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Fohász 
Uram, ha Igéd életté válna bennem, 
Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem, 
Nem tapadnék sárhoz, röghöz… 
Múló földi kincsek láttán 
Nem ejtene meg a sátán. 
 
Uram, hogyha Igéd növekedne bennem, 
S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem, 
Nem tördelném erőmet el… 
Apró, mihaszna célokért 
Nem hagynám veszni a babért. 
 
Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem, 
Nem válnék eggyé salakkal… 
Ha életemre szenny tapadna, 
Nem tűrné tüzed hatalma. 
 
Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem, 
Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem, 
Szükséget nem látnék soha… 
A pusztában is szüntelen 
Italom lenne s kenyerem. 
 
Uram, add, hogy így legyen! 

Frittmann László 
 

Még jobban kell figyelnünk! 
„Boldog, aki olvassa!” (A Biblia Éve 2008 jelmondata) 

„Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok 
által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, ak-
kor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok 
pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, 
sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” (Zsidókhoz írt levél 2:1–4) 
 

A fent idézett szentírási szakaszban a levél írója éber 
magatartásra figyelmezteti a hívőket. Az alkalmazott 
szó egy képet villant fel: ügyelni, figyelni, az értelmet 
felcsigázni, sőt jelenti a világi irodalomban „a hajót a 
kikötőbe vezetni”. A másik kulcsszó jelentése: elmellőz, 
mellette elcsúszik, elsodor. A kép jelentése ez: az Isten 
beszédére, Jézus Krisztus igéjére nem figyelő ember 
olyan, mint az a hajó, amely a kikötő helyett a pusztu-
lásba rohan (Luther).  

Az élet tele van veszélyekkel, amelyek nemcsak az 
emberen kívül léteznek, hanem benne is ott lappanga-
nak. Mily veszélyes örvényeket tud kavarni a gonosz 
szív! Az ember számára ebben a helyzetben a legfonto-
sabb Isten igéje. Aki Krisztus beszédének igénye alól 
kivonja magát, veszedelembe kerül. A kísértések között 
élő hívő számára van segítség: Jézus Krisztus. Megment 
és megszabadít úgy, hogy mellénk áll. Adja szent Igé-
jét, amellyel eligazít. A figyelmezésnek, vigyázásnak 
állandónak kell lennie. 
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A vigyázás elmulasztásának következményeiről be-
szél az ige, először az embernek a törvénnyel szembeni 
mulasztása következményeiről szól, hogy annál erőtel-
jesebben rámutathasson az utolsó időben, Jézus Krisz-
tus által mondott Igével szembeni mulasztásunk követ-
kezményeire. A következtetés nyilvánvaló: hogyha az 
angyalok közvetítésével adott beszédnek (a törvénynek) 
ilyen nagy tekintélye van, mennyivel nagyobb annak a 
beszédnek tekintélye és hatalma, amit Isten az ő Fia, Jé-
zus Krisztus által jelentett ki. 

Az üdvösség hatalmas, mert szerzője Jézus Krisztus, 
aki nagy árat fizetett érte, és mert a bűn és halál nagy és 
erős hatalmából szabadít ki. Az üdvösséggel lehet nem 
törődni! El lehet hanyagolni. Nem csak a nagy bűn je-
lent kárhozatot, veszélyben vagyunk akkor is, ha kö-
zömbösek vagyunk. Az üdvösséget először Jézus Krisz-
tus hirdette, vele kezdődött. Ugyan a törvényt is Krisz-
tus adta, de személye benne annyira homályban volt, 
hogy a legélesebb szem is csak mintegy fátyolon át lát-
hatta őt (Kálvin). Az Ótestamentum törvénye „erőtelen 
és haszontalan”, az ember nyomorúságát nem szüntette 
meg, sőt még inkább nyilvánvalóvá tette azt. Az üdvös-
ség és Jézus Krisztus beszéde a legszorosabb kapcso-
latban van. 

Az igehirdetés az a hatalmas eszköz Isten kezében, 
amely által az üdvösséget minden időben munkálja. Az 

ige eredetiségét és tisztaságát az áthagyományozás biz-
tosítja a Szentlélek munkája nyomán. Az apostolok 
nemcsak meghallották az Úr Jézus beszédét, hanem to-
vább is mondták. Az Ige hallgatói egyúttal hirdetői is 
annak. Ezzel kapcsolatban fontos megértenünk, hogy az 
igehirdetés hitelessége és eredményessége nem a to-
vábbmondó személyében, hanem magában az Igében 
van. Az Ige bizonyítja önmagát igaznak és győzi meg a 
hallgatókat. 

