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Nézz föl! 
Nézz szét a földön, 
amerre lépkedsz, 
szívd be jó mélyen 
a nyár jó szagát; 
gyümölcsök érnek, 
aromák őrzik 
emlékké váltan 
percek zamatát… 
 
Nézz föl az égre, 
végtelen réten 
legel a bodros 
felhőtestű nyáj; 
millió csillag 
váltja fel őket, 
ha éjsötétre 
változik a táj… 
 
Attól ne rettegj, 
hogy Pásztor nincsen, 
hogy gazdátlanul 
forog az egész, 
nézz szét a Földön, 
nézz föl az égre: 
mindenütt ott van: 
Isten keze véd! 

Lukátsi Vilma 

Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! 
Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az Ő útjai! 

Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? 
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? 

Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. 
Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Rm 11, 33-36) 

 

Zsendül a fügefa, közel van a nyár! 
A fenti cím egy hosszabb jézusi tanítás (Mt 24, 32–35) esszenciája, s egyben e rövid írás két fő témáját adja. 
Az egyik az, hogy 60 évvel ezelőtt, 1948. május 14-én kiáltották ki a független Izrael Államot, a másik az, 
hogy ismét megérkezett a nyár. 
 
Az idézett igeszakasz közvetlen előzménye Megváltónk 
Jeruzsálem elleni panaszával kezdődik: „Jeruzsálem, 
Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed 
azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam össze-
gyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá 
gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Íme, elhagyottá 
lesz a ti házatok. Mert mondom nektek: nem láttok en-
gem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjá-
tok: Áldott, aki az Úr nevében jön!” (Mt 23,37–39) 

Amikor e szavakat követően a tanítványok büszkén 
mutogatták a heródesi templom impozáns épületeit, a 
Mester így szólt: „Látjátok mindezt? Bizony, mondom 
néktek: nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolná-
nak.” (Mt 24,1–2). 

Ez a baljóslatú prófécia erősen foglalkoztatta Pétert, 
Jánost és a többieket, ezért amikor szűk körben együtt 
voltak az Olajfák hegyén, megkérdezték Jézust: 
„Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te 
eljövetelednek és a világ végének?” Erre Üdvözítőnk 
hosszan ismertette az utolsó idők eseményeit. Beszélt 
megtévesztő álkrisztusok és hamis próféták fellépésé-
ről; háborúk, éhínségek és földrengések bekövetkezté-
ről; kegyetlen üldözésekről és az evangélium világmé-
retű hirdetéséről. Utalt a Dániel által megjövendölt 
pusztító utálatosság második beteljesedésére (az első 
Kr. e. 168-ban történt, amikor IV. Antiokhosz 
Epiphanész szeleukida király sertést áldozva megszent-
ségtelenítette a jeruzsálemi templomot), és a „nagy 
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nyomorúság” szörnyűségeire. Kozmikus katasztrófákat 
követően feltűnik az Emberfiának jele az égen, és min-
den szem meglátja a dicsőségben visszatérő és ítéletet 
tartó Jézus Krisztust.  

Mindezek után mondta el a Mester a fügefáról vett 
példázatot. Érdekes, hogy bár a zsendülő fügefa képe 
széleskörűen felöleli az utolsó idők eseményeit az Em-
berfia visszajöveteléig bezárólag, mégis az elmúlt évti-
zedekben az igemagyarázók egyre inkább Izráel sorsá-
nak alakulását értették alatta. És valóban fontos eliga-
zodási pont a Krisztust váró keresztyének számára, 
hogy mi történik a zsidó néppel. Krisztus után 70 va-
gyis Jeruzsálem lerombolása és a zsidók szétszóratása 
óta az ószövetségi választott nép tömérdek szenvedésen 
ment át, míg a cionista eszme győzelmeként és a nagy-
hatalmak jóindulatából 1948-ban létrejöhetett a függet-
len zsidó állam, Izrael. A világ számos pontjáról milliók 
tértek vissza atyáik földjére. S ezzel – sokan öntudatla-
nul – beteljesítik Istennek a választott nép összegyűjté-
sére vonatkozó próféciáját. „Azon a napon fölállítom 
Dávid összedőlt sátorát, kijavítom réseit, helyreállítom 
romjait, fölépítem, és olyan lesz, mint hajdan.” (Ámós 
9,11) Izrael állama valóban bámulatos fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt hat évtized alatt, de még mindig az 
elvettetés állapotában van, ugyanis elenyésző a Messi-
ás-hívő zsidók száma. Jelenleg Izrael az Ezékiel láto-
másában (37. rész) leírt nagy halom csontra hasonlít, 
amelyek már összeilleszkedtek, inak, hús és bőr is ke-
rült rájuk, már egészen emberi kinézetük van – de még 
nincs bennük lélek! A zsidó nép majd csak a nagy nyo-
morúság után, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenése-

kor tér meg, térdet hajtva az Antikrisztust legyőző Mes-
siás előtt. 

Igen, zsendül a fügefa, közel van a nyár! Izráel sor-
sának alakulása – sok más előjellel együtt – arra mutat, 
hogy közel van Jézus Krisztus visszajövetele és a világ 
vége! A nyár az aratás ideje, a megtermett gabona beta-
karításának időszaka. Az Úr Jézus az aratás képét a vi-
lág végére alkalmazza (Máté 13,36–43), amikor az Em-
berfia elküldi angyalait, mint aratókat, akik összeszedik 
a konkolyt és megégetik a tüzes kemencében. Az a bi-
zonyosságunk, hogy mi valamennyien Isten jó magveté-
se vagyunk: tiszta búza az Úr kezében – sokak megelé-
gítésére. Ugyanakkor mi magunk is magvetők vagyunk 
– minden megnyilvánulásunkkal: „Ne tévelyegjetek: Is-
tent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, 
azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből 
arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélek-
ből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne 
fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha 
meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, te-
gyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik 
testvéreink a hitben.” (Gal 6,7–10). 

Hadd legyen a most kezdődő nyár – a testi pihenés, 
felüdülés mellett – lelkileg a jó cselekvésének, a gyü-
mölcsök érlelésének áldott időszaka! Ne tűnjék elcsé-
peltnek a mondás: Krisztus követésében soha nem lehet 
szabadságra menni! Minden üdülésünkön csak olyan 
szórakozásban vegyünk részt, amelyen ott lehet velünk 
Üdvözítőnk. Érdemes ezt mindig végiggondolni… 

Kolozs Nagy János  
 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

Pünkösd vasárnapjának délelőttjén két testvérünk, 
Lippai Gábor és Zákány Zsolt léptek be a bemerítő 
medence vizébe, ezzel a tettükkel jelképesen megmu-
tatva, hogy a bűnnek meghaltak, mostantól pedig Jé-
zus Krisztus követeiként élik tovább életüket. 

