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100. hálaadó zsoltár 
Vígan énekelj az Úrnak te egész 
föld! 

Szolgáljatok az Úrnak örvendezés-
sel; menjetek eléje vígassággal. 
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; 
ő alkotott minket és nem magunk; 
az ő népe és az ő legelőinek juhai 
vagyunk. 

Menjetek be az ő kapuin hálaadás-
sal, tornáczaiba dicséretekkel; ad-
jatok hálákat néki, áldjátok az ő 
nevét! 

Mert jó az Úr, örökkévaló kegyel-
me és nemzedékről nemzedékre 
való az ő hűsége!  

„Adjatok hálát az Istennek… mindenkor, mindenért…” 
(Efézus 5,20) 

 

A gyermeknevelés egyik hosszú időre kiható, fontos 
feladata annak megtanítása, begyakoroltatása és ellen-
őrzése, hogy kicsiny gyermekeink megköszönjék azt, 
amit kapnak. Megfigyelhető, hogy némelyikük gyorsan 
és készségesen elsajátítja ezt, de nem mindenkire 
mondható el ugyanez. A szülők és nagyszülők türelmes 
és kitartó munkája mellett legtöbbször az óvodának és 
iskolának is marad dolga. Sőt némelyeknél még felnőtt 
korban is megmarad a mások iránti hálátlanság. Nem 
csupán mai probléma ez. És nem is csak ember–ember 
viszonylatában érhető tetten. 

Pál apostol még a jólelkű, magas lelki szinten álló 
efézusi gyülekezettel kapcsolatban is arra kényszerül, 
hogy felszólítsa őket (megparancsolja nekik): „Adjatok 
hálát az Istennek…”. Akkor fogalmaz így (többes szám 
2. személyben) az ember, ha őbenne jelen van, reá jel-
lemző a hála, környezetében viszont ennek szomorú hi-
ányát tapasztalja. 

Az árvaházi közösségből kinövő gyülekezetünk ere-
dete is arra predesztinálhat minket, hogy különösen ér-
zékenyek és fogékonyak legyünk mennyei Atyánk na-
ponkénti gondoskodása iránt, és hálásak legyünk ezért. 
Hiszen a fennállása során mintegy 300 árva ellátását 
felvállaló szeretetintézmény vezetői naponként és köz-
vetlenül kapcsolhatták össze az imában kért és megka-
pott javakat az azonnali hálaadással. És akkor még csak 
az anyagiakról beszéltünk. 

Mi, felnőtt hívők talán abban is hasonlítunk gyerme-
keinkre, hogy eljutottunk már addig, hogy a régen kért 
és várt, kivételesen nagy értékű és azonnal kényünk-
kedvünk szerint élvezhető ajándékokért hálát adunk. Pál 
apostol jól ismerte ezt az idői és tárgyi tekintetben je-
lentkező korlátozó, beszűkítő, diszkriminatív emberi kí-
sértést. Ezért az Isten iránti hálaadást – legalábbis lát-
szólag! – korlátlanná szélesíti. De mit értsünk azalatt, 
hogy „legalábbis látszólag”? A hála csak annak jár, aki 
ad másoknak. Vagyis Istennek mint adományozónak jár 
a hála. Tehát mégis létezik egy korlát: csak az Általa 
nyújtott ajándékokért kell mindenkor hálát adnunk. 
Ezek között viszont nem válogathatunk: ami kellemes, 
kívánatos, azért igen, ami kellemetlen, kényelmetlen, 
azért nem. Bár e tekintetben lehetnek különbségek az ő 
ajándékai között, de egy biztos: felülről, a világosság 
Atyjától csak „jó adomány” és „tökéletes ajándék” 
származik (Jak 1,17). Ezek a jelzők pedig az üdvösség 
munkálására és nem a pillanatnyi kívánatosságra vonat-
koznak. 

Az Isten iránti hála akadályozója a szív elégtelensé-
ge mellett a háborgó, lázongó közhangulat is lehet. Ma-
napság mindkettőből bőven akad. Ezek legyőzésére 
egyetlen út létezik: „a mi Urunk Jézus nevében (az ő 
képviselőiként, megbízottjaiként)” forduljunk az idei 
hálaadó napunkon Mennyei Atyánk felé mindannyian! 

Dr. Almási Tibor lelkipásztor 
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AKTUÁLIS 

Derűs hétköznapi hálaadás 
TUDJÁTOK MIT? Nincs is rossz kedvem! 
Tulajdonképpen hálás vagyok, hogy 
− Fizethetek adót, mert ez azt jelenti, hogy van 

munkahelyem és van jövedelmem is. 
− Takaríthatok a tegnapi vendégek után, mert van-

nak barátaim. 
− A templomban a mögöttem ülő hölgy hamisan 

énekelt, eszerint még hallok és hallásom is jó. 
− Csak messzi találtam parkolót, mert ez azt jelenti, 

van autóm, és nem vagyok rokkant, tudok járni. 
− Kissé szűkek már a ruháim, mert bőségesen van 

mit ennem. 
− Ablakot tisztíthatok, takaríthatok, levihetem a 

szemetet, lesöpörhetem a járdát, hiszen van laká-
som. 

− Öt szatyorral jövök haza a bevásárlásból, mert 
van mit venni és van miből, és még haza is tudom 
vinni. 

− Megint tele van a szennyeskosár, mert van ruhám, 
amit fölvehetek. 

− Meghozta a postás a fűtésszámlát, mert meleged-
hettem. 

− A gyerekek megint kiborítottak, hiszen van csalá-
dom és egészségesek. 

− Este fáradtan dőlök az ágyba, mert tudtam dol-
gozni, és ágyam is van. 

(tetszés szerint folytatható…) 
Ismeretlen szerzőtől 

(közreadta: Kissné Kati) 

Hol a kilenc? 
 

Tízen voltak ők, akik könyörögtek, 
Mert irtóztató volt már sebük! 
Tízen voltak ők, akik Jézushoz jöttek, 
És így kérték meg drága mesterük: 
– Könyörülj rajtunk, mert gyógyíthatatlan 
Nagy kínban fekszünk évek óta már! 
Fertőzöttségünk oly kibírhatatlan, 
Hogy megváltásunk lenne a halál! 
De meglátott itt a szemünk most Téged, 
Tudjuk, ki vagy, s hogy Istentől jövél, 
Hogyan gyógyítod meg a betegséget! 
Élni kívánunk… ó, könyörüljél… 
Tízen voltak ők, akik könyörögtek. 
Jó helyre mentek kérni gyógyulást, 
Mert az Úr Jézus meggyógyítá őket, 
És megmutatta a szabadulást! 
A borzalmaknak, megvetésnek vége! 
Nem mondják rájuk már: „tisztátalan!” 
Szétfoszló testük ezernyi fekélye 
Nincs. Nem látszik. Mily csoda, oda van! 
A rettenetes, borzadályos élet, 
A bélpoklosság, a szétfoszló íz 
Nem látható, mert minden újra éled, 
Mert meggyógyult most, meggyógyult a TÍZ! 
…Csak EGY ment vissza, hogy hálákat adjon, 
Hogy megmutassa tiszta önmagát, 
Csak egy, hogy örömkönnyekre fakadjon, 