Isten az Ige hallgatóját és továbbmondóját nem 
hagyja egyedül. Nem társat ad neki, hanem maga társul 
hozzá. Az emberi bizonyságtétellel együtt történik az 
Isten bizonyságtétele. Az igehirdetés mindig történés, és 
természetét e szavak jellemzik: csoda, jel és erő. Az 
üdv üzenete és a csodák minden időben együvé tartoz-
nak. Hogy mikor és milyen mértékben esemény az ige-
hirdetés, az sohasem az Ige hirdetőjétől függ, hanem Is-
ten Lelke munkájától és az Ő akaratától. 

Figyeljünk tehát még jobban az Úr Jézustól hallot-
takra – a hirdetett és olvasott Igére –, s akkor nem so-
dortatunk el sem kísértésektől, sem különböző tanítások 
szelétől, hanem életünk hajója biztosan befut a mennyei 
kikötőbe! 

Kolozs Nagy János 
 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

 
 

2008. október 5-én, vasárnap délután tartottuk meg 
imaházunkban a XI. kerületi Gyermekjóléti Szolgálat 
javaslata alapján meghívottak részére az őszi Gyermek-
klubot. A kerületből 20 család jött el az alkalomra, több 
mint 50 óvodás és iskoláskorú gyerek volt jelen a szüle-
ivel, nagyszüleivel. 

Az evangélium lényegét Kiss László, táblafestő 
missziómunkás a tőle megszokott lelkesedéssel és köz-
vetlenséggel mondta-festette el a hallgatóságnak, 
amelynek a Látás-teszt címet adta: vedd észre és lásd 
meg, hogy mit tett érted Jézus! 

A mondanivaló lényegét hangsúlyozta a Nagyné 
Kalán Éva vezette fiatalokból álló csoport éneke: 
„Meghalt azért, hogy élhess, kifizette a váltságdíjat, 
nincs már tartozás, Isten megbocsát!” 

A kiosztott ajándékcsomagokat több szponzor ado-
mányából, illetve az Újbuda Önkormányzatának pályá-
zatán elnyert támogatásból állítottuk össze. 

E rendhagyó istentiszteleti alkalmon a gyülekezet 
tagjainak egy része is jelen volt. Köszönjük a segítő ke-
zek aktív közreműködését! 

 
 

Ezzel az eszközzel is folyamatosan hintjük az ige 
magvát, kérjük a Testvéreket, hogy ne szűnjenek meg 
imádkozni azokért a gyerekekért, felnőttekért, akik ne-
gyedévente hallgatják nálunk Isten üzenetét, hogy az 
elvetett mag egyszer az ő életükben is új életre fakad-
jon. 

Zsigovicsné Éva 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Szerintem a most következő interjúalanyt csak nagyon kevesek nem ismerik személyesen a gyülekezetből. dr. Szakács Im-
re nyugalmazott lelkipásztor testvér – Szakács bácsi – élete hosszú időre összefonódott a budai gyülekezet életével. Szol-
gálatáról a gyülekezet 75 éves jubileuma alkalmából készült kiadványban részletesen vall. A gyülekezet újságjában vi-
szont még nem kérdeztük életéről. Jó apropó volt a novemberi születésnap is, így néhány hete eljuttattuk kérdéseinket a 
Kiskőrösi Szeretetotthonba, és megkértük Szakács bácsit, hogy írjon pár mondatot személyesen a gyülekezetnek. Ezt az 
interjút olvashatják a testvérek az alábbiakban. 
 

– Kérjük, írjon arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
született, kik voltak a szülei, 
testvérei, hogyan és hol teltek 
gyermekévei? 

1923. november 30-án 
születtem Karcagon, hívő szülők 
gyermekeként. Iparos családból 
származom. Apám 
kőművesmester volt. 

Gyermekéveimet Karcagon töltöttem. Hét éves 
koromban vesztettem el a jobb lábamat egy gyermek-
baleset következményeként. Négyen voltunk testvérek: 
2 leány és 2 fiú. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőtt, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

A Karcagi Baptista Gyülekezet abban az időben 150 
tagot számlált. Az ifjúsági élet aktív és eleven volt. A 
gyülekezet a meleg, testvéri légkörével, és a több mint 
száz gyermekből álló vasárnapi iskolájával meghatáro-
zója lett az életemnek. 
– Hogyan történt megtérése, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásához? Hol és ki által történt a 
bemerítése? 