Az igehirdetés és bemerítés szolgálatát Dr Almási 
Tibor ügyvez. lp. testvér végezte. Ünnepünk fényét 
emelték az énekkar alkalomhoz illő énekei, és az ifjú-
ság énekkel és bizonyságtétellel való szolgálata is. 

Kívánjuk, hogy életüket a hitvalló bátorság, a meg-
szentelődés útjának következetes végigjárása, a lelki 
ajándékok Isten dicsőségére való felhasználása jelle-
mezze. 
Kívánjuk, hogy mindezt soha ne akarják egyedül vég-
hezvinni, hanem mindig kérjék alázatosan Istenünk 
erejét. 

 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, 

és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”
 (Mt 6,19-21) 
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VELÜNK TÖRTÉNT 

Pünkösdhétfő – Szilfa-tisztás 
Több mint százan gyűltünk össze idén, a már hagyományos pünkösdi gyülekezeti kirándulásunkon. A szép létszám 
nemcsak a testvériség köréből tevődött össze, hanem gyarapították a hozzánk tartozó kedves vendégeink is. 

Igazán jó, testvéri hangulatban telt a szabadban töltött néhány óra. A részt vevők testi táplálásáról gondoskodó 
testvéreink már korábban elkezdték a munkát, amelynek eredményét (a bográcsgulyást) mindenki szívből tudta di-
csérni. De mielőtt erre sor került volna, az Ige asztalát Rück Sándor testvér terítette meg. Rövid, lelkes buzdítását 
követően néhány ének is felcsendült. Az idő jórészében – a testvéri beszélgetések mellett –, a szabad mozgásé és a 
játéké volt a főszerep. 

Köszönjük Urunknak, hogy az időjárást kellemesre hangolta, és hogy jókedvű kikapcsolódásban lehetette része 
minden jelenlevőnek. Dicsőség ezért Neki! 
 

 
Szorgos kezek aprították a gulyáshoz a krumplit 

 
Az áhítat perceiben 

 

 

Élet Szava – Tóalmás – Keresztyén Női konferencia 
 

Várakozással telve készültem erre 
a konferenciára. Ez volt az első 
ilyen alkalom, melyen részt 
vettem, és mély benyomást tett 
rám. 

Jó korán reggel az imaház előtt 
gyülekeztünk a többi 
nőtestvéremmel együtt. A 
buszsofőrunk Kiss Zoli volt, aki 
odaadóan szállított minket a 

helyszínre és hozott haza bennünket. Már az odafelé 
vezető úton jókat beszélgettünk egymással. Amikor 
megérkeztünk a konferencia helyszínére, már maga az a 
látvány is hívogató volt. Isten hívott minket oda! A 
gyönyörű kastély, fürdőtó, erdő, friss levegő, madárcsi-
csergés meghitt hangulatot teremtett. Sok nő volt jelen, 
de mégsem volt tolongás, zsúfoltság.  Hamarosan meg 
is telt az előadóterem. Az előadó Kim Siles volt, aki 
férjével Romániában misszionáriusként szolgál. A nap 
fő gondolata a 2Kor 2,15 volt: „Mert Krisztus jó illata 
vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az 
elkárhozók között”. 

Az első előadás arról szólt, hogy Isten elégséges-e 
számomra mindenre? Egyik fő kérdés az volt, hogy mi-
ért jövök Hozzá? Az ajándékai miatt? – ez nagyon el-
gondolkodtatott engem.  

Ezután Kim az Istennel való közösségről beszélt. 
Rádöbbentett egy nagyon fontos dologra az imádkozás-
sal kapcsolatban: hallom-e Isten hangját, vagy csak szó-
lok Hozzá? Folytatva a gondolatot felhívta a figyel-
münket, hogy a hitbeli szemeinkkel kell látnunk ma-
gunkat. Ez engem nagyon megérintett: Én vagyok 
Krisztusban, és Krisztus az, aki bennem van. Én vagyok 
Krisztussal a mennyei világban, és Krisztus van velem 
itt a földön.  Ezt eddig így még végig sem gondoltam. 

A finom ebéd után pedig az Isten teljességéről be-
széltünk. Arról, hogy a lelkem kész, de a testem gyen-
ge, erőtlen. 

Az egész napban nagyon tetszett, hogy sok igevers-
sel támasztottak alá minden gondolatot.  

Mindannyian jól éreztük magunkat, és áldásokkal 
feltöltekezve jöttünk haza. Azt hiszem, jövőre is elme-
gyek. 

Tóthné Jusztin Anikó 
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„Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére 
mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.” (2Kor 2,15) 

 
Mikor Kálmán Erzsike kérdezte, 
hogy elmegyek-e a május 17-ei 
női konferenciára, az első 
gondolatom az volt, hogy 
rengeteg a tennivalóm, nincs 
nekem erre időm. A második 
meg az, hogy igazán jól jönne, 
egy kis kikapcsolódás, a 
tennivalók meg úgyis megvárnak. 

Nem csinálja meg helyettem senki. Így aztán jelentkez-
tem. 

Reggel 7-kor volt az indulás. Még jóformán el sem 
indultunk, mikor Erzsike hangosan így szólt: erről vala-
kinek a Mannába kellene írni egy pár sort, ez Judit ké-
rése. Na tessék! Még iskolás koromban is ez keserítette 
meg a kirándulásokat – jutott eszembe – hogy tudtuk, 
utána erről fogalmazást kell írni. Vannak itt rajtam kí-
vül a buszban több mint tízen, majd csak ír valaki va-
lamit. Nem is gondoltam többet rá. 

Mikor kiszálltunk a buszból, az első, amit mindany-
nyian megéreztünk az a jó illat volt. A tiszta levegő kü-
lönben is készteti az embert, hogy jól teleszívja a tüde-
jét, ez meg tele volt bódító illattal. Nyílt az akác, az 
ugyan nem túl sok volt, de az illata elárulta, hogy itt 
van, a hársfa is akkor kezdett virágozni. Akkor futott át 
először a gondolatomon: De jó lenne, ha az én életem is 
ilyen jó illat lenne Isten dicsőségére. 

Három előadást hallgattunk meg Kim Siles amerikai 
misszionáriustól, aki jelenleg férjével Romániában dol-
gozik, ott indítják be az Élet Szava szolgálatot. Monda-

nivalóját Barbarics Ildikó tette mindannyiunk számára 
érthetővé. 