És magasztalja a legjobb Atyát! 
Hol a kilenc? A többi gyógyult ember, 
Ki könyörgött és gyógyulást kapott, 
S a kín, e megmozdíthatatlan henger 
Legördült róluk, nyomot sem hagyott. 
Csak egy ment vissza, hogy hálát rebegjen, 
Hogy megmutassa azt, hogy tiszta lett, 
Hogy nem fekszik már pokoli sebekben. 
Hol van a kilenc? Mért van itt csak egy? 
…Ma oltárt raktunk alázatos szívvel 
Hálánk jeléül. Szívesen vegyed. 
Jóságod vágyjuk énekelni itt el, 
Mi, meggyógyított, boldog emberek. 
Zengjük feléd az örömnek szavával 
A dicsérést, a felmagasztalást, 
Annak az EGYNEK szent hódolatával… 
Fogadd szívesen e hálaadást. 
Mindenki eljött a hálaadásra? 
Vagy, mint a kilenc, csak úgy oda lett? 
Melyikünk mondja, gyógyulását látva: 
– Visszajöttem hozzád, mint az az EGY! 
Visszajöttem, hogy örök hálazsoltár 
Legyen éltem, míg eljutok oda, 
Hol örökké ég az áldozati oltár, 
S a háladalnak nincs vége, soha! 

Kárász Izabella 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Nincs rá mentség, de sajnos a múlt havi miniinterjúk sorából sajnos kimaradt egy. A bocsánatkérés mellett ezt igyek-
szünk most pótolni. 

Sonkoly Anna 

1. A Kiss János Általános és Középiskola 6. osztályába járok. 
2. A számítástechnika és a matematika a kedvenc tantárgyam. 
3. Még nem tudom, mi szeretnék lenni, ezért gimnáziumban szeretnék tovább tanulni. 
4. Szabadidőmben gyermekvasutas vagyok. Ez egy különleges világ, és nagyon érdekes a 

munka és nagyon jó a társaság. 
5. Bibliakörre a közösségért szeretek járni. 
6. Kedves bibliai történetem: Jefte története.  
7. Kedves igém a Bibliából: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,21). 
8. Kedves énekem: „Hit nélkül sehova se juthatsz el” 
 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN  
 

„Mindeddig segítségül volt nékünk az Úr!” 
Árvaházi találkozó – 2007. szeptember 22., Buda 

 
Istenünk kegyelméből ismét árvaházi találkozót tarthat-
tunk. Mindannyian nagyon vártuk már ezt az alkalmat, an-
nak ellenére, hogy egy évvel ezelőtt is együtt voltunk. Az 
idő szelek szárnyán repül, így a mi időnk is, itt a földi éle-
tünkben ezt érezzük.  

Örömteli szemeink ragyogása is tükrözte boldogságun-
kat már érkezésünkkor. Az ország különböző részeiből 45-
en jöttünk össze, hogy együtt töltsük ezt a napot. Alkal-
munkat Pintér Tibor, egyik legfiatalabb növendéktársunk 
igei köszöntésével,  az 1. Korinthusi levél 13. rész 1-2. 
versével és imádsággal kezdtük el. Ezután örömteli szív-
vel, megilletődve léptünk a mikrofon elé egyenként. 

Felszólalásomat az árvaházi életünk eltöltött idejére 
visszaemlékezve kezdtem, először is áldott emlékű 
Beharka bácsit, Margit mamát említve. A reggeli és esti 

igehirdetésekre és példamutató életükre még ma is szíve-
sen emlékszünk. Féltő gonddal, Isten tetszése szerint sze-
retettel neveltek bennünket. Margit mama gondoskodása 
és ápolása felejthetetlen. Sok-sok betegségeinkből az ő 
végtelen szeretetével mindig meggyógyultunk. Mindany-
nyiunk életét meghatározta az itt eltöltött idő alatti nevel-
tetésünk. Nevelőink, tanítóink voltak Reviczky Mátyás, 
Tölgyes Izsák, Szakács Erzsi nővér, Walter Katica néni, 
Szabó Ilonka, Sajben Mária, Jószai Róza, Lippai néni, 
Czigli Károly. Áldozatkész, lelkiismeretes életük nagy ha-
tással volt ránk, példamutatásuk egész életünkre kihat. 

Ezt követően Vadon Mihályné Antal Ida szavalta el 
egyik kedves versét. Fáskerti Józsefné Simó Aranka az ún. 
„hálaévre” emlékezett, ami azt jelentette, hogy az iskoláit 
befejezve még egy évet önként, szeretetből, hálából ott töl-
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töttek a lányok, az árvaházi mindennapos munkákba be-
állva, pl. kenyérdagasztás, mosás, kisgyerekek gondozása, 
takarítás, konyhai teendők, stb. 

Szíjjártó (Nagy) Imre a Beharka bácsitól tanult példa 
alapján, a kis gyülekezetében, Nagydorogon egyetlen fér-
fitestvérként helytáll a szolgálatban. Erről számolt be nagy 
szeretettel. Egyik gyerekkori énekét is elénekelte angolul. 

Nagyváti István meghatódva mondta el, hogy gyer-
mekkorában súlyos, lázas betegsége idején egyszer csak 
arra ébredt, hogy Beharka bácsi térdelt az ágyánál és 
imádkozott érte. Ezután hamarosan felgyógyult. Ez az em-
lék végigkísérte élete során. 

Gögh Béláné Herczeg Eszter arról számolt be, hogy 
bár csak élete első 4 évét töltötte az árvaházban, de Margit 
mama szaktudása, ápolónői gondoskodása és szeretetére 
még ma is emlékszik. 

Pálinkás Ferenc „Döme” is Beharka bácsi reggeli és 
esti áhítataira emlékezett, a súlyos próbákban töltött életé-
ben igencsak hasznos útitársak voltak számára az ott meg-
tanult igék. Említette még, hogy Beharka bácsi az áhítatok 
után nem felejtette el mondani, hogy „Ne hazudjatok, mert 
utána mi következik? …” Az akkori gyerekek tudták ezt, 
hogy a hazugság után az igazság következik. Ez az erköl-
csi nevelés még a mai felnőtt korában is egyike a legfonto-
sabb értékeinek. 

Fábián Béla ugyan nem az árvaházban nevelkedett, de 
itt nőtt fel, az árvaházi gyülekezetben. Felejthetetlen szá-
mára Beharka bácsi sok-sok tanácsa. Bármi problémája 
volt, bement hozzá, és kezdte volna sorolni azokat, de 
Beharka bácsi ezzel kezdte: először imádkozzunk!  Mire 
felálltak, megoldódtak a súlyos problémák! 

Kübler József édesapja, Kukucska Vince az árvaházban 
nevelkedett, de 1945-ben meghalt. Ő akkor 5 éves volt. 
Érdekelte, hogy kik voltak édesapja társai, ezért jött el erre 

a találkozóra. Meghatotta ez a légkör, a szeretet, ami az 
árvaházban nevelkedettek között uralkodik. Magával hozta 
azt az albumot, amit a háborús romok alatt találtak meg, 
mely az édesapja és társai fiatalkori életét örökítette meg. 

Tölgyes Tamás örömét fejezte ki azért, hogy ezen a ta-
lálkozón is bepillantást nyerhet az árvaházban nevelkedett 
édesapja, Tölgyes Izsák életébe, szeretettel köszöntötte a 
résztvevőket.  

Oláh Lajosné Tóth Gabriella sem volt árva, de testvé-
reivel az árvaház épületében laktak a háború alatt, erre az 
időszakra emlékezett most. 

