvéreinkkel, augusztus 6-án 
pedig Egyed-Kiss Márk bemutatásán adott hálát a gyülekezet.  
 
 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Hét év utánHét év utánHét év utánHét év után    
 

A sebész, de különösen az 
onkológus, az orvos társadalomnak 
egy olyan fajtája, hogy ha egyszer 
valaki a kezébe kerül, azt nem ereszti 
el egykönnyen. Nekem is minden 
évben vissza kellett járnom hozzájuk 
kontrollra. Ilyenkor mindenféle 
kínzásoknak vetettek alá 
ellenőrzendő, hogy nem újult-e ki 

újból a rákos daganat. A procedúra után aztán örömmel ál-
lapították meg, hogy a rák nem jött vissza. Sem áttét nincs, 
sem új keletkezésű daganat. Persze, ennek én még jobban 
örültem, és nem sajnáltam, hogy azokon a tortúrákon 
évente egyszer át kell esnem. 

Az évek során feleségemmel mind jobban sikerült ki-
tanulmányoznunk, hogy milyen is az az életvitel, étkezési 
rendszer, aminek az alkalmazásával valamennyire meg le-
het közelíteni a normális életformát. Amikor az öt éves 
vizsgálatokat is negatív eredménnyel zártuk, majdnem 
hogy megünnepeltek. Az orvosok ugyanis úgy számolják, 
hogy ha valaki a műtét után az öt éves évfordulót is meg-
ülheti, annál volt sikeres az életmentő műtét. Boldog vol-
tam, hogy ezzel nagy tudású orvosomnak (aki hat és fél 
órás megfeszített munkával, később pedig még egy két és 
fél órás utólagos beavatkozással megmentette az életemet) 
én most szereztem egy „piros pontot”. 

Az öt év letelte előtt volt azonban egy esemény, ami 
nem szolgálta a testi megerősödésemet. Nórával éppen egy 
tíznapos konferencián vettünk részt Németországban, 
amikor az utolsó előtti napon olyan fájdalmak jelentkeztek 
nálam, amelyek túllépték az elviselhetőség határát. Az is-
tentiszteletre sem tudtam elmenni, csak a szobámban fet-
rengtem kínjaim között. Az Úr azonban tudott a dologról, 

és a Kiváló Szervező gondoskodott arról, hogy hozzájus-
sak az enyhüléshez. Tisztelet után valaki érdeklődött Nó-
rától a hogylétem felől. Ezt „véletlenül" meghallotta vala-
ki, aki tudott róla, hogy a jelen lévő mintegy ötszáz ember 
között van egy urológus szakorvos is, akit azonnal megke-
restek. Megvizsgált, és „véletlenül" volt éppen a kocsijá-
ban egy katéter is, amelynek az alkalmazásával fájdalmak 
nélkül haza tudtam utazni. Sőt! A tizenkét órás autóút egy 
részén képes voltam a vezetést is átvenni a feleségemtől. 
Itthon aztán elmentem a szakrendelésre. Rosszindulatú 
daganat, műtét. Egy jó hír a rosszban, hogy ennek a daga-
natnak semmi köze sincs az öt évvel ezelőtti műtéthez, te-
hát hála az Úrnak, nem áttétről van szó. De azóta is három 
havonként kell visszajárnom egy ún. „depó" alkalmazásá-
ra, és folyamatosan hormonkezelést kell kapnom. 

Következő tavasszal észrevettünk egy elég nagy kör-
körös foltot a lábamon. Mivel erdőszélen lakunk, felmerült 
a kullancscsípés gyanúja. A háziorvos megnyugtatott, 
hogy csak egy allergiáról van szó, ami bizonyos kenőcs 
alkalmazásával el fog múlni. Feleségem azonban nem 
nyugodott, és számítógépes lemezen bevitt néhány felvé-
telt a munkahelyére. Amikor ott az egyik doktornő meglát-
ta a képeket, „azonnal a Lyme-ambulanciára” megállapí-
tással engedte el az egeret. Igen ám, de oda csak háziorvo-
si beutalóval, hosszú várakozás után lehet bejutni. A dok-
tornő írt néhány sort, hogy – mivel egyik munkatársam 
férjéről van szó – kéri a sürgős megvizsgálásomat. Két nap 
múlva már ott voltam a Szt. László kórházban, és a vizsgá-
lat után a főorvos asszony jól rám pirított, hogy miért csak 
most jöttem, mert ez már egy három hónapos fertőzés. 
Előírt egy négy hetes Maripen kúrát napi három tablettá-
val, majd utána – biztos, ami biztos –, még hatvan tablet-
tával megtoldotta. Ez az erős antibiotikum kezelés meg-
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szüntette a Lyme szimptómákat, de egyben tökéletesen ki-
ölte a bélbaktériumokat is, vagyis felborult az emésztési 
rendszerem, ami még a mai napig sem állt helyre. Kul-
lancscsípés okozta agyhártyagyulladás ellen be vagyok 
oltva, de a Lyme-kór ellen nincs előzetes védekezés. A kú-
ra óta azonban észrevehetően, körülbelül egy negyedére 
lecsökkent a fizikai teljesítőképességem. Ha valami mun-
kát végzek a kertben, tíz-tizenöt perc után le kell pihen-
nem. Egy emelet lépcsőzés után meg kell állnom, pedig 
korábban néha passzióból gyalog mentem fel a hatodikra. 
És akkor itt van az az ige, hogy: „Azt pedig tudjuk, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." 
(Róma 8,28). 

Nem kellett sokat kutatnom, hogy belássam ennek az 
igének az igazságát. Világ életemben büszke voltam arra, 
hogy vékony termetem ellenére milyen keménykötésű, 
munkabíró, mokány ember vagyok. Élveztem, hogy ami-
kor a házunk építésénél, – hatvan év fölötti létemre– az 
erdélyi munkások csodálkozva állapították meg, hogy a 
Rudi bácsi milyen szaporán viszi fel a malteros vödröt a 
létrán. Amikor a huszonéves fiatalember megkért, hogy 
segítsem felemelni a cementzsákot, akkor kivettem a ke-
zéből és egyedül elintéztem a dolgot. Most pedig a tíz ki-
lós teher is gondot jelent. Milyen kegyelmes az Úr, hogy 
eddig tűrte a büszkeségemet, de mielőtt elvinne Magához, 
azért még lefaragja rólam a fölösleget. 

Az első műtétem utáni hat éves kontroll ismét negatív 
eredménnyel zárult, de amikor a hetedik évest végeztük, 
akkor a béltükrözésnél – magam is láttam a műszert a mo-
nitoron– a szerkezet talált egy három-négy centiméteres 
gombócot. Rögtön megszületett a döntés: „ezt ki fogjuk 
venni". A sebészorvosom megnyugtatott, hogy ez egy 
könnyebb műtét lesz a korábbihoz képest. Úgy is volt, 
mert mikor két hét múlva a műtőasztalon feküdtem, már 
három óra alatt végeztek velem. Nekik valóban könnyebb 
volt, nekem azonban ugyanolyan nehéz, szenvedésekkel 
teli, mint hét évvel ezelőtt. A szervezet már hét évvel öre-
gebb azóta, s közben még más egyéb megpróbáltatásokon 
is át kellett esnem. Az is számit, hogy minden egyes műtét 
után több idő és energia kell a szervezet regenerálódásá-
hoz. 

