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Három bogrács gulyás 
 

 
A címet olvasva talán néhányan felkapják a fejüket: 
hogy kerül a csizma az asztalra avagy hogy kerül a gu-
lyásleves a gyülekezeti újság első oldalára?! Nos, el kell 
ismernem, hogy a „három bogrács gulyás” kifejezés 
nem szerepel a Bibliában, és valószínűleg nem is kerül-
het bele, hisz a szent iratok kanonizálása már rég lezá-
rult. Nagy kár, ugyanis ha a szavakat egyenként vizs-
gáljuk, semmi kivetnivalót nem találunk bennünk. Sőt, 
a három a Bibliában szereplő szent számok közül a leg-
jelentősebb, gondoljunk csak a Szentháromság (Atya, 
Fiú és Szentlélek) titokzatos valóságára, vagy az Úr Jé-
zus három legkedvesebb tanítványára (Péter, Jakab és 
János). Ezek után valószínűleg az sem véletlen, hogy a 
mondás szerint „Három a magyar igazság!” Erről jut 
eszembe, hogy egy a XIX. század második felében élt 
történész, Horváth Mihály állítása szerint az első em-
berpár az Édenkertben magyarul beszélt, s ezt néhány a 
Genezisben szereplő szó csűrésével-csavarásával is bi-

zonyította. De hogy az apokaliptikus látásmód se hiá-
nyozzék ebből a kis írásból, hadd idézzem külföldi ven-
dég igehirdetők kedvelt frázisát, mi szerint az üdvözül-
tek a mennyországban bizonyosan magyarul fognak be-
szélni, ugyanis nyelvünk megtanulása az örökkévalósá-
gig tart… 

No, de térjünk vissza a szent számokhoz! Ott van 
például a hét, amely legalább olyan jelentős, mint a há-
rom. Hiszen Isten hét nap alatt teremtette a világot: hat 
napig munkálkodott s a hetediken megpihent. A meny-
nyei Atya munkaritmusa (a tudományos kutatások sze-
rint is) követendő a számunkra: hatnapi fáradozás után 
szükségünk van a lélek nyugalmára és a test felfrissülé-

sére. Ez a nap ma, az újszövetségi korban nem a szom-
bat, hanem a vasárnap, vagyis az Úr napja, hiszen Meg-
váltónk a hét első napján támadt fel a halálból. A Jele-
nések könyve szerint Istennek hét lelke van, a mennyor-
szág hét égből áll, Megváltónk ajkát hét kijelentés hagy-
ta el a golgotai kereszten és Jézus Krisztus hét kisázsiai 
gyülekezetnek írt levelet. A hat mindig az emberi képes-
séget fejezi ki, a hét az isteni szentséget és tökéletessé-
get szimbolizálja. Ez utóbbi miatt van az, hogy az em-
ber hiába halmozza és egyesíti magában képességek 
garmadáját, mint teremtmény soha nem emelkedhet a 
Teremtő szintjére. Az Antikrisztus száma, a 666 éppen 
ezt ábrázolja ki: az okkult hatalommal felruházott 
„Übermensch” vagy „Superman” csúfos vereséget 
szenved a Jézus Krisztussal való találkozáskor. 

Nem kevésbé fontos a tizenkettő mint szent szám. 
Gondoljunk csak arra, hogy Jákóbnak tizenkét fia volt, 
és hogy Izráel népe tizenkét törzsből állt. Az Úr Jézus 
tizenkét tanítványt hívott el, hogy majd apostolaivá le-
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gyenek. A Jelenések könyve szerint a mennyei Jeruzsá-
lemnek tizenkét gyöngyből készült kapuja van, ezeken 
belépve mehetünk végig az aranyutcákon egészen a Bá-
rány trónjáig…  

Arról se felejtkezzünk el, hogy a hétnek és tizenket-
tőnek a tízszerese is előfordul a Bibliában, így például 

Mózest a munkájában hetven vén segítette, és a zsidó 
nép hetven évig sínylődött a babiloni fogságban. Az 
evangélisták az Úr Jézus tágabb tanítványi körét hol 
hetven, hol százhúsz főben jelölték meg. A Jelenések 
könyvében a 144.000-es szám a 12.000 tizenkettővel 
való szorzataként jön ki. 

