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„Ti vagytok a föld sója. Ha pe-
dig a só megízetlenül, mivel le-
hetne ízét visszaadni? Semmire 
sem való már, csak arra, hogy 
kidobják és eltapossák az em-
berek. Ti vagytok a világ vilá-
gossága. Nem rejthető el a he-
gyen épült város. A lámpást 
sem azért gyújtják meg, hogy a 
véka alá, hanem hogy a lám-
patartóra tegyék, és akkor vilá-
gít mindenkinek a házban. Úgy 
ragyogjon a ti világosságotok 
az emberek előtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket, és dicsőít-
sék a ti mennyei Atyátokat.” 
(Mt 5:13-16) 

 

„„NNeemm  rreejjtthheettőő  eell  aa  hheeggyyeenn  ééppüülltt  vváárrooss””  
 

Nyaralásaink során Magyarország sok szép táját bejár-
tuk már, tudatosan is keresve azokat az országrészeket, 
ahol várakra akadhatunk. Sorra meg is leltük ezeket a 
helyeket – és még mindig nincs vége, hiszen egyre 
újabbakat fedezünk föl. Sajnos ezek közül a várak közül 
sok esik határainkon kívül, a történelmi Magyarország 
területére… Az is szomorú, hogy az évszázadok viharai 
miatt sokszor már csak a romok utalnak a vár 
hajdanvolt nagyságára… 

Ezek a várak többségükben a környezetéből magasra 
kiemelkedő hegycsúcsra épültek, mely már messzi tá-
volból is felhívja magára az utazó figyelmét. Kihívást 
jelent megmászni a hegycsúcsot, majd felérve gyönyör-
ködni a táj látványában, mindeközben megpróbálni el-
képzelni a régi korok életét, és szembesülni a történe-
lem kegyetlenül szép és érdekes valóságával. 

A hegyen épített várost valóban nem lehet elrejteni, 
de hát nem is akarja senki, hiszen nem ezzel a céllal 
épült. A hadászati álcázás ugyan már ismert volt abban 
a korban is, sok csatahely környezete alkalmas is erre, – 
de a hegyen épített várost nem lehet álcázni. Azt azért 
építették oda, ahol áll, hogy hirdesse tulajdonosa nagy-
ságát, figyelmeztesse az átutazót vagy éppen az ellensé-
get, hogy ellenőrzés alatt tartják, és legfőképpen, hogy 
biztonságot adjon a várban élőknek vagy az oda mene-
külőknek. 

Várnak lenni – hasonlít Jézus követéséhez, az ő ta-
nítványaként való élethez. Ugyan só-életforma is ez, 
amely a környezetét talán észrevétlenül ízesíti meg, 
vagy éppen tartósítja – lassítva annak romlását, de 
egyúttal gyertya-lét is, amelynek az adja értelmét és cél-
ját, hogy világítson a környezetében. És amíg a gyertyát 
el lehet rejteni (bár értelmetlen, hiszen nem azért gyújt-
ják meg), a várat, ha akarják sem lehet elrejteni, ha-
csak… Hacsak nem a romjait, amelyeket könnyen benő 
a növényzet – elfeledtetve azt, hogy azon a helyen va-
lamikor vár állott… 

Remélhetőleg ezen a nyáron is mindenki talált ma-
gának alkalmat, hogy ha csak néhány napra is, kikap-
csolódjon, felüdüljön, feltöltődjön. A fizikai regenerá-
lódás mellett újuljunk meg lelkileg is! Engedjük, hogy 
ott, ahol kell, Isten Szentlelke restaurálja lelki várunk 
kőfalait! Erősítse meg az omladozó részeket, építse újra 
azt, amit az ellenség lerombolt, állítsa helyre a törése-
ket! Hiszen az alap jó, ez az alap maga Jézus Krisztus. 
Hogy ki mit épít rá, az azonban kinek-kinek a maga fe-
lelőssége! (1Kor 3,11-től) 

Folytassuk tehát újult erővel lelki házunk építését, 
hogy életünk – lelki várként – ebben a most kezdődő 
időszakban is hirdesse környezetünk számára életünk 
Urának nagyságát! 

Ádány Mihály 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
 
Talán helyesebb lenne a rovatcímben az „Őket”, hiszen több interjúalany is felsorakozik majd az alábbiakban. 

Szeptembert írunk. Kezdődik az iskola. Ezért merült fel az az ötlet, hogy a gyülekezetünkbe rendszeresen járó iskolás 
gyermekek legyenek most ennek a rovatnak a főszereplői. Tesszük ezt abból a megfontolásból, hogy a gyülekezet testvéri-
sége jobban megismerje őket (lehet, hogy néhány válasz még a szülőknek is meglepetés lesz!), és azért is, hogy imádkozó 
szeretetükbe ajánljuk a gyermekeket. Biztos nem kell bizonygatni, hogy milyen fontos ez. 

Mindenkinek nyolc kérdést tettünk fel, és akik visszaküldték válaszaikat, szerintünk komolyan vették a feladatot, és 
őszintén írtak magukról. Nagy öröm volt olvasni a Bibliáról szóló kérdésekre adott válaszokat. És milyen érdekes lesz 
majd sok év múlva visszanézni, hogy mit gondoltak a jövőjükről éppen most, 2007-ben. 

Szeretettel ajánljuk tehát ezeket a kedves mini interjúkat minden testvérünk figyelmébe. 
Ádány Judit 

 
 

Kérdések: 1. Melyik iskolába jársz és hányadik osztályba? 2. Melyek a kedvenc tantárgyaid? 3. Éppen most milyen elképzelé-
sed van arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 4. Mit csinálsz szívesen szabadidődben? 5. Miért szeretsz bibliakörre járni? 
6. Biztos van kedves bibliai történeted. Melyik az és miért? 7 Írj le egy Neked kedves aranymondást, igét a Bibliából! 
8. Ha van kedves éneked, írd le a címét! 
 
Ádány Máté 

1. A budafoki Hajós Alfréd 
Általános Iskolába fogok 
járni, első osztályos leszek. 

2. Biztos szeretni fogom a 
tornát és a szolfézst. 

3. Még nem tudom, mi szeret-
nék lenni. 

4. Szeretek focizni, ugrálni, 
számítógépen játszani, fúr-

ni, faragni és szerelni. 
5. Azért, mert ott tanulok Istenről. 
6. Kedves történetem Jónás története, mert érdekes 

volt, hogy bekerült a cethal gyomrába. 
7. „Ne hazudjatok egymásnak.” (Kol 3,9) Azért szere-

tem ezt, mert hazudni nem szép dolog. 
8. Kedves énekem a „Rút volt szívem, sötét”. 
 
Sztasák Ábel 

1. A budaörsi Esze Tamás iskolába járok majd, angol-
informatikára, első osztályba. 

2. A tornát fogom a legjobban szeretni! 
3. Öö…lehet, hogy falmászó vagy teniszedző vagy 

mindkettő leszek, meg még lehet, hogy izgalmas 
barlangokba megyünk és barlangász leszek. 

4. Nagy koromban elmegyek majd 
a feleségemmel nyaralni, de 
most távirányítós autózni, vagy 
ha van valami jó nyílvessző, 
akkor nyilazni és biciklizni 
szeretek. 

5. Mert tanulhatok Istenről és Isten 
Fiáról, ahogy anyukám is mesél. 

6. Arra a csodára emlékszem, 
mikor Péter nappal horgászni megy és kinevetik, 
mert hát a halak nappal elbújnak, de ő inkább Isten 

Fiának fogadott szót és tele lett hallal a hálója, és 
nem volt elég a hajója sem. 

7. A 23. zsoltár, Jánoshalmán tanultam meg. 
8. Az „Este van már, nyolc óra”, az imaháziak közül 

az, hogy „Köztünk élt, köztünk járt az álruhás Ki-
rály”. 

 
Uri Benjámin 

1. Solymárra, a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi 
Általános és Művészeti Alapiskola 2. osztályába já-
rok. 

2. Kedvenc tantárgyaim: a rajz 
és a matematika. 

3. Ha felnövök, rendőr szeretnék 
lenni. 

4. Szabadidőmben legszíveseb-
ben rajzolok, kézműveskedem 
és számítógépen játszom. 

5. Azért szeretek bibliakörre 
járni, mert ott sok érdekes dolgot tanulok és szere-
tek játszani a többiekkel. 

6. Kedves bibliai történetem Dávid és Góliát története. 
Azért tetszik, mert megtanulhatjuk belőle, hogy ha 
Istenben bízunk, akkor erőnk feletti dolgokra is ké-
pesek leszünk. 

7. János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” 

8. Kedves énekem: „Szívem csendben az Úrra figyel” 
és a „Hit nélkül sehova se juthatsz el”. 
 

Zsigovics Benjámin 

1. A Köbölkút utcai általános iskolába járok és máso-
dikos vagyok. 

2. Szeretem a matekot és az olvasásórákat. 
3. Matektanár vagy sakkmester szeretnék lenni. 
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4. Szeretek számítógépezni, 
focizni, biciklizni és sak-
kozni. 