Vadon Mihály a feleségével kapcsolatban említette 
meg, hogy együtt merítkeztek be 1939-ben, és az ő révén 
ismeri az árvaház életét. 

Együttlétünk alatt több éneket is énekeltünk, amit 
meghatódva tettünk, átélve a szöveg jelentését. Ezeket az 
énekeket még az árvaházban tanultuk, jó volt felidézni 
ezeket az istentiszteleti pillanatokat. Izsák bácsi tanította 
nekünk ezeket, több szólamra is tudtuk őket énekelni. 
Amikor adományokat hozva látogatók jöttek az árvaházba, 
mindig énekekkel üdvözöltük őket. A mai napon az Áldott 
legyen a frigy c. énekkel zártuk a délelőttünket, egymás 
kezét fogva, lélekben Atyánk trónja előtt állva, ez a szere-
tet köt össze bennünket. 

Ma sikerült mindegyikünknek mindenkivel személye-
sen elbeszélgetni, és ez is nagy áldás volt számunkra.  

Testvérnőink finom ebéddel vártak bennünket, hálásan 
köszönjük fáradságos munkájukat, és Istenünk áldását kí-
vánjuk szeretettel további életükre. 

E napunkat Édesatyánk ragyogó napsütéssel és gon-
doskodó szeretetével áldotta meg. Mindenért Istené a di-
csőség! 

Hasselbach Béláné Novák Etelka 
árvaházi növendék 

 
ÉVFORDULÓ 

 

Július 28-án örömmel és hálaadással emlékeztünk meg 
széles családi körben szüleink – Mikes Benjámin és 
Varga Márta – 50. házassági évfordulójáról. 

Gyermekeik, vejük, menyük, unokáik és azok házas-
társaik, testvéreik és a rokonság néhány tagja nevében 
testvérem, Attila köszöntötte igével az ünnepelteket. 

Július 29-én, vasárnap a szokolyai gyülekezetben – 
házasságkötésük színhelyén – Marton Zsolt lelkipásztor 
testvér a gyülekezet nevében igével és meleg szavakkal 
köszöntötte a jubiláló házaspárt. Majd hálaadó imában 
kérte Isten áldását életük további részére. 

A „családi énekkar” Apu kedves énekével, – „Ha Is-
ten békéje lakja szívemet” – fejezte ki szeretetét és 
örömét. 

A megemlékezés után kezdődött imaórán szüleink 
imájukban köszönték meg az eddigi életutat, az áldást, a 
gondviselést, hűséget és szeretetet Isten és egymás iránt, 
és kérték az áldást, az erőt további életükre. 

„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13,8) 
Bódiné Mikes Judit 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

„Jó időzni nékünk itt…!” 
 

Ahogy arról a Manna 2007. márciusi számában is hírt 
adtunk, elöljáróságunk 2007. február 24-én 
csendesnapot tartott, melyen imádságos szívvel áttekin-
tettük gyülekezeti életünk különböző területeit. Helyzet-
értékelésünk során számba vettük az eredményeket, 
nyíltan beszéltünk a problémákról, némely kérdésben 
döntéseket hoztunk, más területeken vezetést, látást kér-
tünk. 

Az egyik problémás területnek a gyülekezethez való 
tartozás kérdésében tapasztalható szabadosságot láttuk, 
amely a gyülekezeti tagnak a gyülekezethez való viszo-
nya lazulásában fejeződik ki. 

Mik is a problémák ezen a területen? Messziről kez-
dem – és más témákat is érintek. 

Általában a gyülekezeti tagságról 

Baptista gyülekezetként mi is határozottan valljuk – hi-
szen nemcsak hitelődeink követendő szokásának, hanem 
elsősorban bibliai alapelvnek tartjuk –, hogy „az újszö-
vetségi gyülekezet azoknak az újjászületett és bemerített 
hívőknek a közössége, akik Jézus Krisztust megváltójuk-
nak elfogadják és az ő Igéje szerint élnek.” (Baptista 
Hitvallás) Ez az alapelv vitán felüli. (Azt csak zárójel-
ben jegyzem meg, hiszen nem erről szeretnék írni, hogy 
végighallgatva gyülekezeti óráinkon az elmúlt évtizedek 
alatt több tucat megtérési bizonyságtételt, mintha a mai 
bizonyságtételek között kevesebb meggyőzőt hallanék, 
mint a korábbi években. A határvonal a múlt és a jelen 
között néha mintha elmosódna... Igazolva látom ezt a 
meglátásomat a bizonyságtevők egy részének későbbi 
életét nézve is.) Ha valaki tehát döntést hoz, megtér, Is-
ten pedig újjászüli őt, akkor ennek a folyamatnak a ré-
sze és a folytatása a gyülekezethez való csatlakozás is. 
És ha „az ő igéje szerint élnek” értelmezése sem mindig 
egyértelmű (nemcsak a felekezetek, egyházak között, 
hanem még egy közösségen be-
lül is időben és térben változik), 
mennyivel inkább képlékeny a 
gyülekezethez való tartozás ér-
telmezése! 

Ezt a változást tapasztalhat-
juk saját gyülekezetünk vonat-
kozásában is. Jómagam csak(?) 
harminc évre tudok visszatekin-
teni, de ez az időtávlat már elég 
hosszú ahhoz, hogy az elemzés 
többé-kevésbé objektív lehessen. 
Mire is emlékszem megtérésem 
idejének gyülekezeti életéből? 
Akit a gyülekezet felvett tagjai 
sorába, annak számára minden 

külön ismertetés nélkül is egyértelmű volt a gyülekezet 
működési rendje. Ha nem volt antitálentum, tagja lett az 
énekkarnak (előtte nemigen lehetett!). Csatlakozott azok 
táborához, akik szolgálat-előkészítést vállaltak, illetve 
bizonyságtétel, vagy szavalat elmondását. Szükség meg 
igény is volt erre, hiszen az úrvacsorai vasárnapok kivé-
telével minden vasárnap délután voltak szolgálatok, me-
lyek az egy évre előre beosztott témák és rend szerint 
folytak. Azt talán mondani sem kell, hogy az énekkar 
minden vasárnap (délután is) szolgált. A gyülekezet tag-
jainak többsége – a minden gyülekezetben megtalálható 
szélen járók kivételével – részt vettek minden gyüleke-
zeti alkalmon (hétköznap is) valamint a havonkénti gyü-
lekezeti tanácskozási órákon is. Ez utóbbin negyed-
évenként felolvasták a név szerinti misszióadományo-
kat. A gyülekezettől elmaradókat – a lelkigondozás, 
vagy a kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén – három 
hónap után a gyülekezet törölte tagjai sorából, a nem 
baptista házastársat választók pedig automatikusan fél-
éves fenyítéket kaptak, amely időszak alatt nem vehet-
tek úrvacsorát, nem vehettek részt a szolgálatokban és a 
gyülekezeti tanácskozásokon. 

Bizonyos vagyok abban, hogy sokak számára szol-
gálnak újdonsággal az előző bekezdésben leírtak. Mind-
ezeket nem nosztalgiából említem, és nem is azért, mert 
visszakívánom ezeket az időket. Nem tisztem értékelni, 
hogy akkor helyes volt-e minden elemében a felvázolt 
gyülekezeti gyakorlat, és az is meggyőződésem, hogy a 
gyülekezeti életnek is folyamatosan változnia kell a kor 
változásaival együtt – a változatlan bibliai alapokra 
építve. 