Végül ne felejtkezzünk el a negyvenes számról sem. 
Például az özönvíz nyitányaként negyven napig esett az 
eső. Izráel népe Isten büntetéseként negyven évig ván-
dorolt a pusztában. Mózes 120 évig tartó élete 3x40 
éves időszakaszra bontható. Az Úr Jézus negyven napig 
böjtölt a pusztában, készülve szolgálata megkezdésére, 
és feltámadása után negyven nappal ment a mennybe.   

Vannak aztán olyan számok, amelyek ugyan nem 
szent számok, mégis emlékezetesek a Bibliát olvasó 
ember számára. Az például, hogy az Éden-kertet négy 
bővizű folyó határolta. A legtovább élt ember, Matuzsá-
lem 969 esztendőt kapott Istentől. Gedeon 300 váloga-
tott harcossal futamította meg a midianiták hatalmas se-
regét. Dávid öt sima követ szedett fel a patakmederből a 
parittyája számára, így indult Góliát legyőzésére. Bölcs 
Salamon királynak 300 felesége és 700 ágyasa volt. Il-
lés próféta a Kármel-hegyi istenítélet során 450 Baál-
papot ölt meg a kardjával. Az Úr Jézus 30 éves korában 
kezdte meg messiási szolgálatát. Péter és halásztársai a 
csodálatos halfogáskor 153 nagy halat húztak ki a ten-
gerből. Megváltónk öt kenyérből és két halból tartott jól 
egy ötezer főnyi sokaságot. Az viszont elgondolkodtató, 
hogy az összeszedett maradék tizenkét kosarat töltött 
meg… 

Nos, hogy mi történt a három bogrács gulyásleves-
sel? Bizony jóízűen elfogyasztottuk, miként egykor a 
sokaság a kenyeret és a halat. Az viszont tény, hogy 
maradékot nem kellett kidobni, ellenben mindenkinek 
jutott gulyás és kenyér bőven, még egy hajléktalan em-
bertársunknak is… Hogy érthetőbb legyen, mire is uta-
lok írásomban, elárulom, hogy a három bogrács gulyás 

tulajdonképpen 2 + 1. Ugyanis gyülekezetünk az elmúlt 
hetek során két olyan közösségi alkalmat is szervezett, 
amelyen fontos szerepet játszott az együttfőzés, együtt-
étkezés igei szempontból is építő mozzanata. Az elsőre 
május 28-án, pünkösdhétfőn került sor a Budakeszi 
Vadaspark melletti Szilfa-tisztáson. Gyülekezetünkből 
mintegy százan rándultak ki a gyönyörű időt, jó levegőt 
élvezve. A testvéri beszélgetéseken, igei üzeneten, játé-
kos vetélkedőkön, futballozáson túl a testi táplálékról 
sem felejtkeztünk el. Ádány Ferenc és Gulyás Jenő 
testvér vezetésével sokan hozzájárultak a két bogrács 
finom gulyásleves elkészítéséhez. A második alkalmat 
– a Gyermekklub Sportnapját – június 9-én, szombaton 
tartottuk a Kamaraerdei-tisztáson. A mennyei Atya 
most jó idővel ajándékozott meg minket (tavaly zuho-
gott az eső). A XI. kerület szociálisan rászoruló család-
jai közül nagyon sokan eljöttek, összesen 102-en vol-
tunk. A gyerekek hamar bekapcsolódtak a játékokba, és 
felszabadultan vettek részt a vetélkedőkön. A szülők 
közül voltak, akik részt vettek a krumplihámozásban, 
zöldségtisztításban – mert hogy el ne feledjem, itt is 
főztünk gulyást, egy bográcsra valót… Ez utóbbi előké-
szítésében Ádány Béláné Vilma testvérnő jeleskedett. 
Nos, így jön össze a három! A történethez még hozzá-
tartozik, hogy a délután folyamán a Baptista Szeretet-
szolgálat jóvoltából nagy mennyiségű márkátlanított új 
ruhát, zoknit és cipőt oszthattunk szét kerületi 
felebarátaink között… 

