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„De valóban nagy nyereség az istenfélelem 
 megelégedéssel” 

(1Tim 6,6) 

A nyereség 
Biztos, hogy ami fénylik, mind arany? 
Annak van többje, kinek “többje" van? 
Vajon a soknál nem több az elég? 
Használ-e annak bármi nyereség 
aki lelkében kárt vall? Ez a tét. 
Az istenfélelem a nyereség. 

Füle Lajos 
 

 

„Ne félj!” – „Légy erős és bátor!” 
Józsué 1,1–9 

 

Mózes halála után fontos határkőhöz érkezett Izráel népe. 
Az Egyiptomból való csodálatos szabadulást követően 
negyven évi pusztai vándorlás végén Kánaán határára ér-
keztek. Az új vezető, Józsué félelemmel a szívében méri 
fel a helyzetet. Mózes már nincs velük, mögöttük a forró 
sivatag, előttük a megduzzadt Jordán folyó, amelyen túl 
felsejlik az Ígéret földje, a tejjel-mézzel folyó Kánaán. Reá 
vár az emberfeletti feladat, hogy a több mint félmilliósra 
növekedett népet átvezesse a folyóvízen, és új hon elfogla-
lásához segítse őket. Józsuét kétségek gyötörték, vajon 
méltó utóda lesz-e Mózesnek, az ÚR szolgájának, és vajon 
alkalmas eszköz lesz-e Isten kezében e feladatok végrehaj-
tására?! Aggodalmaskodása könnyen átragadhatott volna a 
népre, ezért Isten felszólította Józsuét, hogy azonnal indul-
janak el és keljenek át a Jordánon a nekik adott föld meg-
hódítására. Megígérte neki, hogy vele lesz, ahogy Mózes-
sel vele volt, valamint azt is, hogy nem marad el tőle, és 
nem hagyja el. Ezért nincs oka félni és rettegni. Az ÚR 
nyomatékosan megparancsolja Józsuénak, hogy legyen 
erős és bátor. Majd megismétli a felszólítást: „Ne félj, és 
ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amer-
re csak jársz.” 

Mi is, Isten mai népe, jelentős határkőhöz érkeztünk. 
Magunk mögött hagytuk az óévet, és megkezdtük az újat, 
a 2008. esztendőt. Urunk ígérete szerint vár ránk a meny-
nyei Kánaán, az örök haza, s ebben bizonyosak lehetünk. 
A szívünk mégis tele van félelemmel és bizonytalanság-
gal, mert nem tudjuk, hogy az odavezető úton mi vár re-
ánk. Ismeretlen számunkra a jövő, nem tudjuk, mit hoz a 
holnap. Az idézett történetből azonban értékes eligazítást 

kaphat Jézus Krisztus gyülekezete is. Vegyük sorra ezeket 
az elemeket: 

„Most azért indulj…” – Nem szabad megállni (legfel-
jebb egy kis számvetésre), mert nincs itt maradandó vá-
rosunk, ezért nem rendezkedhetünk be. Nekünk a menny-
ben van polgárjogunk: a láthatatlan és örökkévaló dolgok-
ra nézünk. Az idő persze akkor is telik, ha nem csinálunk 
semmit, de az Úr aktivizál minket, hogy cselekedjünk. 
Izráel népének át kellett kelni a megáradt Jordánon, a bu-
dai gyülekezetre más, reánk szabott hitpróbáló feladat vár. 
Legyünk készek felismerni a Szentlélek vezetését, és in-
duljunk engedelmesen! 

„Veled leszek…” – A gyülekezet Urának, Jézus Krisz-
tusnak az egyik legsokatmondóbb neve: Immánuel vagyis 
Velünk az Isten! Amiként elődeink megtapasztalták az Úr 
jelenlétét, vezetését és segítségét, úgy arra mi is számítha-
tunk. Szentlelke által erősek és bátrak lehetünk, s „a féle-
lemre többé nincsen ok.” (BGyÉ 291. ének). 

„Légy erős és bátor!” – Az erő és a bátorság elsősor-
ban nem öröklött tulajdonságok, mint ahogy mi azt sok-
szor gondoljuk, hanem sokkal inkább az Isten törvényének 
megtartásából fakadó erkölcsi többlet. Ha ragaszkodunk a 
Szentíráshoz, és nem térünk el attól sem jobbra, sem balra, 
boldogulni fogunk – vagyis győzelmes életet élhetünk. 
2008 – a Biblia Éve. Jó lenne, ha valamennyien elhatároz-
nánk, hogy idén még több időt szánunk igeolvasásra, bib-
liatanulmányozásra, és még engedelmesebben átadjuk ma-
gunkat az evangélium megélésére és továbbadására. 

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor.” – 
Különösnek és érthetetlennek tűnik megparancsolni vala-
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kinek, hogy legyen erős és bátor, ha nem az. Isten határo-
zott felszólítása arra utal, hogy az erő és bátorság felmuta-
tásában döntő szerepe van a hívő ember akaratának. Az a 
hívő ember, aki újjászületésekor, vagy későbbi életszaka-
szában az akaratát is átadta Istennek, a Szentlélek által 
csodálatos erőt és bátorságot kap a szolgálathoz és a lelki 
harchoz. 

„Ne félj, és ne rettegj” – Emberileg nézve számtalan 
okunk lenne arra, hogy féljünk. Hiszen a gazdasági meg-
szorító intézkedések következményei mázsás súllyal nehe-
zednek ránk, és megmérgezik legalapvetőbb emberi, roko-
ni, testvéri kapcsolatainkat is… S ehhez most újabb fejle-
ményként jön az amerikai hitelválságból fakadó recesszió, 
amelynek kapcsán némelyek már gazdasági világválságról 
beszélnek. Egyéni, családi és gyülekezeti életünk során 
támadt félelmeinktől azonban megszabadulhatunk, mert 
ígéretünk van arra, hogy az Úr velünk lesz, mindenütt, 
amerre csak járunk 2008-ban. Egyes „írástudók” szerint a 
Bibliában 365 „Ne félj!” felszólítást tartalmazó igevers ta-
lálható, tehát az év minden napjára találunk bíztató üzene-
tet. Idén tegyük meg azt, hogy a napi Szentírás-
tanulmányozásunk során minden nap keresünk egy féle-
leműző, erősítő, bátorító üzenetet, és így induljunk a lelki 
csatába. Legyen a jelszavunk: „Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk!” 

Végezetül hadd álljon itt néhány félelemoszlató ige-
vers:  

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek 
semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvi-
gasztal engem.” (23. zsolt.). 

„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék?” (27. 
zsolt.). 

„Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!” 
(56. zsolt.). 

„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek.” 
(Ézs 12,2) 

 „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én 
vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzel-
mes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10). 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha fo-
lyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem per-
zselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, va-
gyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 
43,1–3). 

