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Adventi ház 
Ádventi házunk van, sokablakos. 
Minden este nyitunk egy ablakot. 
Benn melegen kis fehér gyertya lángol, 
és árad a fény minden ablakából. 
Kis ablakokkal versenyt fénylenek 
csodába bámuló gyermekszemek. 
 
Ablaktábláin biztató írás: 
eljő a mennyekből a Messiás. 
S a nevét nevezik Csodálatosnak. 
És fölemeli, akit megtaposnak. 
És a békesség Fejedelme lesz: 
szabadulást hoz, életet szerez. 
 
Telnek a percek, múlnak a napok, 
sorra kinyílnak mind az ablakok. 
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. 
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek. 
Mi áhítattal álljuk mind körül. 
A ház sugárzik, és a szív örül. 
 
Fehér falára festve sok gyerek.  
Mind Betlehem felé igyekszenek. 
Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon, 
kéz a kézbe', hogy kis kezük ne fázzon. 
Sietve mennek, mint a pásztorok. 
Piros orcájuk bízva mosolyog. 
 
De én egy másikat is ismerek. 
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. 
Van-e gondom sok sötét ablakára? 
Hiszen itt a karácsony nemsokára. 
Nyitom-e sorra mindenegy napon 
Krisztusra váró lélekablakom? 
 
Mert az a lelkem is: ádventi ház. 
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, 
olyan sötét lesz majd karácsony-estén, 
a fényt, vigaszt hiába is keresném. 
Ha majd minden szem, minden szív ragyog, 
akkor siratnám, hogy sötét vagyok. 
 
Sötét lelkemen sötét ablakok, 
táruljatok, örömre nyíljatok! 
Ne legyen egy se zord,  egy se zárva. 
Ragyogjon mind a Messiásra várva! 
Sötét ádventi ház, sokablakos! 
Minden este nyíljék egy ablakod! 

Túrmezei Erzsébet 

 

Az Úr közel! 
A magyar nép a keresztyén kultúrkör része, amit az bizonyít a legéke-
sebben, hogy vallásos népszokások alakultak ki és őrződtek meg a 
legnagyobb egyházi ünnepek, így advent kapcsán is. Sajnos, társa-
dalmunk szekularizáltsága oly nagy mérvű, hogy az elmúlt tizenhét 
év vallásszabadsága sem nyújtott elegendő időt és lehetőséget a mé-
lyebb, hithez kapcsolódó bibliai ismeretek megszerzéséhez. Sokan 
még a vallásos népszokásokat sem ismerik, de ami sokkal szomorúbb, 
az ünnepek, így advent igazi tartalmával sincsenek tisztában. Elszo-
morító az a keresztyének között is elterjedt felfogás, hogy advent 
csupán a karácsonyra való készülődés ideje. Még a hívők között is 
csekély azok száma, akik kellő komolysággal hiszik és várják Jézus 
Krisztus visszajövetelét. 

Advent tartalma azonban még ennél is gazdagabb. Bod Péter 
(1712–1769) erdélyi református lelkész és hittudós erről így ír: „Ad-
vent – így neveztetnek a mostani rendtartás szerént karácsony előtt 
való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától 
fogva, aholott kezdi most is a görög eklézsia a maga böjtit. De idővel 
a deák eklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen fundamentumon: 
mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon: 1. Midőn test-
ben megjelent. 2. Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. 
3. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. 4. Midőn eljő az utol-
só ítéletre.” 

Ha az elsőt hisszük, és a második megtörtént az életünkben, ak-
kor nem kell félnünk a harmadiktól és a negyediktől! Akkor, ha fel-
hangzik „Az Úr közel!” kiáltás, tiszta szívvel és örömmel felelhetjük: 
„Jövel, Uram, Jézus!”  

Kolozs Nagy János 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Avatott elöljáróink sorában Zákány Gábor testvér a legfiatalabb. Az alábbi írásból Őt és feleségét, Etelkát ismerhetjük 
meg jobban, azáltal, ahogyan Istenben elrejtett életük eseményeiről beszélnek. Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt az in-
terjút is. 
 
– Kérlek, beszéljetek arról, hogy milyen családba születte-
tek, kik (voltak) szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol teltek 
gyermekéveitek? 
Gábor: Anyai és apai nagyszüleim is baptista hívők 
voltak, Zagyvarékason és Tiszavárkonyon éltek. A 
várkonyi nagyszülők fiatal korukban katolikusból lettek 
hívők, Hertel bácsi és a törökszentmiklósi fúvósok 
missziója nyomán a harmincas évek végén. Így lettek a 
falu baptista gyülekezetének alapító tagjai. A második 
világháborúig folyamatos volt a misszió és gyarapodás, 
de a többször is egymásra csapást mérő német – orosz 
csapatok viaskodásának nemcsak a katonák és sok la-
kos, de a bombatalálatot kapott kis baptista imaház is 
áldozatul esett. A pásztor nélkül maradt gyülekezet tag-
jai elmenekültek, elköltöztek. A nagyszüleim nem 
hagyták el szülőfalujukat, egész életüket abban élték le. 

Szüleim, Zákány Gábor és Demecs Etelka, a török-
szentmiklósi gyülekezetben ismerkedtek meg, és a ka-
landos, regénybe illő egymásra találást követően, a Nap 
utcai gyülekezetben kötötték össze életüket. Közös éle-
tüket a Baranya megyei Egyházaskozáron kezdték, 
ahová édesapámat a tanárképző után tanárként helyez-
ték ki. Ebben a soknemzetiségű kis bányászfaluban szü-
lettem meg én, 1956. december 29-én, második gyerek-
ként és az alsó osztályokat is itt végeztem el. Innen köl-
töztünk vissza Tiszavárkonyra, itt töltöttük gyermek-
éveinket Etelka nővéremmel és Zoltán öcsémmel. 
Eta: 1957. június 24-én születtem Monoron. Hívő csa-
ládban nőttünk fel bátyámmal, Sándorral és öcsémmel, 
Gyulával. Nagyszüleink is mindkét ágon hívők voltak. 
Anyai nagyapámat, Batta Gyulát sokan ismerték misz-
sziós tevékenységéről. Ácsmester volt és munkájából 
kifolyólag sok helyen dolgozott, és amerre járt megszó-
lította az embereket, bizonyságot tett nekik még idős 
korában is. Már nálunk laktak, amikor egy alkalommal 
a kocsmába is bement, hogy ott is beszéljen Istenről az 
embereknek. Hamarosan meg is jelent a környék újság-
jában egy cikk róla ''A próféta'' címmel, kissé gúnyos 
megjegyzéssel a végén. 