1. Isten kegyelmének különböző oldalai. 
2. Istennel való közösség – Isten, akivel közössé-

günk van. 
3. Isten teljességgel be akar tölteni. 
Ezekből az előadásokból megtudtuk azt, amit külön-

ben is tudtunk, de jó volt újra átgondolni, hogy csak ak-
kor tudunk jó illatok lenni, ha Isten Lelke tölti be az 
életünket és engedjük, hogy az ő vezetése valósuljon 
meg benne. 

Nagyon fontos üzenet, hogy nem vagyunk szolgák, 
hanem örökösök! A Lélek gyümölcsét nem én termem 
meg, nem én állítom elő, hanem Isten hozza létre ben-
nem, ha be vagyok töltve az Ő Lelkével. S a gyümöl-
csök egyike sem fér össze a bűnnel! Mi az Ő Fiának 
képmásává formáltatunk át és Jézus Krisztus is jó illat 
volt az Atya előtt, mert az ő akaratát cselekedte. Vele, 
és csak Vele valósulhat meg ez a mi életünkben is. Leg-
főbb feladatunk a szeretet parancsát betölteni. 

Gondolom, ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem 
a férfiakra is. S ahogyan ott a tóalmási táborban érzé-
kelhető volt a jó illat, úgy jó lenne, ha ezt a jó illatot mi 
is tudnánk árasztani. Erre segítsen bennünket a mi Iste-
nünk! 

És végül az, hogy ezt az igazságot újra felfedeztem, 
ez indított arra, hogy mégis írtam egy kis beszámolót. 

Kiss Pálné Kati 

 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

 

 
 
Képeinken az énekkar látható „munka” köz-
ben, és három lelkes fiatal, Virág, Gábriel és 
Szilvi, akik a karvezetésből és a zongorakísé-
retből vették ki a részüket. 

Május 25-én, a délelőtti istentisztelet keretében került sor énekkarunk hagyományos évzáró alkalmára. Az igehirde-
tés, és a szebbnél szebb énekek között felhangzó igeversek, együttesen adtak bensőséges, mégis ünnepélyes hangu-
latot ennek a kedves alkalomnak. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen az énekkar és vezetőinek további munkáján! 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Az igei szándék szerint mondhatjuk: hogyha az Úr akarja és élünk, akkor ez év augusztusában ünnepli majd 50. házassá-
gi évfordulóját az Ökrös házaspár. Sanyi bácsi és Margó ebből az alkalomból tisztelt meg válaszaival, amelyek révén az 
eddig megtett út eseményeibe pillanthatunk be. Kedves soraikat szeretettel ajánlom minden olvasónak. 
 

 
 

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és mi-
lyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, testvé-
reitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Sándor: 1937. december 31-én születtem Berettyóújfa-
luban, nővérem Erzsébet, és bátyám István után harma-
dik gyermekként. Szüleim és nagyszüleim is hívő em-
berek voltak. 

A történelem fordultával szüleim átköltöztek Nagy-
váradra. (Édesanyám hivatalát, az árvaszéket áthelyez-
ték.) Jól emlékszem, hogy az énekkarban édesanyám 
mellett ültem a karzaton. Édesapám a „Hangya Szövet-
kezetnél” dolgozott. Nagymama vezette a háztartást. 
1940-ben megszületett Pál öcsém, ott Nagyváradon, ké-
sőbb legkisebb gyermekként húgom, Márta, 1948-ban, 
már Berettyóújfaluban. A háború ellenére mozgalmas 
gyerekkorunk volt. Nagy tragédia történt ezidőben a 
családban, bátyám, István 12 évesen halálos balesetben 
életét vesztette. 

Testvéreim közül Erzsébet nővérem még Berettyóúj-
faluban merítkezett be, de férjhezmenetele után meg-
szakította kapcsolatát a gyülekezettel. Budapesten élt, 
2007-ben halt meg. Öcsém, Pál fiatalkorától távol tar-
totta magát a gyülekezettől. Márta húgom 1961-ben, 
édesanyánk halála előtti évben merítkezett be, de a tra-
gédia után, a család szétesése folytán, ő is elmaradt a 
gyülekezetből. Édesapám 1996-ban halt meg a Hajdú-
böszörményi Baptista Szeretetotthonban, 92 éves korá-
ban. 
Margó: 1939. január 27-én születtem Berettyóújfalu-
ban, nehéz sorsú parasztcsalád hatodik gyermekeként. 
Édesanyám 1937-ben tért meg, előtte református vallá-
sú volt a családunk, valamint nagyszüleink is. Testvére-
im gyerekként református keresztségben részesültek. 
Az előttem született ötödik fiúgyermek, János fél éves 
korában meghalt. Én, édesanyám megtérése után szület-
tem, így nem lettem gyermekkorban megkeresztelve. 

Édesanyám mindent megtett, hogy hitben nevelje 
gyermekeit. Rendszeresen jártunk imaházba, vasárnapi 
iskolába. Ennek meg is lett az eredménye, mert az öt 
gyermek közül négyen bemerítkeztünk, három bátyám 
és én. Két idősebb testvérem még ma is gyakorló hívő 
emberek. A harmadik, legfiatalabb bátyám sajnos most 
márciusban halt meg, 73 éves korában. Sajnos nővérem 
és édesapám halálukig nem jutottak el a bemerítésig. 
Nővérem férjhezmenetele után Budapesten már nem 
járt gyülekezetbe, 64 éves korában halt meg. Édesapám 
Berettyóújfaluban járt a gyülekezetbe, de élete végéig 
nem tudott megválni a cigarettától. 

Gyermekéveim a berettyóújfalui gyülekezetben tel-
tek el. 

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek, milyen 
volt az ifjúsági élet? 
Közösen: Mindketten a berettyóújfalui gyülekezetben 
nőttünk fel, ahol a lelkipásztor Mészáros Lajos volt, aki 
több mint 20 évig pásztorolta a gyülekezetet. Ebben az 
időben 150 fő körül volt a gyülekezet tagsága. Igen in-
tenzív volt a lelki élet, amit még a kommunizmus sem 
tudott tönkretenni. 

Nagyon sokat tanultunk a vasárnapi iskolában. Már 
kisgyermekként is szavaltunk, énekeltünk a vasárnap 
délutáni alkalmakon. Énekkar, zenekar színesítette a 
szolgálatokat. Szerdánként volt este az énekkari tanulás, 
gyakorlás. 