A kórházban nyolc napig nem ehettem egy falatot 
sem. Infúzióval tartottak életben. Állandóan az ágyhoz 
voltam kötve. A műtét után három nappal úgy tűnt, hogy 
megindult a széklet, és ettől kezdve már kaphattam pépes 
ételt. Aztán a széklet mégsem ment, és jött a puffadás, 
szörnyű görcsök és a hashajtó. Orvosom tájékoztatott, 
hogy ezt a módszert még megpróbáljuk, s ha nem jár 
eredménnyel, akkor ismét felnyitjuk, elrendezzük az ösz-
szegyűrődött beleket, és rendben lesz minden. (Hű de jó 
kilátások!) Amikor a hibás részt eltávolították, s a két sza-
bad bélvéget összevarrták, a többi, üres összelöttyedt belet 
visszagyömöszölték a hasüregbe. Azoknak most el kellene 
foglalniuk normális helyüket. Ha valamelyik meggyűrő-
dött, vagy esetleg megcsavarodott, – hiszen akkor még tel-
jesen üresek voltak – a béltartalom nem tud továbbmenni. 
Ez esetben újból fel kell nyitni és kiigazítani. Nagyon tu-
dok örülni, hogy ez egy egyszerű, könnyű műtét volt. (Ne-
kik!) Nekem semmivel sem tűnt könnyebbnek, mint a hét 
évvel ezelőtti. 

Az Úr azonban most is ugyanúgy mellettem volt; 
mint hét éve. Az első műtétnél már a műtőasztal előtt le-
vette rólam az Úr „a halálos rákbetegség terhét”, amikor a 
tolószékes nyomorék emberért úgy imádkoztam, hogy 
„áldd meg Uram ezt az embert, és köszönöm, hogy ne-
kem csak ennyi bajom van.” Ettől kezdve nekem csak fi-
zikai fájdalmaim voltak, de a rákbetegség nyomasztó lelki 
terhe megszűnt. Alázattal, és hálával tudtam fogadni a 
megpróbáltatásokat, mert felfogtam, hogy azok mindegyi-
kével farag rajtam valamit az Úr. (Nem is gondoltam vol-
na, hogy még mindig ilyen sok faragni való van rajtam!) 
Sokszor azt gondolom, hogy már annyi minden le van fa-
ragva rólam, hogy már alig maradt valami a régiből. Le-
het, hogy Istennek ez is a célja? 

A mostani kórházi tartózkodásom alatt abban a ke-
gyelemben részesültem, hogy sokat tudtam olvasni, és 
ezeken nyugodtan eltudtam gondolkodni, mivel nem sür-
getett az idő. Az olvasásnak az volt az elsődleges célja, 
hogy elterelje a figyelmemet a szenvedésekről, kiszolgál-
tatott helyzetemről. Máskor egy fél év alatt nem olvasok 
ennyit, mint ez alatt a tíz nap alatt. Nóra behozott olyan 
könyveket, amelyek már három éve várnak rám a polcon. 
Most Isten adott hozzá időt. Napról-napra jobban éreztem, 
hogy Isten kegyelme ez a különleges lehetőség. Mintha 
egy lelki szanatóriumban lennék. Tudott beszélgetni velem 
a Szent Szellem. Bele tudtam gondolni, hogy miért csak 
ott tartok a hívő életben ahol vagyok? Áttudtam érezni a 
„faragások" célját, és azt a kegyelmet, hogy Isten még 
mindig megadja a javítás lehetőségét, és nem vitt el „félig 
készen”. Egy életrajzi könyvben olvastam, hogy a nyolc-
vanas évei végén járó nagymama,– aki többféle halálos 
betegségben szenvedett –halála előtt egy nappal ezt mond-
ta az őt 24 órában ápoló unokahúgának: „Tudod, Annelize, 
Én nem a betegségben halok meg, hanem Isten akaratá-
ból!” Lehet, hogy ez a mondat valakinek értelmetlenség-
nek tűnik, de én sok erőt kaptam belőle. Volt itt műtét, 
görcsök, fájdalom, életveszély, én mégis akkor fogok 
meghalni, amikor azt Isten akarja. Isten akaratában lenni 
pedig jó dolog még akkor is, ha az a földi élet befejeződé-
sét jelenti. 

„Köszönöm, hogy hinni, remélni, 
én is ide jöhettem élni. 
S ha földi időm itt letelne, 
kaput nyitsz az időtlenbe.” 

Nagy világosságra utal Füle Lajosnak ez a versrészle-
te, és ugyancsak az a négysorosa is, amely az alkonyhoz 
közeledő, gyengülő, idősödő ember állapotáról szól: 

„Alkonyodik. Hosszabbodnak az esti árnyak. 
Hunyó fények alatt állok Uram, és egyre várlak. 
Engedj még néhány dalt végigénekelnem, 
S ha nem jössz, én megyek, mihelyt szólítasz engem.” 

Az élete vége felé közeledő hívő ember lecsendesedé-
sét pedig csodálatosan szemlélteti a következővel: 

„Esteledik. Több csendre vágyik, 
S fészkén megül a Lélek is. 
Valami belső fény világít 
Már nappal is, és éjjel is.” 
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Reinhard Bonnke – akinek az afrikai szolgálatai so-
rán, sok százezren nyertek üdvösséget– a „Szent Szellem-
mel és tűzzel" c. könyvében feltárja az evangélizációs 
munka sikerének titkát. A könyv egyik fejezetében azt tag-
lalja, hogy a sikeres evangélizációhoz mennyire nem elég, 
ha az evangélistát fűti a Szent Szellem tüze. Ez a tűz kell, 
hogy fűtse azokat a munkatársakat is, akik a segítő szolgá-
latot végzik, akik a meghívó szórólapokat osztogatják, 
akik az adminisztrációt, a könyvelést végzik, vagy éppen 
leverik a sátorcövekeket. Ezen kívül a Szent Szellem tüzé-
ben kell égni a háttér imádkozók táborának, meg azoknak 
is akik az anyagi támogatásban vesznek részt, nem beszél-
ve a megtérőket felvevő helyi gyülekezetekről. Nagy ér-
deklődéssel olvastam e sorokat, s reméltem, hogy a végén 
valahol rólam is szó lesz. A százhatvanezer megtérő kö-
zött arról az x-edik személyről, aki megtapasztalta a Szent 
Szellem jelenlétét, felemelt kézzel áldotta az Urat, az arcá-
ra kiült a megváltottak öröme, talán táncolt, ugrált is a bol-
dogságtól, aztán az evangélizáció után haza megy, és to-
vább kell élnie a hétköznapokat. Szeretem az Urat! Na-
gyon boldog vagyok a jelenlétében, de ezt a lángoló szere-
tetet hogy lehet fenntartani? Szuper jó, hogy üdvösséget 
nyertem! De Istennek mi haszna van abból, hogy nekem 
örök életet adott? Tudom, Ő maga a szeretet, és Ő akkor 
boldog, ha nekem jót tehet, hisz már eddig is a legnagyobb 
áldozatot – egyetlen gyermekét – adta áldozatul értem, pe-
dig én még semmi sem tettem Érte. Boldog vagyok, mert 
bennem él, és ezzel vége? Hunyó fények alatt állok, gyen-
gül a fizikai erőm, az én Napom már lefelé megy. Igaz 
ugyan, hogy Őt igyekeztem szolgálni megtérésem óta. 
Énekeltem az énekkarban, játszottam a zenekarban, szép 
verseket szavaltam az istentiszteleteken (nem is rosszul). 
Ezeket neveztük a gyülekezetben „A” szolgálatnak. Akkor 
gondolkodtam el ezen először, amikor egy ismerősömet 

elhívtam egyszer a gyülekezetbe, és az ifjúsági szolgálatok 
után azt mondta: „ugye nálatok ez olyan, önképzőkör- 
féle?” Van benne valami!  