Az Úr Jézus mondja: „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) 
„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátok-

nak, hogy nektek adja az országot!” (Lk 12,32) 
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi 

a félelmet.” (1Jn 4,18). 
Jézus Krisztus mondja: „Ne félj, én vagyok az első és 

az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-
örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 
1,17–18) 

Kolozs Nagy János 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Gyülekezeti szolgálatok és szolgálattevők 2007-ben 
 
Hagyományteremtő szándékkal jelentetjük meg ebben az 
évben is a tavalyi év nevesített szolgálatait, és az azokban 
részt vállaló testvérek névsorát. 

A cél továbbra is több irányú: Egyrészt, így minden-
kinek rálátása lehet a gyülekezetben működő szolgálati te-
rületekre. 

Másrészt, (a gyülekezeti tanácskozások jegyzőkönyve 
mellett) a gyülekezeti újság egyfajta kordokumentum, hi-
szen itt jelennek meg hónapról-hónapra a velünk történt 
események beszámolói. Így ez a felsorolás is egy a gyüle-
kezet dokumentumai között. 

Harmadrészt, mindenki önvizsgálatot tarthat, hogy 
melyik területen kapcsolódhatna be a munkába. 

Negyedrészt, a „haszontalan szolgaság” állapotát fi-
gyelembe véve, örüljünk annak, hogy Urunk arra méltat 
minket, hogy szőlőjében dolgozhatunk. 

Ne tévesszük szem elől, hogy amikor szolgálatot vég-
zünk a gyülekezetben, ezzel nem szívességet teszünk Is-
tennek és a testvéreknek. Nem! Ilyenkor „csak” a dolgun-
kat tesszük. Örüljünk és vegyük megtiszteltetésnek Urunk 
részéről, hogy adott tálentumokat, felelősségérzetet, ked-

vet, szolgálatkészséget a feladatok elvégzéséhez. Ha jó 
visszajelzéseket kapunk, az már kegyelem. 

Végül: természetesen tudjuk, hogy egy lista sohasem 
lehet teljes. Nem feledkezünk meg azokról a testvérekről 
sem, akik otthon, „csendeskamrájukban” járnak közben a 
gyülekezetért. Ez a nélkülözhetetlen szolgálat is fontos 
ahhoz, hogy a gyülekezet megmaradjon az Isten által kije-
lölt úton. Szeretettel fogadjuk azokat a figyelmeztetéseket, 
amelyek a névsorból véletlenül kimaradt testvérek részéről 
érkeznek hozzánk. 

A különböző területeken folyó munka jobb megisme-
rése érdekében, a következő lapszámokban kis beszámo-
lókat tervezünk megjelentetni. 

Feladatunk tehát továbbra is az, hogy az eddigi szolgá-
latokat lelkiismeretesen és kitartóan folytassuk, és keres-
sük azokat a területeket, ahol újat kellene kezdenünk. Te-
gyük ezt úgy, hogy jó Atyánk dicsőségére szolgáljon! 

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem-
mel.” (Zak 4,6) 

Ádány Judit
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Elöljáróság: 
– Lelkipásztor: Dr. Almási Tibor 
– Gyülekezetvezetők: Ádány Mihály presbiter, 

Gulyás Jenő presbiter 
– Diakónusok: Ádány Ferenc, Kiss Pál, Mikes Ben-

jámin, dr. Novák Péter, Nagy János, Zákány Gábor 
– Elöljárók: dr. Novák Péterné, Gulyás Csaba, Kiss 

Zoltán, Nagy Zsolt, Zsigovics Géza 
– Az elöljáróságnak nem aktív tagjai, de a gyülekezeti 

szolgálatban részt vevő felavatott testvérek: Bartha 
Gábor presbiter, Csepei Géza diakónus, Kőszegi 
József presbiter 

I. Tanítás 
1. Igehirdetés: Dr. Almási Tibor, ifj. Ádány Béla, 

Ádány Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, Kőszegi 
József, Nagy János, Nagy Péter, Tóth Péter 

2. Imaóravezetők: Dr. Almási Tibor, Ádány Béla, ifj. 
Ádány Béla, Ádány Ferenc, Ádány Mihály, Bartha 
Gábor, id. Boda Mihály, Csepei Géza, Gulyás Jenő, 
Kiss Pál, Kőszegi József, Nagy János, Nagy Péter, 
Nagy Zsolt, dr. Novák Péter, Tóth Péter, Zákány 
Gábor, Zsigovics Géza 

3. Vasárnapi iskola: 
– Óvodások: Almásiné Nemeshegyi Gyopár, 

Gulyásné Ádány Tímea, Gulyás Csaba, Vadas Márta  
– Kisiskolások: Gulyás Kinga, Nagy Jánosné  
– Nagy iskolások: Kiss Pálné 

4. Ifjúsági vezető: Nagy Péter 
5. Közösségépítés: 

– Nyugdíjasok imaórája: vezető: Kőszegi József 
– Mamakör: vezető: Sonkolyné Nagy Ágnes 
– Gyermeknyaraltatás: szervező: Kiss Pálné 
– Pünkösdi gyülekezeti kirándulás:  

szervező: Ádány Ferenc 
– Idősek szállítása: Ádány Ferenc, Bartha Gábor, 

Czifranics Győző, Gulyás Jenő, Juhász Béla, Nagy 
Lajos, Ökrös Sándor 

– Üdülési beutalók (szeretetből): Magyar Sándorné 
– Karácsonyi ajándékkészítés a gyermekekkel: előké-

szítők: Kiss Pálné, Nagy Jánosné, Sztasákné Gulyás 
Boglárka 

II. Pásztori munka 
– lelkigondozás: Dr. Almási Tibor, Ádány Mihály, 

Gulyás Jenő +esetileg mindazok, akik felvállalják 
mások lelki problémáit 

III. Misszió 
1. Kamaraerdő: 

– 2007. évi rendszeres részt vevők: ifj. Ádány Béla, 
Ádány Béla, Ádány Béláné, Ádány Erzsébet, 
Ádány Ferenc, Ádány Mihályné, Bartha Gábor, 
Bartha Gáborné, Bányai Jozefina, Bodáné Uri Ibo-
lya, Csepei Géza, Csepei József, Kálmán Imréné, 
Klenovics Istvánné, Kőszegi József, Lukács Edit, 
Simon Lászlóné, Tapasztó Istvánné, Tóth Péter, 

Tóthné Jusztin Anikó, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri 
Melinda, Uri Imre, özv. Uri Imréné 

2. Gyerekklub: 
– felelős: Nagy Jánosné, Zsigovics Gézáné 

2007. évi segítők: Almásiné Nemeshegyi Gyopár, 
ifj. Ádány Béla, Ádány Béla, Ádány Béláné, Ádány 
Ferenc, Ádány Mihályné, Ádány Judit, Ádány Or-
solya, Ádány Sándor, Boda Mihály, Bodáné Uri 
Ibolya, Bodó Dániel, Gulyás Csaba, Gulyásné 
Ádány Tímea, Gulyás Jenő, Gulyás Zsombor, Jenei 
Péter, Juhász Béla, Kálmán Imréné, Kiss Pálné, 
Lukács Edit, Nagy János, Nagy Péter, Nagyné 
Kalán Éva, Sonkoly Eszter, Sonkoly Tamás, 
Sztasákné Gulyás Boglárka, Tóth Péter, Tóthné 
Jusztin Anikó, Uri Erika, Uri Ildikó, Uri Imre, Uri 
Melinda, Vadas Márta, Zsigovics Géza + gyerme-
keink ének- és zeneszolgálata 