Édesapám, Szabó Sándor a háború végén hadifog-
ságba került 4 évre. Mikor hazatért, akkor házasodtak 
össze édesanyámmal, Batta Etelkával. Édesapám raktá-
rosként dolgozott és együtt kertészkedtek édesanyám-
mal. Szüleink istenfélelemre és becsületes munkára ne-
veltek minket. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

Gábor: Tiszavárkony a törökszentmiklósi körzethez tar-
tozott és egy hónapban csak egyszer (keddi napokon) 
tudott kijönni hozzánk lelkipásztorunk, Rácz Pista bá-

csi. Ezért a reformátusok alkalmaira is eljártunk és ők is 
a mi alkalmainkra. Elsősorban családi körben tapasztal-
hattuk meg szüleink küzdelmes hívő életének erényeit, 
s vált számunkra is vonzóvá Isten közelsége. 
Eta: A monori gyülekezetbe jártunk felnőtt koromig, 
ahol Nagy Zsigmond testvér volt a lelkipásztor. Kicsi 
koromtól kezdve szerettem imaházba járni, és örömmel 
vettem részt a bibliaköri tanításokon, majd az ifjúsági 
alkalmakon és az énekkari szolgálatban. Felejthetetlen 
élmény még most is számomra, hogy a szomszédos 
gyülekezetekkel közös alkalmaink voltak. Például hála-
adónap alkalmával az irsai és pilisi testvérek jöttek hoz-
zánk, azután mi, monoriak mentünk Irsára és Pilisre. A 
három gyülekezet így évente három hálaadó napot ün-
nepelt együtt, összevont énekkarral. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozáshoz? Hol és ki által történt a be-
merítésetek? 
Gábor: Az én megtérésem személyes példamutatás és 
hiteles bizonyságtétel nyomán kezdődött el. Gyermek-
ként is az élet fő kérdéseire adott átgondolt válaszok 
foglalkoztattak. Láttam szüleim és pásztorunk áldozatos 
példamutató életét, és a mi beszélgetéseink nem gyerek 
és felnőtt beszélgetése, hanem felnőttek tapasztalatok-
kal megélt komoly beszélgetései voltak. Később a fa-
lunkba ''hívő'' református lelkész, Fekete Péter tisztele-
tes érkezett, aki nem sajnálta az időt, hogy a benne élő 
hitről, a Biblia valóságáról és mélységéről tegyen bi-
zonyságot. Én is örömteli, áldott órákat töltöttem vele. 
Felismerve bűneimet és Isten megváltó kegyelmét, dön-
töttem, és ennek tanúságaként, 13 évesen Pécsett 
merítkeztem be Etelka nővéremmel együtt, id. dr. Mé-
száros Kálmán lelkipásztor által. 
Eta: A 70-es évek vége felé jöttünk Budára. Itt a gyüle-
kezetben akkor nagy létszámú és lelkes ifjúsági csoport 
működött. Részt vettem az ifjúsági alkalmakon, ima-
csoportban és sok kiránduláson. Már a Monoron töltött 
fiatal éveimben is szerettem és féltem Istent, de a dön-
tést még nem tudtam meghozni, halogattam. A budai if-
júság élő hite és a prédikációk által mélyen megérintett 
Isten szeretete. Tudtam, hogy a kis bűnök is ugyanúgy a 
kárhozatba visznek, mint a nagyok. Egyre jobban érez-
tem, hogy nekem is szükségem van bűnbocsánatra, az 
Úr megváltó kegyelmére. Egy nyári evangélizációs al-
kalmon hoztam meg a döntést, hogy az Ő gyermeke 
akarok lenni, és letettem az Úr kezébe az életemet. 1978 
márciusában Laczkovszki János testvér merített be en-
gem és a bátyámat is itt, a budai gyülekezetben. 
– Milyen szolgálat(ok)ba kapcsolódtatok be, miután a gyü-
lekezet tagjai lettetek, ezek hogyan változtak az évek so-
rán? 
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Gábor: 1981. januárban, a budai gyülekezetben kötöt-
tünk házasságot. Az énekkarnak mindketten tagjai va-
gyunk. A gyülekezet elöljáróságától 1993-ban kapott 
megtisztelő felkérés elfogadását követően kapcsolód-
tam be az elöljárósági munkába és lettem Nagy János 
testvérrel együtt avatott diakónus 1995-ben. Új felada-
tom a pénztár kezelése lett, amit Polányi testvértől vet-
tem át és a mai napig is végzem ezt a szolgálatot. Eta, 
más testvérekkel együtt segít ezeknek a feladatoknak az 
ellátásában, és a gyülekezeti vendéglátásban is részt 
vesz. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát tanul-
tatok? Hol dolgoztatok a világi munkahelyeiteken ? 
Gábor: Az általános iskola után Szolnokon a Vegyipari 
Szakközépiskolát, majd pedig Szarvason az Öntözéses 
Meliorációs Főiskolát végeztem el. Első munkahelyem 
Kiskőrösön az Állami Gazdaságban volt és innen vo-
nultam be katoná-
nak. A házasságkö-
tést követően a 
Mezőgépfejlesztő 
Intézetnél, a Buda-
pesti Vízügyi Igaz-
gatóságnál, a Kör-
nyezetgazdálkodási 
Intézetnél, a Ma-
gyar Aszfalt Kft.-
nél, a Geoprotect 
és a Geohidroterv 
Kft.-nél dolgoztam. 
Mérnöki, műszaki 
ügyintézői, műsza-
ki vezetői állásokat 
töltöttem be ez év 
augusztusáig. 
Eta: Iskolás éveim 
Monoron teltek. Az 
általános iskola után gyors- és gépíró iskolát végeztem, 
majd 16 évesen dolgozni kezdtem a monori Mezőgép 
Vállalatnál. Munka mellett jártam gimnáziumba és 
érettségiztem le. Már tizenévesen megtapasztalhattam, 
hogy az akkori politika munkahelyi képviselői hogyan 
viszonyulnak Istenhez és a hívőkhöz. Többször is be-
hívtak ún. ''beszélgetésre''. Akkor még nem voltam be-
merítve, de baptistának tartottam magam. Későbbi 
munkahelyeim már Budapesten voltak és Monorról jár-
tam be dolgozni. Gyors- és gépíró, pénzügyi előadó és 
pénztáros munkakörökben dolgoztam. Férjhez mentem, 
majd sorban születtek a gyermekeink. Később, amikor a 
fiúk már nem voltak olyan kicsik, takarítói állást vállal-
tam. Jelenleg otthon vagyok. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan vezetett 
Isten titeket a párválasztásban? 
Gábor: Főiskolás koromban rokonlátogatóban voltam, 
amikor Gulyás Józsefné, Saci néniéknél közös ebéden 
vettünk részt, ott találkoztam először Etával. Később a 
gyülekezet ifjúságának hollókői kirándulásán már ke-

restem Eta társaságát, de akkor még elég tartózkodó 
volt velem szemben. Akkor ősszel bevonultam katoná-
nak és szilveszterkor jöhettem újra fel Budára, az ima-
házba. Ekkor éreztük meg mindketten, hogy sokat je-
lentünk egymásnak. Ezek után már az Úr akaratát ke-
restük, hogy mi a szándéka, terve velünk, hogy egy-
másnak rendelt-e minket. Rövid időn belül bebizonyo-
sodott, hogy az Úr akarata ez a kapcsolat. 1980 tava-
szán eljegyeztük egymást és 1981 januárjában kötöt-
tünk házasságot. 
– Hogyan indult közös életetek, ez hogy változott az évek 
folyamán? 
Gábor: Házasságkötésünk után Kiskőrösről Budára 
hoztam gyülekezeti tagságomat. Az első évben Bözsike 
néni (nagynéném) adott helyet számunkra. Gábor fiunk 
születése előtt Monorra költöztünk Eta szüleihez. A ké-
sőbbi években építkeztünk Budaörsön, közben megszü-

letett Csaba és Zsolt 
fiunk is. Ezek anya-
gilag és lelkileg is 
nagyon nehéz, pró-
bákkal teli évek vol-
tak, de az Úr átsegí-
tett a nehézségeken. 
– Ahogy már említet-
tétek, Isten három 
gyermekkel áldott 
meg titeket. Hogyan 
alakult életük mosta-
náig? 
Gábor - Eta: Gábor 
fiunk 1982-ben szü-
letett. Az általános 
iskola után gimnázi-
umba járt, majd a 
jogi egyetemen foly-
tatta tanulmányait 