Három bográcsnyi gulyáslevesnek nem a forintérté-
ke nagy; nem is azért említésre méltó, mert sok éhes 
gyomrot meg lehet vele tölteni; hanem ha eszközként 
tudjuk használni egy nemesebb cél érdekében, akkor 
felbecsülhetetlen. Nevezetesen a közösség építése érde-
kében, amelyben testvérek egymásra találnak, barátko-
zók az Úrhoz közelebb kerülnek, s a nincstelenek meg-
tapasztalják Isten feltétel nélküli szeretetét. Egyszóval 
megvalósulhat a vágyunk, hogy a távolvalók 
közelvalókká lesznek! A világ atomizáló, az ördög szét-
dobáló hatásait csak ilyen és ehhez hasonló ötletekkel 
tudjuk ellensúlyozni, s a gyülekezeti koinoniát szoro-
sabbra vonni. Tegyük ezt minél többször és nagyobb 
részvétellel!  

Kolozs Nagy János  
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
„Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, 

hűségedet minden éjjel tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán! Mert megörvendeztettél tetteiddel, 
Uram, kezed alkotásainak ujjongok.” (Zsolt 92:2-5) 

 

A fenti igékkel köszöntötte Almási testvér az 
ünneplő gyülekezetet Pünkösd vasárnap dél-
előtt. 

Ezen a napon szívünk Isten iránti háláját a 
zenével és az énekkel ötvözték testvéreink, 
hiszen az igehirdetést mintegy keretbe foglal-
ta az énekkar szokásos évzáró alkalma. 

Az együttlét fényét emelte három vendégünk 
is. Tóka Szabolcs orgonaművész testvérünk 
és két gyermeke, Ágoston és Melitta szolgált 
közöttünk orgonamuzsikával és fuvola kísé-
rettel. 

A közös énekek, az énekkar orgonával kísért 
énekei és a szóló orgonaművek, mind Iste-
nünk méltó dicsőítésére hangzottak. 

 

 
Ugye, testvérek emlékeztek még arra, hogy Nagypénteken szin-
te megállt a levegő az utolsó hang utáni csöndben, amikor az 
énekkar éneke elvitt bennünket a Golgotára, ahol nem jelent 
meg a Tizenkét sereg angyal, mert az Úr nem kiáltott föl… Vagy 
milyen jó volt Húsvétkor, aztán Manci néni születésnapi köszön-
téseként, hogy az énekkar énekének hangjai fölemelték a lel-
künket a Nagy Király trónjához… De Pünkösdkor is úgy éreztem 
– akkor már egyik énekesként –, hogy a gyülekezet is szinte 
együtt énekelte velünk: Örökre zengem ez éneket… 

Mégis van bennem némi szomorúság. Visszaemlékezem 
ugyanis arra, hogy röpke egy év alatt két testvérünk is átült a 
mennyei énekkarba; sajnos üresen maradt a tenor szólamban a 
helyük… Isten különös útjai ezek, tudom, hogy Ő mindent jól 
tesz, hiányukat azonban nemcsak a család, a gyülekezet és 
egész közösségünk érzi, hanem nagyon hiányoznak az ének-
karból is. De nemcsak ők, hanem azok is, akik inkább hallgatják 
az éneket, mintsem részt vegyenek ebben a szolgálatban. Mert 
szolgálat ez, áldozatvállalással járó szolgálat. A napi fárasztó 
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munka után ott kell lenni a próbákon, még este kilenckor is kon-
centrálni, úgy szervezni az életet, hogy ehhez igazodjanak a 
munkahely és a család egyéb teendői – ez áldozat. Aztán ott 
lenni vasárnap, (esetleg délután is…), lelkileg és fizikailag ké-
szen lenni – ez kitartást és hűséget követel. De higgyétek el, 
megéri! Mert énekelni tényleg jó, és nemcsak azért, mert Dávid 
is ezt mondja! Azt azonban nem kell különösképpen bizonygatni, 
hogy bármennyire is áldásos az énekkar szolgálata, egy énekkar 
énekesek nélkül nem létezik. 