A bemerítésem a karcagi gyülekezetben történt 18 
éves koromban, Miklós Menyhért lelkipásztor által. Ab-
ban az évben, 1941-ben 20 fehérruhással együtt 
merítkeztem be. Aktív szolgálattevője lettem a gyüleke-
zetnek az énekkarban és az ifjúság vezetésében is. 
– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát ta-
nult? Hol dolgozott világi munkahelyein? 

A karcagi Református (Nagykun) Gimnáziumban 
érettségiztem. 

Az érettségi után állami tisztviselő lettem a karcagi 
Városházán. Ezután először a Diósgyőri Vasgyárban 
dolgoztam, majd 1943-ban elhívtak a Pénzügyminiszté-
riumba Budapestre. 1944-ben állandó állást kaptam az 
Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon. Munkám 
mellett még folytattam tanulmányaimat, 1950-ben dok-
toráltam a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán. A polgári életem pályafutásának 
ez is meghatározó tényezője lett a továbbiak során. 
– Mikor és hogyan találtak egymásra feleségével, Mari-
ka nénivel? Hogyan élték meg Isten vezetését a párvá-
lasztásban? 

1941-ben kértem meg Kovács Mária kezét, akivel 
úgyszólván együtt nőttünk fel Karcagon. Az én csalá-
dom és a Kovács család ugyanis közvetlen szomszédok 
voltak. Feleségem is hasonló hívő családi körben ne-
velkedett és tagja volt a gyülekezet ének- és zenekará-
nak. 1943-ban házasodtunk össze a karcagi gyülekezet-
ben. A párválasztásom nagyon jól sikerült. 60 évet él-
tünk házasságban 2003-ig, feleségem haláláig. 
– Tudjuk, hogy Isten két gyermekkel áldotta meg életü-
ket. Hogyan alakult az ő életük mostanáig? 

Két fiunk született. Huba fiam 1964-ben kivándorolt 
Amerikába, és Los Angeles-ben alapított családot. Imre 
fiam 1981-ben települt ki Németországba, ahol egyház-
zenészként és zenetanárként dolgozik. Fiaink házassá-
gából három „amerikai” és két „német” unokánk szüle-
tett. A nagyobbik fiunk, Huba 1995-ben vérmérgezést 
kapott, és hazahívta az Úr. A tőle született unokáinkkal 
keveset találkoztunk, inkább Imre fiunk gyermekeit is-
merjük jobban. 
– Hogyan történt az Úr általi elhívás, aminek következ-
tében a lelkipásztori szolgálat lett életének fő irányvo-
nala? Mely gyülekezetekben fordult meg, mire ide, Bu-
dára vezette Isten? 

Akkoriban, mint a Wesselényi utcai Baptista Gyüle-
kezet diakónusát, több gyülekezet hívott meg kisegítő 
lelkipásztori szolgálatra, egy-egy igehirdetés megtartá-
sára. Közöttük a volt Árvaházi Gyülekezet. Ez abban az 
időben egy kb. 25 tagú gyülekezet volt a régi árvaház-
ban. A lelkipásztori szolgálatba úgy kerültem, hogy a 
pesti lakásomban felkeresett két testvér a budai gyüle-
kezetből azzal a kéréssel, hogy vállaljam el az állandó 
lelkipásztorságot, mivel a gyülekezet megválasztott lel-
kipásztorának. Mivel én akkor állami tisztviselő voltam, 
és a Wesselényi utcai gyülekezettel is „összeforrt” a 
szívünk, a kérést visszautasítottam. Egy hónap múlva 
újból eljött a két diakónus testvér Budáról, és közölte, 
hogy a gyülekezet újból megválasztott lelkipásztorának, 
vállaljam el. Akkor már nem mertem visszautasítani a 
felkérést. Elvállaltam a szolgálatot – 1957 decemberé-
ben – egy év próbaidőre. Ebből lett 34 esztendőnyi 
tényleges szolgálat. 
– Milyen emlékei vannak az itt eltöltött időből?  

A Gyülekezet Ura megáldotta itteni szolgálatomat. 
Nemhogy a gyülekezet felszámolása nem valósult meg, 
hanem létszámban gyarapodott. Az 1961-es svájci tar-
tózkodásom idején vettem fel a kapcsolatot a Magyarok 
Világszövetségén keresztül az Amerikai Déli Baptista 
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Szövetség főtitkárával, és kértem, hogy segítsenek újra-
építeni imaházunkat, ha már a háború folyamán ameri-
kai repülőgépek lebombázták. 1965-ben avattuk fel Is-
ten kegyelméből új imaházunkat. Ma is ebben az épü-
letben él a gyülekezet. A taglétszám 250-re emelkedett 
a szolgálatom alatt. Felejthetetlen, áldott emlékeim ma-
radtak ezekből az időkből, melyek alatt generációk nőt-
tek fel. 
– Milyen tapasztalatokat tudna átadni a nyugdíjba vo-
nulás öröméről-bánatáról a mostani nemzedéknek, Sza-
kács testvér hogyan élte meg ezt a folyamatot? 