Az talán valódi szolgálat volt, amikor elsős gimnazis-
ta koromban négy kilométert gyalogoltam a szitáló esőben 
a sáros úton, mert valaki szólt, hogy a szomszéd faluban 
magányosan él egy hívő nénike, és meg kellene látogatni. 
Nincs neki senki lelki társa. 

Ilyen gondolatok árnyékában beszélgettem szobatár-
sammal, a kétágyas szobában. Éppen arról, hogyan vette le 
rólam az Úr a rákbetegség nyomasztó lelki terhét, amikor 
azért a nyomorék emberért imádkoztam. Ekkor kopogtak 
az ajtón. Látogatóim érkeztek. Egy hívő házaspár, akikkel 
„ifjúházas" korunkban szoros imatársi kapcsolatban vol-
tunk. Örültem, hogy komoly hívőkkel oszthatom meg gon-
dolataimat, mint Istennek, a Szent Szellemmel betöltött 
egyik megtért gyermeke. Van-e valakinek valami haszna 
abból, hogy én Isten gyermeke vagyok? Három perc be-
szélgetés után a fiatalasszony félbeszakított. „Tudod, mi 
beteglátogatóba jöttünk, és arra számítottunk, hogy itt az 
ágyon, egy fájdalmaktól meggyötört, elesett, megfáradt 
embert fogunk látni, akinek majd valamilyen vigasztaló 
szavakat próbálunk mondani. Ezzel szemben azt látjuk, 
hogy rólad ragyog a békesség és az öröm. Talán most nem 
is vár tőled ennél nagyobb szolgálatot az Úr. Bejövünk be-
teget látogatni, hogy valakit erősítsünk, bátorítsunk, és 
mégis mi erősödünk.” 

Hogyan lehet annyi szenvedés, gyötrődés után örömtől 
ragyogó arccal beszélni az Úrról? Ezt nem lehet megját-
szani. Ez csak akkor megy, ha valóban bennem él a Szent 
Szellem tüze, az üdvösség öröme. 

Nagy Rezső 

 

Az Ő szava: Élet! 
 

Egyik este, amikor épp nem tudtam elaludni, és csak bosz-
szankodva forgolódtam az ágyamban, hirtelen az az ötle-
tem támadt, hogy felidézek minden olyan igeverset, amit 
fejből tudok. Ha már úgyis csak gondolkozni tudok a sötét 
szobában, akkor miért ne Istenről és az ő szavairól elmél-
kedjem; hátha ezeket mondogatva lefárasztom az agyam, 
és el tudok majd aludni. De nem így történt. 

Ahogy egyre több és több ige jutott az eszembe, egyre 
inkább élénkebb lettem. Hisz az Ő szava tele van élettel, 
reménységgel, erővel, hittel, buzdítással és csodálatos ígé-
retekkel: 

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét 
nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek ne-
véről az én Atyám előtt és angyalai előtt”. 

„Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem ha-
sonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz raj-
tunk”. 

„Erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, 
hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez 
a reménység lelkünknek erős és biztos horgonya”. 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet 
felülhalad, MEG FOGJA ŐRIZNI szíveteket és gondolata-
itokat a Krisztus Jézusban”. 

Ilyen és ehhez hasonló igéket átérezve és hittel elfo-
gadva, sőt hangosan is kimondva a lélek új erőt nyer a 
harcaihoz; fölkel, megtisztítja önmagát, felölti fegyverze-
tét és megy meghalni – önmagának. 

Most azt gondolhatod kedves testvérem, hogy lám, 
mennyire kiárad rám Isten kegyelme. Igen, aznap este va-
lóban ez történt, és én ezt akarom, erre vágyom máskor is. 
Minden nap ott akarok lenni, kegyelmében elrejtőzni. 
Akaratos vagyok, tudom, de még ez is kevés. Mert Isten 
kegyelme nem érdem, nem is akarat eredménye. 

„Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené.”  

Te hogy ismered Istent? Hogy ismered a Mindenha-
tót? Én könyörületesnek. 

Jenei Péter 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

 
2006. augusztus 12-én Szokolyán került sor 
Takách Dániel és Bódi Zsanett menyegzőjére 

Gulyás Erika és Christian Engel 
2006. július 29-én Sonnebergben (Németország) 

fogadott sírig tartó hűséget egymásnak 

 

Az atyafiak gyönyörűséges 

együttlakozásáról 

MABAVIT III., Debrecen, 2006. augusztus 4–6. 

A 133. zsoltár kijelentésének áldott megvalósulását élhet-
tük át (gyülekezetünkből mintegy tízen) az augusztus 4–6-ig 
tartó hétvégén, Debrecenben, ahol részt vettünk a Magyar 
Baptisták III. Világtalálkozóján. Az impozáns Főnix Sport-
csarnokban tizenöt országból 5330 részvevőt regisztráltak a 
három nap során, és további ezer 
vendég hallotta a Krisztusról szóló 
evangéliumot a péntek esti ko-
molyzenei hangversenyen a Köl-
csey Művelődési Központban, va-
lamint a szombat esti 
evangélizáción. Az előbbin Kul-
csár Tibor budafoki lelkipásztor, az 
utóbbin Mészáros Kálmán egyház-
elnök testvér hirdette Isten igéjét. 
Egyébként a konferencia igei mot-
tója a következő volt: „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet” (Jn 
14,6). 

Úgy vélem, jelesre vizsgáztak 
a szervezők, hiszen 5–6 ezer emberről gondoskodni (szállás, 
étkezés, higiénia, informálás), és a gazdag, feszes programot 
levezetni nem volt egyszerű feladat. A hazai és külföldi ma-
gyar baptisták szövetségeinek és missziói csoportjainak vége-
láthatatlan bemutatkozása során világossá vált, hogy milyen 
kedves sokszínűség jellemzi a magyar baptista hívők tevé-
kenységét itthon és világszerte. Bizony, nem egy szervezet te-
vékenységére itt csodálkozhattunk rá, hogy egyáltalán létezik, 
és micsoda eredménnyel! Például osztatlan elismerést aratott 
roma testvéreink gyermeki bizonyságtétele és lelkes éneklé-

se… A prezentációk között nagyon sokat énekeltünk, és sok 
szép ének-zenei szolgálatban gyönyörködhettünk. Énekkarok, 
fúvószenekarok és ifjúsági együttesek váltották egymást, és 
magasztalták ilyen módon is az Urat megváltó művéért. Töb-
bek között fellépett a Joy Gospel együttes, amelynek vezetője 
karmesterünk, Almási Kornél, és amelyet technikailag Gulyás 
Csaba segített.  

A csarnokot övező körfolyosón a missziói szervezetek és 
kiadók könyvek, újságok és információs anyagok gazdag vá-
lasztékával várták az érdeklődőket, akik persze a bóklászás 

közben minduntalan kedves testvé-
rekbe, barátokba és ismerősökbe bot-
lottak. A találkozások, beszélgetések 
egy ilyen konferenciához szervesen 
hozzátartoznak. 