mostanáig. Csaba 1983-ban született, az általános iskola 
után szakközépiskolát végzett, majd munkába állt. 
Mindketten fiatalon merítkeztek be és lettek gyülekeze-
tünk tagjai. Zsolt 1984-ben született, az általános után 
gimnáziumot végzett és jelenleg munka mellett főisko-
lán tanul villamosmérnöknek. 2007 augusztusában je-
gyezte el Stef Krisztinát, az Aradi Baptista Gyülekezet-
ből. Most készülődnek a menyegzőre. 
– Gábor, mit jelent számodra az, hogy elöljáró vagy? 
Gábor: A felkérést is nagyon nagy megtiszteltetésnek 
éreztem és azóta is többször úgy érzem, hogy alkalmat-
lan vagyok az 1Tim 3 szerint erre a szolgálatra. Szük-
ségem is van Isten kegyelmére és lelki testvéreim imái-
ra, hogy az Ige szerinti engedelmességben és Isten ve-
zetése és bölcsessége szerint éljek és végezzem szolgá-
latomat. Jó tudnom, hogy nem csak édesanyám és 
nagynéném, de gyülekezetünkből többen rendszeresen 
imádkoznak értem. Ez sok erőt ad a nehéz időkben is! 
Jó példák vannak előttem: szüleim, nemrég elköltözött 
édesapám, Rácz Pista bácsi, Fekete Péter tiszteletes, a 
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kondorosi baptista gyülekezet volt idős gondnoka, aki-
nek már a neve sem jut eszembe, de az, hogy hogyan 
kell Istent tisztelni és szolgálni és ezt milyen lelkülettel, 
az általuk elevenen él bennem. Az elöljárói munkában 
is vannak könnyebb és nehezebb időszakok, és a pró-
bákban mutatkozik meg, hogy olyanok vagyunk-e, aki-
ről neveztetünk. Alázat és engedelmesség mellett részt 
venni a vezetésben, hogy segítsük pásztorunk és gyüle-
kezetvezetőink munkáját, támogatás mellett is ellen-
őrizzük őket az engedelmességben. Az elöljárók sem 
tévedhetetlenek, gondolom, hogy ezt nemcsak az elöljá-
rók, de a gyülekezeti tagok is tudják. Amikor hallom az 
elöljáró testvéreim imádságát a gyülekezetért és tagjai-
ért, akkor érzem, hogy engedelmesek vagyunk. Gyak-
ran meghallgatja imáinkat Istenünk, meglepődünk, ha 
nem egészen úgy válaszol, ahogy mi elgondoltuk és 
hányszor megszégyenít kicsinyhitűségünk miatt. Leg-
utóbb például a hálaadónapi áldozatvállalásunkat vizs-
gálta Istenünk és én csodálkozva láthattam, hogy az ol-
tárra tett hálaáldozat mennyire illeszkedik a szükségle-
teinkhez. 
– Kérlek, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten ti-
teket eddigi hívő életetekben? 
Gábor - Eta: Nagy próbaként éltük meg, ahogy már 
előbb említettük a házépítésünk időszakát. Sok évig, 
kevés pénzzel a kezünkben építkeztünk. Közös életünk 
során többször átéltünk olyan helyzeteket, amikor csa-
pás után csapás ért bennünket, együtt számoltuk, hogy 
vajon nekünk is összejött a hét csapás? A nehéz helyze-
tekben, kilátástalanságban jó ha van társunk és van kap-
csolatunk a Mindenhatóval. Sokszor elcsüggedtünk és 
elkeseredtünk, de általában nem egyszerre kerültünk 
ebbe a lelkiállapotba, így tudtuk egymást bátorítani és 
támogatni. A próbákban is jó szem előtt tartani, hogy 
semmi sem történhet Isten tudta és engedélye nélkül, és 
a próbáknak vannak más aspektusai is, amelyek fonto-
sak vagy fontosabbak, amelyeket meg kell látni, fel kell 
ismerni. Isten a próbában is, amelyet megengedett, ve-
lünk van, és a mi üdvösségünkön munkálkodik. Az üd-
vösség elérése a fő célunk Jézus Krisztus kegyelme ál-
tal, és minden más egyéb cél csak ezt követheti. 

Sokszor voltunk célpontjai a gonosz erők támadá-
sának. Különösen akkor, amikor egyik alkalommal az 
Úr küldött szolgálatba, ami nagyon nem tetszett a sá-
tánnak, meg akarta akadályozni, kimondottan az éle-
tünkre törve. Útközben az autónkkal majdnem belezu-
hantunk egy mély betonárokba. Az Úr őrzött meg ebben 
a veszélyhelyzetben is. A házasságunkat is támadta a 
sátán, szét akarta rombolni, de Isten mentő szeretete ál-
tal a próbákban is megállt az. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Gábor - Eta: Ha már választani kell, a Nagy Istenem… 
kezdetű ének, mert Isten nagyságát dicsőíti szívünk ér-
zésével összhangban. 

Kedves igéink: „Mert kegyelemből tartattatok meg, 
hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” 

(Ef 2,8) , „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! 
Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.”(Zsolt 34,9) 
– Tudjuk, hogy most nehéz élethelyzetben vagytok. Egy-
részt Gábor munkahelyének bizonytalansága miatt, más-
részt Eta édesanyjának betegsége, állapota miatt is. Ho-
gyan segít Isten nektek ezekben az időkben, hogyan élitek 
meg az Ő vezetését, vigasztalását, erőt adó kegyelmét 
ilyenkor? 
Gábor: Állást veszítettem, mégpedig azt, amelyet már 
(jól) ismertem, megszoktam. Elveszítettem munkatár-
sakat, jókat és jobbakat, akik még ma is nagyon hiá-
nyoznak, de a másik oldalon vesztettem a veszélyekből 
és kockázatokból is, nem is keveset. A jó Atya felkészí-
tett erre a szószékről elhangzott igehirdetések által, me-
lyek előre jelezték a próbák jövetelét. Ahogy tudtam, 
felkészültem ezekre. Voltak, akiktől imatámogatást kér-
tem és kaptam, és megtapasztalásaimat igyekeztem 
azonnal vissza is jelezni nekik. Istennél nincs meg nem 
hallgatott imádság! Eta hibáim ellenére a próbákban 
mellettem áll, sokszor érezzük is mindketten egymásra-
utaltságunkat. Szavak nélkül is sokszor kitalálja gondo-
lataimat, szinte egyszerre vesszük észre azokat a jele-
ket, üzeneteket, amelyek jelzik Isten vezetését. Ezt per-
sze könnyűnek és egyszerűnek tűnik így egy mondat-
ban, de más a szürke hétköznapokban megélni. 

Számomra természetes az, hogyha Eta édesanyja 
segítségre, gondozásra szorul, akkor segítenünk kell. Az 
ápolást Eta végzi. 

Ahogy már említettem, állást veszítettem, de mun-
kát nem. Nem tétlenkedem. Bekapcsolódtam édesapám 
méhészetében és gazdaságában a fizikai munkába. Ott-
hon voltam a halálának napján is, és az elmenetele előtti 
percekben foghattam a kezét, hallhattam utolsó szavait. 
Ma már, amikor készül ez az interjú, eltöltöttem első 
munkanapomat az új munkahelyemen s ha a jó Isten is 
úgy akarja, műszaki vezetőként vízépítési kivitelezési 
munkákat fogok végezni. 
Eta: Édesanyám fizikai és szellemi egészségének rom-
lása egy folyamat volt. Az, hogy elesett és combnyaktö-
rést szenvedett, súlyosbította az állapotát. Azóta nálunk 
van és ápolásra szorul. Időnként sajnos elfogy a türel-
mem és az erőm, de az Úr kegyelme naponként megújul 
rajtunk. Ezúton is köszönjük a testvérek imatámogatá-
sát. 
– Köszönöm, hogy bepillanthattunk eddigi életetek esemé-
nyeibe. Ezzel az igével kívánom Isten áldását a Ti és 
gyermekeitek életére. 
„Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anya-
méhben, és aki megsegít: Ne félj szolgám, Jákób, Jesúrún, 
akit kiválasztottam! Mert vizet árasztok a szomjas földre, 
patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldá-
somat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, 
mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd: 
Én az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik. A 
harmadik a kezébe írja: Az Úré vagyok, és dicsekedve em-
líti Izráel nevét.” (Ézs 44: 2-5) 

Ádány Judit 
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BÚCSÚZUNK 
 

 
 

Uri Imréné Ádány Ilona 
(1933–2007) 

A családból talán nekem mesélt legtöbbet önmagáról 
édesanyám, hiszen sokáig egy szobában aludtunk és 
mikor már lefeküdtünk – ő nyitott természet lévén – sok 
mindent elmondott. 