Kifogások persze vannak. Mindazok is találtak, akiket karve-
zetőnk az elmúlt hónapokban megszólított. Nem vitatható, hogy 
bonyolultabb az életritmusunk, mint generációkkal, vagy akár 
egy-két évtizeddel ezelőtt is volt. Sokan messze lakunk, rend-
szertelenül, vagy a látástól-vakulásig rendszerében dolgozunk, 
gyermekeinket különórák és –programok sokaságára hordjuk, 
kiöregedtünk, egyéb terheket cipelünk … és itt hagynék három 
pontot, hogy mindenki bátran folytathassa. De határozottan állí-
tom, mindez értékrend kérdése is. Egyszerűbb fogyasztóként él-
vezni az áldásokat, mint eszköz lenni azok továbbításában. Per-
sze, tudom, hogy tálentum is kell az énekléshez, de egészen biz-
tos vagyok benne, hogy nem is azok lettek megszólítva, akiknek 
nincs erre tálentumuk. Ha pedig már egy is van…, jól ismerjük az 
igét, hogy éppen nekik gyűlik meg majd a bajuk a mennyei Gaz-
dával. 

Mondhatná valaki, hát kell-e egyáltalán énekkar? Sok gyüle-
kezet van, ahol nincsen, nem is vágynak rá, hanem előveszik a 
gitárt, meg a többi hangszert, és jól megvannak énekkar nélkül. 
(Csak azt ne gondolja senki, hogy ez áldozat nélkül megy.) Per-
sze olyan gyülekezeteket is találnánk, akik felsóhajtanak: bár-
csak lenne énekkarunk! Gyülekezeti életünk igazolja, hogy nem 
szükséges egymással szembe állítani zenéket és stílusokat, 
mert ez nem valós ellentét. De ha már itt tartunk: elöljáróságunk 
a február 24-én tartott csendesnapon egyhangúlag úgy foglalt ál-

lást, hogy az énekkar létét értéknek tekinti, szolgálatát a jövőben 
is igényli (Csak, hogy félreérthetetlenül pontos legyek: ez egyút-
tal nem a másféle zene értéktelenné nyilvánítását jelenti!) A kürt 
tehát megszólalt, és nem bizonytalan a zengése: kérünk benne-
teket, sorakozzatok föl mögénk, azonosuljatok ezzel az érték-
renddel! 

A demokrácia sokkal áldásosabb, mint bármely önkényuralmi 
rendszer, még ha vannak árnyoldalai is. Ilyen az, hogy mindenki 
úgy gondolja, joga van csak azt csinálni, amit akar, amihez ked-
ve van – természetesen a gyülekezetben is. Keresem a betűket 
billentyűzetem gombjain, hogyan formáljam a szavakat, mert 
gondolataim minduntalan Pál apostol – gyökeresen más szemlé-
letet tükröző –, bölcsen, de határozottan megfogalmazott szava-
in járnak. Persze, hogyan is merészelek valami hasonlóságot 
sejtetni az apostol tekintélye és a magamé között, nemhogy 
mintegy sajátomként idézni is tőle, amikor én csak egy gyüleke-
zetvezető vagyok, akinek az a kötelessége, hogy járuljak hozzá, 
hogy mindenki jól érezze magát…, biztosítsam, hogy minden 
olajozottan működjön. (Köszönöm, azoknak, akik sokat tesznek 
a gyülekezetért, ne vegyék magukra.) De hát milyen igére is 
gondolok?: „…jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban meg-
parancsolni neked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek…, 
bízván a te engedelmességedben…”(Filemon 8-9,21) Ugye, mi-
lyen szokatlan, demokrácia-ellenes hangnem? 

Szeptemberig van idő végiggondolni mindazt, amit leírtam, 
netán el is fogadni. Kiásni a tálentumot, leporolni és aztán szep-
tembertől megsokszorozni. Mert – a gondolatot nem én fogal-
maztam meg, de vállalom – egyszer nemcsak annak kellene 
szempontnak lennie, hogy mihez van kedvem, hanem úgy is 
hozzá lehetne állni a gyülekezet dolgaihoz, benne az énekkar 
szolgálatához, hogy azt a kérdést tesszük föl: hol van rám szük-
ség? 