3. Biztos Szikla Klub: 
– felelős: Nagy Péter 
– rendszeres segítők: Bodó Dániel, Gulyás Zsombor, 

Jenei Péter, Nagy Jánosné, Nagyné Kalán Éva, 
Sonkoly Eszter 

IV. Ének-zene 
1. Orgona- és zongorakíséret: Almási Kornél, Gulyás 

Csaba, Lukács Edit 
2. Énekkar: vezető karmester: Almási Kornél, majd 

Bodóné Polányi Tünde 
– karvezető: Gulyás Csaba 
– szoprán: Almásiné Nemeshegyi Gyopár, Antal Ber-

nadett, Balázs Enikő, Bencsik Krisztina, Bencsikné 
Bódi Zsuzsa, Bódiné Mikes Judit, Kiss Ágnes, Mi-
kes Benjáminné, Simon Lászlóné, Sztasák 
Mihályné, Takáchné Bódi Zsanett, Zákányné Me-
gyeri Eszter, Zsigovics Virág 

– alt: Ádány Szilvia, Gulyásné Ádány Tímea, Kiss 
Pálné, Nagyné Nikodém Gabriella, Sztasákné Gu-
lyás Boglárka, Vadas Márta, Zákány Etelka, Zá-
kány Gáborné 

– tenor: Almási Kornél, Boda Gábriel, Gulyás Csaba, 
Nagy Zsolt, Zákány Gábor 

– basszus: Ádány Béla, Ádány Ferenc, Gulyás Zsom-
bor, Nagy János, Tóth Péter 

3. Gyermekénekeltetés: Almási Kornél, Almásiné 
Nemeshegyi Gyopár + a gyerekek 

4. Délelőtti istentiszteleteken szolgáló énekcsoport 
rendszeres részt vevői: 

Ádány Sándor, Gulyás Csaba, Gulyás Kinga, Gu-
lyás Zsombor, Jenei Péter, Nagy Péter, Uri Ildikó 

V. Diakóniai szolgálatok 
1. A gyülekezet szociális feladatainak felelőse: 

dr. Novák Péterné 
2. Gazdasági feladatok: 

– könyvelés: Gulyás Jenő 
– pénztáros: Zákány Gábor, segítő: Zákány Gáborné 
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– pénztárellenőrök: 
Gyöngyösi Jánosné, dr. Novák Péter 

– misszióadomány-beszedők: Ádány Béláné, Ádány 
Ferencné, Ádány Mihályné, Gulyás Jenőné, 
Kőszegi József, Zákány Gábor 

3. Házgondnok: Kiss Pál 
– segítők: Nagy Zsolt, Ökrös Sándor (építkezés, 

belsőépítészet) 
– karbantartók: Bencsik István, Juhász Béla, 

Zsigovics Géza 
– gondnok: Zsigovics Gézáné 

4. Ajtónállók, perselyezők: Kiss Pál, Kőszegi József, 
dr. Novák Péter, Zsigovics Géza 

– istentiszteleti hirdetések: dr. Novák Péter 
5. A gyülekezet technikai feladatait ellátók: 

– hangerősítés: ifj. Ádány Béla, Gulyás Csaba, 
Gulyás Zsombor, ifj. Zákány Gábor 

– hangfelvétel: Uri Erika, ifj. Ádány Béla 
– kazetta- és CD készítés: ifj. Ádány Béla 
– videofelvétel: Gulyás Zsombor 
– fényképezés: Zsigovics Géza 

6. Gyülekezeti adminisztrációs és szervezési feladatok: 
Ádány Mihály, Gulyás Jenő, Zsigovics Gézáné 

– jegyző: Nagy János 
7. Sajtótevékenység: 

– könyvterjesztés, könyvtár, Békehírnök-terjesztés: 
Ökrös Sándor, Ökrös Sándorné 

– gyülekezeti honlap: ifj. Ádány Béla, Gulyás Zsom-
bor, Kiss Zoltán, Nagy János, ifj. Zákány Gábor 

– gyülekezeti újság: 
szerkesztés: Ádány Judit és Nagy János 
állandó munkatársak: Lukács Edit, Sztasákné Gu-
lyás Boglárka, Zsigovics Géza, Zsigovics Gézáné 

– utcai faliújság: Sonkoly Eszter, 
Sonkolyné Nagy Ágnes 

– gyülekezeti fényképarchívum: Magyar Sándor 
8. Vendéglátás felelőse: Zákány Gáborné 
9. Vasárnapi szolgálat-előkészítés: 

– koordionátor: Nagy János 
 szolgálat-előkészítők: 

Almási Kornél, Almásiné Nemeshegyi Gyopár, ifj 
Ádány Béla, Gyöngyösi Jánosné, Kiss Pálné, Tóth 
Péter, Tóthné Jusztin Anikó, Uri Erika, Vadas Márta 

10. Úrvacsorával kapcsolatos szolgálatok: 
Bartha Gábor, Kőszegi József, Kőszegi Józsefné, 
Magyar Sándor, Sonkoly Eszter, Sonkolyné Nagy 
Ágnes 

11. Szeretetvendégség: 
– felelős: Sztasák Mihályné 

Kálmán Imréné, Kiss Ágnes, Kiss Pálné, Lukács 
Edit, Simon Lászlóné, Sonkoly Tamás (+a süte-
ményt hozó testvérek) 

– karácsonyi csomagok: idősek: dr. Novák Péterné, 
gyerekek: Ádány Judit 

12. Dekoráció: 
– virág: Nagy Jánosné, Nagyné Nikodém Gabriella 
– hálaadónapi oltár: Pomázi Lászlóné 

13. A gyülekezeti ház nagytakarításában (a nyílászá-
rók cseréi után) 2007. évben részt vettek: 
ifj. Ádány Béla, Ádány Béla, Ádány Béláné, Ádány 
Orsolya, Ádány Rebeka, Ádány Máté, Bencsik Ist-
ván, Bencsikné Zsuzsa, Bocska Róbertné, Bodó 
Dániel, Gulyás Jenő, Gulyás Kinga, Horpácsi Éva, 
Illés Károlyné, Inzelt György, Jenei Péter, Juhász 
Béla, Kálmán Imréné, Karsai Lászlóné, Kiss Ágnes, 
Kiss Pál, Kiss Pálné, Lukács Edit, Mikes Benjámin, 
Nagy Viola, dr. Novák Péter, dr. Novák Péterné, 
Porkoláb Sándor, Rück Sándor, Simon Lászlóné, 
Simon Erika, Sonkoly Eszter, Sztasákné Gulyás 
Boglárka, Sztasák Mihályné, Tóthné Jusztin Anikó, 
Uri Ildikó, Uri Imre, Vadas Márta, Zsigovics család 

VI. Külső kapcsolatok 
1. Ökumenikus kapcsolatok: Ádány Mihály 
2. Polgármesteri Hivatal – egyházügyi kapcsolat: 

Ádány Mihály, Zsigovics Gézáné 
3. Békehírnök: Nagy János 
4. Baptifon-Pannon GSM: Kiss Zoltán 
5. Baptista Szeretetszolgálat: Nagy János 

 

„Jövőkép” 
 

Január 1. és december 31. között születtél? 
Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél: „Mert megje-
lent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.“ (Tit 
2,11) 
CSILLAGOD?: „Én (Jézus) vagyok Dávidnak ama gyökere 
és ága, ama fényes és hajnali csillag.“(Jel  22,16) 
SZERELMED?: „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerel-
mét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, 
Krisztus érettünk meghalt. “ (Róm 5,8) 
ÚTJAID?: „Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség a-
zoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják“ 
(Zsolt 25,10) 

PÉNZED?: „Hanem keressétek először Istennek országát 
és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.“ (Mt 
6,33) 
JÖVŐD?: „Életem ideje kezedben van.“ (Zsolt 31,16). 