Éppen ebből ered annak a szükségessége, hogy 
időnként ismételten megvizsgáljuk, újraértékeljük gyü-
lekezeti életünket is; amiben kell, erősítsük meg eddigi 
gyakorlatunkat, amit kell, azt pedig változtassuk meg. 

Gyülekezeti csoportkép az 1950-es évekből (Szőke Elek hagytékából) 



M A N N A   2007. október 

 6

Mindig is tettük ezt, csak a kor, a társadalom, az életünk 
változásának a tempója nem igényelte ezt ilyen gyorsan 
és ilyen nagyléptékkel. Közhelynek tűnik, de attól még 
igaz, hogy a rendszerváltozással kezdődő elmúlt majd’ 
két évtizedes időszak – részben, de nem kizárólag a 
rendszerváltozásnak köszönhetően – gyökerestül meg-
változtatta életünk sok-sok területét, felforgatta minden-
napjainkat. Van ennek sok jó oldala is, de nem kevés 
hátránya. Csak sommásan említve néhány dolgot: fel-
gyorsult életünk tempója, megváltoztak anyagi viszo-
nyaink (több a lehetőségünk és még több a bizonytalan-
ság), kinyílt a szemünk a (nagy)világra, ezzel együtt a 
világias gondolkodásmód és életszemlélet ezernyi mó-
don (tévécsatornák sokasága, reklámok özöne, szexuális 
szabadosság, internetes szennyáradat) bombáz bennün-
ket. De hatásként jelentkezik a gyülekezetek, közössé-
gek közötti (fizikai és szellemi) átjárhatóság lehetősége, 
tanítások hozzáférhetősége, gyülekezeti stílusokkal való 
szembesülés – még egyházon belül is. Mindez termé-
szetszerűleg kihat gyülekezeti életünkre is. 

Változtatni tehát szükségszerű, mert az élethez hoz-
zátartozik a változás. Az a közösség, amelyik belemere-
vedik egy gyakorlatba, sok területen élettelenné válik. 
Mindez azonban nem a szabadosságot, a rendetlenséget 
kell, hogy jelentse, mert Isten a rend Istene is. „Minde-
nek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor 14,40) – 
mondja az apostol éppen a gyülekezet istentiszteletének 
lefolyására, de általában véve a gyülekezet életének 
egészére utalva is. 

Tagsággal kapcsolatos kérdések Budán 
Úgy láttuk, hogy a gyülekezeti tagsággal összefüggés-
ben van némi rendetlenség, helyreigazítani való közöt-
tünk. Ezért fogalmaztunk meg néhány igazodási pontot. 
Íme: 

Nincs ezekben új, mindenki, aki gyülekezetünkhöz 
(vagy bármely baptista gyülekezethez) csatlakozott, ezt 
önként tette, ezzel mindezt vállalta – sőt ennél többet is. 
(Ezt egyik testvérnőnk fogalmazta meg gyülekezeti 
órán, reagálva a felolvasottakra.). Hitvallásunk is említi 
ezeket a területeket: 

Valljuk, hogy az újszövetségi gyülekezet nyilvánvaló 
ismertetőjegyei: a tiszta igehirdetés, a bemerítés és az 
úrvacsora Ige szerinti alkalmazása, az imádkozás és az 
éneklés, az önkéntes adakozás, a szeretetszolgálat és a 
gyülekezeti fegyelem. 

Mint ahogy eddig sem tettük, a jövőben sincs szán-
dékunk mintegy rendőrként tételesen ellenőrizni, hogy 
ki hogyan igazodik mindehhez. De ez a néhány pont ar-
ra mindenképpen jó, hogy tükörbe nézhessünk, először, 
mi magunk, elöljárók, de mindenki más is megtehesse 
ezt. Aztán arra is jó, hogy rákérdezzünk ennek apropó-
ján a velünk egy gyülekezetbe járó testvérünk életére, 
lelkiségére, a gyülekezethez való viszonyára, és legfő-
képpen az Úrral való kapcsolatára. Mert félő, hogy az 
ezeken a területeken való mulasztások nem okok, ha-
nem következmények, amelyek szellemi problémákat 
jeleznek. Az Emlékeztetőben megfogalmazott elveket 
viszonyítási pontoknak szánjuk, amelyhez ha valaki 
nem akar alkalmazkodni – és ezt mint végső következ-
ményt említem –, akkor bölcsebb, ha olyan gyülekezet-
ben gyakorolja hitét, ahol nincsenek ilyen „követelmé-
nyek”. 

Nem szükségtelen ezzel kapcsolatban hitvallásunkat 
idézni – hátha vannak, akik még sohasem olvasták ezt a 
részt. Szemérmességből?, a békességre való törekvés 
jegyében? nem szoktuk idézni ezt a tételt, de ha bibliai-
nak tartjuk – márpedig annak tartjuk –, akkor bátran vál-
lalható. 

Hisszük, hogy a gyülekezeti fegyelem Istentől rendelt 
eszköz a gyülekezet Szentírásra épülő rendjének, erköl-
csi és tanbeli tisztaságának, és a gyülekezeti tagok 
egészséges lelki életének megőrzésére. Arra törekszünk, 
hogy a Jézus Krisztushoz hűséges tagokat a helyesen 
hirdetett Igével neveljük és erősítsük. Azt, aki ennek elle-
nére mégis vétkezik, mentő szeretettel fenyítjük előbb 
személyesen, azután tanúk jelenlétében, vagy ha ez nem 
elegendő, akkor a gyülekezet színe előtt.. 

A fenyítés célja, hogy a tévelygőt útbaigazítva, a 
könnyelműt megintve, a vétkezőt megfeddve a bűn háló-
jából kiszabadítsa. Azt a gyülekezeti tagot, aki bűnéhez 
ragaszkodik és az enyhébb fenyítéket ismételten megveti, 
végső esetben kizárjuk a gyülekezetből, hogy magára 
maradva, lelki nyomorúságát fölismerje, és őszinte bűn-
bánattal visszatérjen a Megváltóhoz és a gyülekezethez. 

És akkor röviden, néhány magyarázó gondolat konk-
rétan az Emlékeztetőben leírt, tömörségük miatt esetleg 
félreérthető mondatokhoz: 

 

Emlékeztető 
a Budai Baptista gyülekezeti tagsággal együtt járó, önként 

vállalt kötelezettségekről 
A Baptista Hitvallásban összefoglalt hitelvi kérdések elfoga-
dásán, a gyülekezet lelkiségével, döntéseivel és Bibliával 
összhangban álló életgyakorlatával való azonosuláson túl-
menően 

a.) hetente legalább egyszeri részvétel az istentiszte-
leti alkalmakon– az elháríthatatlan akadályokat ki-
véve (pl. betegség, külföldi távollét) 

b.) az úrvacsorában való rendszeres részesedés a 
gyülekezet közösségében 

c.) részvétel a gyülekezeti tanácskozási alkalmakon 
d.) rendszeres adakozás gyülekezeti rendünk szerint 

név szerinti misszióadományként – az anyagi lehe-
tőségek függvényében, lelkiismereti mérték szerint 