Ádány Mihály gyülekezetvezető
 

„Megmozdul a parton a víz…” 
Június 3-án délelőtt, bemerítési istentiszteletünkön örömmel énekelte a gyülekezet a 414. ének első két versszakát. 
Bodó Dániel és ifj. Zákány Zoltán testvérünk pecsételte meg döntését ezen az alkalmon a bemerítő medence vizében. 
Kívánjuk, hogy a keskeny úton most elinduló testvéreink fogadják meg, és éljenek is Pál apostol bölcs gondolatai sze-
rint: „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel 
őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2:6-7). 
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Bibliaköri beszámoló 

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 
Ismételd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár föl-
kelsz! Kösd azokat jelként a kezedre és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és 
kapuidra!” (5Móz 6:4-9) 

Ezeknek az igéknek a fényében hallhattuk június 17-én, a gyülekezetbe járó gyermekek és tanítóik éves beszámoló-
ját. A megcsappant létszám (többen már nyaraltak) ellenére is élmény volt hallgatni, hogy miről tanultak gyerme-
keink az elmúlt bibliaköri tanévben. 

 

 

A kisiskolások az Úr Jézus példázataival is foglalkoztak. 
Erről hallottunk rövid összegzést, Gulyás Kinga testvé-

rünk vezetésével. 

 

Ketten képviselték a nagy iskolásokat, akik Kissné 
Kati testvérünk kérdéseire válaszoltak. Így kaptunk 
képet arról, hogy mit tanultak Mózes öt könyvéből. 

 

A kis csapat kedves énekekkel is megörvendeztette a 
gyülekezetet. 

Az óvodások csoportjá-
nak munkájáról 
Almásiné Gyopár test-
vérünk számolt be. Kü-
lön felhívta a figyel-
münket annak fontossá-
gára, hogy már kicsi 
korban szoktassuk hoz-
zá gyermekeinket ah-
hoz, hogy közösségben 
is tanuljanak a Bibliá-
ról. Szeretettel várják 
azokat a kisgyermeke-
ket, akik eddig még 
nem, vagy csak ritkán 
jöttek a vasárnapi isko-
lába. 

 

 

 

Nyári útravalóul... 
„Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szí-
vednek útjaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!  És emlé-
kezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében…. A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent 
féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!  Mert minden cselekedetet az Isten ítélet-
re előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.” (Préd 12,1-2,15-16) 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!” 
(Zsolt 50,14) 

 
A minap olvastam ezt az igét 
csendességemben, és újra eszembe 
jutott egy ilyen fogadalmam, amit 
nemrégiben tettem Istennek. Bár 
nem szokásom fogadkozni, de egy 
bizonyos helyzet annyira meg-
oldhatatlannak tűnt a számomra, 
hogy azt fogadtam Istennek, hogy 
ha segítségemre lesz és meghallgat-

ja imádságomat e témában, akkor megírom a Mannába 
az egész történetet és azt, hogy mit tanultam meg – ta-
lán egy életre – belőle, hátha másnak is okulására válik. 

De hogy miről is van szó… Sokan tudják, hogy ta-
valy nyáron szántam rá végre magam arra, hogy jogo-
sítványt szerezzek. Már az elején se voltam túl lelkes, 
de tudtam, hogy jó az, hogyha van; sose lehet tudni, 
mikor lesz rá szükségem. Ősszel meg is kaptam a jogo-
sítványomat, és Csabi erős bíztatására elindultunk egy 
„próbakörre” a városban. Persze elsőre nagyon szokat-
lan volt az autónk, és pechemre egy szűk utcában olyan 
szituációba kerültünk, amiből alig volt kiút. (Csabi a 
jobb oldalról fél kézzel kormányozva hozott ki bennün-
ket onnan). Hát nekem több se kellett, azt mondtam, 
hogy jogosítvány ide vagy oda, én TÖBBET NEM 
AKAROK VEZETNI. Amilyen csökönyös vagyok, tar-
tottam is ehhez magam rendületlenül. Ha mégis vala-
hogy szóba került a vezetés kérdése, növekvő pocakom 
volt az alibi. 

Addig-addig, mígnem egy nap észrevettem, hogy 
ELVESZETT az egyszer használt jogosítványom. Po-
cakom már nem lehetett tovább alibi (közben megszüle-
tett Hannácskánk) és egyre többször éreztem: „De jó 
lenne most, ha tudnék vezetni!” … például, amikor a 
tömött buszon állva utaztam a bébihordozóval az orvo-
sig, vagy amikor anyut jó lett volna valahova gyorsan 
elfuvarozni. Most már nem kellett volna bíztatni, szíve-
sen vezettem volna magamtól is, ha tehettem volna, de 
nem volt hozzá iratom. 