Mindez rád nézve is igaz, ha Jézus Krisztusra bízod 
életedet. Akkor már nem kell aggódva faggatnod egy ho-
roszkópot, amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. 
Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak, sokan 
elbizonytalanodnak és biztos támaszt keresnek az életben. 
Ezt a támaszt csak Istenben lehet megtalálni, aki Jézusban 
Atyánk akar lenni és gondunkat akarja viselni. 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Találkozz Jézussal! 
Urunk kegyelméből 2007-ben is együtt ünnepelhettük a karácsonyt gyülekezetünkben. Már 25-én, karácsony első 
napján szívből örvendezhettünk gyermekeink énekszolgálatának. Kedves, új énekkel ajándékoztak meg minket, 
amelyet Almási Kornél és Gyopár testvéreink írtak külön erre az alkalomra. (az ének szövegét lásd alul) 

Ünneplésünk 26-án, karácsony második napján is folytatódott, hiszen akkor gyermekeink emlékeztek meg 
szolgálataikban Isten Fiának földre jöttéről. A vasárnapi iskolás csoportok színrelépése között több éneket is hall-
hattunk a gyerekkórustól, valamint Boda Gábriel és Péter trombitával, ifj. Zákány Zoltán és Zsigovics Virág pedig 
a zongora hangjaival dicsőítették Urunkat. 

Együtt örülhettünk azokkal a gyermekeinkkel, akik egész évben több-kevesebb lelkesedéssel, de azért szorgal-
masan fejtették a gyülekezeti újság nekik szóló rejtvényeit, és ezért jutalomosztásban is részesültek. Az alkalom 
végén természetesen a szokásos karácsonyi ajándékcsomagok is gazdára találtak. 

Vigyük el szívünkben a 2008. évre is az új gyermekének üzenetét: Találkozz Jézussal! 
Á. J. 

 
 

1. Egy csillag gyúlt az égen, tündöklött fényesen, 
Követték hát a bölcsek: a fény hová vezet? 
Meglelték Őt, kit rég várt a teremtett világ: 
A kisgyermek Úr Jézust, az Isten egy Fiát. 

Refr: Te megtaláltad-e már? 
A szíved nyitva áll? 
Ne múljon úgy el az ünnep, 
Hogy Vele nem találkoztál! 

2. Sok szép ajándék vár ránk: minden csupa ragyogás. 
A mosolygó arcokon öröm és boldogság, 
De én arra vágyom még, hogy megláthassam Őt, 
És ajándékul adjam szívem, hisz Ő a megmentőm.  
 
Akkor lesz szép karácsonyod, ha nem hagyod ki Őt, 
Hisz Róla szól ez az ünnep, életed Vele lehet örök! 
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Ifiszilveszter 
 

Idén én kaptam lehetőséget az ifiszilveszter meg-
szervezésére. 

Ez azért nem könnyű, mert teljesen mások az ezzel 
kapcsolatos igények: van, aki ilyenkor Istennel vágyik 
mély közösségre, mások inkább játszani, vagy éppen éne-
kelni szeretnek, és vannak, akik legszívesebben baráti be-
szélgetésekkel töltik az 
éjszakát. Idén mindez 
összejött. 

Természetesen sokat 
játszottunk, Jenei Peti és 
Gulyás Zsombi együtt 
készültek két, igazán 
színvonalas játékkal, me-
lyekben örömmel vett 
részt mindenki. 

Később arról beszél-
gettünk, hogy vajon mi-
lyen lesz 2008, illetve új-
ságokból képeket kivágva 
ki-ki montázst alkothatott 
a témában, majd meg-
oszthatta a többiekkel a 
jövőképét, reményeit és 

félelmeit. Nagy Peti  is beszélt még erről,majd imádkozva 
értünk át az új évbe. 

Ezután már szabadabb volt a program, ekkor sokan 
társasjátékoztak, sokan zenéltek, sokan pedig egyszerűen 
átbeszélgették az éjszakát. Mindenki maradhatott, amed-
dig ki nem dőlt – én 5-kor mentem haza aludni, de sokan 

reggel 7-ig maradtak. 
Az este hőse szá-

momra Bodó Dani volt, 
aki alvás nélkül ment 
másnap dolgozni, és 
egész délelőtt újságot 
hordott a hidegben! 

Nekem felülmúlta az 
elvárásaimat ez az este, 
igazán testvéri légkör 
uralkodott. Külön öröm 
számomra, hogy eljöttek 
a kereszténységgel még 
csak ismerkedő barátaim 
is, és ők is jól érezték 
magukat ezen a Szilvesz-
teren. 

Sonkoly Tamás 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 

„Ne félj, én megsegítelek” (Zsolt 41,13) 
 

Évekkel ezelőtt egy téli napon is-
merős asszonnyal találkoztam. 
Szép ezüstróka sapkát, gallért vi-
selt. Kérdeztem tőle, hogy hol vet-
te, mert én is szeretnék venni. 
Mondta, hogy Lengyelországból 
hozta. Kértem, hogy hozzon nekem 
is ilyet, de nem vállalta, azt mond-
ta, ha újra mennek, szól és mehetek 
velük. 

Eljárt az idő, július közepén szólt, hogy újra mennek, 
ha akarok, mehetek velük. A megbeszélt időben találkoz-
tunk az állomáson, hat óra körül értünk a Keleti-
pályaudvarra, este hétkor indult a Báthory-expressz Kato-
wicébe. 

Reggel hat órára értünk oda, végig aludtuk az éjsza-
kát, csak a vámos ébresztett fel minket. Katowicében, az 
állomáson minden lehetőség megvolt a mosdásra, étkezés-
re, csomagmegőrzésre. Közel volt a piac is, és az áruházak 
sem voltak messze. A három asszony megmutatta, hogy 
mit hol találok és eltűntek. Estig nem láttam őket. 
Egyedül bolyongtam egész nap, a nagy idegenben. Több-
ször is körüljártam a piacot, de amit venni akartam, az 
nem volt. Leültem egy padra, egy nagy fa alá, ott töpreng-

tem, hogy hogy is gondoltam én ilyet, július közepén, 30 
fokos melegben téli holmit venni. Le is mondtam róla. 