A környék falvaiból (amelyek a mi gyülekezetünk-
höz tartoztak) is jártak be az ünnepek alkalmával a test-
vérek. Sőt! Ifjúsági találkozók, hitmélyítő konferenciák, 
hálaadó ünnepségek alkalmából, más gyülekezetekből 
is lett meghívva lelkipásztor, és az ottani testvérek is. 
Így a biharugrai gyülekezet lelkipásztora, Kovács Imre 
és családja gyakran volt vendég a gyülekezetünkben. 
Akkor ismertük meg a velünk egykorú Kovács Gábort, 
akivel, valamint családjával ma is tart a szeretetteljes 
kapcsolat. 

– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által tör-
tént a bemerítésetek? 
Sándor: Említettük, hogy nagyon intenzív volt a gyüle-
kezetben a gyermekekkel és a fiatalokkal való foglalko-
zás. Nagyon hatékony volt a vasárnapi iskolai tanítás és 
a bibliai foglalkozások. Nagyon megfogott az a történet, 
amikor Jézust 12 éves korában a jeruzsálemi ünnep után 
keresték szülei, és Ő a templomban a tanítómesterek 
között ülve hallgatta és kérdezgette őket. A bibliai taní-
tásai, gyógyításai, csodatételei szívemet elárasztották 
iránta való szeretettel. Úgy döntöttem, hogy Jézust, 
mint megváltómat elfogadom, és ezt 1950 pünkösdjén 
bemerítkezéssel pecsételtem meg. Ez Berettyóújfaluban 
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a gyülekezet medencéjében Mészáros Lajos lelkipásztor 
végezte. 20-an merítkeztünk be akkor, ebből 12 fiatal 
volt. 
Margó: Nem ismétlem meg a Sándor által már elmon-
dott szeretetteljes gyülekezeti életet, ami odavezetett, 
hogy 13 éves koromban, 1952-ben én is elfogadtam az 
Úr Jézust, mint aki drága vérével engem is megváltott. 
A bemerítkezésem szintén Mészáros testvér által tör-
tént. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a 
gyülekezet tagjai lettetek? 
Margó: Mindketten énekkari tagok voltunk, Sándor a 
zenekarban „kisdobos”. Ezenkívül szavaltunk, énekel-
tünk a gyülekezeti alkalmakon. Pengetős zenekar is 
szerveződött, amiben én is részt vettem, de nem volt 
hosszú életű. 

Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelye(i)teken? 
Sándor: Az általános iskola elvégzése után az Iparmű-
vészeti Szakközépiskolában szerettem volna tovább ta-
nulni, de sajnos szeptemberben, a pótfelvételin derült 
ki, hogy nem vettek fel. Így kerültem a Mezőgazdasági 
Technikumba, és kollégista is így lettem. A végzés után 
nem a mezőgazdaságban helyezkedtem el, hanem a be-
rettyóújfalui Földműves Szövetkezetnél. Ott dolgoztam 
2 évig dekoratőr gyakornokként. 

1960-tól 1978-ig Budapesten, a Népművészeti és 
Háziipari Szövetkezetnél, mint dekoratőr. Ez időben 
végeztem el a dekoratőri szakiskolát. 

1978-tól tíz éven át dolgoztam a Hungexponál, kül-
földi kiállítások rendezői szervezésével és dekoratőri 
feladatokkal foglalkoztam. 1994-től magánvállalkozó 
lettem, 2000-ig a családi GMK-ban dolgoztam. 

Margó: Az általános iskolát és a gimnáziumot Be-
rettyóújfaluban végeztem el. Szüleim a földművelés so-
rán a falutól 10 km-re vettek földet, ott egy kis tanyát 
építettek, amit az 50-es években tagosítottak. Két évig 
tanyasi iskolába jártam, 5 km-re, nehéz volt. 

Elég jól tanultam, így a tanáraim javasolták a to-
vábbtanulást. Szüleim nem nagyon akarták, de testvére-
im kérték őket, így végeztem el a gimnáziumot. 

1960-62 között, már Budapesten végeztem el a 
gyógyszertári asszisztens tanfolyamot, közben gyógy-
szertárban, majd a Gyógyszertári Központban dolgoz-
tam a számlázáson. 

1972-től 1989-ig a Gobelin Háziipari Szövetkezetnél 
dolgoztam, ezidő alatt Külkereskedelmi és Reklám tan-
folyamot, és Felsőszintű Vezetőképzőt végeztem. 
Mindezt természetesen munka mellett. 1973-tól rész-
legvezetőként, később műszaki vezetőként dolgoztam. 
1989-2000 között a családi GMK-ban tevékenykedtem. 

Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan élté-
tek meg Isten vezetését a párválasztásban? 
Sándor: Szőke copfos gimnazista lányon akadt meg a 
szemem, amikor a technikum elvégzése után visszatér-
tem Berettyóújfaluba. Gyerekkorunk óta ismertük egy-

mást, egymás szüleit, testvéreit. Koszorús Margit volt 
az a szőke lány, aki ma is a feleségem. 

1957 augusztusában jegyeztük el egymást, elég fia-
talon, és 1958. augusztus 9-én házasodtunk össze. Hit-
tük, hogy Isten vezérelte ezt a döntésünket. Most, hogy 
a házasságunk 50. évét (sok toleranciával, szeretettel) 
ha Isten is akarja, hamarosan megéljük, akkor úgy gon-
doljuk, hogy így lett fentről elrendelve a közös életünk. 

– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott 
az évek folyamán?  
Margó: Házasságkötésünk után egy évig a Koszorús 
szülőknél laktunk, majd albérletben folytattuk. A lakás-
igénylésünket ugyan beadtuk, de a járási KISZ-titkár 
előbbre való volt, mint mi. Elkeseredésünkben Buda-
pestre jöttünk „szerencsét” próbálni. Pár hónapig 
nővéreméknél laktunk. 1960 januárjában sikerült életjá-
radéki szerződést kötnünk egy idős cukorbeteg nénivel, 
egy 52 nm-es összkomfort nélküli lakásért. A két szoba 
egymásból nyílt, mi az átjáró szobában laktunk, füg-
gönnyel elszeparálva. Ide született Katalin lányunk, akit 
az újpesti gyülekezetben mutattunk be. 

A néni sajnos nagyon békétlen természetű volt, így 
ezt az időszakot, ami 1970-ig tartott, életünk legszomo-
rúbb részeként éltük meg. 

A lakáshelyzet, a megélhetési gondok valahogy oda-
vezettek, hogy kezdtünk elhidegülni a gyülekezettől, és 
egymástól is. 1965 körül, mintegy másfél évre Sándor 
elköltözött albérletbe. Ő nagyon nehezen viselte az ott-
honi állapotokat. Mégis, a jó Isten akarata szerint, ezek 
után folytatni tudtuk közös életünket. Sajnos a gyüleke-
zettől továbbra is távol. Időnként még elmentünk a 
Wesselényi utcai gyülekezetbe, de később már ez is el-
maradt. 