Sokszor jutott eszembe az az amúgy nehezen érthető 
igevers: „Akinek van, annak adatik és bővelkedni fog, 
attól pedig akinek nincs, még az is elvétetik, amije 
van.” (Mt 25,29). Jézus ezt a talentumos példázat sum-
májaként mondta. A példázat szerint az a szolga, aki 
csak egy talentumot kapott urától úgy érezvén, hogy ő 
annyira keveset kapott (szinte semmit), hogy azt hasz-
nálni sem érdemes, a számadáskor az is elvétetett tőle, 
amije volt. Hát én is valahogy így jártam. Amíg a ke-
zemben volt a lehetőség, nem éltem vele, utána meg 
már hiába mentem volna „elvétetett, amim volt”. Az is 
eszembe jutott, hogy nem vagyunk sokszor lelkileg mi 
is így? Azt gondoljuk, hogy van nálunk alkalmasabb is, 
aki szolgáljon így vagy úgy Istennek: pl. énekkel az 
énekkarban, bizonyságtétellel az imaházban, a gyerekek 
között a bibliakörön, segítséggel a rászorulón, egy-két 
jó szóval az idegenek felé… stb., és jaj nekünk, ha Isten 
hiába várva tőlünk ezeket, végül elveszi a lehetőségün-
ket/képességünket ezek megtételére… Utána már talán 
hiába lennénk készek a szolgálatra! (Milyen jó, hogy Is-
ten kegyelmes, és sokszor mégis újra ad esélyt!) 

Én is úgy gondoltam: nem dől össze a világ, legfel-
jebb jelentős sorban állás és pénzösszeg kifizetése után 
újra lehet majd csináltatni a jogosítványomat. De mégis 
bíztam benne és imádkoztam is érte, hogy megtanulva a 
leckét Isten e nélkül is visszaadja az elveszettet. Persze 
amit lehet meg is tettem az ügy érdekében: lakásunk 
minden zugát átkutattam, de semmi! Mígnem egyik nap 
Csabi sugárzó arccal lépve a szobába kérdezte: Melyik 
kezemet kéred? És az egyikben ott lapult a 
MEGKERÜLT JOGOSÍTVÁNYOM. (Valahogy az ő 
személyes papírjai közé keveredett, hogy hogyan, nem 
tudjuk…) 

De jó volna, ha megtanulva a leckét mindannyian 
használnánk Istentől kapott testi-lelki kincseinket, amíg 
van rá módunk! 

Gulyásné Timi 

 

Próbák között is boldogan 
 

1984-ben történt, hogy 
gyermekeim anyagi megsegíté-
sére, kinőtt ruhákat mentem eladni 
a piacra. Sikerült is tízezer forintot 
így beszereznem. Amikor 
odaadtam nekik, nagyon örültek, 
mert a megélhetés abban az időben 
is nehéz volt. 

Az örömhöz sajnos ürüm is 

társult. Hazafelé menet a busz már a kertünk alatt járt, 
készülődtem a leszálláshoz, amikor a busz rántott egy 
nagyot, és én a csuklós rész forgó vasára estem. A lá-
bam térd alatt rögtön eltört. Lesegítettek a buszról, és 
amíg az árokparton ültem, szóltak a férjemnek, hogy 
jöjjön segíteni. Nagyon meg volt duzzadva a térdem, 
hiába borogattuk, nem javult. Mentőt kellett hívni. Bent 
a kórházban leszívták a vérömlenyt, megröntgenezték, 
tényleg el volt törve. Egy napig benntartottak megfigye-
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lésre, hogy gipszeljék, vagy szögecseljék. Én féltem a 
szögecseléstől, és kértem Istent, hogy inkább gipszel-
jék. Másnap jött az orvos, hogy gipszelik. 

Jött a rendőr is, mert hogy baleset történt, felvette a 
jegyzőkönyvet. A bérletemet is elkérte, az volt, csak 
éppen biztosításom nem. Így a sofőr biztosítására kap-
tam egy szép összeget, amit nem is reméltem. 