A piac közepe felé haladva láttam, hogy egy asszony 
magasra emelve a kezét, egy fehér sapkát tart. Közelebb 
érve látom, hogy ezüstróka volt. Mutogatva „beszéltünk”, 
mert nem értettük egymást. Kérdezem, hogy gallér van-e. 
Veszi elő a gallért is, és egy eléggé elfogadható árat mon-
dott, illetve írt le. Én mégis otthagytam, hogy még körül-
nézzek, de nem találtam másikat, és attól tartva, hogy elvi-
szi más azt, visszamentem és megvettem. Ezután még az 
áruházban is körülnéztem, vettem néhány ajándéktárgyat. 
Ebéd, pihenés, az ismerősök csak a vonat indulására ér-
keztek vissza. 

A vonaton ugyanúgy végigaludtuk az éjszakát, mint 
odafelé, most is csak a vámos ébresztett fel minket. Nálam 
minden rendben volt, de őket megvámolták, mert többet  
hoztak a megengedettnél. 

Budapestre érve még volt időnk a miskolci vonat in-
dulásáig. Megint szétszéledtünk. Nagy szomjúságot érez-
tem az élő víz után, kerestem egy csendes helyet, ahol Is-
tennel beszélgethetek. Rengeteg ember, futkosás, tolongás, 
lökdösődés, nincs egy csendes hely. Kimentem a peronra, 
az első vágányon állt egy szerelvény, rá volt írva, hogy 
Miskolc. Én felugrottam a kocsiba, elindult üresen. Meg-
ijedtem, ugyan hová visz. Szembe jött velem a kalauz, 
ijedten kérdeztem tőle, hogy hova megy ez a vonat, én 
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Miskolcra akarok menni. Megnyugtatott, hogy üljek le, 
Miskolcra fog menni, csak húsz percre kitolják a kitérőbe. 
Még akkor fel se tudtam fogni, hogy mi történt. 

Megkaptam a csendes helyet, ahol elolvastam egy 
zsoltárt és tiszta szívből hálát adtam Istennek, hogy az 
idegenben velem volt és megőrzött a hosszú úton. Kiraga-
dott a tömegből húsz percre. 

Örömmel hazaérve már csak az állomáson találkoztam 
a három asszonnyal, (nem voltak hívők) megköszönve a 
kedvességüket. 

Hála legyen Istennek! 
özv. Kovács Józsefné, Anna néni 

 

Kegyelemből, szeretetből 
 

2005 nyarán Péterrel egymásra 
néztünk és egyszerre mondtuk ki, 
hogy tovább kell lépnünk, el kell 
költöznünk erről a környékről. 

Nagyon jól éreztük ott 
magunkat, a környék is szép volt, de 
a megnövekedett forgalom és a 
gyakori útlezárások a 
közlekedésünket esetenként 
lehetetlenné tették. 

Mindennapi imatémánk volt a lakás eladása, illetve a 
vásárlás. Arra gondoltunk, hogy egy I. kerületi, rendben 
tartott lakást könnyű eladni, de tévedtünk. Ez csak 2007 
tavaszán sikerült, sok negatív tapasztalat megszerzése 
árán. Reméltük, hogy vásárolni könnyebb lesz. Több 
ingatlanközvetítőt is megkerestünk, de egyetlen 
elfogadható ajánlatot sem kaptunk. 

Albertfalván van egy néhány utcából, kis kertes 
házakból álló telep, oda szerettünk volna menni. Már 
mindenki nekünk keresett ott házat, pl. a postás, a lakatos, 
a villanyszerelő és az ott lakók is. Végül találtak is egyet, 
de olyan árat kértek a teljes felújítást igénylő házért, hogy 
nem tudtuk megvenni. Az alapvető célunk az volt, hogy 
ott szerettünk volna lakást találni, ahol Isten akar látni 
bennünket, ezért nem okozott ez csalódást.  

Péter sokat járkált azokon a területeken, amelyek 
szóba jöhettek az új lakás vásárlása esetén. Emlékezett egy 
romos házra a XI. kerület egy csendes utcájában. Néhány 
hónap múlva odament és épült már ott egy ház, 
homlokzatán egy telefonszámmal. Felhívtuk őket, 
bementünk az irodájukba és elmondták, hogy van még két 
eladó lakás, de egy hetet várnunk kell, mert ami részünkre 
megfelelő volt, arra már alkudtak. Egy hét múlva 
megkötöttük a szerződést úgy, hogy 2007 november 30-án 
lesz a beköltözési határidő. 

A csodák sorozata 
folytatódott: Az eladott lakásból 
ki kellett költöznünk. Minden 
bútorunkat és nélkülözhető 
holminkat elhelyezhettük egy 
testvérnőnk garázsában. Ő 
mindezt testvéri szeretetből tette. 
Nem kellett magas összegért 
lakást bérelnünk, egyik 
családtagunk lakásában 
lakhattunk hét hónapig. Az 
építkezés során nekünk kellett kiválasztani a burkolatokat, 
a nyílászárókat, a beépített bútorokat és el kellett dönteni a 
válaszfalak helyét is. Ilyet még soha nem csináltunk és 
nem láttuk át, hogy állnak össze. Itt értettük meg a 
belsőépítész szerepét. Ökrös Sándor testvérünk segítséget 
nyújtott minden elméleti és gyakorlati lépésnél. 

December 2-án, a költözködés napján gyönyörű 
napsütéses idő volt. A hivatalos költöztetőkön kívül 
segítettek Polányi és Rück testvéreink, valamint a 
gyermekeink. A belső, finom, sok türelmet kívánó 
szereléseknél tapasztalhattuk meg Kőszegi testvér 
ügyességét. Munka közben használva Gyöngyösi testvérék 
és Kádár Laciék fúrógépét. Minden otthonunk 
villanyszerelési munkáját Kiss Pál testvér végezte eddig, 
ez most is így történt. Elektromos berendezéseinket 
gyermekkori barátunk Tamaska Olivér helyezte üzembe. 

A legfontosabb eseményre a költözés után néhány 
nappal került sor, mint előző otthonunkban most is, 
Gulyás Jenő gyülekezetvezető testvérünk áldotta meg és 
imádkozott új otthonunkért, elhozva számunkra az Igét is: 
Zsolt 10,14. 

Nagyon hálásak vagyunk és dicsőítjük Istent az átélt 
csodákért és testvéreink szeretetéért. 

 
dr. Novák Péter és felesége, Irén 

 
 
 

Van a kerületben egy piac. Azon a piacon van egy ételbár. Abban az ételbárban nagyon finomakat főznek, de 
ez most mellékes. Ami viszont fontos, hogy abban az ételbárban dolgozik egy idősebb férfi. Alacsony, vékony 
testalkatú, az arca sovány és a haja is erősen őszülő. Úgy 50-55 éves lehet. Nem ismerem, nem beszéltem 
vele, sőt a hangját sem hallottam soha. Csak felfigyeltem rá, miközben ott ebédeltem, többször is; ahogy 
gyorsan térül-fordul, összeszedi a használt tálcákat, megtörli vizes ronggyal, majd ismét elindul, hogy 
begyűjtse az újabb szennyest. Mindezt szótlanul teszi, alig észrevehetően. Jézus azt mondja: „tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok”. Szóval, ezt tanulni kell. Legalább tudom és látom, hogy kitől. 