Minden igyekezetünkkel a jövőnket próbáltuk elvi-
selhetőbbé tenni. Azt hittük, hogy ehhez elég a mi 
erőnk, – de Isten még így is gondoskodott rólunk, elté-
vedt bárányairól. 

1970-ben a néni szociális otthonban kapott helyet, 
ahol hamarosan meghalt. Mi megkaptuk a lakást, napra 
10 évre, és azonnal nekiláttunk kölcsönöket felvéve 
összkomfortossá tenni. Sándor ezidőtájt kezdett elég 
gyakran külföldre járni. Amikor már kezdtünk kicsit 
konszolidáltabb körülmények között élni (1976-ban vet-
tünk egy telket Nagykovácsiban), újabb nehézségekkel 
találtuk szembe magunkat. 

Az évtizedeken át betegeskedő édesanyám állapota 
súlyossá kezdett válni. Édesapám azt mondta, hogyha 
vállaljuk őket, hozzánk költöznének. Azonnal építke-
zésbe kezdtünk a meglévő telkünkön, szüleim árulták 
az otthoni házat. Sajnos 1978 júniusának közepén any-
nyira gyenge volt már édesanyám, hogy felhoztuk őt 
magunkhoz. Július 20-án magához szólította a jó Isten. 

Rengeteget dolgoztunk a ház építésén, Sándor egye-
dül építette a falakat, szinte tíz évig építkeztünk. Nehéz 
időszak volt, de reménnyel teli. Édesapám nem is tudott 
volna beilleszkedni, ha Pesten kellett volna élnie. Így is 
évekig tartott a családfő szerepéről való lemondás elfo-
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gadása. Szeretetünkkel és gondoskodásunkkal igyekez-
tünk az életét gondtalanná és kellemessé tenni. Nagyon 
nehéz gyerekkora volt, lelencházban is élt, onnan egy 
gazdálkodó családhoz került. Szerettem volna valamit 
pótolni neki. Remélem, hogy a 19 évnyi együttlét alatt 
ez sikerült is. 95 évesen, „szép” halállal távozott közü-
lünk. Betegség nélkül elaludt. 

– Ahogy már említettétek, Isten gyermekkel áldott 
meg titeket. Kérlek, hogy beszéljetek néhány szóban az 
ő életéről. 
Közösen: A leírt életút alatt sok gond között, de szere-
tetben neveltük fel gyermekünket, Katalint. Sajnos a sa-
ját hitünk elhanyagolása következtében, hit nélkül. Ez a 
mai napig nagy terhe az életünknek. Mindennapi imánk 
elsősorban érte, és unokánkért száll isten felé. Bízva a 
zsoltáríró szavaiban: „gyönyörködjél az Úrban, és meg-
adja néked szíved kéréseit.” (Zsolt 37,49) 

1989-ben élettársi kapcsolatából született unokánk, 
Viktória. Előbb Németországban, majd Hollandiában 
telepedtek le. Ez a kapcsolat nem lett végleges, és saj-
nos később sem sikerült megtalálnia az igazit. Most 
Hollandiában, egy gyógyszertárban dolgozik, mint asz-
szisztens, és szeretetben neveli a már közel 19 éves 
unokánkat. Természetesen nagyon szeretjük őket. 

– Hogyan kerültetek ide a Budai Gyülekezetbe? Mi-
lyen szolgálatba kapcsolódtatok be? Hogy érzitek itt 
magatokat? 
Közösen: Lányunk és unokánk 4 évi itthonlét után 
(1994-1998), ismét visszatért Hollandiába. Édesapám 
halála, Sándor betegsége, műtétje arra az elhatározásra 
jutatott bennünket, hogy változtatni kell a helyzetün-
kön. 2000-ben felszámoltuk a családi GMK-t, eladtuk a 
nagykovácsi házat, és Budapesten, az I. kerületben vet-
tünk egy kisebb lakást. 

Úgy hisszük, hogy Isten vezetett ide, a Budai gyüle-
kezet közelébe bennünket. 2002-ben kértük a felvéte-
lünket, és a testvérek szeretettel fogadtak minket. Egy 
év múlva kaptunk megbízást a könyvterjesztés szolgála-

tára, amit azóta is végzünk, és amíg erőnk engedi, foly-
tatjuk. 

Jól érezzük magunkat, és ha a jó Isten is megsegít 
bennünket, akkor augusztus 9-én, itt Budán fogjuk 
megérni az 50. házassági évfordulónkat is. 

– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő pró-
báiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben? 
Közösen: Isten betegségeinken keresztül tanított meg 
arra, hogy milyen véges az életünk, és mennyire kell 
készülnünk minden nap minden percében a végső el-
számolásra. Az csak a jó Isten kegyelmén múlt, hogy 
ilyen hosszútűrő volt hozzánk. Ezt nem is tudjuk Neki 
meghálálni. 

– Végül: van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Közösen: „Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjá-
ig.” (Fil 1,6) 

„És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én 
megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.” (Zsolt 
50,15) 

Kedves énekeink a sok közül: „Az Úr csodásan mű-
ködik, de útja rejtve van…” – Ezt már oly sokszor meg-
tapasztaltuk. „Jézusért élek egészen, néki szívem át-
adom…”. 

És hogy miért ezek a kedves igéink, énekeink? Erre 
egy igével válaszolunk: „Uram, kihez mehetnénk? Örök 
életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megis-
mertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” 
(Jn 6,68-69) 

– Köszönöm vallomásotokat, és a közelgő évforduló 
alkalmából kívánom, hogy ez az ige továbbra is élő le-
gyen az életetekben: „Jobban boldogul kettő, mint egy: 
fáradozásuknak szép eredménye van. … A hármas fo-
nál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4:9,12/b) 

Ádány Judit 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

 

Június első vasárnapjának délutánján a Gyerekklub 
újabb alkalmán gyermek és felnőtt egyaránt együtt örül-
hetett, az Istentől jövő örömüzenetnek. 

„Tudod, van egy barátom, Jézus!” – ez volt annak az 
éneknek a címe, amelyet ezen az alkalmon tanulhattak 
meg a részt vevők. 

Sokan ismerjük „A buyufa alatt” című kis köny-
vecskét, tanulságos történeteivel. Ebből adta elő a Wes-
selényi utcai gyülekezet fiataljainak bábos csoportja, a 
„Kecske, aki oroszlán akart lenni” címűt. 

Elhangzott még Gerzsenyi Sándor: Először a temp-
lomban című költeménye, majd az együttlétet a szoká-
sos ajándékosztás, és a szeretetvendégség zárta. 