Tíz hétig voltam gipszben, a mentősök ölben hord-
tak a kórházba, mert nem lehetett ráállnom a lábamra. 
De az Úr szépen elrendezett mindent. Egyik szomszéd-
asszonyom egy héten kétszer is eljött rendet rakni. 
Szép, tiszta szobában pihenhettem. De egy percig sem 
unatkoztam. Egyik ismerősünktől kaptam meg Az Üd-
vözítő nyomában című könyvet. Törött lábbal bejártam 
Jeruzsálemet. Lelki szemeim előtt úgy jelentek meg a 
képek, mintha valóban ott jártam volna. Nagyon lekö-
tött a könyv, teljesen átéltem, nagy örömömre szolgált. 
Nem éreztem fájdalmat, lelki felüdülés volt számomra a 
pihenés. 

A lelkipásztorom kérésére akkor írtam le a megtéré-
sem történetét is. Sokat voltam egyedül, de nem voltam 
elkeseredve, mert éreztem, hogy velem van az Úr és ad 
erőt a terhek elhordozásához. Egy hónap múlva kaptam 
járógipszet, két mankóval jártam. Szörnyen néztem ki, 
de akkor már tudtam a konyhában is tevékenykedni. Jól 
meg voltam így, de amikor levették a gipszet, újra ta-
nultam járni, sok áztatás, kenegetés gyógyfürdő követ-
kezett. Hét éven keresztül nem hajlott a térdem, de az-
tán szépen rendbe jött. Még egy szlovákiai kirándulásra 
is vállalkoztam. 

Köszönet érte mennyei Atyámnak! 

„Én előtted megyek, és a görbe utakat elegyenesí-
tem..” (Ézs 45, 2/a.). 

„Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: 
a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet.” 
(Zsolt 94, 19). 

Kovács Józsefné, Anna néni 

 

 

 
 
 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy újra több gyermek vette a fáradtságot és a 
Bibliát, és fejtette meg a júniusi rejtvényeket. A helyes 
megoldásokat a lépcsőházban lévő táblán láthatjátok. 
 
A júniusi rejtvények megfejtői: 

Ádány Anna, Ádány Balázs, Ádány Zsófia, Boda Pé-
ter, Uri Boglárka, Uri Benjámin, Uri Imre, Zsigovics 
Benjámin, Zsigovics Dorina, Zsigovics Virág 

Új rejtvényekkel szeptemberben találkozhattok 
majd. Addig is pihenjetek jól, élvezzétek a szünidő 
napjait! 

Ádány Judit 

 

 

Szeretettel köszöntjük a 
júliusi és augusztusi szü-

letésnaposokat! 

Boldog születésnapot! 

Zsigovics Dorina (júl. 21.) 
Pethő Dalma (júl. 23.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Nagy Kamilla Dorka 
(aug. 12.) 
Zsigovics Benjámin 
(aug. 25.) 

 

Két éve már, hogy élvezzük az egymással való korlátlan, ingyenes beszélgetések áldásait, melyet a 
Baptifon nyújt számunkra. Gyülekezetünk 77 db ilyen kedvezményes előfizetést igényelt, országosan több, 
mint 8000 a baptifonosok száma. 

Az előfizetők többsége korrekt ügyfele a szolgáltatónak, vannak azonban notórius nem fizetők vagy 
késve fizetők, akik nem becsülték meg eléggé a lehetőséget, így miattuk egyrészt nem vetült túl jó fény kö-
zösségünkre, másrészt anyagilag is helyt kellett állni helyettük. Egyházunk Országos Tanácsa ezért úgy 
határozott, hogy a további problémák elkerülése érdekében minden előfizetéssel rendelkezőnek egy ismé-
telt megállapodást kell aláírnia (melyet az igényléseknél eddig is felelősséget vállaló gyülekezetvezetők 
szándékaik szerint egy további nyilatkozattal is kiegészítenek). A következő hetekben tehát ez ügyben 
mindenkit meg fogunk keresni (valószínűleg levélben); kérjük a testvérek megértését és együttműködését! 