Vasárnap délelőtt került sor a 
záróistentiszteletre, amelyen David 
Coffey, a Baptista Világszövetség el-
nöke adta át Isten üzenetét. Kedves 
színfoltot jelentett a résztvevő orszá-
gok zászlóinak bevonulása. Az isten-
tisztelet végén az egész konferencia 
megkoronázásaként rendhagyó úrva-
csorában részesült a mintegy ötezer 
főnyi gyülekezet. Az előre elkészített 

úrvacsorai egységcsomagokat kosarakban vitte ki az ötven lel-
kipásztor, presbiter és diakónus a csarnok minden szegletébe. 
Végül egymás kezét megfogva énekeltük el az „Áldott legyen 
a frigy, mely minket összeköt” kezdetű éneket. 

A három nap alatt átéltük, hogy mily jó és gyönyörűséges 
az atyafiak békességes együttlakozása. Hisz tudjuk: „csak oda 
küld áldást az Úr”! 

Kolozs Nagy János 
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Nyári táborozási élmények 

Beszámoló JánoshalmárólBeszámoló JánoshalmárólBeszámoló JánoshalmárólBeszámoló Jánoshalmáról    

Vasárnap este érkeztünk meg. A csoport előbb érkezett 
vonattal mint mi. Szeretettel fogadtak. Ez abban is meg-
látszott, hogy a többiek már vacsoráztak, már mentek is el 
a szobájukba, de mi ugyanúgy kaptunk vacsorát. Másnap 

9 órakor volt a reggeli, 10 órakor éneklésre lett összehívva 
a társaság. Éneklés után rögtön a bibliaköri foglalkozásra 
mentünk, ki-ki a maga csoportjában. Az óvodásoknál 
Márti tanított, a kisiskolásoknál először Kinga, majd Eri-
ka, nekünk nagycsoportosoknak pedig Kati néni. A fog-
lalkozás egy órán át tartott. Aztán déltől 1 óráig szabad-
foglalkozás volt, utána ebéd. Aztán újra szabad foglako-

zás, majd olyan 4 óra fele kaptunk uzsonnát. Este 6-tól Eti 
néni történetet mondott el egy sportolóról. Minden este 
más-más sportolóról tanulhattunk, hogy Isten mennyire 
megváltoztatta életüket, és hogy bizonyságot tettek a világ 
előtt ha csak lehetőségük volt rá. A történet elején vagy 
végén énekeltünk. Közvetlenül ezután vacsora követke-
zett. Utána jött a nagy focizás. Esténként mi nagyobbak és 
kisebbek egyaránt beszélgettünk még és játszottunk. Ked-
den délután sorverseny került terítékre. Szerdán mentünk 
lovagolni. Csütörtökön lementünk Kunfehértóra fürödni. 
A víz nagyon kellemes volt és ezért másnap megismétel-

tük ezt a programot. Szombaton ebéd után még maradt idő 
célba lövésre. Uzsonnához kongattak. A csoport a vasútál-
lomáshoz kocsival ment. Kivitte őket Erika, a lelkipász-
tor-gondnok, és a felesége. A gyerekek közül lent voltak: 
Egyed-Kiss Dániel és Márk, Zsigovics Virág és Beni, Uri 
Imike és Benike, Zákány Zoli, Tomi, Laci és Árpi, Ádány 
Anna, Sonkoly Anna, Boda Péter és Gábriel. Rajtunk kí-
vül volt még öt gyerek akik nem budaiak: Tibi, Tamás, 
Juli, Izabella és Gergő. Felnőttek közül: Erzsike néni, 
Irene, Erika, Márti, Eszter, Judit, Kati néni és Kinga. 

Gábriel 

 

Újra Tóalmáson 
Ebben az évben újra elmehettem az Élet Szava Táborba, 
Tóalmásra. Nagyon örültem, amikor a sok ismeretlen em-
ber között Dezsőre bukkantam. Ő volt tavaly a tanács-
adóm, aki egész héten velünk volt egy barakkban. 

Minden nap volt reggeli, szobatakarítás, Bibliaóra, 
csendes pihenő, foci (amit Dezső tartott), játék, ebéd, 
csendes pihenő, Bibliaóra, foci, játék, vacsora, esti össze-
jövetel. 

Egyszer elmentünk a pusztába, ahol volt ebéd (Hot-
dog), lovas bemutató, lehetett lovagolni (én nem próbál-
tam ki), mindenféle 
sportjáték és lovas ko-
csizás (ezt sajnos csak 
egyszer próbálhattam 
ki). 

Utolsó este bankett 
volt, amikor vacsora 
után több érdekes prog-
ram is volt. Például: az 
egyik angol tanár, aki 
amerikai volt, magyarul 
énekelt. Volt multimédia 
is, egy bácsi a tábor ide-
je alatt végig videózott, 
ezt vetítették le. 

Nagyon jól éreztem magam, mindenkinek el kell jön-
nie! 

Balázs 
 

A nyáron Tahiban voltam, a TINI héten. Jól éreztem ma-
gam. Délelőtt istentisztelet után énekeltünk, és a csoport-
tal beszélgettünk. Naponta más-más programot szerveztek 
délutánra. Volt amikor érdekes termé-
szetfilmet nézhettünk meg, vagy egy 
mentőautóba nézhettünk be. Megtanul-
tunk pulzust mérni, és mentőkutyákkal 
is játszhattunk. A szabadidő alatt ping-
pongozni, sportolni, kézműveskedni le-
hetett. Az utolsó napon elmentünk ki-
rándulni a szentendrei Skanzenba. Ez a nap nagyon jól 
telt. Sok új barátot szereztem, és nagyon jól éreztem ma-
gam. Jövőre menjünk együtt!! 

Virág 
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NOVELLA 
 
Nem szántuk könnyű, vidám olvasmánynak a következő novellát, amelynek első részlete az előző számban volt olvasha-
tó. Most a második részletet adjuk közre. Tolsztoj teológiailag sajnos nem írt „tökéletes” művet, ezt testvéreink is észre 
fogják venni. Amiért mégis úgy gondoljuk, hogy érdemes elolvasni, az a figyelemfelhívás. Igen, ilyen gonosz a világ kö-
rülöttünk, ilyen sok mindenen keresztül tudja a sátán támadni, behálózni az emberiséget. Így tanuljunk belőle: „de min-
dent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” (1Thesz 5,21). 
 

Lev Tolsztoj 
A pokol szétrombolása és visszaállítása 

(Eredeti címe: Legenda. Tolsztoj 1902 novemberében írta. Magyarul először 1965-ben jelent meg a Ma-
gyar Helikon Kiadónál) 

II. részlet 
 

 
– Mi az az egyház? – kérdezte szigorúan Belzebub, aki 
nem akarta elhinni, hogy szolgái okosabbak voltak nála. 