Minden segítőnek köszönjük áldozatos munkáját! 
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GYERMEKNAP UTÁN… 

Gyermek 
 

Láttad már a szemét? Nézz bele! Ártatlan, nagy tág-
ra nyílt csoda. Nézi vele a világot, téged, és nincs min-
dig egy véleményen veled. Benne több van az égből, 
mint a földből. És téged is olyannak akar látni, mint az 
égieket. 

Te erről mit sem tudsz. Pedig te vagy az apja, vagy 
az anyja. Úgy néz rád, mint te Istenre. Mit jelentene az, 
ha nem megbízható, nem tökéletes, nem igaz, és nem 
könyörülő volna az Isten? Mit csinálnál, ha a lelkedet 
magára hagyná, nem értékelné Isten? Mi lennél te Isten 
nélkül? S nem láttad még a gyermeket lassan járni, 
nesztelenül, meztelen lélekkel haladni? Nem láttad még 
sötét szemekkel, roskadozó terhekkel, mély pillantá-
sokkal bújni előled, meglapulva, megcsalatva? Vagy 
benned csalódott kegyetlenül, vagy magára hagyatott-
ságában rossz útra tévedt. 

Fogd meg csak a kezét! Érezd, milyen melegen si-
mul a te erős kezedbe, és mennyire bízik abban, hogy jó 
helyre vezeted! 

Két féle életet élsz. A te váradnak falain belüli és kí-
vüli életet. Ablakodban kora tavasztól késő őszig nyílik 

virág. Még fel is írtad egyszer a kőfalra: Békelak. Tehát 
kívül eszményi és jó vagy. S ha este haza mégy, fél a 
gyermeked. Miért? Hidd el, amennyire megérted az ő 
lelkét, annyira vagy közel az Isten országához. 

Kincset kaptál. Aranyat, vagy csillogó gyémántot. 
Ahogy akarod nevezni. Úgy sincs reá kifejezés. Piros, 
dobogó gyermekszívet kaptál. Tiszta, ártatlan gyermek-
lelket. Csodálatos, kérdező, kutató gyermekszemeket. 
Őrizd őket! Ki ne ejtsd kezedből! El ne törd! Tudod, 
hogy a világon azért van annyi szerencsétlen ember, 
mert nem minden gyermeklélek kerül megfelelő kezek-
be? Finom mívű porcelán a gyermek lelke, könnyen tö-
rik. Olyan szép hivatásod van. Adott neked Isten vala-
kit, aki az ő országába való… 

Légy olyan. Szeress, akarj, bízzál, remélj, keress, 
kutass, tégy úgy, mint a gyermek. Meg fog érteni az Úr, 
áldani fog az otthon és tied lesz az élet legnagyobb ju-
talma: őszinte barátod lesz a gyermeked. 
 

Kárász Izabella 

 
 

Van-e élet a születés után? 
 

Egy várandós anya két gyermeket hord a mé-
hében. Az egyik egy „kis hívő”, a másik egy „kis 
szkeptikus”. 

A szkeptikus azt kérdezi: – Te hiszel a születés 
utáni életben? 

– Hát persze. – mondja a kis hívő. – Az itteni 
életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés 
utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami 
ott kint vár bennünket! 

– Hülyeség! – mondja a szkeptikus. – Ez nem 
igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet?  

– Pillanatnyilag még nem tudom- mondja a kis 
hívő – ,de biztos sokkal világosabb, mint itt bent! 
Talán, lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lá-
bunkkal fogunk menni!  

– Nonszensz, lehetetlen! - mondja a szkeptikus. 
– Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!? 
Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is 
működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja 
a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, 
hiszen ez a zsinór már így is túl rövid! 

– Hát persze, hogy működni fog, csak minden 
egy kicsit másként fog kinézni. – mondja a kis hí-
vő. 

– Soha sem fog működni! – véli a kis szkepti-
kus. – Még soha senki nem tért vissza a születés 
után! Születés után vége az egésznek! Az élet 
nem más, mint egy nagy sötét tortúra! 

– Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a 
születés utáni élet, – mondja a kis hívő – de azt 
tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, 
és ő nagyon vigyáz majd ránk! 

– Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? – 
kérdezi a kis szkeptikus. 

– Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és álta-
la létezünk, nélküle nem létezhetnénk! – válaszolja 
a kis hívő. 

Mire a kis szkeptikus: – Soha nem láttam még 
semmilyen anyát! Nincs is ilyen! 

A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra. – Néha, 
amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, 
ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimo-
gatja világunkat! – mondja aztán halkan – Minden-
esetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés 
után kezdődik! 

(Akinek van füle….) 
Forrás Internet 
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MELLESLEG… 
 
Régóta érlelődik bennem, hogy szüksé-
ges lenne egy olyan rovatot is nyitni a 
Mannában, amely lehetőséget adna, hogy 
a lelkipásztor vagy a gyülekezet vezetői 
egy-egy gondolatot rendszeresen meg-
oszthassunk a testvérekkel. Nincs is iga-
zán mód erre másként, hiszen gyülekezeti 
tanácskozásaink általában tartalmaznak 
annyi aktuális megbeszélnivalót, hogy az 
ilyen talán nem túl lényegesnek tűnő, de 
gyülekezeti életünkkel mégiscsak össze-
függő szóvátennivalók ott időhúzásnak 
tűnnének. Így pedig lehetőség van nyu-
godtan végigolvasni – amellett, hogy szé-
lesebb közönséghez is eljutnak a dicsérő 
vagy éppen „atyámfiai, nem kellene ezek-
nek így lenniük”-szavak. 

Gyülekezetvezetőként másoknál talán 
több mindenről értesülök, testvérek tisz-
telnek meg örömeikkel, gondjaikkal, vagy 
éppen felhívják a figyelmemet valamire. 
Felelősséget érezve a gyülekezetért ma-
gam is törekszem arra, hogy nyitott 
szemmel járjak, „elemezzem” magamban 
mindazt, amit látok, hallok, felfigyeljek 
azokra a jelenségekre, amelyeket lehet, 
hogy mások is látnak, de talán úgy van-
nak vele, hogy minek tegyék szóvá? Meg 
aztán a látható események mellett történ-
nek események a háttérben is, melyekről 
nem mindenki értesülhet, pedig ha a kö-
zösségre tartozik, jó arról másoknak is 
tudniuk. 

Ennyi bevezető után hadd fejezzem ki 
örömömet két, mostani hírrel ill. megfigye-
léssel kapcsolatban. Neveket nem írok, 
nem azért mert nem fontosak, hanem a 
jutalomosztást meghagyom Annak, aki 
ebben is tévedhetetlen. Persze lehetnek 
olyanok, akik kitalálják, hogy kikről van 
szó, de talán nem baj. 