5. Azért szeretek bibliakörre 
járni, mert jó történeteket 
hallok ott. 

6. A legkedvesebb bibliai tör-
ténetem Dávid és Góliát, de 
nem tudom, miért. 

7. Most ez a legújabb aranymondásom: „Mert úgy 
szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3,16) 

8. Kedvenc énekem ez: „Hit nélkül sehova se juthatsz 
el!” 
 

Ádány Anna 

1. A Solymári Általános Iskolába járok, 3. osztályba. 
2. A matek. 
3. Kutyakozmetikus szeretnék lenni. 
4. Szeretek játszani a kutyámmal és a cicámmal, 

kézműveskedni, és lovagolni, ha a sógornőm, Timi 
elvisz. Szeretek a 
tesóimmal játszani, el-
menni hozzájuk. 

5. Mert érdekes történetek 
vannak. 

6. A jó pásztor, mert Isten 
megmenti a bárányt. 

7. „A szeretet és a hűség ne 
hagyjon el téged: kösd 
azokat a nyakadba, írd fel 
szíved táblájára!” (Péld 3,3) 
 

Ádány Balázs 

1. Az Őrmezei Általános Iskolába járok, 4. osztályba 
megyek. 

2. Kedvenc tantárgyaim: testnevelés, matematika, 
technika. 

3. Ha nagy leszek, lehet, hogy 
focista vagy kosaras vagy 
ping-pong-os vagy rendőr 
vagy sofőr leszek. 

4. Szeretek számítógépezni, TV-
t nézni, biciklizni, focizni. 

5. Azért szeretek bibliakörre jár-
ni, mert érdekes és tanulságos 
történetekről tanulhatok. 

6. Sámuel történetét szeretem, mert azt tanultam belő-
le, hogy Isten meg tud őrizni tisztának a bűnös kör-
nyezetben is. 

7. Kedves igém az Ároni áldás, mert nagyon szép. 

8. Kedvenc énekem Pintér Béla keresztyén énekestől a 
Little Joe visszatér. Ez egy megtért vadnyugati em-
berről szól. 

 
Ádány Rebeka 

1. A budafoki Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti 
és Általános Iskola 4. osztályába járok. 

2. Kedvenc tantárgyaim: matek, néptánc és a rajz. 
3. Éppen most zenetanár szeretnék lenni. 
4. Szeretek hegedülni, gyöngyöt fűzni, és a barátnő-

immel játszani. 
5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert ott Istenről 

beszélgetünk, és úgy ma-
gyarázzák el a történeteket, 
hogy mi is megértsük. 

6. Szeretem Eszter királyné 
történetét, mert sikerült 
megmentenie a népét. 

7. Egyszer amikor egyedül ol-
vastam a Bibliát, János 
evangéliumát kezdtem el 
olvasni, és nagyon megtetszett az első igevers: 
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige istennél volt, és 
Isten volt az Ige.”. 

8. Az egyik a „Kicsiny kis fényemmel világítani fo-
gok”, a másik pedig az „Örvendezek, énekelek”. Az 
iskolai és néptáncos énekek közül pedig: „Úgy tet-
szik, hogy jó helyen vagyunk itt”. 
 

Uri Imre 

1. Solymárra, a Hunyadi Má-
tyás Német Nemzetiségi 
Általános és Művészeti 
Alapiskola 4. osztályába já-
rok. 

2. Kedvenc tantárgyaim: 
nyelvtan és ének. 

3. Ha felnövök, gyermekorvos 
szeretnék lenni. 

4. Szabadidőmben szívesen dolgozom a számítógé-
pen, szeretek új dolgokat felfedezni, szívesen ját-
szom testvéreimmel. 

5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert szeretek törté-
neteket hallgatni Jézus tetteiről, és Kinga egyéb 
meséit is nagyon élvezem. 

6. Sok kedves történetem van, ezek közül a legjobban 
Ruth történetét szeretem, mert ebből megtanulhat-
juk, hogy Isten nem személyválogató, és azt is, 
hogy Isten a hűséget megjutalmazza. 

7. János 11,25: „Én vagyok a feltámadás és az élet: 
aki hisz énbennem, ha meghal is él.” 

8. Kedves énekeim: „Akik versenypályán futnak”, 
„Tied a dicsőség”, „Hit nélkül sehova se juthatsz 
el”. 
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Boda Péter 

1. A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolába járok, Tárnokon. 
5.-be megyek. 

2. Kedvenc tantárgyaim a torna, 
a technika és a rajz. 

3. Még nem tudom, hogy mi le-
szek. 

4. Focizok néha, mert szeretek 
focizni. 

5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert sok bibliai 
történetet tanulunk, és azért is, mert sok benne a ta-
nulság. 

6. Sámuel történetét szeretem, mert Isten szólt hozzá a 
templomban, meg azért is, mert hűséges volt Isten-
hez. 

7. Kedves aranymondásom a Bibliából: „Az Úr őrzi a 
jövevényeket.” (Zsolt 146,9). 

8. Kedves énekem pedig: „Akik versenypályán fut-
nak…”. 
 

Nagy Máté 

1. A Klebersberg Kuno Álta-
lános Iskola és Gimnázi-
umba járok, 5. osztályos 
leszek. 

2. Kedvenc tantárgyam a tesi 
és a matek. 

3. Ha nagy leszek, dobos 
szeretnék lenni. 

4. Szabadidőmben dobolok 
és tollasozok. 

5. Azért szeretek kisifire járni, mert dicsőíthetem az 
Urat és tanulhatok Jézusról. 

6. A Bibliából Dániel könyvét szeretem. 
7. „Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes lelkedből, tel-

jes elmédből és teljes erődből.” Valahogy így van 
☺. 

8. Kedves énekeim: Jézus tiéd a szívem, Egy út Jézus, 
Több mint a földi gazdagság, Nincs más, Uram, te-
hozzád futok, Épüljön fel, Jöjj Izráel, Nem kell 
más, Örvendezek, énekelek. 

 
Zákány László 

1. A budaörsi 1. Számú Álta-
lános Iskolába járok. 6. osz-
tályos vagyok. 

2. Kedvenc tantárgyaim a test-
nevelés, az angol meg az 
irodalom. 

3. Még nem gondolkodtam 
konkrétan erről. 

4. Szeretek a testvéreimmel 

focizni, számítógépezni és biciklizni is. 
5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert Istenről tanul-

hatok, és a történetek is izgalmasak. 
6. Kedves történetem: Dániel az oroszlánok vermé-

ben. Azért az egyik kedvenc történetem ez mert 
olyan csodásnak tartom azt, hogy Dániel teljesen Is-
tenre bízta az ő életét, és Isten meg is védte őt az 
oroszlánoktól. 

7. Jézus mondja:„Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz 
az élet világossága.” (János 8,12). 

8. Kedves énekeim: Még nem is éltem én, Nagy ki-
rály, A Bárány vére megtisztít. 

 
Zákány Tamás 

1. A Szent Margit Gimnázium 7. évfolyamába járok. 
2. Kedvenc tantárgyaim: test-

nevelés, matematika, tech-
nika. 

3. Pontosan nem tudom hogy 
mi leszek, de lehet, hogy 
matematikus. 

4. Szabadidőmben nagyon so-
kat focizok, néha biciklizek, 
és számítógépezek. 

5. A bibliakörben azt szere-
tem, hogy Istenről és bibliai történetekről tanulha-
tok. 

6. Mózes történetét szeretem, az Egyiptomból való ki-
vonulást, mert Isten képes nagy csodákat tenni. 

7. ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (János 3,16). 

8. Kedves énekem: „Hozsánna, hozsánna…”. 
 
Zsigovics Virág 

1. Az Ádám Jenő Fenntartói 
Gyakorló Általános Iskolába 
járok. Sokan csak úgy 
ismerik, KÖBÖL, mivel a 
Köbölkút utcában van. 7. osz-
tályos vagyok. 

2. A kedvenc tantárgyaim az 
angol, az ének, és a test-
nevelés, de mivel ebben az 
évben több új tantárgy is van, lehet, hogy ez változ-
ni fog. 

3. Nem nagyon vannak elképzeléseim, de szívesen 
dolgoznék zenetanárként, vagy ott, ahol sok gyerek 
van. 

4. Nagyon szeretek zongorázni. Ha tudok biciklizek a 
környéken, de a barátaimmal is nagyon szeretek 
együtt lenni. 
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5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert sok érdekes 
dolgot tudok meg Istenről, és ezek sokszor segítet-
tek a nehéz helyzetekben. 

6. Igen, van kedves bibliai történetem. A jó pásztor, és 
Ruth története, mert ezekből megtanultam, hogy Is-
ten nem személyválogató, és hogy mindenkinek az 
életével terve van. 

7. Az egyik kedves bibliaversem a Zsoltárok 27:14: 
„Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, 
reménykedj az Úrban!”. 