– Az eskü az, hogy amikor az emberek hazudnak, és érzik, 
hogy nem hisznek nekik, ők az Istenre hivatkozva mindig 
ezt mondják: „Bizonyisten, az az igaz, amit én mondok." 
Tulajdonképpen ez az egyház is, azzal a különbséggel, 
hogy azok az emberek, akik egyháznak minősítik magu-
kat, azt állítják, hogy ők csalhatatlanok. Így aztán bármi-
lyen ostobaságot mondanak is, többé nem tudnak vitat-
kozni. Létre pedig úgy jön az egyház, hogy az emberek el-
hitetik magukkal és másokkal a következőket: tanítómes-
terük, az Isten, azt akarta, hogy ne magyarázhassák azokat 
a törvényeket, amelyeket Ő az embereknek kinyilatkozta-
tott. Hogy ezt elérje, kiválasztott különleges személyeket, 
akik – akár saját maguk, akár azok akiknek e hatalmat ők 
átadják – helyesen tudják magyarázni az Ő tanítását. Úgy, 
hogy azok, akik egyháznak nevezik magukat, ezt tartják: 
őnekik nem azért van igazuk, mert igaz az, amit hirdetnek, 
hanem azért, mert ők a tanítványok tanítványai, tehát vég-
ső soron az Isten tanítványainak egyedül törvényes örökö-
sei. Bár megvolt ennek a fogásnak is az a kényelmetlen 
oldala, mint a csodáknak: az, hogy egyszerre sokan 
;állították magukról, hogy ők az egyedüli igaz egyház tag-
jai (és ez így is volt). Azért volt előnye is: mihelyt az em-
bereim kijelentették magukról, hogy ők az egyház, és taní-
tásukat erre az állításra alapozták, többé már nem szívhat-
ták vissza azt,amit kijelentettek, bármilyen ostobaságot ál-
lítottak is ők maguk és bármit mondtak is mások. 

– De miért magyarázták az egyházak a mi javunkra azt a 
tanítást? kérdezte Belzebub. 

– Azért tették – folytatta a körgalléros ördög –, mert ezek 
az emberek, miután az isteni törvény kizárólagos értelme-
zőinek nyilvánították magukat és ezt másokkal is elhitet-
ték, a többi ember sorsának legfőbb intézőivé váltak, ezzel 
korlátlan hatalmat nyertek fölöttük. Miután pedig megkap-
ták ezt a hatalmat, természetesen nagyravágyók lettek, ja-
varészt elvetemedtek, és ezzel az emberek felháborodását 
és gyűlöletét hívták ki maguk ellen. Az ellenségeikkel fo-
lyatott harcban pedig – mivel az erőszakon kívül más esz-
közük nem volt – üldözni kezdték, kivégeztették, elégették 
mindazokat, akik nem ismerték el hatalmukat. Így hát tu-
lajdon helyzetük kényszeríttette rá őket, hogy félremagya-

rázzák a tanítást, és ezzel igazolják helytelen életüket, meg 
azokat a kegyetlenségeket, amelyeket ellenségeikkel 
szemben alkalmaztak. Így is tettek. 

* 

– De hiszen az a tanítás olyan egyszerű és világos volt, 
hogy lehetetlen volt félremagyarázni! – mondta Belzebub, 
aki még mindig nem akarta elhinni, hogy a szolgái megtet-
ték azt, ami neki eszébe sem jutott. 

– „Amit akartok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, 
ti is cselekedjétek nekik.” – Hát hogyan lehet ezt félrema-
gyarázni'? 

– E célból az én tanácsomra különböző módszereket al-
kalmaztak – mondta a körgalléros ördög. 

– Az embereknek van egy meséjük: A jó varázsló, hogy 
megmentsen egy embert a gonosztól, kölesszemmé változ-
tatja, erre a gonosz varázsló kakassá változva már-már fel-
csippenti azt a szemet, de a jó varázsló egész mérő szemet 
szór arra a kis magra. Így aztán a gonosz varázsló nem 
tudja megenni azt a sok magot, és nem tudja megtalálni 
azt a szemet, amely neki kellene. Az én tanácsomra 
ugyanígy tettek ők is annak a tanításával, aki azt hirdette, 
hogy az egész törvénynek a lényege: amit akartok, hogy 
cselekedjenek nektek az emberek, ti is cselekedjétek ne-
kik. Ők negyvenkilenc könyvet minősítettek az isteni tör-
vény szent magyarázatává, és ezekben a könyvekben min-
den szót az Isten, a Szentlélek alkotásának tulajdonítottak. 
Az egyszerű, közérthető igazságra az állítólagos szent 
igazságoknak ilyen halmazát zúdították, úgyhogy lehetet-
lenné vált valamennyit elfogadni, vagy megtalálni köztük 
azt, amelyikre az embereknek szükségük van. Ez az egyik 
módszer. A másik módszer, amelyet több mint ezeréves 
sikerrel alkalmaznak, abból áll, hogy egyszerűen megölik, 
elégetik azokat, akik fel akarták tárni az igazságot. Mosta-
nában ez a módszer már kezd kikopni a használatból, de 
azért egészen nem vetik el, és ha nem is égetik el azokat, 
akik megpróbálják feltárni az igazságot, úgy megrágal-
mazzák ezeket, annyira megmérgezik az életüket, hogy 
csak nagyon kevesen merik leleplezni őket. Ez a másik 
módszer. A harmadik módszernek az a lényege, hogy miu-
tán egyháznak, következésképpen csalhatatlannak nyilvá-
nították magukat, nyíltan az ellenkezőjét tanítják annak. 
ami meg vagyon írva – ha éppen erre van szükségük – és 
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magukra a tanítványaikra bízzák, hogy úgy kecmeregjenek 
ki ezekből az ellentmondásokból, ahogy tudnak és ahogy 
akarnak. Így például meg vagyon írva: egy tanítótok van, a 
Krisztus, és senkit se nevezzetek atyátoknak a földön, mert 
csak egy atyátok van, fenn a mennyben, és ne nevezzetek 
senkit mestereteknek, mert csak egy mesteretek van, 
Krisztus – ők pedig ezt mondják: csakis mi vagyunk az 
emberek atyjai és mesterei. Vagy például megmondatott: 
ha imádkozni akarsz, imádkozz egyedül, titokban, és az Is-
ten meghallgat téged – ők pedig azt tanítják, hogy min-
denkinek együtt, énekszóval és zene közepette, templom-
ban kell imádkoznia. Vagy például meg vagyon írva: ne 
esküdjetek semmiképpen sem – ők pedig ezt tanítják: min-
denkinek meg kell esküdnie, hogy feltétlenül engedelmes-
kedik a hatóságoknak, bármit követelnek is azok a hatósá-
gok. Vagy például megmondatott: ne ölj – ők pedig azt ta-
nítják, hogy lehet és kell is ölni a háborúban vagy bírósági 
ítélet alapján. Vagy például megmondatott: az én tanítá-
som lélek és élet, táplálkozzatok vele úgy, mint a kenyér-
rel – ők pedig azt tanítják, hogy ha kis kenyérdarabokat 
borba teszünk és e darabok fölött elmondunk bizonyos 
szavakat, akkor a kenyér testté, a bor pedig vérré válik, és 
hogy ezt a kenyeret enni, ezt a bort inni nagyon hasznos a 
lelki üdvösség végett. Az emberek elhiszik ezt és szorgal-
masan eszik ezt a kotyvalékot, aztán pedig ha hozzánk ke-
rülnek, nagyon csodálkoznak rajta, hogy ez a kotyvalék 
nem segít rajtuk – fejezte be a körgalléros ördög, kifordí-
totta a szemét és fülig húzott szájjal elvigyorodott. 

– Ez nagyon jó – mondta elmosolyodva Belzebub. És va-
lamennyi ördög harsány hahotában tört ki. 

* 

– Valóban ugyanúgy vannak nálatok paráznák, rablók és 
gyilkosok mint régen? – kérdezte immár vidáman Belze-
bub. 

Az ördögök is felvidultak, és mind egyszerre kezdtek 
beszélni, hogy mindent elmondjanak Belzebubnak. 

– Nem ugyanúgy, mint régen, hanem még többen vannak, 
mint azelőtt – kiáltotta az egyik. 