Egyik testvérünk hosszabb idő óta be-
tegágyhoz volt kötve. Ilyen esetben fel-
merül bennünk, vezetőkben, hogy meg 
kellene kérdezni, föl kellene ajánlani, 
hogy ne vigyünk-e ki házhoz úrvacsorát? 
Eddig most is eljutottunk, hogy ezen gon-
dolkodtunk, talán még odáig is, hogy a 
hozzátartozóktól érdeklődtünk. Nem akar-
tunk tolakodók lenni, meg a betegek is 
eleinte biztosan úgy vannak vele, hogy 
nem akarnak bennünket fárasztani, bizto-
san remélik, hogy a legközelebbi úrvacso-
rai alkalomra el tudnak jönni. 

Egyik presbiter testvérünk azonban 
nem várt. Vette a telefont, aztán – hallva 
a készséget – vette a fáradságot és el-
ment úrvacsorát osztani. Ezen kívül vitt jó 
szót, meg igéket, önmaga által pedig 
adott egy darabot a testvéri közösségből 
is. Meghitt testvéri együttlét kerekedett ki 
belőle. 

Másik eset. Vasárnap délelőtt 10 óra 
lesz néhány perc múlva. Megjelenik egy 
házaspár a lépcsőházban. Láthatóan is-
tentiszteletre jöttek. Apróbb jelekből való-
színűsíthető, hogy külföldiek. Sokaknak 

nem szokásuk odamenni az idegenekhez. 
Testvérünk – bírván az angol nyelven va-
ló megszólalás készségével – nem sokat 
teketóriázik. Nem vár szervezésre, arra, 
hogy valaki felkérje őt, hanem megszólítja 
őket – aztán pedig szinkrontolmácsolást 
végez az istentiszteleten. 

Mindkét eset kapcsán egy ige jut 
eszembe: Sámuel királlyá keni Sault, az-
tán útravalót ad neki. Többek között ezt: 
„Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, 
és velük együtt prófétálni fogsz, és más 
emberré leszel. Mikor pedig mind e jelek 
beteljesednek rajtad, tedd meg magadért 
mind azt, a mi csak kezed ügyébe esik, 
mert az Isten veled van” (1Sám 10,6-7). 

A Lélek munkája sokféle. Lehet, hogy 
néha éppen abban nyilvánul meg, hogy 
megtesszük azokat a dolgokat, amelyek a 
kezünk ügyébe esnek? 

Azt hiszem, valami hasonló igaz azok-
ra a testvérekre is, akiknek a munkájáról 
az előző számokban olvashattunk, akik a 
gyülekezeti életünk különböző területein 
hétről-hétre hűséggel végzik azt, amit vál-
laltak. De mellettük milyen jó, hogy olyan 
testvérek is vannak, akik éppen azt vég-
zik el, ami a kezük ügyébe esik! Olyan 
házimunka-féle ez. Talán nincs látszatja, 
köszönet is esetlegesen jár érte, de 
enélkül megállna a gyülekezeti élet. 

Ugye nincs akadálya annak, hogy Lé-
lekkel betelve mindannyian ilyenek le-
gyünk? 

Ádány Mihály gyülekezetvezető 
 

Tudsz ilyenről? Ha igen, és úgy érzed, hogy építené a közösséget, akkor írd meg – akár név nélkül is – és 
dobd be a Manna rejtvényes dobozába! 

 
Az egyszerű és az igaz barát 

 
Az egyszerű barát, mikor meglátogat, úgy viselkedik, 
mint egy vendég. 
Az igaz barát kinyitja a hűtőszekrényt, és kiszolgálja 
magát, és egy cseppet sem érzi különösnek, hogy a 
végén a lábával csapja be az ajtaját. 
Az egyszerű barát sohasem lát sírni téged. 
Az igaz barát válla nedves a könnyeidtől. 
Az egyszerű barát nem tudja a szüleid keresztnevét. 
Az igaz barát tudja a telefonszámukat is. 
Az egyszerű barát egy üveg bort hoz, ha vendég-
ségbe hívod. 
Az igaz barát korábban jön, hogy segítsen főzni, és 
tovább marad, hogy segítsen takarítani. 
Az egyszerű barát utálja, ha álmából felkelted. 

Az igaz barát azt kérdi, miért vártál ilyen sokáig a hí-
vással? 
Az egyszerű barát azért keres, hogy beszéljen veled 
a gondjaidról. 
Az igaz barát azért keres, hogy segítsen megoldani 
azokat. 
Az egyszerű barát azt gondolja, hogy a barátság vé-
get ér egy vitával. 
Az igaz barát felhív az összeszólalkozás után. 
Az egyszerű barát reméli, hogy mindig ott leszel, ha 
szüksége lesz rád. 
Az igaz barát reméli, hogy mindig ott lehet, ha szük-
séged lesz rá. 

Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 

 
Kedves Gyerekek! 

 

A májusi rejtvények helyes megoldásait és a színezése-
ket a lépcsőházban található táblán láthatjátok. 

Sajnos a nagyok rejtvényében a negyedik sorban 
nem jó helyre tettem a kockákat. Ezért bocsánatot kérek. 
Remélem, hogy ez nem volt túl nagy akadály a helyes 
megoldás megtalálásában. 

Akik májusban jó megfejtéseket adtak le: 
Ádány Anna, Ádány Balázs, Szilvia és Zsófia, Boda 

Péter, Egyed-Kiss Dániel, Sztasák Ábel és Zsófia, 
Zsigovics Benjámin és Dorina. 

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

Megfejtéseiteket június 29-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.      Á.J. 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a 
júniusi születésnaposo-
kat! 

ifj. Uri Imre (júni. 2.) 
Bóra Ádám (júni. 16.) 
 

 
 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Ezen a képen Mózes 
látható az égő csip-
kebokor mellett. 

A képhez tartozik 
egy versike is, ha 
van kedvetek, meg 
is tanulhatjátok. 