1933. január 21-én Hencidán, a faluban, a „zsíros” 
utcában született. Szülei kölcsönből földet vettek, 
mondván a következő év terméséből majd kifizetik, de 
szárazság következett, gyenge lett a termés, így a házu-
kat el kellett adniuk és kiköltözni a megvásárolt földte-
rületre. (Ha kölcsönfelvétel került szóba, ezt gyakran 
elmondta.) Fából, kóróból építettek maguknak házat, az 
meg leégett. Nagyon nagy szegénységben éltek a ta-
nyán, a gyerekek mindannyian sokat dolgoztak, nap-
számba is sokszor mentek, petróleumlámpával világí-
tottak, víz csak az ásott kútban volt, mégis jó tanulók 
voltak. 

A háború éveiben csodák sorozatát élték át. Isten 
gondviselése volt például, hogy ők már lementek a 
krumplisgödörbe, nagymama még kenyeret sütött (ez 
már vályogház volt), amikor elindult, hogy ő is megy a 
gödörbe és már éppen kijött a házból, akkor érte találat 
a ház sarkát (a mestergerenda is eltört). A tankból való-
színűleg észrevették őket, mert nem lőttek rájuk, hanem 
kikerülték a krumplisgödröt.  

Egy másik alkalommal, amikor édesanyám nagy-
szüleihez mentek át Hajdúbagosra, egyikőjük sem sérült 
meg. Ez kb. 25 km, már 6-an voltak testvérek, édes-
anyám volt a legnagyobb, kb. 11 évesen, a legkisebb 
pólyás volt. Hiába integettek fehér ruhával, mellettük a 
piros golyók esőcseppekként csobbantak a vízbe. A 
front a két falu között húzódott, és az előzőleg esett esőt 
még nem tudta elinni a mező. Aztán nagypapának visz-
sza kellett menni Hencidára, mert az állatokat bezárva 
hagyta ott. Ismét a fronton kellett átmennie, de nem 
esett baja, sőt mire visszaért, az állatok a mezőre ki vol-
tak engedve és semmi sem veszett el. 

Ha megtéréséről kérdeztem édesanyámat, mindig 
azt mondta: „nem tudom mikor volt, amikorra csak 

vissza tudok emlékezni mindig szerettem az Úr Jézust 
és gyermeke akartam lenni”. 1947-ben merítkezett be – 
bár ő már előbb akart – a háború utáni helyzet miatt, 
ezen kívül Hencidára havonta csak egyszer ment ki a 
lelkipásztor Berettyóújfaluról. A falun fehér ruhában 
vonultak át a Berettyóhoz. 

Lánykorában a száz tag körüli gyülekezet énekka-
rában és hegedű zenekarában szolgált. Testvéreit ő 
hordta vasárnapi iskolába, mindig nagyon szerette a 
gyermek bibliaköriket, még felnőtt korában is. Mint 
legidősebbre sok feladat hárult, mivel a sok gyermek-
szülés miatt nagymama nagyon legyengült. Volt idő-
szak, amikor nagymamát megfésülni is édesanyámnak 
kellett, de később nagymama ismét megerősödött. Test-
vérei: Vince, Mihály, Béla, Árpád (3 évesen meghalt), 
Erzsike, Juliska, Rózsi, Feri. 

1954. október 6-án kötött házasságot édesapámmal, 
Uri Imrével. Előtte nem sokszor találkoztak, házassá-
guk nem szerelemből fakadt. Édesanyám sokat állt az 
Úr előtt, böjtölt, hogy hozzámenjen-e, és csak utána 
mondott igent. Legkisebb testvére, Feri, ekkor 2 éves 
volt. Kismarján ők lettek édesapám szüleinek gondvise-
lői. Édesapám anyukája izületi gyulladás miatt ágyban 
fekvő volt 20 évig. Ica, Imre, én és Ibolya Kismarján 
kezdtünk ismerkedni a világgal. Édesanyámnak vágya 
volt, hogy gyermekei vasárnapi iskolába járhassanak, 
de ott csak mi voltunk gyerekek, mert kicsi volt a gyü-
lekezet. 1968-ban az egyik veséjét kivették édesanyám-
nak. 

Szintén 1968-ban költöztünk fel Budapestre. A Bu-
dai gyülekezetbe épültünk be. Ildikó 1976-ban itt szüle-
tett. Édesanyám nagyon szerette a gyerekeket, életét 
végigkísérte a gyerekzsivaj. Gábrielnek és Péternek es-
ténként verset tanított. Szerette a verseket, otthon a há-
zimunka közben sokszor énekelt, és mindvégig szerette 
az Úr Jézust. 

2001-től mellrákkal kezelték. A 13. kemoterápiás 
kezelés után azt mondta, úgy érzi ezt a kezelést az ő 
szervezete nem bírja, ez a gyógyszer megöli őt. Ha Is-
ten ennyi időt adott neki, Isten kezébe teszi életét, de ne 
az orvosok öljék meg, és nem fogadott el több kemote-
rápiát. Ebben a döntésében benne voltak édesapám 
1991-ben történt halálával kapcsolatos tapasztalatai is. 
Idén júliusban az onkológián a kezelőorvosa Ildinek azt 
mondta, hogy csoda, hogy még mindig él. A tudomány 
jelenlegi állása szerint a rák sokkal hamarabb szokott 
halált okozni. 2007. júniusától állapota rohamosan rom-
lott. A tüdején keletkezett víz miatt fulladt, ezért oxi-
génpalackot kellett használnia. Szeretett volna meg-
gyógyulni, a most született kis unokáját pesztrálni, de a 
hosszú nehéz szenvedés során megértette, hogy Isten 
mást gondolt. Láthattuk, hogy bár a „miért” kérdésekre 
nem találjuk (találtuk vele együtt) a választ, de az elköl-
tözésre Isten felkészítette Őt. Ha valaki betegségében 
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meglátogatta, úgy szerette, ha a látogató elmenetele 
előtt imádkozhatott ő is hangosan. 

Isten iránti kérése volt, hogy elaludjon, és ne úgy, 
ahogy az ügyeletes orvos mondta, hogy kínok között 
megfulladjon. Volt egy olyan hosszú éjszakája, amikor 
az oxigénpalackból ment a levegő az orrába és ő mégis 
úgy érezte, hogy nem kap levegőt…. Isten teljesítette 
ezt a kérését. Utolsó napján már nem tudott feküdni. 
Ülve aludt, Ica és én fogtuk két oldalt, hogy pihenhes-
sen. Körülbelül két órás alvás után egyszer egy nagyobb 
levegőt vett és megállt a lélegzetvétel. Aznap 2007. ok-
tóber 21-e vasárnap volt, délután még mindannyian ott 
voltunk körülötte. Az Úr a hazahívó szóval megvárta, 
míg a kisgyermekek hazamentek és már csak Ica, Feri, 
Ildi (aki nem sokkal hamarabb érkezett haza) és én vol-
tunk otthon.  