– A paráznák el sem férnek a régi helyiségekben – sivítot-
ta a másik. 

– A mostani rablók gonoszabbak a régieknél – harsogta a 
harmadik. 

– Nem győzünk tüzelőt szerezni a gyilkosoknak – bömböl-
te a negyedik. 

– Ne beszéljetek mind egyszerre! Az feleljen, akit kérde-
zek! Lépjen elő az, aki a paráznasággal foglalkozik, és 
mondja el hogy csinálja ezt most annak tanítványaival, aki 
megtiltotta, hogy az emberek váltogassák feleségeiket, és 
azt mondta, a nőre nem szabad kéjsóváran tekinteni! Ki in-
tézi a paráznák dolgát? 

– Én – felelte Belzebubhoz fenekén közelebb csúszva egy 
asszonyos képű, petyhüdt arcú barna ördög, akinek nyála-
dzó szája szüntelenül úgy mozgott, mintha rágna valamit. 

Ez az ördög, miután kicsúszkált a többiek sorából, 
guggra ült, fejét oldalt billentette, bojtos farkát előredugta 
a lába között és azt csóválgatva éneklő hangon így kezdte: 

– Csináljuk mi ezt azon a régi módon is, amelyet még te, 
atyánk, urunk és parancsolónk alkalmaztál a paradicsom-
ban és amely kezünkbe adta az egész emberi nemet, és új, 
egyházi módszerrel is. Az új, egyházi módszerrel a követ-
kezőképpen csináljuk: elhitetjük az emberekkel: az igazi 
házasságnak nem az a lényege, hogy a férfi és a nő tényle-
gesen egyesül, hanem az, hogy fel kell venniük a legjobb 
ruhájukat, el kell menniük egy e célra épült nagy épületbe, 
ott a fejükre kell tenniük külön e célra készített sajátos 
sapkákat, és különböző énekek hangjai közepette három-
szor meg kell kerülniük egy kis asztalt. Azt sugalljuk az 
embereknek, hogy ez az igazi házasság. És az emberek, 
miután ezt elhitték, természetesen azt hiszik, hogy a férfi-
nak és a nőnek mindennemű, a feltételektől eltérő egyesü-
lése egyszerű, semmire sem kötelező kedvtelés vagy 
egészségügyi szükséglet kielégítése, így hát minden gátlás 
nélkül átadják magukat ennek a kedvtelésnek. 

Az asszonyos, petyhüdtarcú ördög a másik oldalára bil-
lentette fejét és szünetet tartott, mintha azt lesné, milyen 
hatást tesznek a szavai Belzebubra. Belzebub helyeslése 
jeléül bólintott, az asszonyosképű ördög pedig így folytat-
ta: 

– Ezzel a módszerrel, bár nem hanyagoljuk el a tiltott 
gyümölcs és a kíváncsiság régi módszerét sem, amelyet 
még a paradicsomban alkalmaztunk – láthatóan hízelegni 
akart Belzebubnak –,igen jó eredményeket érünk el. Az 
emberek, azt képzelve, hogy köthetnek tisztességes egyhá-
zi házasságot azután is, ha már sok nővel egyesültek, száz-
számra váltogatják a nőket, és eközben annyira megszok-
ják a bujaságot, hogy ugyanezt teszik az egyházi esküvő 
után is. Ha pedig valami okból nyűgnek érzik az ezzel az 
egyházi házassággal járó követelményeket, akkor úgy in-
tézik a dolgot. hogy másodszor is körüljárják a kisasztalt. 
az első körbejárást pedig érvénytelennek nyilvánítják. 

Az asszonyosképű ördög elhallgatott, farkának végével 
letörölte a nyálát, amellyel már tele volt a szája, a másik 
oldalra hajtotta fejét és szótlanul Belzebubra meredt. 

* 

– Egyszerű és jó – mondta Belzebub. – Helyeslem. Ki fog-
lalkozik a rablókkal? 

– Én – felelte előlépve egy termetes ördög, amelynek nagy 
görbe szarva, felfelé pödört bajusza és óriási, ferdén álló 
mancsa volt. Ez az ördög, miután előmászott mint az 
előbbiek, mindkét mancsával katonásan megpödörte baju-
szát és várta a kérdést. 

– Az, aki szétrombolta a poklot – mondta Belzebub – arra 
tanította az embereket, hogy úgy éljenek, mint az égi ma-
darak, azt parancsolta, hogy az embernek a köpenyét is 
oda kell adnia annak, aki az ingét kéri és el akarja venni, 
ezt mondta: aki üdvözülni akar, annak szét kell osztania a 
vagyonát. Hát hogy tudjátok rablásra csábítani azokat, 
akik ezt hallották? 

– Ugyanúgy tesszük ezt – mondta a nagybajuszú ördög, 
fejét fenségesen hátravetve – ahogyan a mi atyánk, urunk 
és parancsolónk tette ezt Saul királlyá választásakor. Pon-
tosan ugyanúgy, ahogy akkor atyánk sugalmazta, ezt su-
galljuk az embereknek: ahelyett hogy abbahagynák egy-
más kifosztását, előnyösebb nekik, ha egy emberre korlát-
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lan hatalmat ruháznak, és megengedik, hogy az fossza ki 
őket. A mi módszerünkben csak az az új, hogy rablási jo-
gának szentesítése végett templomba visszük azt az em-
bert, különleges süveget teszünk a fejére, egy magas ka-
rosszékbe ültetjük, egy pálcát meg egy gömböt adunk a 
kezébe, olajjal megkenjük, és Isten meg a Fiú nevében 
szentté és sérthetetlenné nyilvánítjuk ezt az olajjal meg-
kent személyt. Úgyhogy immár semmi se korlátozhatja azt 
a rablást, amelyet ez a szentté és sérthetetlenné nyilvání-
tott személy véghezvisz. Így aztán mind a szent és sérthe-
tetlen személyek, mind pedig segítőik és segítőiknek segí-
tői szakadatlanul nyugodtan és bátorságosan fosztogathat-
ják a népet. 

Rendszerint olyan rendszert teremtenek és olyan tör-
vényeket hoznak, amelyek lehetővé teszik, hogy a dolog-
talan kisebbség felkenés nélkül is mindig büntetlenül ki-
foszthassa a dolgozó többséget. Úgyhogy az utóbbi időben 
bizonyos államokban felkentek nélkül is ugyanúgy folyik 
a rablás, mint ott, ahol vannak felkentek. Amint látja a mi 
atyánk, urunk és parancsolónk, lényegében régi módszer 
az, amelyet mi alkalmazunk, csak az az új benne, hogy mi 
már általánosabbá, még burkoltabbá, térben és időben még 
kiterjedtebbé és még tartósabbá tettük ezt a módszert. 

Általánosabbá azzal tettük, hogy az emberek azelőtt a 
maguk akaratából engedelmeskedtek annak, akit megvá-
lasztottak, mi pedig úgy intéztük, hogy kívánságuktól tel-
jesen függetlenül engedelmeskednek bárkinek, aki éppen 
jön, nem pedig annak, akit megválasztanak. Burkoltabbá 
azzal tettük, hogy azok, akiket kifosztanak, a különadók, a 
közvetett adók bevezetése folytán most már nem látják a 
fosztogatókat. Térben kiterjedtebbé pedig azáltal vált ez a 
módszer, hogy az úgynevezett keresztény népek, mivel 
nem érik be egymás fosztogatásával, a legfurcsább ürü-

gyekkel, elsősorban a kereszténység terjesztésének leple 
alatt, fosztogatják mindazokat az idegen népeket is, akik-
től van mit rabolni. Időben a társadalmi és állami kölcsö-
nök bevezetése következtében vált a korábbinál kiterjed-
tebbé ez a módszer, most már nemcsak az élőket fosztják 
ki, hanem a jövendő nemzedéket is. Tartósabbá pedig az-
által tettük, hogy a fő rablók szent és sérthetetlen szemé-
lyeknek minősülnek, így aztán az emberek nem mernek 
szembeszegülni velük. Mihelyt megkenik a fő rablót egy 
kis olajjal, máris nyugodtan rabolhat attól, akitől akar, 
annyit, amennyit akar. 