Aki a fenti szempontok valamelyikének néhány hónapon ke-
resztül nem tesz eleget, annak megkérdőjeleződik a tagsága. 
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Az istentiszteleten való részvétel 
Az istentiszteleten való részvétel gyakoriságának köve-
telménye nem arról szól, hogy aki eddig rendszeresen 
járt minden alkalomra, vagy az alkalmak többségére, az 
ezek után ne járjon. Nem is azt a gondolatot erősíti, 
hogy elég csak járni, akkor rendben van minden. Sok-
sok ige szól arról, hogy ki-ki Istentől kapott 
tálentumainak vagy karizmájának megfelelően szolgál-
jon mások felé a gyülekezetben úgy általában is, meg az 
istentiszteleti alkalmakon is. De erről külön nem írtunk, 
hiszen ezen nincs mit szabályozni, mert benne van a 
Bibliában – legfeljebb annak módja lehet kérdéses, ami 
persze egyáltalán nem mellékes körülmény. (Úgy tu-
dom, hogy évtizedekkel ezelőtt azért volt szükség szol-
gálat-előkészítői beosztásra, mert olyan sokan jelentkez-
tek szolgálattevőnek minden alkalomra, hogy a jó rend 
érdekében valahogy szabályozni kellett a kérdést...) A 
legalább heti egy alkalmon való megjelenés sokkal in-
kább megengedés, mint szigorú szabály – igazodva az 
élet rohanó tempójához, a megváltozott munka- és élet-
körülményekhez, a pihenés, a családi együttlét igényé-
nek elfogadásához. 

Úrvacsora 
Az úrvacsora kérdésében hadd idézzem lelkipásztorunk 
intő és buzdító szavait, melyek a szeptemberi úrvacso-
ravételt közvetlenül megelőzően hangzottak el: 

Egyetlen szót szeretnék kiemelni az utolsó vacsora 
történetéből az Úr Jézus szavai közül; azt a szót, amely 
így hangzott, hogy „mindnyájan”: „Igyatok ebből mindnyá-
jan!”  

Mert az Úr Jézusnak az volt a terve, szándéka, hogy 
az úrvacsora minden követőjének az életében folyamato-
san jelen legyen. Sajnos, mégis azt látjuk, hogy nem 
mindenki számára maradt egyformán fontos az úrvacso-
rai közösség a hívők körében. Ezért hangsúlyoznunk kell 
újra meg újra – így szeretném ezen a mai alkalmon is 
hangsúlyozni – az Úr Jézusnak ezt a szavát, hogy „mind-
nyájan”. 

Hogy senki ne maradjon távol az Úr asztalától, arra 
való hivatkozással sem, hogy nem rendezettek a lelki 
dolgai, hiszen a rendezésnek megvan a lehetősége ma 
is. Az Úr Jézus értünk megtöretett teste és kihulló vére 
nem csak egyszer volt alkalmas arra, hogy eltörölje a mi 
bűneinket, hanem újra meg újra ma is megvan ennek a 
vérnek a bűnt eltörlő ereje. Pál apostol azt írja, hogy a 
gyülekezetben, Korinthusban, azért van sok erőtlen és 
beteg ember és alusznak sokan, mert az úrvacsorai kö-
zösséggel baj van. Szeretném nagyon hangsúlyozni, je-
lenlévő és távollévő testvéreink felé egyaránt – ha szük-
séges, hát vigyétek el a hírét! –, hogy aki az úrvacsorát 
elhanyagolja, annak az életében törvényszerűen be fog 
következni a lelki meggyengülés, meg aztán a lelki halál 
is. Hogy ez nem olyan dolog, hogy van kedvünk hozzá, 
vagy nincs. Akinek fizikailag elmegy az étvágya, vagy 
akinek fizikailag elmúlik az esélye a táplálkozásra, olyan 

  

jól ki tudjuk számítani, hogy kb. mennyi időn belül fog 
meghalni. Lelkileg nem gondolunk esetleg néha erre? 
Nem gondolunk arra, hogy aki egy, kettő, három, öt vagy 
tíz úrvacsorai alkalomból kimarad, annál törvényszerű, 
hogy lelkileg meghal?! 

Érdekes, hogy beteg testvéreink ezt valahogy jobban 
érzik, mint némely egészséges ember. Hogy még ha ne-
hézségek árán is, ha áldozatok árán is, de igénylik azt, 
hogy ha nem tudnak eljönni, az úrvacsorát helybe, a la-
kásukba vigyék el nekik a testvérek. Miért? Azért, mert ők 
tudják, hogy ez az Úr Jézus előtt egyébként indokolható 
állapot, hogy nem tud eljönni a közösségbe, mert beteg, 
ez valamilyen módon korrekcióra szorul. Még nagy áldo-
zatok árán is korrekcióra szorul, mert aki nem eszi az 
Ember Fiának a testét, és nem issza a vérét – mondja az 
Úr Jézus – nincs abban élet. 

A gyülekezet tagjainak az úrvacsorához való járulása 
egyrészt lehetőség, másrészt kötelesség, és – még ennél 
egy fontosabb is, hogy – harmadrészt meg létkérdés. 

Amikor egy magasfeszültségű oszlopot meglátunk, 
még mostanában is az van ráírva, mint régen, hogy „A 
vezeték érintése tilos és életveszélyes!”. Azt mondanám 
inkább, hogy „…tilos, mert életveszélyes!” Az úrvacsorá-
tól távol maradni, testvérek – olyan jó lenne, ha így érez-
nénk – tilos, mert életveszélyes! Nem földi élet-veszélyes 
– örökélet-veszélyes!  

Éppen ezért meg kell keresnünk azokat a testvéreket, 
akik az úrvacsorát nem tartják olyan fontosnak, akik úgy 
érzik, hogy megvannak enélkül. Mert nem minden ember 
érzi, hogy hamarosan meg fog halni. Némelyek úgy érzik, 

Úrvacsoravétel 1974-ből. A képen Bódi Lászlóné, 
Reviczky Mátyás és Szilágyi János testvérek 

(utóbbi Balázs Károlyné testvérnőnk édesapja) 
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hogy egész jól vannak, aztán egy pillanat alatt vége. A 
lelki életben is így van ez, testvéreim, hogy némelyek ta-
lán egy kicsit felelőtlenül vagy gondatlanul járják az élet 
útját, közösség nélkül, úrvacsora nélkül, és nem érzik, 
hogy esetleg hamarosan lelkileg meg fognak halni. De 
hát ez nem az érzéseinken múlik, hanem Isten Igéjének a 
megcáfolhatatlan bizonyítékain. 

Egy-egy hívő gyülekezetben érdemes számba venni, 
hogy a gyülekezet tagjainak hány százaléka úrvacsorá-
zik. Van, ahol 50%, van, ahol 60-70-80%. (A betegeket is 
hozzá kell adni!) Az Úr Jézus azt mondta, hogy igyatok 
ebből – mindnyájan. Úgy szeretném, hogy akik lelkileg 
élünk, hálásan lennénk ezért, s megkeresnénk a hozzánk 
legközelebb álló olyan testvéreket, akik az úrvacsorai kö-
zösségben talán rendszertelenül vesznek részt, vagy ta-
lán hosszabb idő óta semmilyen módon nem vesznek 
részt. Siessünk, rohanjunk, mert ez az út a lelki halálba 
vezet! Vigyük el a hírt, a leleplezésnek, a diagnózisnak a 
hírét, rögtön hozzátéve azt a drága jó hírt is, hogy az Úr 
Jézus szeretné megmenteni azok életét, akik talán elha-
nyagolták, nem tartják fontosnak – talán lelki étvágyuk hi-
ánya miatt – az úrvacsorai közösséget! 