Hogy milyen tapasztalatokat tudnék átadni a nyug-
díjba vonuló lelkipásztoroknak? Ezt egy rövid mondat-
tal úgy tudnám kifejezni: szeretni kell a gyülekezetet és 
nem szabad személyválogatást tenni a gyülekezet tag-
jai között. 
– Kérjük, hogy írjon élete kiemelkedő próbáiról, arról, 
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanította Isten 
eddigi hívő életében? 

Hogy milyen megpróbáltatásokkal kellett szembe-
nézni a kommunizmus idején végzett szolgálatban, azt 
nem is próbálnám meg felsorolni. Ha abból indulok ki, 
hogy én állami tisztviselő lévén, lelkipásztori szolgálat 
végzésére soha nem készültem, a megpróbáltatások 
még nagyobb hangsúlyt kapnak. Olyan két nehéz esz-
tendő is volt 1963-1965-ig, amikor még a lelkészi mű-
ködési engedélyemet is bevonták külföldi utazásaim 
miatt. Szószékre nem állhattam, a gyülekezet vezetését 
nem intézhettem. 

Személyi problémáim nemigen voltak. 

– Van-e kedves igéje? 
Igen, sok, de csak egyet említek: „Az Úr megőriz té-

ged minden gonosztól…”. 
– Hogyan telnek a hétköznapjai új otthonában, Kiskő-
rösön, ebben a nagy létszámú közösségben, hogy érzi 
magát régi ismerősei körében? 

Válaszom csak egy mondat: „Jól érzem magam.” 
Ennek a magyarázata főképpen az, hogy tapasztalatom 
szerint a kb. 110 itt lakó közül kb. 80-90 hívő ember. 
Velük pedig jó a kapcsolatom. 
– Lelkigondozói szolgálata idején a családlátogatások 
alkalmával búcsúzóul mindig egy igével köszönt el a 
testvérektől. Kérjük, hogy most is egy igével zárja le ezt 
az interjút, melyet köszönünk, hogy ebben a szokatlan 
formában tett meg. 

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, 
örüljetek.” Ezzel az igével búcsúzom a testvérektől. 
– Köszönjük Szakács bácsi válaszait, fiának, Imrének az 
interjú szövegének átnézését, pontosítását. 

Ezzel az igével kívánjuk Szakács bácsi további évei-
re Istenünk áldását: „Mert még vajmi kevés idő, és aki 
eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És 
aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De 
mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesz-
szünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10: 
37-39) 

Zsigovicsné Éva és Ádány Judit 
 

 

Szakács bácsi rendszeresen látogatta a gyülekezet családjait, belepillantva hétköznapi életükbe, örömeikbe, bánata-
ikba. Egy ilyen családlátogatás után (1975-ben) született a most következő vers. 
 

Az Úr üzenete 
 

Nehéz volt éjem és a nap, 
Magam vittem gondjaimat, 
Mik húztak-húztak lefele, 
S én úgy megfáradtam bele. 
 
Majd csöngetett a telefon, 
Sietek, mert valami van, 
És szól a hang, én figyelek: 
„Jönnék hozzátok, jöhetek?” 
 
És jött az Isten embere, 
Szíve vígasszal volt tele, 
S hullott az Ige szerteszét, 
Filippi 4-ből, 6 és 7. 

„Ne aggódj soha semmiért, 
Hogy mi lesz majd, s eddig mi ért? 
Hogy nincs, vagy kevés kenyered? 
Gondot visel a Szeretet! 
Ruhád kopott? Szobád hideg? 
A szíve százszor melegebb! 
Mindennap mondd el, mit kívánsz, 
Minek örülsz, vagy hogy mi bánt, 
Csak öntsd ki Neki szívedet, 
És hálás légy, hogy kérheted, 
S a békesség, mi isteni, 
A szívedet megőrzi 
Krisztus számára, aki tiéd, 
Ki érted adta életét.” 

Majd becsukta a Bibliát, 
S áment mondott rá a család. 
 