Jenei Péter 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 

Drága véren megváltva 
 

Én hatgyermekes családban nőttem 
fel. Szüleim nem voltak megtért, 
hívő emberek. 

Édesapám és édesanyám nyolc 
évvel a születésem után tértek meg 
és merítkeztek be, és lettek az Ilki  
Baptista Gyülekezet tagjai. 

Mi gyerekek attól az időponttól 
rendszeresen jártunk a szüleinkkel 

gyülekezetbe, vagy akkor is mondtuk úgy, hogy imaházba. 
Hogy szerettünk-e járni vagy sem, úgy emlékszem, hogy 
eléggé változó volt. Néha ránk is kellett szólni, hogy igye-
kezzünk már, mert elkésünk. Ebben a lassú készülődésben 
néha benne volt a „nem menni akarás” is. 

Istenről és az Úr Jézusról sokszor hallottam a prédiká-
láskor vagy az énekek éneklésekor. Tudtam, hogy kará-
csonykor született meg az Úr Jézus, és hogy nagypénteken 
feszítették keresztre és meghalt. Hogy miért született Jézus 
erre a földre és miért kellett meghalnia néki, azt én akkor 
nem értettem meg. A bűnről is hallottam, de arról, hogy 
már én is bűnös lehetek, mint gyermek, mit se tudtam, pe-
dig énekeltük akkor is a „Bűnös a nevem” kezdetű szép 
éneket. Erre is jól emlékszem. Énekelni mindig szerettem, 
most is szeretek. Vasárnapi iskola vagy bibliakör akkor 
még nem volt a gyülekezetben, hogy külön foglalkoztak 
volna a gyermekekkel. Most visszagondolva, nagyon 
hasznosnak látom e tanítást. Csak megemlítem, hogy ak-
kor még egy héten ötször volt összejövetel egy héten. Va-
sárnap háromszor, szerdán és pénteken egyszer-egyszer. A 
vasárnapi aranymondásra mindig nagy izgalommal készül-
tünk, hogy el tudjuk mondani. A bátrabbak még szavalatot 
is mondtak, az nekem nem nagyon ment. Így aztán lassan 
elteltek a gyermekévek. 

Az általános iskola elvégzése után nem sokkal eljöt-
tem Pestre ipari tanulónak. Így aztán megszűnt az én gyü-
lekezetbe járásom ebben a nagy városban. Nem volt aki 
hívott volna, én meg nem kerestem az alkalmat, hogy gyü-
lekezetbe járjak valahova. Ez a távolmaradás, hogy nem 
kerestem Isten közelségét, nem volt tudatos nálam. Az, 
hogy szégyellném, hogy hova járok és ezért még gúnyol-
nának is tanulótársaim, tanáraim, ez a gondolat nem fo-
galmazódott meg bennem egy pillanatra sem. Olyan kö-
zömbös voltam e dologban. Tanuló koromban ritkábban 
lehetett hazamenni, kétszer-háromszor évente. Olyankor 
mindig elmentem édesanyámmal a gyülekezetbe, nem tud-
tam neki nemet mondani, mert úgy szerettem Azt tudtam, 
hogy sokat imádkozik érettünk. 

A tanulóévek után már kéthetente mentem haza, akkor 
is eljártam a gyülekezetbe, csupán édesanyám öröméért, 
hogy vele vagyok. Az időtájt nem volt semmi foganatja 
rajtam az igehallgatásnak. 

Nem érintett meg semmi, úgy be volt dugulva a fülem, a 
szívem meg zárva. De Isten nem mondott le rólam. 

Teltek-múltak az évek, évtizedek Isten nélküli élettel. 
Ezek után aztán jöttek különböző élethelyzetek, elég nehe-
zek. Isten megpróbált. Megengedett három súlyos balese-
tet is az életemben. Két közúti és egy munkahelyi balese-
tet. Mindhárom esetben, akik a közelemben voltak, segít-
ségemre siettek, megfogta őket a látvány. Csodálkozva 
suttogva mondták egymást közt, hogy ennek az embernek 
isteni szerencséje van. Hogy néz ki az autó, maga az em-
ber meg túlélte!  

Mindhárom esetben mintha Isten akkor a fülemet 
megnyitotta volna jobban. Most is visszhangzik bennem, 
hogy csak Isten nevét emlegetik azok az emberek, akik kö-
rülöttem állnak. Akkor még nem tudtam, most már hiszem 
és tudom, hogy annak a nevét hallottam, aki Irgalmas és 
Kegyelmes Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Ez a hosz-
szú türelem és nagy szeretet az én életemre nézve is igaz. 
Régóta vár rám. 

Testileg meggyógyított, éltem tovább mindennapjaim, 
nem mondhatnám, hogy bűnök nélkül. Akkoriban már 
azért elgondolkodtam azon, hogy milyen sors vár rám, ha 
Isten nélkül élem tovább az életem. 

Aztán 14 évvel ezelőtt történt a nagy változás az éle-
temben. Nagypéntek volt. Aznap készültem hazamenni 
édesanyámhoz és a testvéreimhez a húsvéti ünnepekre. A 
nagy készülődésben felidéződtek bennem azok az esemé-
nyek, amelyek velem megtörténtek, de Isten kimentett 
ezekből. Azt tudtam, hogy a földi élet egyszer véget ér. 
Nagypéntek van. E napon emlékezünk Jézus Krisztus ha-
lálára. 
– Bűnös ember vagyok, Istenem. Érettem is meghalt a Te 
Fiad. Kérlek, bocsásd meg bűneimet, fogadj el engem is 
gyermekednek! 
– Ó, igen. Erre vártam már rég, hogy tedd a kezembe az 
életedet. Ugyan miben mutathattam volna meg szeretete-
met neked, ha nem azokban, amik veled történtek. 
E napon fogadtam el az Úr Jézus Krisztust személyes 
megváltómnak. 

Ezután felkerestem az Alsóhegy utcai gyülekezetet, és 
elkezdtem járni a törekvők órájára hatod magammal, me-
lyet dr. Gerzsenyi László lelkipásztor testvér vezetett. 
Majd ő végezte el a bemerítésemet is, 1993. december 12-
én. 

Most már én is hiszem és vallom: „…tudván, hogy 
nem veszendő dolgokon, ezüstön és aranyon váltattatok 
meg az atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, ha-
nem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén.” (1Pét 1,18-19) 

Juhász Béla 
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Örömmel tudatjuk, 
hogy 2008. január 12-
én megszületett 
Sztasák Janka. 

Isten áldását kíván-
juk az egész család 
életére! 

GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Remélem, hogy mindenki örült az év végi jutalmaknak, 
és hasznát veszi azoknak! 

A karácsonyi szám rejtvényeinek megoldásait a 
lépcsőházban lévő táblán láthatjátok. 