„Igyatok ebből mindnyájan!” Akik itt vagyunk, talán 
némelyek úgy jöttek el, hogy itt vagyunk ugyan, de nem 
fogunk úrvacsorát venni, bár a gyülekezet tagjai vagyunk. 
Azokat arra kérem, hogy használjátok föl a rendelkezésre 
álló időt, amikor imádkozni fogunk, és tegyetek le mindent 
az Úr keresztjéhez, hogy ha talán nemleges szándékkal 
érkeztetek is, a mindnyájan-ba tartozzatok bele, akik 
megtértetek, bemerítkeztetek, a gyülekezetnek a tagjai 
vagytok, mert számunkra létkérdés, örök élet kérdése az 
úrvacsorai közösség – természetesen sok-sok más 
egyébbel együtt… 

Gyülekezeti tanácskozás 
A gyülekezeti tanácskozásokon való részvétel követel-
ményére mondhatja valaki, hogy ezt nehéz a Bibliából 
levezetni! Nem is onnan akartuk, mert a gyülekezeti élet 
szervezeti kialakulásával kapcsolatban valóban nem túl 
sok utalás van a Bibliában – többek között erről sincs 
szó. (Bár annyit azért érdemes megjegyezni, hogy már 
az első gyülekezetben, röviddel annak pünkösdi meg-
születése után is szükség volt szervezeti döntésekre is – 
ld. diakónusok kirendelése –, annak érdekében, hogy a 
gyülekezet élete zavartalanul folytatódjék. Pedig ők az-
tán tényleg hordozták az első pünkösd lelkiségét!) Még-
is jónak láttuk ezt a gondolatot is megfogalmazni. Hi-
szen baptista gyakorlatunk szerint a gyülekezet a leg-
főbb döntéshozó szerv sok-sok kérdésben (az más kér-
dés, hogy mennyire, pontosabban milyen területeken he-
lyes ez a gyakorlat…); döntést hozni pedig nem szeren-
csés úgy, hogy adott esetben, a kis létszám miatt, még a 
többségi vélemény is csak két– esetleg háromtucatnyi 
támogató szavazatot kap, mert a tagoknak csak egy ré-
sze nyilvánít véleményt, miközben később majd nem 
tud azzal azonosulni, sok lelki kárt okozva – ahogy 

mondani szokták –„folyosói pletykaként” való véle-
mény-nyilvánításával. 

Nem teljesíthetetlen követelmény ez, hiszen mosta-
nában úgy alakult, hogy kb. negyedévente tartunk gyü-
lekezeti órát, és ezen a gyakoriságon – rendkívüli ese-
tektől eltekintve – nem is szándékunk változtatni. 

Adakozás 
Az adakozás kérdése érzékenyen érint mindenkit, mert 
ennek a pontnak a pénz a tárgya. Majdnem azt írtam, 
hogy a pénzről szól, ami csak látszólag, vagy részben 
igaz, hiszen jóval többről van itt szó. A téma szerteága-
zó, igehirdetés-sorozatokat tartottak már erről, így most 
csak néhány gondolat felvetésére van lehetőség. 

Mindenekelőtt jó leírni azt, hogy gyülekezetünk 
anyagi dolgaiban soha nem szenvedtünk hiányt. Csak az 
elmúlt két évet tekintve is, hálás vagyok, hogy van új 
orgonánk és elkezdhettük a gyülekezeti ház felújítását is 
– mindez Isten hozzánk való jósága, mely azért tudott 
megnyilvánulni, mert sokan áldozatosan adakoztak és 
adakoznak. Példájuk engem is jókedvvel történő, bőke-
zűbb adakozásra buzdít! 

Az Emlékeztető háromféle gondolatkört tartalmaz: az 
adakozás ténye, rendszeressége és módja. 

Kezdhetem mindezt azzal – és ez Bibliától függetle-
nül is igaz –, hogy magától kell, hogy értetődjön, hogy 
(nagy szavak…) az életben semmit sem adnak ingyen. 
Lehet, hogy az élet egy-egy területén sokáig azt hittük, 
hogy van ingyenesség, néhány dologban még mindig azt 
hisszük, de az elmúlt évtizedek kijózanítottak bennün-
ket, és ez a józanítás napjainkban is tart… Ha fűteni, 
meg világítani akarunk, azért fizetni kell – azoknak, 
akik igénybe vesszük mindezt, nemcsak otthon, hanem 
a gyülekezetben is. A közösből csak úgy illik részesedni, 
ha hozzá is járulunk ahhoz! 

De az adakozás bibliai követelménye ettől tulajdon-
képpen független. Isten rendelése, annak teljesítése nem 
mérlegelhető – az ószövetségben még a mértéke sem 
volt az. Az adakozás pedig minden korban az adott gyü-
lekezetnek juttatott anyagi javakon (többek között pénz-
adományon) keresztül nyilvánult meg. Azt fejezi ki, 
hogy amit kaptunk, annak egészét az Úrtól valónak te-
kintjük, mint akik sáfárságra kaptuk azt; ebből adunk 
vissza egy jelképes részt az anyagi javak valódi tulajdo-
nosának, Istennek. Mindezt a gyülekezeten keresztül. 
Az már tulajdonképpen részletkérdés, hogy ennek mód-
ja milyen, de az ószövetségtől kezdve pontosan ismert 
és regisztrált volt az adakozás mértéke. Hiszen itt nem 
alamizsna-adásról, jótékonykodásról van szó, azt – az 
adakozáson felül! – kinek-kinek a szíve joga gyakorolni. 
Ne tévesszük össze: nem az adakozásra, hanem a jóté-
konykodásra mondja Jézus, hogy „ne tudja a te bal ke-
zed, mit cselekszik a te jobb kezed.”(Mt 6,3)! Mi akadá-
lya van tehát az adakozásnak, akár név szerint is? 
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Kitekintés 
A téma további kifejtése helyett, ennek is, meg a koráb-
ban leírtaknak az alátámasztására is, hadd hivatkozzak 
egy történelmi feljegyzésre! Bár van „újkori” példa is 
hasonlóra, mégis inkább baptista közösségünk kezdeti 
időszakáig menjünk vissza az időben! Nem vagyok elég 
felkészült, nem is szándéka ennek az írásnak, hogy tör-
ténelmi áttekintést adjon bármelyik kérdésről. De annak 
idején, amikor olvastam, nagy hatást gyakorolt rám a 
Kornya-krónika, mely magyarországi baptista közössé-
günk kezdeti időszakához vezet vissza bennünket. 
Nemcsak a könyv lapjain keresztül elém táruló 
evangélizációs lendület ragadott meg, hanem néha az a 
már-már túlzottnak tűnő határozottság, szigorúság, sőt 
kérlelhetetlenség, amely jellemezte hitelődeink gyüle-
kezeti életét: 

Kornya szerint, aki baptista akart lenni, annak minde-
nekelőtt szorgalmasan kellett járnia a gyülekezetbe, 
résztvenni az imaórán és az istentiszteleten, figyelni, ol-
vasgatni a Szentírást, Jézus tanítását és ehhez hozzá 
kellett szabnia magát. Erre nézve olyan elveket gyakorolt 
és kívánt, hogy aki háromízben elmarad a gyülekezetből 
elfogadható indoklás nélkül, azt kérdőre kell vonni s aztán 
meginteni, megfenyíteni, végül ki lehet rekeszteni. Aki 
pedig nem megy el az istentiszteletre, az adakozást akkor 
is gyakorolja, a missziópénzt küldje be a gyülekezetbe. 
(Kirner A. Bertalan: Kornya-krónika, 44. fejezet) 

Leegyszerűsítésnek tűnik a kérdés, de azért felte-
szem: lehet, hogy egyenes arányú az összefüggés növe-
kedés és fegyelem között? 