Lehullt szívemről a bilincs, 
Üzenet volt e drága kincs! 
Tudom, ami ma még titok, 
Holnap, mint rózsa nyílni fog, 
S ha sorsom próbával teli, 
Segít majd Ő, ezt üzeni! 
S viszem tovább üzenetét, 
Filippi 4-ből 6 és 7! 
 

Bocska Istvánné 

 
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hála-
adással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet 

felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4: 6,7) 
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Szintén ebben a hónapban ünnepli születésnapját Horpácsi Éva testvérünk. Csendesen, szinte meghúzódva él köztünk. 
Most, hogy testvére, Csilla és családja elbúcsúztak a gyülekezettől, ő maradt, de nem búsan, elégedetlenül, hanem ahogy 
az alábbiakból is kiderül, Isten országának építésében továbbra is együtt dolgozva a gyülekezet tagjaival. Szeretettel 
ajánlom kedves válaszait. 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
mikor, hol és milyen családba 
születtél, kik voltak a szüleid, 
testvéreid, hogyan és hol teltek 
gyermekéveid? 

1958. november 8-án, 
Székesfehérváron születtem, hívő 
családba. Édesapám Hajgató 
Zoltán, édesanyám Benkő 
Valéria. Négyen voltunk 

testvérek, Kápolnásnyéken laktunk, a nagymamám is 
velünk lakott. Velencére jártunk gyülekezetbe. A nagy-
papám, Benkő Mihály volt ennek a gyülekezetnek az el-
ső tagja, amikor a hadifogságból hazajött. 

Nagyon szerettünk Velencére átmenni, mi gyerekek, 
még télen is szánkón húzott bennünket édesapám. Édes-
anyámmal és nagymamámmal nagyon szerettük azt az 
utat, ahol mentünk. Vasárnapi iskolába is szerettem jár-
ni, és mint gyermek, a testvéreimmel együtt szolgáltam 
a gyülekezetben. 

Édesapám a MÁV-nál dolgozott és otthon 
cipészkedett. Sokszor hintáztatott bennünket és közben 
énekeltünk. A Bibliából mondott nekünk történeteket, 
és mi nagyon szerettük hallgatni. Karácsonykor is 
együtt volt a család, sokat énekeltünk, zenéltünk, a Bib-
liából olvastunk, így voltunk együtt boldogan. Édes-
apám mindig megkért bennünket, ha vendég jött, hogy 
zenéljünk, énekeljünk neki. 

1966-ban átköltöztünk Velencére, életem további ré-
sze ott folytatódott. 1970-ben, amikor Csilla testvérem 
megszületett, édesanyám a mennybe költözött megváltó 
Urunkhoz. Csilla nagyon aranyos kisbaba volt, így már 
öten voltunk édestestvérek. Nagynéném, Benkő Erzsé-
bet és férje, Horpácsi Tivadar fogadott örökbe engem 
és Csillát, így ők lettek az édes szüleink. Ők is a velen-
cei gyülekezetbe jártak, hívők voltak. 
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

Nagyon jó volt gyülekezetbe járni, tízen voltunk fia-
talok. Ifjúsági órára is szerettem járni. Sokszor mentünk 
ifjúsági találkozókra: Tatabányára, Győrbe, Komárom-
ba, Tokodra. A nyarakat is sokszor együtt töltöttük. 
Kedvenc helyünk Langensteinbach volt.  
– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt a 
bemerítésed? 

Megtérésem úgy történt, hogy az akkori lelkipászto-
runk, Megyeri Lajos testvér szólt, hogy beszélgetni sze-
retne velem. Megkérdezte, hogy ki nekem Jézus Krisz-
tus? És én boldogan és örömmel válaszoltam, hogy a 
személyes Megváltóm az Úr Jézus. És még több kérdést 

is feltett, én mindegyikre örömmel válaszoltam. A lel-
kipásztor testvér is nagyon boldog volt, azt mondta, 
hogy a gyülekezet elé kell állnom. Ott is feltett még né-
hány kérdést, én örömmel válaszoltam, a velencei gyü-
lekezet pedig elfogadott tagjának. Bemerítésem a győri 
gyülekezetben volt, 1975. november 23-án. Ketten vol-
tunk bemerítkezők, Pócsik Béla lelkipásztor merített alá 
bennünket. Bemerítési igém a Jel 2,11 volt: „Akinek 
van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. 
Aki győz, annak nem árt a második halál.” 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a gyü-
lekezet tagja lettél? 