8. Az egyik kedvenc énekem címe: Mától minden 
más. A refrén így szól: 

„Mától minden más, mert örökké élsz majd. 
Jézus vigyáz megvéd és megtart. 
Ő ígérte azt, hogy soha el nem hagy. 
Mindig veled jár, és fogja kezed, 
mert nagyon szeret.” 

 
Ádány Szilvia 

1. Az Őrmezei Általános Iskolába járok, most leszek 
nyolcadikos. 

2. Matek, fizika, angol, ma-
gyar. 

3. Felsős tanár vagy zenei pá-
lya. 

4. Legjobban a barátaimmal 
szeretek lenni, főleg a gyü-
lekezeti barátokkal. Nagyon 
jól megértjük egymást, sze-
retem őket. 

5. Tanulhatok a Bibliáról, Istenről, fontos igazságo-
kat/tanulságokat tudhatok meg. 

6. Jézus születése. Nagyon szeretem a karácsonyt, a 
hangulatát és örülök, hogy Jézus lejött a földre. 

7. Kettő is van. Az egyik a SZERETET HIMNUSZA: 
1 Kor 13, a másik a Galata 5:22,23: „A Lélek gyü-
mölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartózta-
tás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” 

8. Nagyon szeretem az ifjúsági és az énekkari éneke-
ket, szinte mindegyiket. 
 

Boda Gábriel 

1. A Szent Margit Gimnázium-
ban leszek 9-es. 

2. Kedvenc tárgyaim a kémia, fi-
zika, és az informatika. 

3. Még nem tudom, hogy mi le-
szek, ha nagy leszek. 

4. Szabadidőmben szeretek szá-
mítógépezni, internetezni, 
mert érdekes információkhoz 
juthatok és fejleszthetem az intelligenciámat.  

6. Kedves bibliai történetem talán a jó pásztor történe-
te. Mert a pásztor az egyért is elmegy és nem hagy-
ja elveszni. 

7. Kedves igém: „Mert aki kér, mind kap; aki keres, 
talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 7,8). 

8. Kedves énekem: „Senki nem méltó rá…”. 
 

Nagy Ábel 

1. A II. Rákóczi Ferenc Gimná-
ziumba járok, egy hat évfo-
lyamos iskolába. Most me-
gyek 9. osztályba. 

2. Kedvenc tantárgyam a tesi és 
a dupla tesi. ☺ 

3. Még nem tudom, de hiszem, 
hogy Isten megfogja mutatni, 
hogy mi legyek, ha nagy le-
szek. 

4. Szabadidőmben gitározok és focizok. Hogy miért? 
Szeretek zenélni, különösképpen, ha Istent dicsér-
hetem vele. A foci meg „csak” azért, mert szeretek 
gólt lőni. ☺ 

5. Szeretek ifire járni, mert tanulhatok Istenről, együtt 
imádkozhatunk a barátaimmal, megismerhetjük Jé-
zust és a Szentszellemet közelebbről, beszélgetünk 
a lelki ajándékokról, amik nagyon fontosak, kérjük 
Isten vezetését, Bibliát olvasunk, és még sorolhat-
nám… ☺ 

6. Kedves rész a Bibliából az Evangélium, hogy Jézus 
eljött a Földre és meghalt értünk. 

7. „…megismeritek az igazságot, és az igazság meg-
szabadít titeket.” (János 8,32). 

8. Sok kedves énekem van: Jézus, tiéd a szívem, Több 
mint a földi gazdagság, Áldom szent neved, Jöjj 
Izráel, Épüljön fel, Rejts most el, Barátom lett az 
Úr, Nem kell más.Van még, de most nem jut 
eszembe hirtelen több. ☺ 
 

Zákány Zoltán 

1. A Szent Margit Gimnázium 10. 
évfolyamába járok. 

2. A számomra kedves tantárgyak 
a matematika, informatika, 
testnevelés, ezekkel szívesen 
foglalkoznék a későbbiekben is. 

3. Informatikus szívesen lennék, 
de még nem tudom konkrétan 
melyik részével foglalkoznék 
szívesebben, a hardveres vagy a szoftveres részével. 

4. Sokat focizok szabadidőmben és ha van rá alkalom, 
úszok. Ezen kívül számítógépezek. 

5. Kilenc évig jártam bibliakörre, nagyon szerettem, 
de manapság ifjúságira járok péntekenként. 
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6. József története az egyik kedvencem. Azt tartom 
nagyon csodálatosnak benne, hogy Isten megőrizte 
Józsefet, még ha nagy nehézségeken kellett is át-
mennie, de felemelte őt és a testvérei által eladott 
rabszolgát a fáraó utáni első emberré tette. 

7. Kedves igém: „Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít engem.” (Fil 4,13). 

8. Elég sok kedvenc énekem van, főleg a budafoki 
énekeskönyvből. (Minden időben áldom…, Feltá-
madt hős…, Jézus hű megváltó…, Mint szarvas 
hűs…, Istenem nem értem…) 
 

Bodó Dániel 

1. Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba járok, 
most leszek 10-es. 

2. Leginkább a nyelveket preferálom, de szeretem a 
sportot is (testnevelés) és a földrajzot is. 

3. Konkrét dolgot nem tudnék 
mondani, de ami biztos, hogy 
szeretném kamatoztatni a re-
ményeim szerint folyamato-
san fejlődő nyelvtudásomat. 

4. Sok időt töltök a barátaimmal, 
szeretném minél jobban 
megismerni őket, emellett 
focizok, sportolok, olvasok 
vagy zenét hallgatok. 

5. (bibliakör=ifi) A legtöbb barátom oda jár, és igazán 
építő a velem közel egykorúakkal tanulmányozni 
Isten Igéjét (bár a jelenlegi korosztály 12-29-ig ter-
jed). 

6. Nekem nagyon tetszik a samáriai asszony története. 
Viszonylag rövid, mégis rengeteg dolgot tanulhat 
belőle az ember. Többek között azt is, hogy nem 
érdemes semmit eltitkolni attól, aki még nálunk is 
jobban ismeri a szívünk minden titkát. 

7. Kedves igém: „…ami pedig előttem van, annak ne-
kifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” 
(Fil 3,14) 

8. Kedves énekeim: Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd. És 
amit mindenki ismer: A mennybe’ fenn a trónusnál. 
 

Gulyás Zsombor 

1. A Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvű 
Német Nemzetiségi Gimnáziumba járok német ta-
gozatra (5 éves, 0. felkészítő év is volt). 13. osztá-
lyos vagyok. 

2. Kedvenc tantárgyaim a fizika (már sajnos nem ta-
nuljuk), a matek, és az angol. 

3. Mérnök-informatikus (BME, 
német nyelven) szeretnék len-
ni. 

4. Szívesen biciklizek a Budai 
hegyekben (valami mozgás 
kell....), programozok, ill. 
zenét hallgatok, meg persze 
vezetek, ha van rá lehetőség. 

5. Hmm… Már nem járok 
bibliakörre. De az imacsoport vasárnap délelőtt na-
gyon áldásos. 

6. Inkább könyvet mondok, az pedig leginkább Jakab 
levele, és a Zsoltárok, illetve a Jelenések könyve. 

7. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azok-
nak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatá-
rozása szerint elhívott." (Róma 8,28). 

8. Dicsőítő énekek. Bármelyik. 
 
Bencsik Krisztina 

1. A Bláthy Ottó Titusz Informa-
tikai Szakközépiskola és Gim-
náziumba járok, 12.-es vagyok. 

2. A rajz. 
3. Kozmetikus, kutyakiképző vagy 

sminkes. 
4. Barátaimmal lenni, 

számítógépezni, rajzolni és 
zenét hallgatni. 

 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Az Úr Jézus jött és megtalált! 
 

Születésemtől 18 évig állami 
gondozott voltam, a Somogy 
megyei GYIVI-hez tartoztam. 
Mivel nem voltak szüleim, 
nem volt, aki szeressen és 
törődjön velem. 

17 éves voltam, amikor elő-
ször hallottam Istenről. 

Az intézetből 2 fő (Bogdán 
Ibolya és én) elmehetett 

karácsonykor Bodrogra, a baptista kastélyba. Mi nem 
tudtuk, hova megyünk, de menni akartunk. Paróczi Ani-
ta jött értünk. Anita volt az első eszköz értem Isten ke-
zében. Mikor odaértünk, akkor kezdődött az istentiszte-
let. Nagyon meglepődtünk, mert nem értettük, mi folyik 
ott, és azt gondoltuk, részegek. Az istentisztelet végén 
megkérdeztük Anitát, hogy mi volt ez, és ő elkezdett 
beszélni az Úr Jézusról, de nem értettem, miről beszél. 
Meg is kérdeztem, hogy jól van-e? Bolondnak néztem, 
ami viszont meglepett, hogy ő szeretettel fordult felénk. 



M A N N A   2007. szeptember 

 7

Nem utált, pedig én vele nem voltam barátságos, nem 
értettem, miért rendes velem, miért nem utál? Örültem, 
hogy valaki rendes végre velem. 