Édesanyám élete arról beszél, hogy ha sokszor nem 
is értjük, de Isten a nehézségekben, küzdelmekben is 
szerető Atyánk. Ezt személyesen is megtapasztaltam. 
Nekem erőm nem volt ahhoz, hogy hangosan imádkoz-

zam, de az Ige bátorított: „Te pedig a mikor imádkozol, 
menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imád-
kozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki 
titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Mt 6,6) Súlyos be-
tegsége során sokszor dörzsölgettem édesanyám hátát, 
és közben csendben imádkoztam. Isten újra és újra 
meghallgatott és enyhülést adott. 

2007. november 7-én, a Farkasréti temetőben a 
2Timóteus 4:7-8 igeverssel búcsúztunk el tőle, kísértük 
utolsó földi útjára. 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az 
igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama na-
pon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mind-
azoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” 

Köszönet mindazoknak, akik a temetésen részt vet-
tek, ebben a nehéz időszakban imádkoztak értünk, vagy 
bármiben segítettek. 

Uri Erika 

 
MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

 
„…gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat…” 

 
Az újpesti imaházban kezdtem az 
életemet. Szorgalmasan jártam a 
vasárnapi iskolába, sok történetet 
és aranymondást tanultam. Még 
most is nagyon emlékezetes 
számomra, amikor otthon 
hallottam a bibliai történeteket, 
főleg apukám tudta nagyon 
színesen elmondani ezeket. 
Nagyon sok szeretettel és 
odafigyeléssel vettek körül, így 

sok mindent magamba szívtam. 
Én voltam az elsőszülött, kisebb testvéreimmel szem-

ben nagynak éreztem magam. Hat-hét évesen már úgy 
gondoltam, hogy nagylány vagyok. Egypár év múlva, már 
mindent tudtam, ha ki akartak igazítani, vagy meg akartak 
valamit mutatni. Szinte taníthatatlan voltam. Ebből az kö-
vetkezett, hogy sokat vitatkoztam, veszekedtem, és ez még 
örömet is jelentett. Mindig nekem volt igazam. Sértődött-
ségem szinte állandósult. Ha a család játszott és nem én 
győztem, hát akkor cirkusz volt. Irigy voltam arra, aki 
szebb és okosabb volt nálam. Hazudtam. Inkább abban a 
formában, hogy simán letagadtam olyan dolgokat, amikről 
napnál világosabban lehetett látni, hogy mi az igazság. 

Ezek szörnyű tulajdonságok. Talán azt mondjuk, hogy 
ezek gyerekes dolgok, de úgy beleivódnak az emberbe, 
hogy már nem lehet csak úgy kinőni őket. Amikor már 
nem vagyunk kisgyerekek, megtanulunk viselkedni, sza-
lonképesebben próbáljuk magunkat előadni. De nem ez a 
megoldás. Ezekből csak megtérni lehet. 

Hét éves voltam, amikor eljöttünk Újpestről. Angyal-
földre, a Jász utcai kis imaház mellé költöztünk. 

Tíz év körüli lehettem, amikor bizonyos rendszeres-
séggel imádkozó testvérek jöttek az imaházba, Sréter Fe-
renc testvér vezetésével. (Talán többen emlékeznek Feri 
bácsi feleségére, Márta nénire, a Budai Eklézsia Gyüleke-
zetből.) Már nem emlékszem pontosan, hogy milyen kö-
zösségekből, gyülekezetekből jöttek ezek a testvérek, in-
kább név szerint tudtam, hogy ilyen néni vagy olyan bácsi. 
(Az Ó utcaiak közül is ismertem egy pár testvért.) Hívtak 
is, meg kíváncsi is voltam, hogy milyen az alkalmuk, így 
bementem hozzájuk, és nagyon tetszett. Mindig vártam, 
hogy jöjjenek. Egyszer az összejövetelük egybeesett egy 
bemerítéssel, amire családostul mentünk el a Nap utcába. 
Izgatott voltam, hogy még ott legyenek az imádkozók, 
amikor mi hazaérünk. Nagyon boldog voltam, hogy még 
ott voltak. Berohantam, és még imádkozni is volt alkal-
mam. 

Nagyon szép időszak volt ez. Arra már nem emlék-
szem, hogy mikor szűnt meg ez a csoport, vagy hogy eset-
leg máshol jöttek össze, csak azt tudom, hogy bennem fe-
lejthetetlen, mély nyomot hagyott. Senki nem mondta ne-
kem, hogy merítkezzem be, de azt hiszem, hogy nem is 
volt még itt az ideje, mert nem voltam több 12 évesnél. 

1956 után kevesen maradtunk a Jász utcai imaházban, 
ezért 1958-ban egyesültünk a másik angyalföldi gyüleke-
zettel, a Váci útival. (Jelenleg is ez az Angyalföldi Baptis-
ta Gyülekezet.) Többen lehettünk együtt fiatalok, jók vol-
tak az ifjúsági órák, korosztályonként megbeszélhettük az 
aktuális problémáinkat. 

Egy evangélizáció alkalmával több fiatalt megérintett 
az Ige, én is lendületet kaptam, és az, ami 4-5 évvel azelőtt 
történt velem, feléledt bennem. Szükségem volt erre, mert 
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nagyon elfelejtettem azt a jót, amit az imádkozók között 
tapasztaltam. 

Nem veszett kárba az sem, amit gyerekként megtanul-
tam a Bibliából, nem volt hiábavaló az Úr első megszólítá-
sa sem, ami abban a régi imaközösségben történt. De igaz, 
hogy érettebb korban jobban láttam, hogy szükségem van 
a megtérésre, mert nagyon szennyesnek láttam magam be-
lülről, ami kifelé is hatott. Hittem a megváltásban, hittem a 
kegyelemben, az Ige szent volt előttem, minden szavát el-
hittem. 

Újpesten merítkeztem be, 16 és fél évesen. A Váci út-
ról 12-en voltunk, és a helyi gyülekezetből is legalább 
annyian. Kovács Géza testvér merített be minket. 

Amikor Géza bácsi kézrátétellel imádkozott felettem, a 
2 Timóteus 3,15-ből mondta ezt az igét: „gyermekségedtől 
fogva tudod a szent írásokat”. Teljesen meg voltam ha-
tódva. Olyan tisztának éreztem magam. Fontos lépés volt a 
bemerítés, soha nem bántam meg. 

Eddig tartott a beszámolóm, sokat írhatnék a további-
akról, jókról és nem kívánatosakról. Azt elmondhatom, 
hogy egyre jobban kívánom azt, hogy az Úr vezessen és 
formáljon, hogy amit elkezdett bennem, azt be is fejezze a 
Krisztus napjára. 

Lukács Edit 

 
„Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” 

 
Talán többen is úgy gondolják, hogy 
akik keresztyén családba születnek, 
azoknak az Úr Jézus mellett való 
döntés, az életüknek egyfajta 
természetes velejárója, valami 
olyasmi, mint amikor egy gyerek 
eléri a hat-hét éves kort és akkor 
iskolába megy. Viszont minden hívő 
családba született, megtért ember 
tudja, hogy szülei és a gyülekezet 

bármennyire is nevelje az istenfélelemre, ahhoz, hogy Is-
ten gyermeke legyen, neki is egyénileg kell dönteni az Úr 
Jézus követése mellett.  