„Csipkebokor ka-
pott lángra, 
Az Úr van ott éles 
fényben. 
Hangja zendül: 
Mózes menj el, 
Egyiptomból 
mentsd ki népem!” 
Színezzétek ki a raj-
zot, vágjátok ki, 
majd dobjátok be az 
imaházban lévő szo-
kásos dobozba. A 
nevetek se maradjon 
le! 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Ennek az egyszerűsített keresztrejtvénynek egy fogalom lesz a megoldása. Ez nemcsak a testünket kell, hogy jel-
lemezze, hanem a lelkünket, a szellemünket is. Még nyáron is! Töltsétek ki a sorokat, majd vágjátok ki a rejtvényt 
az újságból, és úgy dobjátok be a dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. Ő írta az Újszövetség első evangéli-
umát 

2. Isten ebbe a városba küldte Jónást 

3. Péter eredeti foglalkozása 

4. Cifra ruhát kapott az édesapjától 

5. Ő volt az első keresztyén vértanú 

6. Zsinagógai elöljáró volt, akinek az 
Úr Jézus feltámasztotta a lányát 

7. Izráel első királya volt 

8. Egy ilyen asszonnyal beszélgetett 
az Úr Jézus egy falu kútjánál 

9. Az egyik kispróféta 

 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
Mostani rejtvényeteket Kati néni állította össze azokból a bibliai személyekből, akikről ebben a tanévben tanultatok 
a bibliakörön. Jó alkalom ez az ismétlésre. Írjátok le a válaszokat a kipontozott részre. Ahová tudtok odaillő igehe-
lyet, írjátok le azt is. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt, írjátok rá a neveteket, majd dobjátok be a szokásos 
dobozba. 

1. Ki az a próféta, akit a hollók tápláltak? ……………………………………………………………………….. 
2. Megtagadtuk a keskeny úton való járást és ez halált hozott mindkettőnkre. 

Kik vagyunk? ……………………………………………………………………………………………………. 
3. Hétszer alámerültem a Jordán folyóban és meggyógyultam. 

Ki vagyok és miből gyógyultam? ………………………………………………………………………………. 
4. Megpróbáltam elmenekülni Isten elől. 

Ki vagyok és hová küldött? …………………………………………………………………………………….. 
5. Én prófétáltam legpontosabban az eljövendő Messiásról. Ki vagyok? ……………………………………. 
6. Amikor először hallottam Isten igéjét, megszaggattam ruhámat. Ki vagyok? …………………………… 
7. Kivel íratott Isten két tekercset egymás után? ………………………………………………………………… 

És mi történt az elsővel? ………………………………………………………………………………………… 
8. Amikor mindenki más meghajolt a bálvány előtt, mi állva maradtunk. 

Kik vagyunk? ……………………………………………………………………………………………………… 
9. Naponta háromszor imádkoztam arccal Jeruzsálem felé fordulva. Ki vagyok? …………………………… 
10. Egyszerű zsidó lány voltam és királynő lettem. Ki vagyok? ………………………………………………. 
11. Elvetemült ember voltam, megpróbáltam minden zsidót halálra adni. Ki vagyok? …………………….. 
12. Sokat szenvedtem, de nem vesztettem el Istenbe vetett hitem. 

Pedig még a feleségem is arra biztatott, hogy átkozzam meg az Istent. Ki vagyok? …………………… 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 
júniusban 
született 

testvéreinket! 

Hodor István (jún. 5.) 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Takáchné Bódi Zsanett (jún. 10.) 
Bóra Csilla (jún. 11.) 
Gulyás Emese (jún. 12.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Kolozs Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Klenovics Istvánné (jún. 24.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 
Pethő Judit (jún. 26.) 
Kapros Sándorné (jún. 29.) 

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglát-
ják..” (Mt 5,8) 

A tiszta szív megteremtése az Úrtól van. Ő az, aki átse-
gít a kísértéseken és a próbákon, hogy győztesek legyetek, 
de nektek kell akarni, hogy felöltözzétek az új embert, aki 
megújul és szentségben akar járni. 

Ebben az új emberben egyenesség van. Cselekedeteitek 
és gondolataitok nem ütköznek egymással, nincs megha-
sonlás magatokkal és másokkal. Tiszta a lelkiismeretetek. 
Megigazultságban jártok, ami a jelent és a jövőt is hordoz-
za. 

„Aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki 
annak nevét az élet könyvéből.” (Jel 3,5) 

Ennél nagyobb boldogság nem kell! Kívánom, hogy ez 
legyen az osztályrészetek! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők 
alkalma, gyere-
keknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
június 11. péntek, 13,30 óra: 
Baptista félóra 

Tv-műsor: 
M1: július 20. vasárnap, 9,55 
óra: Örömhír 
PAX TV: június 30., július 28. 
hétfő, 19 óra: Békesség Hírnöke 

 

Egyházzenei Tanfolyam 
2008. június 30. – július 12. 

Az újpesti gyülekezetből Ko-
vács István testvér várja azok je-
lentkezését is, akik szállást tudnak 
biztosítani a határon túlról érkező 

fiatalok számára, akár 1-1 heti idő-
tartamra is. 
A felajánlást az 1/409-0520-es te-
lefonszámra lehet megtenni. 

* 
2008. augusztus 28 - 31 Országos 
Ifjúsági Férfi-konferencia lesz 
Rózsakertben (Budapest) „Helye-
den vagy?” címmel. 
A látás, ami alapján a konferencia 
szerveződik: 
Ha a férfiak a helyükre kerülnek, 
akkor a családokban, a munkahe-
lyeken és a társadalomban is arra a 
helyre kerülnek a dolgok, ahol Is-
ten látni szeretné azokat. Ébredés 
is csak akkor lesz, ha vezetők nő-
nek ki. A helyreállított életű férfi-
akból Isten szerinti vezetők lesz-
nek. 
A témák röviden: 
Grész Gábor: A kihalóban lévő fa-
jok: férjek és apák 
Kézi-Kovács Bernát: Szembenézés 
önmagammal 
Győri Máté: Szent szex 
Dr. Kovács Géza: Élet-program 
Kotán Norbert: Szolgaság vagy 
szolgálat? 
Részletes információk és jelentke-
zés a konferencia honlapján: 
www.helyedenvagy.try.hu 
 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
Tokaji István 
„Mert te vagy az én szövétnekem, 
Uram, S az Úr megvilágosítja az 
én sötétségemet. Mert veled harci 
seregen is átfutok, Az én Istenem-
mel kőfalon is átugrom. Az Isten-
nek útja tökéletes; az Úrnak beszé-
de tiszta; Pajzsa Ő mindenkinek, 
akik ő benne bíznak.” (2Sám 22: 
29-31) 

Amióta elindult az újság, minden 
hónapban itt volt a neve a betegek 
között. Innen most már elmarad, de 
elköltözésével – hitünk szerint – a 
mennyei létszám nőtt eggyel. 
özv. Láda Sándorné testvérünket, 
hosszú szenvedés után, június 1-én, 
vasárnap Urunk haza hívta. Isten 
vigasztalja a gyászoló családot! 
Temetésének időpontja még nem 
ismert. 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Gulyás Zsombor és Zsigovics Géza 

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