Én többször mentem még Bodrogra, az Ibolya többé 
nem akart menni, és nem jött velem. 

Aztán nagykorú lettem és Budafokon, a baptista 
Menedék Alapítvány otthonában lakhattam. Itt ismer-
tem meg Juhász Marikát. Közben nekem el kellett jönni 
onnan, mert megszegtem a házirendet, így hajléktalan 
lettem, de Marikával tartottuk a kapcsolatot. Ő volt a 
második eszköz értem Isten kezében. Én vele jöttem 
ide, a budai imaházba, ő akkor a teológián tanult. Sokat 
segített nekem, és a gyülekezet is. Vasárnaponként volt, 
mikor a Marikát elhívták ebédelni, és mehettem vele én 
is, és ennem adott a gyülekezet, ami akkor nagy segít-
ség volt nekem, és sokat hallottam az Úr Jézusról, amit 
akkor nem hittem, mert az utcán éltem, és tudtam, hogy 
senkit se érdekel, hogy élek vagy halok, és nem a jóról 
szólt az életem. Sok olyan dolgot tettem – csupán a lé-
tért -, ami még emberek szemében is bűn. 

Aztán éltem, ahogy tudtam, és az imaházba nem jár-
tam. 

A Budavári sörözőben dolgoztam, ott ismerkedtem 
meg Balázzsal. Hozzá költöztem, így lett otthonom, és 
lett élettársam. Aztán megszületett a kisfiúnk, Balázska. 
Akkor megfogadtam, hogy Isten szeretetében nevelem, 
de nem így tettem. Balázska CF-esen született, ez sú-
lyos gyógyíthatatlan betegségnek számít, és látni a rosz-
szulléteit, ez nagyon rossz volt. Nem tudtam elfogadni 
ezt a tényt. Anyagilag sem álltunk jól, csak a párom 
dolgozott, én nem tudtam sehol sem elhelyezkedni. 
Egyre mélyebbre süllyedtem, a párommal is veszeked-
tünk, okoltuk egymást Balázska betegségéért, hogy ki 
tehet róla. A diagnózis alátámasztása érdekében meg-
csináltattuk a genetikai vizsgálatot, és így derült ki, 
hogy tőlem örökölte. Ekkor már magam vádoltam, és 
önpusztító életet éltem, enyhe drogot is fogyasztottam, 
hogy otthon és az éjszakai munkában helyt tudjak állni, 
de szétestem, már a családom sem szeretett, és én rom-
boltam magam. Már fizikailag és lelkileg kész voltam. 

2007. január 13-án hajnalban mentem haza, enyhén 
kiütve, de útközben valahol valakivel beszéltem, aki 
vudu vallású, ha jól tudom, és arra akart rávenni, hogy 
forduljak a fehérmágiához, ha azt akarom, hogy a fiam 
meggyógyuljon. Azt mondta, hogy a Bibliában ez le 
van írva. Ekkor mondtam, hogy a Bibliában nincs ilyen, 
mutassa meg, hol van, aztán otthagytam. Mikor hazaér-
tem, a családom elment Kispestre, én egyedül marad-
tam. Nem éreztem jól magam, megint enyhe légzési 
problémám volt, de az volt a legrosszabb, hogy érez-
tem, hogy van lelkem, és az el van veszve. Úgy érez-
tem, hogy semmi se fontos, csak hogy megmentsem a 
lelkem. Ezen a világon semmi és senki nincs, ki meg-
mentsen. Elővettem a Bibliát, a 143. zsoltárt olvastam: 

Könyörgés szabadításért, Dávid zsoltára. 
Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgé-

semre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te! Ne szállj 
perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted! Mert 

ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe 
taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsüggedt 
bennem, szívem megdermedt bensőmben. 

Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom 
minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Imádkoz-
va nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a ki-
szikkadt föld. (Szela.) Siess, Uram, hallgass meg, mert 
odavan a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan 
leszek, mint a sírba leszállók! Hadd halljam minden reg-
gel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom! Ismer-
tesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyó-
dik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, URam, nálad ke-
resek oltalmat! 

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A 
te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! Tartsd meg éle-
temet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból a 
te igazságodért! Némítsd el ellenségeimet a te hűsége-
dért! Pusztítsd el azokat, akik életemre törnek, mert a te 
szolgád vagyok én! 

Elolvastam még a Máté 6-ból az imádkozást is. Na-
gyon szenvedtem addig, míg rá nem jöttem, hogy az Úr 
Jézus szeret, és megbocsát, és segít rajtam. Mióta ezt 
megtapasztaltam, azóta boldog vagyok, mert az Úr Jé-
zus annyira szeret engem is, és törődik velem. Még egy 
szülő sem tudja úgy szeretni gyermekét, ahogy minket 
szeret az Úr Jézus. Semmim és senkim nem volt, és 
mindenem van az Úr Jézusban.  

Amit én a legfontosabbnak tartok, hogy az Úr Jézus 
szeretete legyen bennem mindig. A fiam azt mondta: 
Anya, most már érzem, hogy szeretsz! Már nem az a 
fontos, hogy anyagiakban legyen valamink, ennél sok-
kal fontosabb az Úr Jézus, mert Őnélküle nem jó, amit 
teszek. Ő mindig szeret és olyan helyekre lenyúl, ahova 
az ember nem megy el, hogy kihúzza a másikat a mo-
csokból, inkább elítéli. Az Úr Jézus akkor is szeretett, 
amikor én még nem figyeltem rá. Ő jött hozzám több-
ször, hogy segítsen, és én most megragadtam Őt! Segít 
abban is, hogy helyesen döntsek. Egészen addig, amíg a 
gyerektáborba nem mentünk, a gyülekezet volt a példa-
képem, de most már tudom, hogy Úr Jézusra kell fi-
gyelnem csak. Köszönöm a gyülekezetnek a sok segít-
séget, és a táborozást is, hogy elmehettünk. Én akkor 
mást vártam, mint ami ott volt, de így Isten megtanított 
arra, hogy ne tágítsak abból, amiről azt gondoltam, 
hogy helytelen, és nem engedtem a fiamnak, például a 
kártyázást (póker, Dragon Ball, YogiYo). A csalódott-
ságom miatt azt gondoltam, hogy túl komolyan vettem 
Istent, de most már tudom, hogy Istent még komolyab-
ban kell venni! Minél jobban kötődök az Úr Jézushoz, 
annál boldogabb vagyok. Most már nem nézek embe-
rekre, mert akkor csalódhatok. 

Úgy néz ki, hogy végre sikerül egy romház helyett, 
ahol eddig laktunk, egy jobb házat venni Gárdonyban. 
Még problémák vannak a hitel körül, de hiszem, hogy 
ha Isten is úgy akarja, lesz jobb otthonunk. Köszönök 
minden segítséget, amit eddig a gyülekezettől kaptam. 

Páter Irén 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

Első alkalommal Tahiban… 
 

Július közepén a Tahi Tini táborban voltam. A gyüleke-
zetből még hárman: Szilvi, Virág és Beni voltak velem 
együtt. 

Az összejöveteleken a négy evangéliumról tanul-
tunk. Például azt tanultuk, hogy mind a négy evangélis-
ta ugyanazokról írt, csak máshogy fogalmazták meg. A 
csoportbeszélgetéseken is mindig az aznapi témáról volt 
szó. Az én csoportvezetőm Marika néni és Marci volt. 

Minden szabadidőmben ping-pongoztam. Ezenkívül 
voltak még sorversenyek és fociztunk is. 

Lehetett szakkörökre is menni. Egyszer voltam kéz-
műves szakkörön, ott képeslapot készítettünk. Egyszer 
pedig tűzoltó szakkörön voltam, ahol videókat és fény-
képeket néztünk a tűzoltók munkájáról, és beszélget-
tünk is. 

Kirándulni Szentendrére mentünk. Megnéztük az ot-
tani tűzoltó laktanyát, beültünk a tűzoltó kocsikba, volt 
egy próbariasztás, és pont akkor amikor ott voltunk, 
volt egy igazi, éles riasztás is. (Bozóttűzhöz hívták 
őket.) Ezután megebédeltünk és a Teknőc fagyizóban is 
voltunk. Aznap este tűzijáték volt a táborban, nagyon 
szép volt. 

Tahitótfaluban is voltunk egy istentiszteleten, ott a 
táborbeli lányok énekeltek. 

Utolsó előtti nap hajnalban a nagyobbaknak 4 órakor 
kellett kelniük, mert túrázni mentek a Vörös-kőre. Mi 
pedig 6 órakor keltünk és elmentünk túrázni, de sajnos 
útközben eltévedtünk, nem jutottunk fel a hegyre, így 
visszamentünk a táborba. 

Nagyon-nagyon jól éreztem magam, sok új barátot 
szereztem, és a felnőttek is nagyon kedvesek voltak. 