A helyes megfejtők: Almási Rubina, Ádány Ba-
lázs, Ádány Szilvia, Ádány Zsófia, Boda Péter, Egyed-
Kiss Dániel, Pethő Benedek, Zsigovics Benjámin, 
Zsigovics Dorina, Zsigovics Virág 

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

Új év – új rejtvények. Új erővel vessétek bele ma-
gatokat a munkába! 

Megfejtéseiteket február 24-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. 

Boldog 
születésnapot! 

 
 
 
 
 

Szeretettel köszöntjük a 
februári 

születésnaposokat! 
Boda Gábriel (febr. 3.) 

ifj. Kiss Zoltán (febr. 8.) 
Pethő Benedek (febr. 10.) 

 
 

Kis- és nagyiskolások: 
Most mindkét korosztály hasonló rejtvényeket kap, ezért közös a bevezető szöveg. Kezdjük jókedvűen az évet! 

Az alábbiakban humoros bibliai névkitaláló feladványokat láthattok. Próbáltam a könnyebben kitalálhatóakat a 
kisebbeknek adni, a kicsit bonyolultabbakat, amelyeken többet kell „agyalni”, pedig a nagyobbaknak. 

A leírásokban megfogalmazottak alapján próbáljátok meg kitalálni, hogy melyik ószövetségi személyt rejti az. 
Nem mindegyik könnyű, de így legalább a rokonértelmű szavakat is gyakorolhatjátok. Majdnem mindegyik szó 
összetett, és külön-külön kell megfejteni őket, majd összeolvasva adják ki a jó megoldást. Lehet, hogy egyik-másik 
nyelvtanilag nem tökéletes, de azért ki lehet találni őket. 

Meglátjátok, hogy milyen jó móka lesz! Ügyeskedjetek! Egy példa, kedvcsinálónak: Italos találkozóhelyük = 
BÁRUK (Jeremiás írnoka). 

Kisiskolások (7-11 év) 

Ütőhangszer (O=E) + időmérő = ……………….. 

Kötőszó + bíborszín = …………………………... 

Labda a kapuban + ilyet mond a szamár =……………... 

Paripát = ……………. 

Vizes föld + névelő = ……………. 

Szépségverseny utolsó helyezettje = ……………… 

Közlekedési eszközén = ……………….. 

Paravánok hőse távozik = …………………. 

Nagyiskolások (11 év felett) 

Csodálkozó bagoly szava = ……………………. 

Kenyérre kenhető hely = …………………… 

Szemléltető rajz + a bőr felső rétege = ………………… 

Csodálkozó lóétek távozik = …………………….. 

Téli csapadék is ellenáll a földforgatásnak = ……………. 

Névelő + puliszkák = ………………………. 

Ellenértéken = ……………….. 

Összepakolt szalmakötegem = ………………………. 

Ha sikerült kitöltenetek a sorokat, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos lépcső-
házi dobozba! 
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Óvodások:  

 

 

 

 

 

A tavalyi év végéig sok érdekes történetet tanultatok a biblia-
körön, amelyeknek „kicsi óriások” voltak a főszereplői. 

Olyan gyermekek, akik valamilyen módon Isten dicsőségét 
hirdették az életükkel. 

A képek három ilyen történetet ábrázolnak. Miután kiszínez-
tétek a rajzokat, vágjátok ki a kicsi ábrákat, és ragasszátok rá 
arra a nagyobb képre, amelyikkel párt alkotnak. Szülők! Nyújt-
satok egy kis segítséget az összeillesztéshez. 

Ha elkészültetek, és a nevetek is rákerült a művetekre, vág-
játok ki, majd dobjátok be a szokásos lépcsőházi dobozba. 

 
Az oldalt szeretettel készíti: Ádány Judit 

 
 

TÖRTÉNET 

A csodapatika 
 

– Mit nem képzel?! – ordított torkaszakadtából első ve-
vőjére Rimapénteki Rimai Péntekh vadonatúj patikájá-
ban, amelyet épp az imént nyitott meg Rimapéntek főte-
rén. 
– Hogyhogy mit képzelek?! – emelte fel hangját az első 
vevő. – Talán nem az van kiírva a maga boltjára, hogy 
patika?! 
– De az – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh. 
– Akkor meg mit ordítozik, ha aszpirint kérek? Hol 
kérjem, ha nem patikában? 
– Az is ki van írva, hogy ki a cégtulajdonos – mondta 
fölényesen Rimapénteki Rimai Péntekh. 
– Mit érdekel engem a cégtulajdonos – háborgott az 
első vevő –, nekem aszpirin kell, és kész! 
– Csak nem képzeli, hogy egy Rimapénteki Rimai 
Péntekh vacak aszpirineket, fejfájás elleni porokat, 

lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket 
árul?! 
– Mi a szöszt árulna mást egy patikában? – mérgelődött 
az első vevő. 
– Embernek fia – mondta kissé lecsillapodva 
Rimapénteki Rimai Péntekh –, ez nem a test, hanem a 
lélek patikája.  
Az első vevő szemében érdeklődés csillant. 
– Lelki bajok ellen? 
– Igen – mondta Rimapénteki Rimai Péntekh. Most már 
teljesen elpárolgott a mérge, szinte kedvesen nézett az 
első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó. 
– Tisztelt barátom – folytatta kissé ünnepélyesen –, 
mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. 
Válasszon! 
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– Hogy őszinte legyek – toporgott izgatottan az első 
vevő –, nem pontosan értem, hogy mire lehet 
gyógyszert kapni az ön patikájában... bár 
reménykedem... de reményeimet ki sem merem 
mondani. 
– Mondja csak bátran! – biztatta Rimapénteki Rimai 
Péntekh. – Netalántán irigység, gőg, nagyképűség, 
gyávaság, káröröm, rosszindulat... 
 Rimapénteki Rimai Péntekh átszellemült arccal 
bólogatott és folytatta:– Meg kicsinyesség, kapzsiság, 
nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, 
torkosság, tohonyaság, lelki restség, pénzsóvárság és 
mindenféle gonoszság, eltévelyedés és átok ellen 
vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. 
– Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént 
emeltebb hangot merészeltem 
megengedni magamnak. Akkor 
még nem tudhattam, hogy ön egy 
zseni, az emberiség megmentője. 
Egyúttal az én megmentőm is. 
Házsártosság ellen is van 
gyógyszere? 
– Van – mondta gyanakodva 
Rimapénteki Rimai Péntekh. Az 
első vevő tapsikolt és ugrándozott 
örömében. 

– Tetszik tudni, van egy 
házsártos, irígy, lusta és nagyképű 
feleségem, egy kicsinyes, kapzsi 
napam, egy torkos, tohonya, 
pénzsóvár ipam, egy alamuszi ángyikám, egy 
kárörvendő bácsikám, mindnek kérem, ami jár: ír, 
balzsam, pasztilla egyre megy, csak használjon. 
Rimapénteki Rimai Péntekh vakarta a feje búbját. 
– Van egy bökkenő – mondta. 
– Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy 
megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, 
ángyikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a 
gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt! 
– Annyicska csak – mondta Rimapénteki Rimai 
Péntekh – hogy a gyógyszert mindenkinek magának 
kell kérnie a bajára, különben nem használ. 
– Úgy érti... – tátotta el a száját az első vevő. 
– Úgy – bólintott a mondat végét meg sem várva 
Rimapénteki Rimai Péntekh. 
– Hát azt várhatja – mondta elkeseredetten az első vevő. 
– Mit? 
– Hogy, mondjuk, a feleségem idejöjjön, és gyógyírt 
kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a 
maga számára. 
– Már miért ne történhetne meg? 