Szolgálataim a gyülekezetben éneklés, szavalás volt. 
Az énekkarban is minden vasárnap szolgáltam. Az ima-
ház takarításában is részt vettem, be voltunk osztva, 
aszerint, hogy ki mikor tudja vállalni. 
– Hogyan alakultak iskolás éveid? Merrefelé dolgoztál 
eddig? 

Az általános iskola nyolc osztályát végeztem, szak-
mám nincs. 1975. július 2-án kezdtem el dolgozni Szé-
kesfehérváron, a MÁV Járműjavító Üzemében. 17 évig 
voltam ott a fénymásolóban és kézbesítést is végeztem. 
1992 áprilisától dolgoztam itt, Pesten, a MÁV számítás-
technikai részlegénél, majd 1996-tól a MÁV Informati-
ka Kft. lett a munkahelyem, és itt is, mint kézbesítő 
dolgozom. Az Úrtól kaptam ezt a munkahelyet, már 
majdnem elküldtek innen, de Isten és a testvérek imád-
sága sokat segített. Azóta is itt dolgozom, szeretem a 
munkámat. 
– Szeretettel emlékezünk szüleidre. Tudom, hogy a ked-
ves fogadtatás miatt döntöttek úgy, hogy a mi gyüleke-
zetünkbe fognak járni, veled és Csilláékkal együtt. Még-
is hogyan kerültetek fel Pestre, és ide a budai gyüleke-
zetbe? Hogy érzed itt magad? Milyen emlékeid vannak 
a gyülekezetünkben eddig eltöltött időről? 

1989-ben költöztünk fel Budapestre, Csilla ide járt 
iskolába, majd dolgozni is. Régebben a szüleim már 
voltak itt Budán, de elmentünk más gyülekezetekbe is. 
Egyszer eljöttünk ide, a budai gyülekezetbe, és úgy 
gondoltuk, hogy ez a gyülekezet jó lesz nekünk. Jó lesz, 
mert a lakáshoz is közel van, és úgy éreztük – én is –, 
hogy befogadtak minket a testvérek. Szeretnék továbbra 
is ebbe a gyülekezetbe járni, és Isten hasznos munkása 
lenni. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? 

2006-ban szeretettel ápoltuk szüleinket, sokat bete-
geskedtek. De Isten mindig adott erőt hozzá, mikor né-
ha fáradt és erőtlen voltam én is, és Csilla is. Én nagyon 
hálás vagyok, hogy még megérték Csilla első két gyer-
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mekének a születését. Az ő unokáik. Nagyon boldogok 
voltak. 

Még abban az évben, 2006-ban mindkét szülő elköl-
tözött az Úrhoz, a mennybe. Az elmenetelük áldásos 
volt, mert mind a kettőjüket elkészítette a Mindenható 
Úr. Ez nagyon sokat jelentett nekem. 

2007. október 20-án eladtam a régi lakásomat, és 
már december 18-án beköltöztem a másik lakásba. So-
kat imádkoztunk érte, a család is, és a keddi imacsoport 
is. Isten nagyon megáldott ebben a dologban is, hogy 
két hónap alatt eladtam, és két hónap alatt megvettem a 
másikat. Együtt mind a kettőt csak egyedül Isten tudta 
megtenni. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

A zsoltárokat nagyon szeretem, mert sok benne a vi-
gasztalás, az erősítő ige. Mindegyik ének nagyon szép. 

A kedvesek: „Az áldott orvos jön hozzánk”, „Ó, ne 
hagyj magamra Jézus”. 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 

Minden nap járok dolgozni. Kedden imacsoportba is 
megyek, ez a nap sok erőt ad nekem. Csütörtökön, ha el 
tudok menni a gyülekezetbe, akkor erőt kapok. 

Hálás vagyok Csillának és Zolinak, meg a három 
gyereknek, nagyon aranyosak. Ha tehetem, akkor segí-
tek nekik fizikailag is, és imádságban is. 
– Köszönöm a válaszaidat, és azt kívánom, hogy ennek 
az igének az igazsága vegye körül további életedet: 
„Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kőszik-
lám, váram, szabadítóm; az én Istenem, az én kőszik-
lám, őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, 
menedékem.” (Zsolt 18:2,3) 

Ádány Judit 

ELGONDOLKODTATÓ 
 

„Közeledjetek az Istenhez, és  
közeledni fog hozzátok!” (Jak 4,8) 

 
Egy ember borbélyhoz ment hajvágásra és szakálligazítás-
ra. Amint a mester hozzáfogott a munkához, egy jó be-
szélgetésbe kezdtek. Sokféle témát érintettek. Amikor Is-
tenre terelődött a szó, a borbély ezt mondta: 

„Nem hiszem, hogy van Isten.” „Miért nem?” – kér-
dezte a vendég. „Hát csak menjen ki az utcára, és látni 
fogja, hogy miért nem hiszek. Mondja, ha van Isten, lenne 
ennyi beteg ember? Lenne ennyi elhagyott gyermek? Ha 
lenne Isten, nem lenne se szenvedés, se fájdalom. Nem tu-
dok egy olyan szerető Istent elképzelni, aki mindezeket a 
dolgokat megengedi.” 