Részben ezekre is, főleg pedig a mi Emlékeztetőnk-
ben leírtakra mondhatja valaki: ezek a pontok csak a 
felszínt érintik, formai követelményeket állítanak föl; 
miért nem foglalkozunk a hitélet mélységeinek kérdése-
ivel? Hiszen mit ér, ha valaki mindezeket példaszerűen 
teljesíti, közben pedig sok egyéb területen kívánnivalót 
hagy maga után a hitélete?! Jogosnak tűnik a felvetés, 
de éppen erre utal az Emlékeztető bevezető mondata. 
Mondhatnánk úgy is, hogy az természetes, hogy az újjá-
született hívő ember termi a megtérés gyümölcseit, ha-
lad előre a megszentelődés útján, jelleme egyre inkább 
krisztusivá formálódik. Erről nem kell állásfoglalást ki-
adni, olyan alapvető – minden más ezután jön. Mindez 
azonban legyen mindenkinek a személyes felelőssége, 
mely gyülekezeti vonatkozásban először és elsősorban a 
lelkigondozás területére tartozik – ezután jöhet az intés. 
Az azonban nem vitatható, hogy az intés területén is fej-
lődnünk kell; mind annak biblikus gyakorlásában, mind 
annak elfogadásában – sok szó esett erről az elöljárósági 
csendesnapon is. 

Epilógus 
Végül pedig, hadd magyarázzam meg ennek a terjedel-
mesre sikerült írásnak a címét! Van már vagy két éve an-
nak, hogy autóvezetés közben újra és újra meghallgattam 
egy kazettát, amelyről az a régi ének szólt, amely úgy 

kezdődik: Zöld virányon járdalunk… Bár gyermekko-
romtól fogva ismertem, mindig idegenkedtem ettől az 
énektől, tekintve, hogy kezdő sorának három szavából 
csak azt értettem meg, hogy zöld; a virány és a járdalunk 
egyaránt kínai fogalmaknak tűntek… Aztán értő kezek 
igazítottak a szövegen és ma már úgy kezdődik hogy 
Zöld mezőkön visz utunk. (Zeng az ének 1. kötet 26. ének) 
Sokszor meghallgatva, egyre inkább gyönyörűséggel íz-
lelgettem az ének második versében megfogalmazottakat. 
Fájdalommal vegyes vágyakozás van azóta is bennem, 
hiszen az ének szövege lankadatlanul „dolgozik” a ben-
sőmben, és minduntalan eszembe jut, amikor a gyüleke-
zetről van szó. Hogyan is hangzik ez a versszak? Jó időz-
ni nékünk itt, Bűn, világ nem háborít, Hő imáink Iste-
nünkhöz szállanak, Érzi lelkünk és szívünk, Hogy ő itt van 
mivelünk, Halljuk, szólít, s kedvesek e szent szavak. Kép-
zeletem visszavisz abba a korba, amikor ez az ének író-
dott, a 19. század végére, az evangéliumi ébredés idő-
szakára, magyarországi baptista közösségünk hőskorára, 
hitelődeink gyülekezetébe. Egy olyan gyülekezet képe tá-
rul elénk ezekből a sorokból, amelynek a tagjai alig vár-
ták, hogy összejöjjenek, hogy találkozhassanak egymás-
sal. Érezték a valóságos különbséget a világ és a gyüle-
kezet között, szinte bemenekültek a világ – sokszor fizi-
kailag is megnyilvánuló – háborítása elől a gyülekezeti 
közösségbe. (Azzal a mérhetetlenül sokat mondó, egysze-
rű kifejezéssel fogalmazza meg ezt az első gyülekezet 
közösségéről a szentíró, hogy „az övéikhez”– ApCsel 
4,23) Ott aztán megtapasztalták az Istennel való találko-
zást, érezték az imádkozás erejét, amelynek a hőfoka 
(lelkisége, sodró lendülete) mérhető volt: szinte izzott a 
levegő… (v.ö. „megmozdult a hely..."”– ApCsel .4,31.) 
Milyen messzinek tűnik mindez, hol vagyunk mi ettől!... 

Hála Istennek, van azért ennek nyoma ma is. Az is 
igaz, hogy a hőskor vagy egy ébredési időszak utáni hét-
köznapok törvényszerűen szürkébbek. Mégis: sok nehéz 
gondolat után – nem érvénytelenítve azokat – végül ma-
radjon meg bennünk ez, az énekíró által megfogalma-
zott – egyébként bibliai – kép is. Minden jelenlegi és 
jövőbeni tagunkat hívom erre: dolgozzunk azért, hogy a 
mi gyülekezetünk is legyen ilyen! 

Ádány Mihály gyülekezetvezető 

A gyülekezet, mint a bibliakörösök otthona (1979) 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Köszönöm a leadott megfejtéseket. A helyes megoldá-
sokat és a színezéseket a lépcsőházban található szoká-
sos táblán láthatjátok. 

A szeptemberi rejtvény helyes megfejtői: Almási 
Rubina, Ádány Balázs és Szilvia, Boda Péter, Sztasák 
Ábel és Zsófia, Zsigovics Dorina, Benjámin és Virág. 

Remélem, az új feladatok is megmozgatják elmé-
teket és bibliai tudásotokat! Októberben szoktuk meg-
ünnepelni gyülekezetünkben a hálaadó napot. Ezért a 
mostani rejtvények is a hálával, a hálaadással kapcsola-
tosak. 

Ezeket a feladatokat is a szokásos módon, Isten 
előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor 
egy kis szülői segédlettel oldjátok meg. 

Megfejtéseiteket október 21-ig dobjátok be a jól 
ismert piros dobozba. És ahogy már megszokhattátok, 
a helyes megfejtők jutalomban részesülnek. 

Szeretettel készíti: Ádány Judit 

Szeretettel köszöntjük az ok-
tóberi születésnaposokat! 

 

Boldog születésnapot! 

Gila Natália (okt. 10.) 
Kiss Anna (okt. 12.) 
Zákány László (okt. 12.) 
Nagy Máté (okt. 15.) 
Kiss Máté (okt. 29.) 
 

Örömmel tudatjuk, hogy szep-
tember 6-án megszületett Boda 
Zsolt Csaba. 

Istenünk áldását kívánjuk 
az immár öt tagú család életé-
re! 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Legyünk hálásak Isten teremett világáért! Ezen a rajzon a teremtéstörténetet láthatjátok. Színezzétek ki a képet és 
ha elkészültetek, kérjétek meg anyut vagy aput, hogy írja rá a neveteket, majd kivágás után dobjátok be a piros do-
bozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Legyünk hálásak Isten teremtett világáért! Mostani rejtvényetekben Mózes első könyvének első fejezete alapján, sorba 
vesszük a teremtés hét napját. Mindegyikhez kapcsolódnak kérdések, ezekre kell jó válaszokat adnotok. Töltsétek ki a 
sorokat, a neveteket se felejtsétek ráírni, vágjátok ki a rejtvényt, majd dobjátok be a piros dobozba. 