Számomra ez a döntés folyamat volt. Nem köthető ki-
mondottan egy prédikációhoz, vagy egy beszélgetéshez, 
vagy egy konkrét énekhez, viszont Isten nagyon sok esz-
közt felhasznált arra, hogy megismerjem őt. Sokat kö-
szönhetek a szüleimnek és a bibliaköri tanítóimnak. Em-
lékszem, amikor kicsi voltam, apukám rendszeresen olva-
sott fel nekem a Bibliából. Nem csak a képes Bibliából, 
nem is az új fordításból, hanem a Károli-ból. A kedvenc 
részem akkor a Máté evangéliuma 5. része, és a Szeretet 
himnusza, az első korinthusi levél 13. része volt. Amikor 
apukám olvasott fel, mindig ezeket kértem hogy olvassa. 

Egyébként imaházba járni nem szerettem, sőt ahogy 
kezdtem felcseperedni, egyre kevésbé. Felesleges időtöl-
tésnek tartottam, és unatkoztam ott. Már szombat estén-
ként kivertem otthon a balhét, hogy én nem akarok holnap 
imaházba menni. Persze kénytelen voltam mindig elmen-
ni, mert kicsi voltam még ahhoz, és féltem volna egyedül 
otthon maradni. A bibliaköri órák viszont mindig tetszet-
tek. Az istentiszteletek végén általában az utolsók egyike-
ként jöttünk el, ami számomra akkor érthetetlen, és elfo-
gadhatatlan volt. Ahogy növekedtem, azt vettem észre 
hogy kezdek megérteni néhány igehirdetést. 

Talán az első, ahogy mondanánk, lelki érintések egyi-
ke, amiről már konkrétan tudom, hogy az Isten szava volt 
hozzám, Szakács bácsinak egy szilveszter esti prédikációja 
volt. Az evangélium akkor este az Ézsaiás könyve 44:22 
alapján szólt.  „Eltöröltem álnokságodat mint felleget, és 
mint felhőt bűneidet: térj én hozzám, mert megváltotta-

lak.” Szakács bácsi elmondta, hogy a mi bűneink lehetnek 
olyan aprók, mint a felhőben a vízcseppek, amelyek felle-
gekké gyarapodnak. A bűnös személy negatív tartalommal 
töltődik fel, és ezek kisülnek, kicsapódnak a környezet fe-
lé, a családban, a munkahelyen, az iskolában. Óriási káro-
kat tesznek nem csak az egyénben, hanem az egyén által a 
környezetében is.  

A másik ilyen alkalom, ami szintén nagy hatást gyako-
rolt rám egy nagypéntek este volt. Az Úr Jézus mellett két 
lator volt. Az egyik üdvözült, mert azt mondta Jézusnak, 
hogy emlékezzél meg rólam, míg a másik lator informáci-
óink szerint elkárhozott, hiszen nem bűnbánó lélekkel volt 
Jézus közelében. Akkor este meg is jegyeztem otthon, 
hogy az Úr Jézus közelében is el lehet kárhozni. 

12 éves lehettem, amikor elmentem Tóalmásra, egy ke-
resztyén táborba. Ott egyik este a barakkvezetők külön be-
szélgettek azokkal, akik már megtértek, és külön azokkal, 
akik még nem. Én és unokatestvéreim az utóbbiba tartoz-
tunk. Akkor a beszélgetés végén a minket lelkigondozó 
barakkvezető elmondta azt az imát, amit a lelkészek egy-
egy evangélizációkor elmondanak, és kérik a megtérni vá-
gyókat, hogy mondják utánuk. Mi mindannyian utána 
mondtuk. Ekkor híre ment, hogy nálunk az egész barakk 
megtért. Én, be kell vallanom, nagyon hirtelennek éreztem 
akkor ezt a „megtérést”, nem voltam rá igazán felkészülve, 
nem éreztem érettnek magam. Eltöltött az a rossz érzés, 
hogy mi lesz, ha megtudják mások is, pl. a szüleim, meg 
most aztán ezután viselkedni kell, mert hát meglesz a szü-
lőktől a fejmosás, hogy ha nem viselkedek, hát milyen hí-
vő az ilyen hívő. Tetézte ez még az is, hogy a következő 
esti tábortűznél erről mindannyiunknak bizonyságot kellett 
tennie. Unokatestvéreimmel egész nap azon gondolkod-
tunk, hogy most mit is mondjunk. Valamit csak sikerült 
aztán mondani. 

Ezt a néhány gondolatot csak azért írtam le, mert fon-
tosnak tartom, hogy buzdítsuk azokat, akik még nem Isten 
gyermekei, de a megtérést sürgetni nem lehet. 

Egyre többször kezdett bántani és bosszantani az, 
ahogy sokszor viselkedtem. Próbáltam én jó lenni, de hát 
valahogy nem jött össze. Persze sokszor kértem Istentől 
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bocsánatot, de fölmerült bennem a kérdés, hogy tulajdon-
képpen most akkor hányszor is kell megtérni? 

Sok prédikációt meghallgattam és sok istentiszteleten 
vettem részt, amelyek alkalmával nekem is el kellett gon-
dolkodnom az élet fontos dolgai felől. Mi az életünk ér-
telme? Milyen egy értelmes élet? Mi van a halálunk után? 
Több prédikáció is szólt arról, hogy bármikor eljöhet az a 
pillanat, akár váratlanul is, hogy meg kell állnunk Isten 
színe előtt, és számot kell adnunk az életünkről.  

Még kazettán is hallgattam prédikációkat, mert szeret-
tem hallgatni. Nagy hatással volt rám Nagy Benjámin bá-
csinak egy prédikációja és Billy Graham prédikációi is. És 
megérintett Marsall bácsinak egy kölcsön kapott kazettáról 
meghallgatott prédikációja is, amely a tékozló fiúról szólt. 
A történetben az apa nem undorodott meg a fiától, bármi-
lyen mocskos, undorító és leépült állapotban is ment visz-
sza hozzá.  

Bár kívülről nem látszott, de tudtam, hogy minden bű-
nöm, minden Isten elleni lázadásom lelkileg ilyen mocs-
kossá és moslékszagúvá tesz engem is. Fájt ez, sokszor 
sírtam emiatt éjszakánként. Istentől többször is bocsánatot 
kértem, és kicsit már zavarban voltam, hogy most akkor 
én meg vagyok térve vagy nem. Egyik éjszaka, amikor 
rám nehezedtek a bűneim, és ezt elmondtam Istennek, ak-
kor azt mondtam, hogy legyen ez az a pillanat, amikortól 
szeretném egész életem minden bűnét és baját letenni az ő 
kezébe, és tudni, hogy az Úr Jézus személyesen az én ösz-
szes bűnömért meghalt, és mindegyik büntetését magára 
vállalta, és új életet ad nekem. 

Nem tudom, hogy ez melyik év melyik hónapjának 
melyik napján volt, mert nem jegyeztem meg, de úgy 13 
éves lehettem. 

Innen a bemerítkezésemig sem vezetett kevésbé rögös 
út. Nem szerettem volna bemerítkezni, mert úgy gondol-
tam, hogy én így szeretnék hívő lenni a továbbiakban. Úgy 
gondoltam: ahhoz, hogy a gyülekezethez csatlakozzak, a 
gyülekezet túl tökéletes, azt a szintet nekem soha sem si-

kerül megütnöm. Biztos úgy sem vennének fel. Fájt is 
közben, hogy kilógok a közösségből, de meg voltam győ-
ződve, hogy nem vagyok olyan tökéletes, hogy tag legyek, 
hogy bemerítkezzek. Egyszer a szüleim azt mondták: egy-
részt, hogy ha erre várok, akkor soha nem fogok 
bemerítkezni, másrészt pedig higgyem el, hogy senki nem 
merítkezett volna be, ha egy tökéletességi szint megütésé-
ről volna szó. 