A vendég egy pillanatig gondolkodott, de nem vála-
szolt, mivel nem akart vitatkozni. A borbély befejezte a 
munkát, és a vendég kiment az üzletből. 

Amint kilépett az utcára meglátott egy ragadós, piszkos 
hajú és rendezetlen szakállú férfit. Koszos és ápolatlan 
volt. A vendég ekkor visszafordult, belépett ismét az üz-
letbe és így szólt a borbélyhoz: 

„Tudja mit? Nincsenek borbélyok!” 
„Hogy mondhat ilyet?” – kérdezte meglepetten a bor-

bély. „Itt vagyok, borbély vagyok és éppen Ön volt nálam 
az előbb!” 

„Nem, nincsenek borbélyok, mivel ha lennének, nem 
lennének piszkos, hosszú hajú és rendezetlen szakállú em-
berek, mint az az ember ott kint az utcán, nézze csak 
meg!” 

„Ó, de borbélyok VANNAK! Ez csak akkor történhet 
meg, ha az emberek nem jönnek hozzám.” – felelte a bor-
bély. 

„Pontosan ez az! ISTEN IS VAN! Ez történik, amikor 
az emberek nem ismerik el Őt, nem mennek hozzá, és nem 
tőle várják a segítséget. Ezért van sok fájdalom és szenve-
dés a világban.” 

(Vetés és aratás 2008/2)
 

Olcsó istentisztelet 
 
Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa, anya, gyerekek. 
A családfő csak panaszkodik: nagyon gyenge volt a mai 
prédikáció, nem elég meleg a terem, a hangosítás érthetet-
len, az énekeket nem is ismertem, a dob hangos, különben 
is, hogyan került egyáltalán oda, és aztán persze senki sem 
jött oda hozzánk a végén. Árad a panasz, szinte vég nél-
kül. A család hallgatja, senki nem vitatkozik. Aztán az 
egyik fiú csak közbeszól: „Apu, azt azért el kell ismerned, 
hogy nem is volt ez olyan rossz műsor száz forintért”. 

Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az 
Ószövetségben az istentisztelet mindig együtt járt az áldo-
zattal. Sokba került. Áldozatot vittek, nem is akármilyet, 
elsőszülöttet. A legjobbat, amiben nincs hiba. A mi isten-
tiszteletünk is drága, nagy volt az ára: „Azután vette a po-
harat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: „Igyatok 
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, 
amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26: 
27,28) 

Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A föld, ahol 
az oltárnak állnia kell, nem az övé. A tulajdonos, amikor 
megtudja, hogy királya milyen szándékkal jön, ingyen fel-
ajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent, ami csak az áldozat-
hoz kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg az ál-
dozat!? Nem, Dávid másképp gondolkozik: „Így nem! 
Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen ka-
pott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak!” (2 Sám 
24,24) 

Mit áldozok Istennek? Maradék időm, maradék erőm, 
maradék pénzem, maradék tehetségem… Olyan, mintha 
áldozati állatnak a legrosszabb birkát vitték volna, ami 
már senkinek sem kell. Miért kellett a legjobb állat? Nem 
volt mindegy, hogy milyen? De. Istennek egyikre sem volt 
szüksége. Ő már akkor is a szívet nézte. Olyan imádókat 
keres, akik nagyon szeretik őt. Akiknek nem számít, hogy 
mennyibe kerül. 

Nem számít?                                      Forrás: Internet 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

„A szívem áld és hála tölti be…” 
 

 
 

Október második vasárnapján, egy gyönyörű őszi napon 
tartottuk gyülekezetünkben a hálaadónapot. 