Jövőre menjünk többen! 
Ádány Balázs 

 

… Tóalmáson … 
 
Iskola utáni második héten voltam Tóalmáson. Mikor 
megérkeztünk, be kellett jelentkezni. Megmondták, 
hogy melyik szobában leszek. Én a Kanada nevű szo-
bában voltam. A tanácsadók mindent elmondtak, amiről 
tudni kellett. Velük beszélgettünk este Istenről. 

Első nap este bemutatkoztunk. Másnap reggel az 
egész tábor futott egy nagyot. Én az egyik tanácsadóval, 
Marinával futottam. Aztán reggeliztünk és megkezdő-
dött a takarítási verseny. Első és utolsó nap a mi szo-
bánk nyert. A hét végére nekünk lett a takarításban a 
legtöbb pontunk, úgy hogy a banketten kaptunk egy 
zacskó csokit. 

A második napon a tábort két csapatra osztották. Mi 
voltunk a „Zűrangyalok”, a tábor másik fele pedig a 
„Szerény Rockerek”. Különböző feladatok voltak és 
mindenért pontot adtak. A végén végül is a Rockerek 
nyertek. 

Játék után pedig angol volt. Én a kezdő csoportban 
voltam. 

Csütörtökön elmentünk a pusztába és lovagoltak ne-
künk. Ki lehetett próbálni a karikás ostort, de nekem 
nem sikerült, a lovaglás tetszett. Én is felültem egy lóra. 

A tábor végén elbúcsúztunk egymástól és hazamen-
tünk. Nagyon jól éreztem magam. 

Ádány Rebeka 
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… és másodszor Jánoshalmán 
 

 Mivel tavaly nagyon jól éreztem magam Jánoshalmán, 
nagy örömmel készültem az idén is. 

Minden nap reggeli után énekeltünk, és sok új éne-
ket tanultunk. Legjobban a Tied a dicsőség című ének 
tetszett. Ezután bibliaköri foglalkozásokon vettünk 
részt. Tanultunk Jeftéről, Rúthról, Sámuelről, Péterről, 
és Mátéról. Ezután ebédeltünk, majd különböző prog-

ramok voltak. Elmentünk strandra, lovagolni, és vetél-
kedőket is szervezett Kati néni. Esténként is énekeltünk, 
és történeteket hallgattunk egy Kori nevű lányról.  

Alkalmunk nyílt egymás közti beszélgetésekre, já-
tékra is. Ezek a beszélgetések nekem nagyon sokat je-
lentettek, mivel az iskolában, és a Gyermekvasúton, 
ahol elég sok időt töltök, nincsenek hívő gyerekek. Eb-
ből sajnos elég sok nehézségem származik.  

Annyira örültem, mert úgy éreztem, hogy Isten sze-
mélyesen szólított itt meg. Különösen két történeten ke-
resztül szólt hozzám az Úr. Először Jefte történetén át: 
Isten soha nem taszít el, a másik Sámuel történetén ke-
resztül: Isten meg tud őrizni tisztának bűnös környezet-
ben is. Nagy vigasz és öröm volt ez számomra. Ezeken 
a napokon szívből tudtam imádkozni, még hangosan is. 

A táborban kezdett el érdekelni, hogyan is munkál-
kodik a Szentlélek. Sokat beszélgettünk erről, és szeret-
ném, ha jobban megérteném ezeket a dolgokat. 

Bár a tábornak vége, de örülök, hogy a közösségünk 
megmarad, sőt közelebb kerültünk egymáshoz. 

Sonkoly Anna 

 
 

IFIOLDAL 
 

„Nem árulunk cigit, nincs sörünk sem, mégis nyitva vagyunk! Közös Pont.” 
(Rádióreklám a Szigeten) 

 
Idén augusztusban már 15. alka-
lommal került megrendezésre a 
Sziget fesztivál. Ez Európa talán 
legnagyobb ifjúsági fesztiválja: 56 
országból érkezett körülbelül 750 
zenekar, hogy szórakoztassa az 
összesen 371 000 látogatót. Na-
gyon sokan utaztak a Szigetre 
Németországból, Franciaországból 

és még távolabbi helyekről, de rengeteg magyar is volt, 
köztük legalább 4 baptista is. 

Négyen ugyanis kimentünk idén a Szigetre, hogy a 
Közös Pont sátorban dolgozzunk önkéntesként. Ignát 
Timi (aki sokáig járt gyülekezetünkbe) és Tarsoly Csa-
ba már évek óta járnak ide szolgálni, míg Garam Péter 
(a Baptista Teológiai Akadémia diákja) és jómagam 
(Sonkoly Tamás) most először vettünk részt a sátor 
munkájában. A Közös Pont egy ökumenikus kezdemé-
nyezés, a katolikus, református és evangélikus egyhá-
zak általa támogatott Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI) 
szervezi, hogy a fesztiválozó fiataloknak a saját környe-
zetükben mutassa meg a kereszténységnek azt az ar-
cát, amely nem csak kérni, de adni is tud. 

Példás szervezés és nagyon sok felkészítő alkalom 
után nagyon jó csapatszellemmel kezdtünk el együtt 
dolgozni a Szigeten. Éjjel-nappal vártuk a látogatókat, 
sok más hasonló, egyházi és civil szervezet szomszéd-
ságában (nagy örömünkre kint volt a Baptista Szeretet-
szolgálat is Nagy János testvérünkkel). A betérők kü-
lönféle játékos feladatok segítségével ajándékot kaphat-
tak, például a heti téma, a Miatyánk egy-egy mondatát 
kellett lerajzolniuk. Közben természetesen beszélget-
tünk velük, feltehették a kereszténységről őszinte vagy 
provokatív kérdéseiket is, ismerkedhettek ezzel a szá-
mukra új értékrenddel. Sokan nagyon megszerették a 
Közös Pontot és napról-napra, évről-évre visszatérő lá-
togatóink lettek. 

A fesztiválozók több-
sége a buli kedvéért jön a 
Szigetre, de sokan megta-
lálják a civil szervezetek 
sátrait is, és szívesen töl-
tik itt az időt például kora 
délután, amikor még nin-
csenek koncertek, vagy 
késő éjjel, amikor forró 
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tea mellett egy nyugodtabb beszélgetéshez is van már 
türelmük. Érdekes, hogy jópáran, főleg a külföldiek kö-
zül, egyáltalán nem tudnak semmit a kereszténységről. 
Timi és Csabi egy német fiúnak a kereszténység leg-
alapvetőbb tanításait és az evangéliumot is újdonság-
ként mondhatták el, én pedig egy ausztrál lánynak éle-
tében először mutathattam meg a Miatyánkot. 

Volt sok mélyebb beszélgetésünk is, amikor egyér-
telműen érezhettük Isten segítségét. Egy hitét még 
formáló, a kereszténységgel ismerkedő lánnyal többször 
is hosszan beszélgettem Garam Petivel, az utolsó napon 
imádkoztunk is hármasban – ez a látogató ekkor imád-
kozott életében először hangosan. Tarsoly Csabi pedig a 

főnökével futott össze, aki tudta róla, hogy keresztény, 
de most először volt idejük erről szót ejteni, több órán 
át beszélgettek a hit dolgairól. 

A megtéréshez nem csak 1 lépés kell, hanem akár 
100 is. Sokaknak a mennyország felé vezető következő 
lépcsőfok nem egy evangélizáció, hanem inkább egy 
kedves gesztus, egy jó film vagy egy mély beszélgetés. 
Hiszek benne, hogy a Szigeten a Közös Pont sátorba 
betérő több tucat ember a következő lépcsőfokra került. 
Imádkozzunk értük! 

Sonkoly Tamás 

 

Áldások a táborban 
 
Kétévente szokták megrendezni a baptista ifjúsági 
nagytábort, ekkor az ország összes részéből jönnek fia-
talok (ilyen volt tavaly Debrecenben). Két nagytábor 
között szokott lenni kisebb, regionális "kis-nagy-tábor". 
Ebben az évben két helyen, Pálkövén a Balaton mellett, 
és Sátoraljaújhelyen volt megtartva. Mivel a közös ifjú-
sági kirándulást a Balaton mellé terveztük, ezért inkább 
a keleti táborba mentünk. 

Az egész hét mottója a következő volt: „A jót, jól!”. 
„Cél: sodródás helyett, az Isten igéje szerinti céltudatos 
élet, gyülekezeti és társadalmi területeken."  

Minden nap reggeli után kezdődött a dicsőítés, Nagy 
Gergő és a Debreceni Dicsőítő csapat vezetésével. Egy 
kis igei buzdítás és imádkozás után a társaság (úgy 130-
an voltunk) különvált, 6-7 fős kiscsoportokra. A cso-
portbeszélgetéseken megbeszéltük az előző esti tanítást 
(ki hogyan értelmezte, és a felmerült kérdésekre meg-
próbáltunk válaszolni...). Találkoztam ismerős arcokkal 
a csoportomban, velük Debrecenben is együtt voltam. 
Bár nem nagyon tartom a kapcsolatot velük, de jó volt 
újralátni arcokat, beszélgetni. Nagyon építőek voltak 
ezek az alkalmak, a csoportunkban mindenki már az 
Úré volt, így egészen mélyen tudtunk beszélgetni hitbe-

li dolgokról is. A csoportbeszélgetések után ebédeltünk, 
majd a délután mi osztottuk be az időnket. Volt focibaj-
nokság, Gokart, szemináriumok, alvás, stb. 