– Mert azt hiszi saját magáról, hogy jóindulatú, szerény, 
szorgalmas. Éppen hogy rólam állítja, hogy irigy, lusta, 
veszekedős és nagyképű vagyok. 
– Szívesen állok rendelkezésére – készségeskedett Ri-
mapénteki Rimai Péntekh –, kérjen csak akármelyik el-
len, egy szempillantás alatt meggyógyul. 
– Csak nem képzeli, hogy igaz?! Még hogy én irigy?! 
Még hogy én lusta?! Még hogy én nagyképű?! 
Nevetséges! 
– De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is 
mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. 
– Én?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, ha 
beszedne valamit veszekedősség ellen a híres 
gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. 

– Maga nagyképű fajankó! – 
ordította el magát Rimapénteki 
Rimai Péntekh. – Takarodjon 
innen, mert úgy kivágom, mint 
a sicc! 

Az első vevő sem volt rest, 
visszaordított. Egy darabig 
válogatott sértéseket kiabáltak 
egymásnak, azután a vevő 
elunta, nagy dérrel-durral 
becsapta maga után a pati-
kaajtót. Bumm! 
– Hátha mégis igaza van – 
gondolta Rimapénteki Rimai 
Péntekh –, és be kellene 
vennem egy hirtelen harag 

elleni tablettát. Ugyan – legyintett azonnal –, nem hirt-
elen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos 
vagyok, ennyi az egész. Abból meg kár volna kigyógy-
ulni. – Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a 
vevőket. 

Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamok-
ból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. 
Minek, hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs! Las-
san-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki 
Rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy 
nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, 
kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, toho-
nya, pénzsóvár, lelki rest. Nem tudom, ha te Rimapén-
teken laksz, elmentél volna-e Rimapénteki Rimai 
Péntekh patikájába valamilyen gyógyszerért? Mert így 
bizony felkopott az álla szegény csodapatikusnak. Írjai 
megpenészedtek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái 
szétporladtak, ő maga meg bújában-bánatában elbujdo-
sott. Ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál – hacsak 
Bab Berci nem. De ő mélyen hallgat felőle. 

Lázár Ervin (Forrás: Internet) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 

Szeretettel 
köszöntjük 
februárban 

született 
testvéreinket! 

Orbán Kálmánné (febr. 1.) 
Tarsoly Csaba (febr. 2.) 
Uri Imre (febr. 2.) 
Ádány Ferenc (febr. 5.) 
Jenei Péter (febr. 6.) 
Ádány Judit (febr. 7.) 
Sztasák Mihályné (febr. 7.) 
Ádány Erzsébet (febr. 8.) 
Balázs Enikő (febr. 9.) 
Kiss Pálné (febr. 12.) 
Gulyásné Ádány Tímea (febr. 13.) 
Szabó Gyuláné (febr. 13.) 
Szamosiné Adonyi Irén (febr. 13.) 
Benedek Jánosné (febr. 18.) 
Nikodém Viktorné (febr. 18.) 
Gulyás Kinga (febr. 22.) 
ifj. Zákány Gábor (febr. 23.) 
Kálmán Imréné (febr. 26.) 
Csepei József (febr. 27.) 

„De te maradj meg azokban, amiket tanultál és 
amik reád bízattak, tudván kitől tanultad.” (2Tim 
3,14). 

Pál leveleit megtaláljuk a Bibliában, így mi is 
megmaradhatunk abban, amiket tanított. Az Úr most 
is ad megbízható embereket, akiknek tanítására oda-
figyelhetünk, akik segítenek a fejlődésben, tökélete-
sedésben. 

Nincs különösebb gondunk akkor, amikor élesen 
ketté válik a jó és a rossz. Azonban néha nehéz elkü-
löníteni a helyest a helytelentől, a hasznos és káros 
dolgokat, mert kegyes beszédekkel fűszerezve, meg-
tévesztő módon tálalva kerül elénk. 

Kérdés, hogy kire hallgatunk, mi segít eligazod-
ni? Válasz: a teljes Írás ismerete. 

Tanács: Álljatok meg erősen az Úrban, a hitben, 
az apostoli tanításban. Krisztus beszéde lakjon ben-
netek gazdagon! 

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 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

 

Betegeink 
özv. Bódi Lászlóné 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Milyen nagy a te jóságod, melyet a 
téged félőknek tartogatsz! Ebben ré-
szesíted a hozzád menekülőket min-
den ember szeme láttára.” (Zsolt 
31,20). 

 

Programajánló 
Febr. 3.: A Baptista Világszövetség 

Vasárnapja. 
Közös alkalmak 17 órakor 
Újpesten és Pesterzsébeten 

Tv-műsor: 
− PAX TV: Február 25. hétfő, 19 

óra: Békesség Hírnöke. 

Ifjúsági istentiszteletek: 
− Februártól keddenként 18 órakor 

a Nap utcai imaházban. 
 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
Ahogy az már sok évtizede hagyo-
mány, idén is az év 3. hetében került 
sor az ökumenikus imahétre. Több 
évtizedes gyakorlata van ennek kerü-
letünkben is. Az utóbbi években az a 
szokás is kialakult, hogy a minden 
este más-más imateremben, temp-
lomban megtartott alkalmak sorában 
a mi kápolnánkban – alkalmazkodva 
istentiszteleti rendünkhöz – csütör-
tök este jön össze az igét hallgató, 
imádkozó gyülekezet – ezzel is kife-
jezve figyelmességét irányunkban. 

Nem volt ez másként ebben az 
évben sem. Evangélikus, katolikus, 
református (sőt lehet, hogy még 
máshonnan is jött) testvéreink –a he-
lyi gyülekezetből jelenlévőkkel 
együtt – most is zsúfolásig megtöl-
tötték imaházunk nagytermét közös 
éneklésre, igehallgatásra, imádko-
zásra. A kerületi egyházak plébáno-
sai, lelkészei által felolvasott igei 
szakaszok készítettek elő bennünket 
az igei üzenet meghallgatására, me-
lyet ezen az estén Bácsai Gábor re-
formátus lelkipásztor hirdetett közöt-
tünk.  

Kedves színfolt volt az alkalom 
végén, hogy a gyülekezet elbocsátá-
sára felsorakozott vezetők és az őket 
köszöntő testvérek vagy a saját kö-
zösségük szerint gyakorolt módon, 
vagy a más közösségből jól ismert 
testvér láttán, annak „nyelvjárásá-
ban” köszöntek el egymástól. Jó volt 
hallani a kölcsönösen elmondott ál-
dáskívánásokat, bizonyságtételeket: 
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
– Erős vár a mi Istenünk! 
– Áldás, békesség! 
– Az Úr áldja meg!. 

Ádány Mihály 

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 