Én például Oroszországban egyszer kísérletképpen a 
legalávalóbb, ostoba, műveletlen és feslett nőszemélyeket 
ültettem trónra egymás után, olyanokat, akiknek erre még 
az ő törvényeik szerint se lett volna semmi joguk. Az utol-
só pedig nemcsak feslett volt, hanem gonosztevő is, aki 
megölte a férjét és a törvényes trónörököst. És az embe-
rek, csupán azért, mert fel volt kenve, nem szaggatták ki 
az orra lyukát, nem korbácsolták meg, ahogy más férjgyil-
kosokkal tenni szokták, hanem harminc éven át rabszolga-
ként engedelmeskedtek neki, és eltűrték, hogy ő és szám-
talan szeretője elrabolja nemcsak a birtokukat, hanem a 
szabadságukat is. 

Úgy hogy a mai világban a nyílt rablások, vagyis az 
erszény, a ló, a ruha erőszakkal történő eltulajdonítása alig 
egy milliomod részét ha alkotja mindazoknak a törvényes 
rablásoknak, amelyeket rendszeresen véghezvisznek azok, 
akiknek erre lehetőségük van. Manapság a rablás büntet-
len, burkolt, és általában annyira meghonosodott a rablásra 
való készség az emberek között, hogy csaknem valameny-
nyi ember életének fő célja a rablás, amelyet csak a rablók 
egymás elleni harca mérsékel. 

(folytatjuk)
 
 

HÍRADÁS 
a Gyermekklub múltjáról és jelenéről 

A kerületi gyermekeknek rendezett következő alkalmat terve-
ink szerint 2006. szeptember 16-án tartjuk. A tavaly tartott 
sportnap sikerén felbuzdulva ismét hasonlót szerveznek test-
véreink a Szent Imre Gimnázium tornatermében ill. udvarán. 
Ennek apropóján adjuk közre az alábbi gondolatokat. 

A kerületünkben élő gyermekek számára 2000. decembe-
rében tartottuk az első evangélizációs alkalmat gyülekeze-
ti házunkban. Hisszük, hogy Isten különleges kegyelme 
folytán lehetünk ennek a munkának részesei. Az eltelt hat 
év alatt közel húsz alkalommal nyílt lehetőség az evangé-
lium továbbadására. 90–100 gyermek vesz részt szüleik-
kel, nagyszüleikkel együtt egy-egy Gyermekklub-
rendezvényen, amelyen személyes beszélgetést is folytat-
hattunk. Idén, az év hátralevő részében egy Sportnapot és 
egy karácsonyi alkalmat tervezünk megtartani.  

Úgy érezzük, hogy ezt a munkát kisebb csoportokban 
tovább lehet folytatni. Kérlek, segítsetek imádkozni, hogy 
Isten készítse el szíveket és hogy legyünk készen a szolgá-

latra. Nagy szükség van odaszánt segítőkre – gyakorlati 
dolgokban és lelki harcban egyaránt. 

Végül néhány szó arról, hogy engem hogyan erősített 
meg Isten e szolgálat fontosságáról. 

Mindannyiunk előtt ismert az augusztus 20-i budapes-
ti tragédia. Az egész héten erről szóltak a hírek, és erről 
beszélgettek az emberek. Vajon ki a felelős öt ember halá-
láért, a több tucat súlyos sebesült állapotáért, s az egymil-
liárd forintos kárért? Meg kell találni és büntetni a felelő-
söket! Ha idejében figyelmeztették volna az embereket, 
elkerülhető lett volna a katasztrófa… 

Egy igei jövőkép jut állandóan eszembe: Az elemek 
ropogva összeomlanak – Jön a nagy vihar! Én ezt már tu-
dom, és azt is, hogy hol van a biztos menedék. Éppen 
ezért felelős vagyok: figyelmeztetnem kell környezete-
met! Az egyetlen hely, ahová menekülni lehet: Jézus 
Krisztus! 

Nagyné Zsuzsa 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Újra itt a szeptember, és nemcsak az iskolába járás 
kezdődik ismét, hanem itt az imaházban is újra többet 
és többet tanulhattok az Igéről, Isten munkájáról, az Úr 
Jézusról a vasárnapi bibliakörön. 

Ez az oldal is értetek készül, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy ilyen formában is foglalkozzatok a 
Bibliával, Isten igéjével. Kívánjuk, hogy a rejtvények 
megoldásával telt idő, ne csak szórakoztató, hanem an-
nál inkább hasznos legyen számotokra  

 

Most pedig következzenek az új feladatok, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges egy kis szülői segédlettel oldjatok 
meg. 

Megfejtéseiteket szeptember 24-ig dobjátok be a 
szokásos piros dobozba. Mindenki, aki helyesen oldja 
meg a feladványokat, jutalomban részesül. Sőt! Aki 
egész évben szorgalmasan írta a megfejtéseket, az ka-
rácsonykor külön ajándékot is kap. 
 

 
Kedves ovisok! 

 

Szeptember van és 
nemcsak az óvo-
dába járás kezdő-
dik újra, hanem a 
vasárnapi biblia-
kör is. 

Ezen a képen egy 
olyan jelenetet lát-
hattok, ami bizto-
san ismerős nek-
tek. 

Színezzétek ki! 

Aki a nyáron vele 
történtekről is raj-
zol egy szép képet 
(külön papírra), az 
még egy kis külön 
jutalmat is kap! 

Ha már le tudjátok 
írni a neveteket, 
akkor ti, ha nem 
akkor anyuék írják 
rá a rajz(ok)ra. 
 
Utána dobjátok be 
a piros dobozba! 
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Kisiskolások (7-11 év) 
 

Érdekes feladatnak néztek elébe, ugyanis gyűjtőmunkára szeretnénk bíztatni titeket! Valószínűleg kell hozzá majd 
egy kicsit anyu vagy apu segítsége is, de amit tudtok, azt saját kútfőből oldjatok meg. A feladat tehát a következő: 
az Ó- és Újszövetségből egyaránt keressetek foglalkozásokat, amik személyekhez köthetők. Pl.:Dávid, aki pásztor 
volt, mielőtt király lett. A cél az, hogy minél több fajta foglalkozást gyűjtsetek össze, ezeket írjátok le egy külön 
papírra, ne felejtsétek melléírni, hogy ki is művelte azt, és persze a saját neveteket se. Utána irány a piros doboz! 
 
Nagy iskolások (11 év felett) 
 

Az alábbiakban egy betűrejtvényt láthattok, amelynek a megoldá-
sa egy város neve. Aki azt is leírja az igeversek mellé, hogy azok 
hol találhatók, az külön jutalmat kap! (A Biblia CD használata 
nem sportszerű!) A rejtvényt kivágva és a nevetekkel ellátva kell 
bedobni a piros dobozba. 
 