A kegyelem elfogadásának megtanítását sokszor, soká-
ig végezte, és végzi még ma is a Szentlélek Isten az éle-
temben. Ezt vannak, akik különösen hosszú ideig, és ne-
hezen tanulják. 

Akkortájt a gyülekezeti tanácskozások alkalmával, mi, 
gyerkőcök lent voltunk a kisteremben. Amíg a szülők bent 
voltak, az alkalom ideje alatt, fel-felsomfordáltunk a fenti 
gyerekmegőrzőbe, ott ugyanis be volt kapcsolva egy hang-
szóró, hogy hallgassuk, mi folyik odabenn. Hát az egyik 
alkalommal hallottuk Misi bejelentését a gyülekezetnek, 
hogy bemerítést terveznek. Eddig egy személy jelezte, 
hogy szeretne bemerítkezni. Unokatestvérem, Timi meg-
szólított: „Te, Béci nem gondoltál még arra, hogy te is 
bemerítkezz? Mert én már igen, de egyedül félek szólni 
Misinek.” Mondtam, hogy végül is már gondoltam rá. A 
tanácskozás végén aztán odamentünk mindketten Misihez, 
és bejelentettük, hogy szeretnénk járni a törekvők biblia-
órájára. Attól kezdve vasárnaponként összesen hatan jár-
tunk erre az alkalomra. 

Persze még a bemerítkezésem után is volt és azóta is 
van sokszor, sok harcom. Átéltem olyan kísértést is, 
amelyben az ördög még Isten létét is megkérdőjelezte a 
szívemben. Meg kellett tanulnom, hogy a Biblia szava at-
tól függetlenül igaz, hogy én hiszek-e neki vagy sem. 
Csakhogy az én életemre vonatkozóan ez nem mindegy. 
Nem volt más választásom, mint Isten megbocsátó ke-
gyelmét komolyan véve hitelt adni újra a Bibliának, és 
tényként elfogadni a magam életére igaznak, amiket 
mond, az érzéseimtől függetlenül. 

ifj. Ádány Béla 
 

 

FELHÍVÁS! 
 
Kedves Testvéreim! 

Karácsonyhoz, a Szeretet ünnepéhez közeledve fogjunk 
össze és kapcsolódjunk be mi is a Baptista Szeretet-
szolgálat által 2003-ban elindított és egyre sikeresebb 
Cipősdoboz-akcióhoz! Ennek a mozgalomnak az elne-
vezése: Tízezer gyermek karácsonya, a benne foglalt 
számot azonban már tavaly sikerült túlszárnyalni, Isten 
iránti hálával adhattunk tovább 13 ezer cipősdoboz 
ajándékot a rászoruló gyermekeknek.  

Idén az Elöljáróság teljes egyetértésével azt a célt 
tűztük ki, hogy mi, a budai baptista gyülekezet tagjai 
100 cipősdoboz ajándékot gyűjtsünk össze, amelyet az-
tán a saját karitatív céljainkra használhatunk fel. Erre 
kiváló lehetőséget nyújt a december 16-án, vasárnap 
délután megtartandó karácsonyi Gyermekklub-
rendezvény. Ekkor szeretnénk átadni az összegyűlt 

ajándékokat a XI. kerületben élő rászoruló családok 
gyermekeinek. Abban bízunk, hogy kérésünk megértés-
re talál és a testvérek, a családok szeretetéből jut a 
nincstelenek javára. 

A cipősdobozok összeállításával kapcsolatos tudni-
valók megtalálhatók a gyülekezet honlapján 
(www.budaibaptista.hu ) , a www.ciposdoboz.hu hon-
lapon, a lépcsőházi párkányon elhelyezett BSZA-
szórólapon, ez utóbbival kapcsolatban annyi különb-
séggel, hogy nem az ott megjelölt begyűjtőhelyekre, 
hanem a budai imaházhoz kell hozni az ajándékokat. 
További információkkal Zsigovicsné Éva (06-20/886-
1931) és Nagyné Zsuzsa (06-20/886-3645) szolgálnak. 

Testvéri szeretettel: 
Kolozs Nagy János diakónus, 

a Baptista Szeretetszolgálat kapcsolattartója 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN  

„Csak egyedül Jézus…” 
 

 
Így szólt annak az éneknek a refrénje, amit október 

utolsó vasárnapjának délutánján együtt énekelt sok gye-
rek a gyülekezet szokásos őszi gyerekklubján. A kerü-
letből körülbelül 30 gyermek és ugyanennyi szülő láto-
gatott el hozzánk, a házigazdák pedig a mi vasárnapi is-
kolásaink és szüleik voltak. 

 

Öröm volt látni, hogy a gyülekezetből jó néhány 
testvér is eljött erre az alkalomra akár segíteni, akár kö-
zösségben lenni a gyermekekkel. 

A köszöntő szavak, majd a lelkes énektanulás után 
Lola és Dodi bohóc szórakoztatott bennünket. Ők a 
pócsmegyeri gyülekezet szolgálócsoportjából érkeztek 
közénk. A sok vidám tréfa után azonban megtanultuk 
velük együtt, hogy csak Jézus képes tisztára mosni a 
szívünket. Természetesen most sem maradt el a finom 
uzsonna és az ajándékozás sem. Ez utóbbit a Baptista 
Szeretetszolgálat konzervadománya egészítette ki. 

 
Köszönjük minden testvér fáradozását, akik nélkül 

nem jött volna létre ez a délután! Reméljük, akik eljöt-
tek, magukkal vitték szívükben az üzenetet: Csak egye-
dül Jézus megoldás az életünkre! 

Almásiné Gyopár 
 

 

„Énekelek az Úrnak, mert fenséges Ő…” (2Móz 15,1) 
Azok a testvérek, akik részt vettek a legutóbbi 
rendkívüli tanácskozási órán, tudják, hogy Almási 
Kornél testvér elfoglaltságai miatt lemondott a kar-
vezetői szolgálatról. Ezúton is köszönjük testvé-
rünk eddigi munkáját. 

Az elöljáróság döntése alapján kapott felkérést 
Bodóné Polányi Tünde testvérünk, akit nem kell 
külön bemutatni, jól ismeri mindenki, hiszen itt 
nőtt fel gyülekezetünkben. Megimádkozva ezt a 
fontos lépést (egyelőre 3 hónap próbaidőre), Tünde 
elvállalta a budai énekkar vezetését. 

Kívánjuk, hogy az eddigi jó hagyományokat 
megtartva, esetleg újakat is életre híva, Isten áldása 
legyen a karvezető és az énekkar közös munkáján. 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A novemberi rejtvények helyes megoldásait és a 
színezéseket a lépcsőházban található táblán láthatjá-
tok. 
Akik jó megfejtéseket adtak le: 

Almási Rubina, Ádány Balázs, Szilvia és Zsófia, 
Ádány Rebeka, Boda Péter, Sztasák Ábel és Zsófia, 
Uri Benjámin és Imre, Zsigovics Benjámin, Dorina és 
Virág. 

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

Megfejtéseiteket december 16-ig dobjátok be a 
szép, új dobozba. Figyelem! Most csak két hét van 
arra, hogy elkészítsétek a rejtvényeket.  A szokásos  
 

jutalomosztás mellett, karácsonykor az egész évi mun-
kátok is értékelve lesz. Ügyeskedjetek! 

Szeretettel készíti: Ádány Judit 

 
 

 
Örömmel tudatjuk, 
hogy 2007. október 
28-án megszületett 
Bóra Sára. 
Isten áldását kíván-
juk az egész család 
életére! 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

 
Ezen a képen gyerekeket 
láttok, akik gyertyákkal, 
mécsessel sétálnak a téli ut-
cán. 