Az esti alkalom 7 óra körül kezdődött. Hétfőn Durkó 
István tartott előadást a paráznaságról és a párkapcsola-
tokról. Kedden Merényi Zoli beszélt a gyülekezeti élet-
ről, arról, hogy milyen az élő gyülekezet. Szerdán Ba-
logh Barna tartott tanítást az Isten szerint való sikerről, 
és a baptista hithősökről. Ez az alkalom különösen szólt 
hozzám. Csütörtök este Rácz Lajos, a bicskei gyüleke-
zet pásztora evangélizált. Dicsőség Istennek, sokan elő-
rementek, hogy imádkozzanak értük. Nekünk az utolsó 
tanítás pénteken volt, Tóth Sándor tartott Hivatás és 
szolgálat címen előadást. 

A nagyon áldott kifejezés is elég gyenge lenne erre a 
hétre. Kézzel fogható volt Isten jelenléte, tényleg hálás 
vagyok Neki, hogy ott lehettem. Személyesen szólt 
hozzám, komoly döntéseket is hoztam. A testvéreket is 
buzdítom, hogy imádkozzanak az ott megtért fiatalo-
kért! Mint tudjuk, az imának hatalmas ereje van. 

Gulyás Zsombor 

 
 

„Szemesnek áll a világ…” 
 
Mint minden nyáron, a budai ifi idén is rendezett egy 
tábort, ahol együtt lehettünk Istennel és egymással, mel-
lesleg jól is érezhettük magunkat. 

Ez a tábor idén Balatonszemesen augusztus 13-tól 
19-ig tartott, és bár a csapat összetétele folyamatosan 
változott (sokaknak hét közben kellett elmenniük, még 
többen pedig csak pénteken érkeztek), az áldásokat 
mindenki megtapasztalhatta, aki ott volt. Egy emeletes 
házat „béreltünk” ki egy hétre, a gyülekezet pénzügyi 
támogatását pedig ennivalóra fordítottuk. Így zajlott egy 
átlagos napunk: reggeli, dicsőítés, tanítás, ebéd, 
strand/szabad foglalkozás, vacsora, dicsőítés, áhítat. A 
korosztály, mint az ifiben általában, teljesen megoszlott, 
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12-től 30-ig terjedt az évek skálája. 
Persze rengeteg mindenről esett szó a hét folyamán, 

többek között az evangélizáció és a nyelveken szólás 
témája is terítékre került. A visszajelzések egyértelmű-
en pozitívak voltak, a (még nálam is) fiatalabbak egyre 
jobban kezdenek beépülni az ifi életébe, és az „öregeb-
beket” sem felejti el senki, hálásak vagyunk mindenki-
ért, aki el tudott jönni, és építette a közösséget. 

Így tehát nagyotmondás nélkül állíthatom, hogy si-
keresen zárult az ifitábor, remek beszélgetések és sok 
játék örvendeztette meg a nagyérdeműt, aki benézett 
hozzánk. Köszönet a szervezésért Nagy Péternek és 
Jenei Péternek, nélkülük nem jött volna létre ez a tábor. 
És Nagy Jánosné, Zsuzsa néninek is, aki a finom fala-
tokról gondoskodott. 

Bodó Dániel
 

ÉLETFÁK 
 

„…én fogom a kezedet. Megőrizlek…” (Ézs 42,6) 
 

Gyönyörű napfényes vasárnap 
volt, Pünkösd első napja. 

Virágoskertünkben gyö-
nyörködve szedtem egy csokor 
rózsát, hogy viszem a Gyüleke-
zet asztalára. Nagy örömmel 
vittem az Úrnak, hálám jeléül. 
A Szentlélek örömével magasz-
taltuk énekkel, imával Urunkat. 
Az istentisztelet végén feltöltő-

dött lélekkel bandukoltam, éneket dúdolva hazafelé. 
Férjem erdei kirándulásból hazatérve a kapunkban 

állt, a szomszédokkal beszélgetett. Volt egy kis motor-
ja, azon járt gombát szedni, nagyon szerette az erdőt, 
mezőt járni. 

Hazatérve köszöntöttem őket. Jó hangulat jellemezte 
a társaságot. Férjem felém fordulva kért, hogy mutas-
sam meg hogyan tudok motorozni. Már tudtam moto-
rozni, a boltba is elmentem már vele, de nem volt ked-
vem megmutatni. De olyan szépen kért, hogy elindul-
tam. 

Csendes utca lévén csináltam is néhány kört. Köz-
ben két kamasz fiú jobbról is meg balról is hang nélkül 
elsuhant mellettem biciklivel. Hirtelen lefékeztem. A 
szomszédunkban építkeztek és én egy vasból készült 
malteros ládába zuhantam. Szerencsémre nem volt be-
keverve. Egy nagy cementfelhő csapott fel, a motor rám 
esett. Síri csend, mindenki kővé meredt. Férjem is any-
nyira megijedt, hogy ő a bajnak az oka, hogy meg sem 
mozdult. Kiabálnom kellett, hogy „gyertek már, vegyé-
tek le a motort rólam, mert meg sem tudok mozdulni!”. 

Úgy jöttek végül segíteni, kihúztak a malteros ládából. 
Minden felé riadt arcokat láttam. Mondom nekik, hogy 
mi bajuk van? Érdeklődtek, hogy hívjanak-e mentőt 
vagy orvost? 

„Nincs semmi bajom, jól vagyok.”– mondtam. Min-
denki nagyon meg volt ijedve, csak én voltam nyugodt, 
mert nem ütöttem meg magam, a jobb bokám horzsoló-
dott meg egy kicsit. A legszebb ruhám lett a jobb olda-
lamon merő cement. Leporoltam magam, majd körül 
néztem, és akkor láttam döbbenten, hogy a láda négy 
sarkából, mintegy 30 cm-es hegyes betonvasak emel-
kedtek ki. Akkor köszöntem meg az Úrnak, hogy ér-
demtelenül is megőrzött. (Az ellenség megirigyelte az 
örömömet.) 

„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? 
Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?” (Zsolt 27,1). 

Kovács Józsefné, Anna néni 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN  
 

Ismét árvaházi találkozóra készülünk 
„Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáiról.” (Zsolt 77,12) 

 
Ezzel az igeverssel kívánva áldást, 
augusztus végén adtuk postára azo-
kat a leveleket, melyben újabb talál-
kozóra hívtuk a működésében meg-
szűnt Baptista Árvaház még élő, 
volt gondozottait, az emléküket ápo-
ló családtagokat, illetve az árvaház 
szomszédságában élt kortársakat. 

Bizonyára nemcsak nekünk, 
szervezőknek kedves emlék a tava-
lyi találkozó, hanem mindazok is 
örömmel gondolnak vissza, akik je-
len voltak. A találkozón részt vevők 
megható emlékező szavait tavaly 

már közreadtuk a Mannában, de az 
azóta is érkező visszajelzésekben új-
ra és újra előjött a kérdés: mikor lesz 
megint találkozó? ugye lesz ebben 
az évben is? Miért is ne tarthatnánk? 
– gondoltuk, hiszen ahogy arról ta-
valy is írtunk, szent örökségünknek 
tekintjük gyülekezetünk árvaházi 
múltját, feladatunknak az azokkal 
való kapcsolattartást, akik az árva-
házban nőttek föl – amíg még meg-
tehetjük ezt. Azok felé pedig még 
inkább különös súlyú szolgálat ez, 
akikben a gyermekként elvetett 

igemagvak még nem keltek ki: hátha 
éppen ez az egy alkalom hiányzik 
ahhoz, hogy beérjen az emberöltővel 
ezelőtt kezdett munka! Így tehát 
könnyen engedtünk a késztetésnek 
és készülődünk a régi-új ismerősök-
kel való közös találkozásra. 

A találkozó ideje szeptember 22., 
szombat, 9.30 óra, helyszíne az 
imaházunk. 