 

A sorok meghatározásai fentről lefelé halad-
va a következők: 
1. Ő mondta: „Mert én tudom, hogy az én 
megváltóm él. és utoljára megáll a por fö-
lött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben 
látom meg az Istent.” 
2. Ő mondta: „Áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” 
3. Ő mondta: „ Igen, Uram, te tudod, hogy 
szeretlek téged.” 
4. Ő mondta: „Figyelj csak ide, Jób! Állj 
meg, és gondold meg Isten csodáit!” 
5. Ő mondta: „Szólj, Uram, mert hallja a te 
szolgád!” 
6. Ő mondta: „Add nekem a szőlődet, hadd 
legyen az veteményeskertem, mert közel van 
a házamhoz!” 
7. Ő mondta. „Ki vagyok én, hogy a fáraó-
hoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyip-
tomból?” 
8. Ezek a tanítványok mondták: „Nem he-
vült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az 
úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a szeptemberben születetteket! 

Uri Benjámin (szept. 7.) 
Egyed-Kiss Dániel (szept. 9.) 
Sztasák Ábel (szept. 12.) 
Zákány Tamás (szept. 21.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Kádár Bence (szept. 25.) 

Akik még nem, tudják azoknak 
örömmel jelentjük, hogy július 
23-án megszületett Pethő 
Dalma! 

Sok áldást kívánunk az immár 
négy tagú család életére! 

FELHÍVÁS! 
 

Kedves Szülők! 
 

Szeretnénk egy új rovatot indítani a Gyermekoldalon be-
lül, melynek címe: Gyerekszáj lenne. 

Olyan humoros vagy megható történeteket várunk ebbe 
a rovatba, amelyeknek gyermekeitek a szereplői, és főleg a 
hithez, Istenhez, az imaházhoz, a Bibliakörhöz, ima meg-
hallgatáshoz kapcsolódnak. Lehet hosszabb vagy rövidebb, 
de a megnevezett témakörhöz igazodjon. 

Nagyszülők is írhatnak, sőt, ma már felnőtt „gyermekek” 
régi történeteit is szívesen fogadjuk. 

Eljuttatni egyrészt az adanyjudit@freemail.hu e-mail 
címre lehet, másrészt pedig, egy papírra leírva, a lépcső-
házban elhelyezett dobozba lehet bedobni. 

Ezzel is szeretnénk színesebbé tenni az újságot, és biz-
tos, hogy a gyerekek is épülnének ezekből a történetekből. 
 

Köszönettel: a Gyermekoldal szerkesztői 

Az oldalt szeretettel készítik: Ádány Judit és Tarsoly Mariann 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

Testvérek visszajelzése alapján fogalmazódott meg az a szándék, hogy vizsgáljuk felül tagnyilvántartásunk adatait, ne-
hogy kimaradjon valaki a születésnapi megemlékezésből, a közölt dátum is pontos legyen, illetve bővítve adataink kö-
rét, lehetőség legyen egyéb fontos események kerek évfordulóiról is megemlékezni (pl. házassági évforduló, bemerítési 
évforduló). Ezért kérjük, hogy ne lepődjön meg senki, ha a közeljövőben ilyen céllal fogjuk megkeresni. Előre is kö-
szönjük a segítséget! 

 

 

Szeretettel 
köszöntjük 

szeptemberben 
született 

testvéreinket! 

 

Kiss Ágnes (szept. 3.) 
Gulyás Jenőné (szept. 5.) 
özv. Bányai Jenőné (szept. 8.) 
dr. Ádány Sándor (szept. 13.) 
Bartha Gáborné (szept. 13.) 
dr. Novák Péter (szept. 13.) 
özv. Egyed Ferencné (szept. 15.) 
dr. Simon Lászlóné (szept. 19.) 
özv. Árvay Tiborné (szept. 21.) 
Nagy Péter (szept. 25.) 
özv. Kmety Ottóné (szept. 27.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.) 
ifj Ádány Mihály (szept. 29.) 
Sonkolyné Nagy Ágnes (szept. 30.) 

"Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim sza-
vát. Mert az ő fülét felém fordítja, ezért segítségül hí-
vom őt egész életemben." Zsolt. 116:1-2. 

Istennel járó embereknek van tapasztalatuk arról, hogy 
a mi Urunknak gondja van gyermekeire. Ő mindig kész 
a segítségre, akkor is, amikor nehézségek közé kerül-
tök, akkor is, amikor tanácsaira van szükségetek. 

Ne akkor kérjetek segítséget az Úrtól, amikor már 
minden lehetőséget kipróbáltatok, hanem először Neki 
szóljatok. 

Jó kimondani szavakkal is, hogy szeretitek az Urat, 
de leginkább istenfélelmetek és életmódotok fejezze ki, 
hogy Ő a legelső életetekben. 

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 
 
Különleges alkalmaink: 
− Szeptember 16., szombat, 16-18 

óra között: kerületi gyerekalka-
lom a Szent Imre Gimnázium-
ban 

− Szeptember 23-án, délelőtt 10 
órától: Árvaházi Találkozó 

 
Programajánló 

 
Rádió- és TV-műsor 

− Szeptember 8. péntek 13,30: 
Kossuth rádió 
Az Úr közel! 

− Szeptember 24. vasárnap 10,05: 
Kossuth rádió 
Baptista Istentiszteletet 

 

− Szeptember 11. hétfő 19 óra: 
PAX Tv 
Békesség Hírnöke 

Baptista Magazinműsor 
(ismétlés: másnap, de. 9 óra) 

Betegeink 

Bányai Jozefina 
Gál Dezső 
özv. Gál Sándorné 
Horpácsi Tivadar 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Ökrös Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Mind örülnek majd, akik hozzád 
menekülnek. Örökké ujjonganak, 
mert oltalmazod őket. Örvendeznek 
általad, akik szeretik nevedet. Mert 
te, Uram, megáldod az igazat, körül-
veszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.” 
(Zsolt 5:12-13). 
 
Imádkozzunk kedves testvéreinkért! 
Kérjük mennyei Atyánkat, hogy Ő 
legyen velük testi-lelki szenvedése-
ikben! 

Mivel a nyári időszakban sokan rö-
videbb-hosszabb ideig távol voltak, 
ezért szükségesnek tartjuk, hogy rö-
viden tájékoztassuk a testvéreket az 
alábbiakról: 

 Július közepén, Dr. Szakács Im-
re, ny. lp. testvér egészségi állapotá-
ban váratlan változás következett be, 
testvérünk néhány napos kórházi ke-
zelésre is szorult. Ez az esemény 
gyorsította fel annak a korábbi gon-
dolatnak a valóra váltását, hogy test-
vérünk a Kiskőrösi Szeretetházba 
költözzön be. A szükséges ügyinté-
zés első része Dr Almási Tibor lp. 
testvér közreműködésével néhány 
nap alatt lezajlott, így Szakács tv. 
most már több, mint egy hónapja a 
Szeretetház lakója. Voltak, akik az-
óta már meglátogatták őt, ill. a hoz-
zátartozókkal tartják a kapcsolatot. A 
hírek szerint Szakács tv. jól van, jól 
érzi magát. Köszönjük mindazok se-
gítségét, akik segítettek amikor kel-
lett, és eszközök voltak abban, hogy 
ez a néhány hetes nehéz időszak 
ilyen megnyugtató módon zárult le. 

 E helyről is kívánunk Szakács 
tv.-nek jó egészséget! 
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