Biztos hallottátok már 
anyuéktól, hogy a hívő em-
berek állandóan adventben 
élnek, mert várják, hogy az 
Úr Jézus újra visszajöjjön 
ide a Földre. 

Amikor otthon adventi 
koszorút, vagy karácsony 
előtti díszítést készítünk, ne 
csak azért tegyük, mert az 
szép. 

Gondoljunk arra, hogy 
mit jelképeznek a hétről-
hétre meggyújtott gyertyák, 
ezzel is közelebb kerülve 
karácsony jelentőségéhez. 
(Szülőknek: lásd vezércikk.) 

Ha van kedvetek, rajzol-
hattok még gyertyákat a 
képre, utána pedig színezzé-
tek ki. 

Ha elkészültetek, vágjá-
tok ki a képet, és a nevete-
ket sem lefelejtve, dobjátok 
be a szokásos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Találjátok ki, hogy az alábbi versek kiről vagy miről szólnak, majd írjátok le egymás után a kapott szavak első be-
tűjét. Megfejtésetek egy fogalom lesz. Vágjátok ki a rejtvényt, írjátok rá a neveteket, majd dobjátok be a szokásos 
dobozba. 

Nyithatod, csukhatod, 
de ha zörgetsz rajta, 
más nyitja ki neked, 
mikor úgy akarja. (mi az?) 

Pál, de mégsem ember, 
datolyát terem, 
sokat találhatsz belőle 
oázis-helyen. (mi az?) 

Hogy hű volt az igazsághoz, 
tanúsítja vére. 
Mégis boldog, mert így juthat 
Ura örömébe. (ki az?) 

 
Szarva van, 
mint annak aki húzza, 
mégsem állat, 
csak a földet 
forgatja és zúzza. (mi az?) 

Izráel tanítója 
Jézust megkereste. 
Megtanulta, hogy hiába 
öreg már a teste, 
Isten országába juthat, 
Lélektől születve. (ki az?) 

Füstje édes illatként 
száll az ég felé. 
Bölcsek hozták messziről 
a kis Jézus elé. (mi az?) 

 
Megfejtés: 
 
…………………………. 

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Mostani szórejtvényetek megoldása egy olyan fogalom, ami minden hívő ember életét jellemzi. Töltsétek ki a soro-
kat a megadott igeversek hiányzó szavaival. Aki az igehelyeket is leírja, az külön jutalomban részesül. Miután elké-
szültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
1. „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és 

azt a ….. adományozta neki, amely minden névnél 
nagyobb…” 

2. „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének ………. 
beszél a menny.” 

3. „A bölcsesség kezdete az ….. félelme, és a Szentnek 
a megismerése ad értelmet.” 

4. „Mert az …… azért jött, hogy megkeresse és meg-
tartsa az elveszettet.” 

5. „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a 
…………. is megbotlanak.” 

6. „Boldogok, aki éheznek és ………. az igazságra, 
mert ők megelégíttetnek.” 

7. „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még 
ha …………, akkor sem tér el attól.” 

8. „Bizony ……. és szereteted kísér életem minden 
napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” 

9. „De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a 
te isteneidet nem ………., és nem hódolunk az 
aranyszobor előtt, amelyet felállítattál!” 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

  

 
Szeretettel 
köszöntjük 

decemberben 
született 

testvéreinket! 

Búzás Lászlóné (dec. 9.) 
id. Boda Mihály (dec. 10.) 
Ádány Béláné (dec. 12.) 
Erika Engel (Gulyás Erika) (dec. 13.) 
Kissné Karácsony Andrea (dec. 14.) 
özv. Uri Zsigmondné (dec. 20.) 
Simon Árpád (dec. 21.) 
Almásiné Nemeshegyi Gyopár (dec. 22.) 
Pintér Tibor (dec. 22.) 
Almási Kornél (dec. 23.) 
Dr. Almási Tiborné (dec. 26.) 
Zákány Gábor (dec. 29.) 
Ökrös Sándor (dec. 31.) 

„Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek vilá-
gossága..” (Jn 1,4) 

Az Úr világosságában járni és élni csodálatos át-
változás a régi élethez képest. Az örökélet a mienk, de 
hogy annak világossága látható legyen a hétköznapja-
inkban, jól kell látnunk jelentőségét. Hatással van 
környezetünkre, még értelmi képességeinkre is kihat, 
mert Isten élete bennetek van, láthatóvá válik halandó 
testetekben. (2Kor 4,11) 

Tanuljatok meg ebben az életben járni, ami ben-
netek van az újjászületés által, mert új teremtés vagy-
tok. Ha követitek az Urat, akkor az élet világosságá-
ban fogtok járni. 

„Mert nálad van az életnek forrása, a te világos-
ságod által látunk világosságot.” (Zsolt 36,10) 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők al-
kalma, gyerekeknek 
bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

Különleges alkalmaink: 
− December 9. vasárnap, 10 óra: 

Evangélizációs alkalom, utána 
közös ebéd a gyerekeknek és 
ajándékkészítés. 

− December 16. vasárnap, 16 óra: 
Gyerekklub, a kerületi, 
szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek vendégül látása. 

− December 23. vasárnap délben: 
Idősek karácsonya (meghívó-
val), 

− December 23. vasárnap 
16 óra: karácsonyi istentisztelet 
a Kamaraerdei Szociális Ott-
honban 

Ünnepi programok: 
− December 25-én, kedden 

9,15 óra: imaóra, 
karácsonyi istentiszteletek 
10 és 17 óra 

− December 26-án, szerdán 
10 óra: gyermekkarácsony 

− December 31-én, hétfőn 
18 óra: óévi istentisztelet, 
utána szeretetvendégség 

− 2008 január 1-én, 10 óra: 
újévi istentisztelet és imaóra 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: minden hónap utolsó 
hétfője, 19 óra: 
Békesség Hírnöke 
MTV1: december 9. vasárnap, 
10,30 óra: Örömhír 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: 
december 23. vasárnap, 
10 óra: rádiós Istentisztelet 
december 28. péntek, 
13,30 óra Baptista félóra 

Ifjúsági istentiszteletek: 
minden kedden 18 órakor a Nap 
utcai imaházban 

December 7-8. Keresztyén Könyv-
vásár a Református Gimnáziumban 
(IX. Kinizsi utca 1-7.) 

A Baptista Központi Énekkar jubi-
leumi koncertje a Zeneakadémián: 
december 15-én, szombaton 
16 órakor. Műsoron: J. S. Bach: Ka-
rácsonyi oratórium. 

Betegeink 
özv. Bódi Lászlóné 
özv. Bocska Istvánné 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
„De én vigadozni fogok az Úr előtt, 
örvendezek szabadító Istenem előtt. 
Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, 
olyanná teszi lábamat, mint a szar-
vasokét, és magaslatokon enged jár-
ni engem.” (Hab 3:18-19) 

Könyvajánló 

„Gyümölcstermés” alcímmel decem-
ber első napjaiban jelenik meg a Múlt, 
Jelen, Jövő Baptista Naptár 2008. évi 
száma.. 

A „Múlt, Jelen, Jövő”, magyar baptis-
ta irodalmunk hagyományos kiadványa, 
benne megtalálhatók többek között a tör-
ténelmi témákat feldolgozó írások, iro-
dalmi alkotások és az evangélium üze-
nete. Szeretettel ajánljuk testvéreinknek, 
hogy újonnan megjelenő naptárunk le-
gyen ott a baptista családok asztalán a 
közelgő karácsonyi ünnepeken. 
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