Ahogy tavaly, most is szeretettel 
várjuk gyülekezetünkből is azokat a 
testvéreket, akik úgy érzik, szemé-
lyes közük van múltunknak ehhez a 

Árvaházi énekkar – 1932 
Ülő sor: Novák Erzsébet (Balázs Károlyné), Dallos Szidónia, Farkas Erzsébet (Fehér Józsefné) Schleinitz Ilona, 

(Hajnal Sándorné), Sebián Júlia, Südi Teréz; 
Első sor: Korom Etelka, Schleinitz Mária (Tölgyes Izsákné), Reviczki Mátyás, Tölgyes Izsák, Bakó Mária, Gergely 

Jánosné, Kovács Amália; 
Második sor: Schleinitz Mária (néni), Martin Jolán, Steiner Margit (Tamaska Gyuláné), Valter Katalin (Mihály 

Sándorné), Bocska Borbál (Gulyás Jenőné), Bódis Katalin (Bakó Károlyné), Gyarmati Zsuzsanna 
(Reviczki Mátyásné), Boros Etelka; 

Hátsó álló sor: Ulrichshoffer Maximilián, Bayer József, Gergely János, Porkoláb Sándor, Kocsis István, Mészáros 
Károly, Bocska István, Turi Sándor, Kovács József, Fehér Mihály, Sípos László, Dallos János. 
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részéhez, továbbá azokat is, akiket 
érdekel, hogy milyen gyökerekből 
ered a budai gyülekezet, és termé-
szetesen azokat, akik bármilyen 
formában készek segíteni ezen a na-
pon. 

Terveink szerint ebben az évben 
jóval kötetlenebb lesz a program, 
mint tavaly volt, ugyanis a nap fo-
lyamán elsősorban beszélgetésre, 
visszaemlékezésre, éneklésre, az ár-
vaházi életről és a tavalyi találkozó-
ról készült fényképek közreadására 
szeretnénk lehetőséget biztosítani a 
vendégeknek, illetve az emléktábla 

megtekintésére is lesz mód. A szere-
tetvendégségre meleg ebéddel ké-
szülünk.  

Köszönettel veszünk minden se-
gítő felajánlást, akár az előkészület-
ről legyen szó, akár az aznapi helyt-
állásról. A tavalyi ünnephez hason-
lóan néhány testvért konkrét feladat-
ra fogunk kérni, bízunk benne, hogy 
igent mondanak a szolgálatra. 

Néhány hónappal ezelőtt 
Czifranics testvéren keresztül elju-
tott hozzánk egy korabeli fénykép, 
melyen az árvaházi gyülekezet 
énekkara ült össze 1932-ben egy fo-

tó erejéig.  Ezt adjuk most közre. A 
tősgyökeres budai testvérek biztosan 
nosztalgiázva olvassák majd a neve-
ket, másokat pedig arra biztatunk, 
hogy végezzenek egy kis kutató-
munkát arra vonatkozóan, hogy gyü-
lekezetünk jelenlegi tagjai közül ki 
kinek a hozzátartozója. (Húsz körül 
van ez a szám.) 

Egy személyről tudunk közülük 
aki él, Hajnal néniről. 94 éves, az 
Üllői úti Evangélikus Szeretetott-
honban lakik. 

Ádány Mihály – Zsigovicsné Éva

 
 
 

Júniusi bemerítési ünnepélyünkön hangzott el az alábbi vers, Gyöngyösiné Rózsika tolmácsolásában. Többen is elkérték 
tőle, ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes az újság lapjain is megjelentetni. Sajnos a szerző kiléte a múlt homályába vész, 
csak a monogramja maradt az utókorra. 
 

A halottvivők 
 
Inas lábuk lassan taposó, 
léptük makacs, ütemes, dobbanó. 
ringó vállukon fekete koporsó… 
 
Mikor elsőt dobban a szíved, 
örült mindenki, ki látott téged. 
E pillanatban indultak a léptek. 
 
S azóta folyton-folyvást lépnek 
a halottvivők és visznek téged, 
lépésről-lépésre egyre fogy élted. 
 
Ám nem hallod a léptek zaját, 
elnyomja hangját a földi világ, 
diktálva néked hazug ritmusát. 
 
„Van még időd, ráérsz megtérni, 
ne vedd komolyan, nem kell sietni.” 
Minden erővel el akar hitetni. 
 
Hogy igaznak lásd a kápráztatást, 
igaznak halld a megnyugtatást, 
hogy vágyjad a hazug, csalfa bódulást. 
 
S a vivők lába lassan taposó, 
léptük makacs, ütemes, dobbanó, 
ringó vállukon fekete koporsó… 
 
A világ elkábít, latba vet 
mindent, mutat mit ember elérhet, 
csak ne vedd komolyan az üdvösséged. 
 
Tudományok sejtelmes titka, 
művészetek kusza labirintja, 
boldogságkeresők csalfa délibábja. 
 

S ha ez sem csábít? A hiúság 
mindig kész rá megélni önmagát, 
letiporva lélek alázatát. 
 
S harcba száll a veszendő pénzért, 
gazdagságért, becsvágyó hírnévért, 
életet áldozva kétes sikerért. 
 
De ha félsz, készen van alkuja, 
itt a vallásosság arany középútja. 
Titkolja, hogy a vége kárhozat kapuja. 
 
S a vivők lába lassan taposó, 
léptük makacs, ütemes, dobbanó, 
ringó vállukon fekete koporsó… 
 
 

De van hatalom, a szeretet, 
mely megállít halálmenetet 
és kínálja neked MOST az életet. 
 
Bénaságodból lábadra állhatsz. 
Némaságodból szívből kiálthatsz: 
URAM, FOGADJ EL! Te, ki megáldhatsz. 
 
E világon sok minden történhet, 
csalódhatsz, bánkódhatsz, sok fájdalom 
érhet. 
De Jézus soha el nem fordul tőled. 
 
S a vivők lába LEHET taposó,  
léptük makacs, ütemes, dobbanó, 
de ringó vállukon ÜRES a koporsó! 

B.Z. 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Remélem, hogy a nyáron jól kipihentétek magatokat, 
feltöltődtetek energiával, hogy szeptembertől ne csak 
az iskolában, de itt az imaházban is újra belevessétek 
magatokat a munkába. 

Ahogy a mini interjúkban olvashattuk, szerettek 
bibliakörre járni, szeretitek a bibliai történeteket, és 
mindenkinek van kedves igéje is a Bibliából. 

A rejtvények is azért készülnek, hogy ilyen fejtörős 
formában is foglalkozzatok Isten igéjével, hogy az 
hasznos legyen számotokra. 

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

Megfejtéseiteket szeptember 30-ig dobjátok be a jól 
ismert piros dobozba. És ahogy már megszokhattátok, 
a helyes megfejtők jutalomban részesülnek. 
 

Ádány Judit 
 

 

Szeretettel köszöntjük a 
szeptemberi születésna-

posokat! 

Boldog születésnapot! 
Zákány Árpád (szept. 6.) 
Uri Benjámin (szept. 7.) 
Egyed-Kiss Dániel 
(szept. 9.) 
Sztasák Ábel (szept. 12.) 
Zákány Tamás (szept. 21.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Kádár Bence (szept. 25.) 
 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Aki ott volt Jánoshalmán, a 
gyülekezeti nyaraláson, az 
már lehet, hogy ki is találta, 
hogy kinek a történetét ábrá-
zolja ez a rajz. 

Aki nem volt ott, annak 
eláruljuk, hogy az egyik alka-
lommal Ruth könyvével fog-
lakoztak a nyaraláson a gye-
rekek. Az ő történetéből lát-
ható az a jelenet, amikor 
anyósával, Naómival elindul-
nak vissza Izráel földjére. 

Ruth egyik mondatát sok-
szor szoktuk idézni a Bibliá-
ból. 

Így szól: 
„Mert ahova te mégy, 
odamegyek, ahol te meg-
szállsz, ott szállok meg. 
Néped az én népem, és 
Istened az én Istenem” 
(Ruth 1,16). 

Színezzétek ki a képet, és 
aki már le tudja írni a nevét, 
az írja rá a papírra, a többiek-
nek majd anyu vagy apu se-
gít. Ha elkészültetek, vágjá-
tok ki és dobjátok be a piros 
dobozba. 
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Kis- és nagy iskolások (7-15 év) 
A jánoshalmi nyaraláson öt történetről tanultak a gyerekek. Ezeket felhasználva állt össze ez a rejtvény. Aki nem volt ott 
a táborban, annak azt ajánlom, hogy kérjen segítséget a történetekről és az aranymondásokról egy táborozó gyerektől. Ha 
elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a piros dobozba. 
 

 

1. Így ír a Biblia Jeftéről, hogy ő erős 
…….volt. 

2. Ő volt a főpap Sámuel gyermekkorá-
ban 

3. Sámuel mondta: „Szólj ….., mert hall-
ja a Te szolgád.” 

4. Boáz lett Ruth …… . 
5. Őt áldozta fel Jefte az ammoniak felett 

aratott győzelem után. 
6. Az Úr Jézus mondta Péternek, hogy 

ennyiszer hétszer kell megbocsátani. 
7. Itt lakott eredetileg Naómi és családja. 
8. „…….. engem!” – mondta az Úr Jézus 

Lévinek, aki Máté lett. 
9. Ilyen ajándék nekünk az örök élet. 

(Róma 3,23) 
10. Ez volt Máté foglalkozása mielőtt az 

Úr Jézus tanítványa lett. 
11. Ilyen volt az a szolga, aki nem engedte 

el társa tartozását. 
 