1. Első nap: Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. – Írjátok le olyan énekek címét, amelyben a bibliai 
világosságról, világításról van szó!............................................................................................................ 

2. Második nap: Isten elválasztotta a vizeket, megalkotta az eget. – Emlékeztek Nóéra? Mi elől menekült meg ő, 
és még vele együtt kik és mik? .................................................................................................................. 

3. Harmadik nap: Isten megteremtette a növényeket. – Írjatok olyan növényeket, amelyekről a Bibliában olvas-
tatok! .......................................................................................................................................................... 

4. Negyedik nap: Isten elválasztotta a nappalt az éjszakától, megteremtette a világítótesteket. – Kinek ígérte 
meg Isten, hogy annyi  utóda lesz, mint égen a csillag? ................................... 

5. Ötödik nap: Isten megteremtette az állatokat. – Milyen állattá változott át Mózes botja? …………Ilyen állat 
hozott ennivalót a bujdosó Illésnek: ………… Ilyen állatokkal küzdött meg Dávid, amikor még juhpásztor 
volt: ……………………………. Milyen állatok közé dobták be Dánielt? .…………………. Milyen állat 
gyomrában volt 3 napig Jónás? ………………… Az Úr Jézus ilyen állaton ülve vonult be Jeruzsálembe: 
…………………… 

6. Hatodik nap: Isten megteremtette az embert. – Isten emberei: Testvérei gonoszsága ellenére, fejedelem lett 
Egyiptomban: ……….. Vele beszélt Isten egy égő csipkebokorból: …….… Gyapjúval tette próbára Istent: 
…..…….. Már kiskorában szolgálatba lépett a templomban: ……….…. Parittyájával mentette meg népét, 
amelynek királya is lett: …………. Feltámasztotta a sareptai özvegy fiát: ……… Idegenben pohárnok volt, 
majd a templom és Jeruzsálem újjáépítésének irányítója lett: ………….. Sokat szenvedett, de tudta, hogy az 
ő megváltója él: ………… Olyan szomorú volt életében, hogy még a siralmait is megírta: ………….. Hár-
man voltak, és a tűz sem fogott rajtuk: …………………………………………. Ő volt az Úr Jézus útkészítő-
je: ………………. Emberhalász lett a foglalkozása: ………… Jól szedte a vámot, mégis tanítvány lett belőle. 
………….. Megvakult, majd látott, hogy az Úr nagy apostola legyen: ………….. 

7. Hetedik nap: Isten megpihent. – Hány olyan éneket ismertek, amelyben a teremtésről, Isten teremtő munkájá-
ról van szó? ………………………………………………………………………………………………. 

 

Nagy iskolások (11 év felett) 
Betűrejtvényetek megoldása egy olyan kifejezés, amely a hála legszebb megnyilvánulását írja le. A sorokba azokat a sza-
vakat kell megtalálnotok és beírnotok, amelyek a megnevezett, hálaadással kapcsolatos igeversekből lettek „kicsípve”. A 
megfejtéseket kivágva, a nevetekkel együtt dobjátok be a piros dobozba. 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.  

Az igeversek: 
1. Zsolt 50,14 
2. Zsolt 42,6 
3. 1Thessz 3,9 
4. Lk 18,11 
5. Mt 26,27 
6. 1Krón 29,13 
7. Zsolt 50,23 
8. 2Kor 2,14 
9. Kol 3,17 
10. Zsolt 147,7 
11. Jn 11,41 
12. Jel 4,9 
13. Zsolt 100,4 
14. Fil 4,6 

Az újfordítású Bibliát 
használjátok! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

  

 
Szeretettel 
köszöntjük 
októberben 

született 
testvéreinket! 

 

özv. Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Lászlóné (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
ifj. Zákány Zoltán (okt. 2.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Kádárné Kőszegi Mariann (okt. 13.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Sztasák Ferenc (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
özv. Gulyás Józsefné (okt. 23.) 
Zákányné Megyeri Eszter (okt. 23.) 
Gál Dezső (okt. 24.) 
Kádár László (okt. 25.) 
Sztasákné Gulyás Boglárka (okt. 26.) 

„Boldog ember az…; akinek az Úr törvényében 
van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolko-
dik éjjel és nappal.” (Zsolt 1,2). 
Az Ige azt tanácsolja, hogy figyeljetek oda, mivel 
töltitek meg elméteket, miről gondolkodtok. Nek-
tek kell jó döntéseket hoznotok, hogy jó dolgok 
történjenek veletek, boldog napokat lássatok.  
„Szeresd az Urat, a te Istenedet…teljes elméd-
ből…” (Mk 12,30) 
Az Úr nem tör be senkinek az életébe, csak kér, 
hogy szánd oda maga, mert használni szeretne. 
Az odaszánt értelem meghozza gyümölcsét, mert 
az igaz, tisztességes, tiszta gondolkodás követ-
kezménye, hogy a békesség Istene veletek lesz. 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, törekvők 

alkalma, gyere-
keknek 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 

Október 28-án, vasárnap délután 
Gyerekklubos alkalom lesz, amely-
re szeretettel hívjuk a gyülekezetet 
is! 

Felhívás 
Gyülekezetünk október 14-én 
tartja meg hagyományos hálaadó 
napi istentiszteletét. 
 
Kérjük a Testvéreket, hogy aki a 
hálaadó napi ünnepi dekorációhoz 
szeretne hozzájárulni különféle 
terménnyel, gyümölccsel, az 13-
án, szombat délig juttassa el az 
imaházhoz! Szívesen fogadnánk, 
ha a gyerekek is gyűjtenének szí-

nes őszi leveleket, vagy szőlő- és 
fügefalevelet. 
 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: 
minden hónap utolsó hétfője, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Ifjúsági istentiszteletek: 
minden kedden 18 órakor a 
Nap utcai imaházban 

Jubileumi hálaadó istentisztelet: 
A Baptista Központi Énekkar 
jubileumi koncertje 
október 13-án, 17 órakor a Nap 
utcai imaházban 
 

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) 
özv. Uri Imréné 

„Mert minden tiérettetek van, hogy 
a kegyelem megsokasodva sokak 
által a hálaadást bőségessé tegye 
az Isten dicsőségére. Azért nem 
csüggedünk; sőt ha a mi külső em-
berünk megromol is, a belső mind-
azonáltal napról-napra megújul. 
(2Kor 4:15-16) 
 

 

Október 
 
Egy fürt szőlő… a szemeken 
szinte áttűz a Nap, 
magába szív, átlényegít 
minden napsugarat: 
attól lesz édes, mint a méz. 
 
…zsong a szőlőskert, dong a 
méh... 
Halljátok: szőlőtő az Úr, 
s mi a vesszők vagyunk! 
Őnélküle egyetlen szem 
szőlőt sem hozhatunk! 
 
A Szőlőtő s a venyigék 
szoros kapcsolata 
októberben többet tanít, 
mint a szedők dala… 
 

Lukátsi Vilma
 
 

 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. Fotó: Zsigovics Géza 

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