Aki eddig is rendben fizetett, annak mindez csak formalitásnak tekinthető, az új előfizetések engedélye-
zésénél azonban kénytelenek leszünk az eddigihez képest szigorúbbak lenni. Jó hír, hogy gyülekezetünk-
ben nincsenek olyanok, akik nem fizettek, viszont határidő utáni befizetések többször is, rendszeresen elő-
fordulnak. Sajnos ennek a gyülekezetünkre nézve az a következménye, hogy az idetartozó személy tarto-
zásának rendezéséig új előfizetést és készülékcserét gyülekezetünk nem igényelhet, azaz a feledékeny-
ség, oda nem figyelés ilyen tekintetben gyülekezetünk egészét sújtja. Jó lenne ezt nem elfelejteni! 

a gyülekezetvezetők nevében: Ádány Mihály 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel 
köszöntjük 
júliusban született 
testvéreinket! 
 

 

„Valamely helyen akarom, hogy az én ne-
vemről megemlékezzetek, elmegyek tehoz-

zád és megáldalak téged.” 
(2Móz 20,24/b) 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Bódi Zsanett (júl. 6.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Pethő László (júl. 10.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Csepei Géza (júl.16.) 
Nagyné Nikodém Gabriella (júl.18.) 
Bódi Lászlóné (júli. 22.) 
Gál Sándorné (júl .22.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 

Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
dr. Dezsényi Istvánné (júl. 27.) 
ifj. Ádány Béla (júl. 28.) 
Novák Pálné (júl. 28) 
Ádány Béla (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl .29.) 
Kosztán Sándorné (júl. 31.) 
Nagy Zsolt (júl. 31.) 
Zákány Zoltán (júl. 31.) 

Nem minden hely alkalmas az Úr nevének tiszteletére. A mi égő- és hálaáldozatunk helye: szívünk és ajkunk, innen jö-
het kedves áldozat. Kerüljétek azokat a helyeket, helyzeteket, amivel az Úr nem ért egyet, amit nem helyesel. Ha jó he-
lyen vagytok, áldottá válik életetek. Isten ígérete az áldás, de rajtatok múlik, hogy át tudja-e adni nektek. Legyetek el-
szántak, hogy a tiétek lehessen minden jó, ami felülről jön. 
 

Szeretettel köszöntjük augusztusban született 
testvéreinket! 

  

Kiss Sándorné (aug. 2.) 
Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Barabás Noémi (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Bodó Anilla (aug. 15.) 
Tigyi Judit (aug. 18.) 
 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van 
reátok.” (1Pt 5,7) 

Isten szívén viseli a ti dolgaitokat, mintha egyedül lenné-
tek a világon, úgy törődik veletek. Ő nem mondja, hogy nem 
ér rá. Amikor hozzá kiáltotok, meghallgat, felbátorít titeket, 
lelketekbe erőt önt. Ő kezdeményezi a szeretetet, járni tanít, 
gondotokat viseli, a szeretet kötelével von magához, arcához 
emel titeket, enni ad. 

Vegyétek észre, amikor az Úr atyai szeretettel jön felétek. 
Lukács Edit 

 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

 

2007. május 27-én, Pünkösdkor a 
Mátyás-templomban fogadott sírig 
tartó hűséget egymásnak Gulyás 
Emese és Gáti Péter. 

Az alkalmon lelkipásztorunk, 
Dr. Almási Tibor tv. adott igei útra-
valót az ifjú párnak. 

Isten áldását kívánjuk életükre! 
 

Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 9,15 óra: imaóra, 
törekvők alkalma 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 

− Péntek: 18 óra: ifjúsági alkalom 
 

Programajánló 

Rádióműsor: 

KOSSUTH RÁDIÓ: 
július 20., augusztus 24. 
13,30 óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 

M1: Augusztus 19. 10,30 óra: 
 Örömhír 
PAX TV: minden hónap utolsó 

hétfőjén, 19 óra: 
Békesség Hírnöke. 

Tahi: 
Július 22.: a Budapesti Baptista 
Egyházkerület tábori napja 

 

Betegeink 

Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

 
„Áldott az Úr, mert meghallgatta 
esedező hangomat. Erőm és pajzsom 
az Úr, benne bízik szívem. Ő megse-
gített, ezért vidám a szívem, és éne-
kelve adok neki hálát. Az Úr az ő 
népének erőssége, felkentjének meg-
segítő ereje.” (Zsolt 28:6-8) 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 

Fotó: Zsigovics Géza, Sztasák Ferenc 

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