 

A piros üveggolyó 
A nagy gazdasági világválság évei alatt egy dél idahoi (USA) falucská-
ban laktam. Reggelenként megálltam Miller úr zöldséges standja előtt, 
hogy az éppen szezonban levő zöldségből, gyümölcsből vásároljak. Az 
étel és a pénz igen kevés volt abban az időben, ezért sokszor cseretár-
gyakat ajánlottak fel a vásárlók az áruért. Egyik nap Miller úr egy zsák 
krumplit pakolt nekem, amikor észrevettem egy nagyon sovány kisfiút, 
aki szakadt, de tiszta ruhában epekedve nézte a zöldbabot. Kifizettem a 
krumplimat, de közben engem is megragadott a gyönyörű zöldbabos 
kosár látványa. Miközben azon gondolkodtam, hogy vegyek-e belőle, 
végighallgattam Miller úr és a rongyos ruházatú kisfiú beszélgetését. 
„Hello Barry, hogy vagy?” „Hello Miller úr. Jól, köszönöm jól. Csak cso-
dálom a babot... nagyon jól néz ki.” „Nagyon finom is. Hogy van az 
anyukád?’ „Erősödik, napról-napra erősödik.” „Az jó. Segíthetek vala-
miben?” „Nem, uram. Csak csodálom a babot” „Szeretnél belőle haza-
vinni?”  „Nem, uram. Nincs mivel fizetnem.” „Nos, mid van, amire elcse-
rélhetnem a babot?” „Csak egy üveggolyóm van.” „Tényleg? Hadd néz-
zem csak.” „Tessék, itt van. Nagyon szép.” „Igen, azt látom. Hmmm, 
csak egy baj van, ez kék és én a pirosat szeretem. Van esetleg egy pi-
ros üveggolyód otthon?” „Nem egészen... de majdnem.” „Mondok én 
neked valamit. Vidd haza ezt a zsák babot és mikor legközelebb erre 
jársz, hozd magaddal a piros üveggolyódat, hogy megnézhessem.” 
„Rendben van. Köszönöm Miller úr.” Miller asszony, aki a közelben állt 
odajött hozzám, hogy segítsen. Egy mosollyal így szólt: „Van meg két 
ilyen fiúcska ebben a faluban, mindhárman nagyon szegényes körül-
mények között élnek. Jim szeret velük üzletelni babért, almaért, paradi-
csomért vagy ami éppen van. Amikor visszajönnek a piros üveggolyóik-
kal, és mindig visszajönnek, Jim úgy dönt, hogy mégsem tetszik neki a 
piros, és hazaküldi őket egy zsák valamilyen zöldseggel, és azzal, hogy 
hozzanak valamilyen más színű üveggolyót, narancssárgát például.” 
Mosolyogva jöttem el az árusbódétól, teljesen meghatódva Miller úr tet-
tén. Nem sokkal később Colorado államba költöztem, de soha nem fe-
ledtem ennek a férfinak a „csere” üzletét. Aztán eltelt jó néhány év... 
Nemrégiben látogatóban jártam Idaho államban, és felkerestem néhány 
barátomat abban a régi kis falucskában. Mikor megérkeztem, hallottam, 

hogy Miller úr meghalt és pont akkor van a temetése. Mivel a barátaim 
szerettek volna elmenni a temetésre, hát én is velük mentem. Mikor 
megérkeztünk a ravatalozóba, beálltunk a sorba, hogy a halott hozzá-
tartozóival együtt részvétünket kifejezhessük Miller asszonynak. Előt-
tünk a sorban állt három fiatalember. Egyikőjük katonai egyenruhában 
volt, a másik kettő pedig fekete öltönyben, igen elegánsan volt felöltöz-
ve... Mikor rájuk került a sor Miller asszonyhoz léptek, aki mosolyogva 
nézett rájuk férje koporsója mellől. Mindhárom fiatalember megölelte, 
és megpuszilta az asszonyt, beszéltek vele pár szót, majd a koporsó-
hoz léptek. Az asszony lágy, könnyes kék szemei követték lépteiket, 
amint ők egyenként megálltak egy pillanatra a koporsónál, megfogták a 
halott kezet, majd tovább indultak. Mindhárman szemeiket törölgetve 
hagyták el a ravatalozót. Mikor ránk került a sor, elmondtam Miller asz-
szonynak, hogy ki is vagyok, és megemlítettem neki azt a régi történe-
tet, amit mesélt nekem három kisfiúról és az üveggolyóikról. Csillogó 
szemekkel megfogta kezemet, és odavezetett a koporsóhoz. „Az a há-
rom fiatalember, akik épp ön előtt voltak, az a három kisfiú, akikről ak-
kor meséltem. Épp most mondták el, hogy mennyire értékelték, ahogy 
Jim bánt velük. És most végre, hogy Jim már nem tudja meggondolni 
magát a színt vagy a méretet illetően... eljöttek, hogy kifizessék tartozá-
sukat... Soha nem voltunk gazdagok ezen a földön, de biztos vagyok 
benne, hogy Jim ebben a pillanatban a leggazdagabb embernek tarta-
ná magát.” Ekkor szerető gyengédséggel felemelte az élettelen ujjakat. 
A férje keze alatt három fényes piros üveggolyó pihent.  

A történet arról szól, hogy a szavainkra nem fognak emlékezni az 
emberek, de kedves cselekedeteinkre annál inkább. Azt mondják, hogy 
egy pillanatig tart csak, hogy megtalálj egy különleges embert, egy óra, 
hogy értékeld, egy nap, hogy szeresd, de aztán egy egész élet, hogy 
elfelejtsd.   
 

Ne feledd azokat, akik egykor olyan sokat jelentettek ne-
ked és valamilyen módon megérintették az életedet, jobb 
emberré téve téged! 

Forrás: Internet 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 

szeptemberben 
született 

testvéreinket! 
 

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

„Az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő 
megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az 
övéi.” (2 Krón 16,9). 
Az istenfélő ember bízik az Úr szeretetében. 
Csak akkor látjuk meg az Ő hatalmát, nagysá-
gát, ha ott vagyunk a közelében, Vele együtt 
élünk. Rajtatok tartja az Ő szemét – erről több 
helyen olvashattok a Bibliában. Drágának és be-
csesnek tart titeket az Úr, ezért figyel rátok. Ő a 
Megtartó. Soha ne kelljen elrejtőznötök az Úr 
szeme elől, ami úgysem sikerülhet. Aki az igaz-
ságban jár, annak nem kell félnie, szégyenkez-
nie. Járjatok feddhetetlenül és nézzetek az Úrra! 

Lukács Edit 

 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 9,15 óra: imaóra, 

törekvők alkalma, 
gyerekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

3. vasárnap 
− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra: 

Biztos Szikla klub 
− 18 óra: ifjúsági alkalom 
 

Programajánló 
Rádióműsor: 

KOSSUTH RÁDIÓ: 
szeptember 28. péntek, 
13,30 óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 
PAX TV: 
szeptember 24. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke. 

 
Betegeink 

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

„Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel ké-
réseiteket Isten előtt; és Isten bé-
kessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíve-
teket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban. (Fil 4:6-7) 
 

Közlemény 
 
Folytatva a júniusi számban közölt 
ismertetést, tájékoztatjuk testvére-
inket, hogy továbbra is lehetőség 
van új Baptifon-előfizetésekre. 
Természetesen az új igénylőknek is 
alá kell írniuk felelősségvállaló 
nyilatkozatokat mind az Egyház, 
mind a gyülekezet felé. Ezen kívül 
szigorodtak az igénylés feltételei 
is. Idézzük a Baptifon-Szabályzat 
X. fejezetét: 

1.  Azok igényelhetnek Baptifont, 
akik a Magyarországi Baptista 
Egyház gyülekezeteinek nagy-
korú tagjai, és intézményeinek 
munkatársai, akik részt vesznek 
közösségünk sokrétű munkájá-
ban. E tekintetben azok tekin-
tendők jogosultnak, akik gyüle-
kezeti tagságát, vagy intézmé-
nyi munkatársi státuszát gyüle-
kezetük/intézményük igazolja. 

2.  Minden jogosult maximum há-
rom előfizetést igényelhet, 
egyet magának, kettőt közvet-
len családtagjának. Közvetlen 
családtagnak a kiskorú gyer-
meket, nem jogosult házastár-
sat, szülőt és testvért tekintjük. 
A gyülekezethez kapcsolódó 
családtagok előnyt élveznek. 

 
A gyülekezet részéről a koordiná-
lást továbbra is Kiss Zoltán tv. 
végzi. Igényléssel ill. bármilyen 
kérdéssel őt lehet megkeresni. 

Továbbra is kérjük a testvére-
ket, hogy számláikat időben fizes-
sék be, hiszen – az anyagi és erköl-
csi felelősségen túlmenően – az 
igénylések befogadásának alapvető 
feltétele, hogy a gyülekezet egyik 
baptifonosának se legyen hátralé-
ka. 

ÁM 
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