A délelőtti istentisztelet elején egy régi hagyományt 
követve, a gyülekezet éneklése alatt helyezte el az Úr asz-
talára három „nagyiskolás” gyermek hálaadásunk tárgyait: 
a testi táplálékot jelentő kenyeret és gyümölcsös tálat, és a 
lelki táplálékot adó Bibliát. A délelőtti igehirdetésben Dr. 
Almási Tibor lelkipásztor testvér kihangsúlyozta, hogy a 
hit által vihetünk becsesebb áldozatot Urunknak. Az isten-
tisztelet keretében Gyöngyösi Jánosné, Rózsika egy költe- 

 

ménnyel szolgált, Kissné Karácsony Andrea pedig bizony-
ságtételében adott hálát Istennek. Az ünnep fényét énekka-
runk és a gyermekkórus kedves énekei is emelték. 

A délutáni alkalmunkon Nagy János testvér hirdette Is-
tenünk igéjét, melynek üzenete az volt, hogy a körülöttünk 
lévő gonosz világban is józanul kell élnünk; gyarlóságunk, 
elfáradásunk, időhiányunk ellenére újra és újra be kell töl-
tekeznünk a Szentlélekkel. 

Az igehirdetés után – rendhagyó módon – a projektor 
segítségével egy olyan vetítést láthattunk, amelynek vég-
kicsengése ez volt: Ne nyavalyogj! A nehézségek ellenére 
is legyünk hálásak körülményeinkért, hiszen sok-sok mil-
lió ember él a Földön, akinek ezeknél sokkal rosszabb ju-
tott osztályrészéül. 

 
A délutáni alkalmon Vadas Márta, Pomázi Lászlóné, 

Kiss Pálné és Zákányné Megyeri Eszter verssel szolgáltak, 
Rück Sándorné egy zsoltárt mondott el, végül Ádány Fe-
renc testvér a „Nagy Istenem” című énekkel fejezte ki há-
láját Istenünk felé. 

Ennek az éneknek egy sorát idézve folytassuk tovább 
életünket, hogy a jövő évi hálaadónapon is örömmel áll-
hassunk az Úr és a gyülekezet elé: „A szívem áld és hála 
tölti be, mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!” 

Á. J. 
 

A hálaadónap margójára… 

„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 
(1Thesz 5,8) 

 

Engem, ebben az állandóan zúgolódó, elégedetlenkedő, 
semmi sem elég jó világban a következő kis történet na-
gyon elgondolkoztatott… Vajon néha nem ragad el minket 
is a PANASZKODÁS, a keserűség lelkülete?! Pedig, ha 
jobban megnézzük, legalább annyi okunk van életünkben 
a HÁLÁRA. Csak az a kérdés: mire ill. Kire nézünk? 
„Besiettek az előszobába; két gyermek rongyos nagyka-
bátban. – Régi újságokat, hölgyem? – kérdezték. Elfoglalt 
voltam, s azt akartam mondani, hogy nem érek rá, de meg-
láttam csuromvizes kis szandáljukat. – Gyertek be, csiná-
lok nektek egy kis forró kakaót. – mondtam. Nem beszél-

tünk sokat. Átázott szandáljaik nyomot hagytak a kandalló 
kövén. Kakaót és lekváros kenyeret adtam nekik, hogy 
jobban tudjanak a hideg ellen harcolni, majd visszamen-
tem a konyhába, hogy a háztartási költségvetésünkön dol-
gozzak tovább. A csend áthatolt a szobából. Benéztem. A 
kislány az üres csészét forgatta a kezében, és nézegette. A 
kisfiú megkérdezte: „Hölgyem, maga gazdag?” Ránéztem 
a kopott bútorhuzatokra: „Hogy én gazdag? Dehogyis!!!” 
A lány óvatosan ráhelyezte a csészét a csészealjra, és azt 
mondta, hogy: 
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„De hiszen ezek összeillenek!!!” A hangja öreg volt az éh-
ségtől, de nem a gyomorétól. Ezután elmentek, a szél miatt 
erősen tartva újságkötegeiket. Nem mondták, hogy köszö-
nöm, mert nem volt rá szükség. Ennél sokkal többet 
mondtak. Egyszerű kék csészék és csészealjak, de összeil-
leszkedtek! Krumpli, hús és mártás; fedél a fejem felett; a 
férjem, akinek biztos állása van – ezek a dolgok is összeil-

leszkedtek az életünkben. Elhúztam a székeket a kandalló-
tól és feltakarítottam az ebédlőt. A kis szandálok sáros 
nyomai még mindig ott voltak a kandalló kövén. Úgy 
hagytam őket. Nem akarom elfelejteni, hogy milyen gaz-
dag is vagyok!” 

(Forrás: Bob Gass Mai ige című napi áhítatos füzete, 
közreadta: Gulyásné Timi) 

 
BIZONYSÁGTÉTEL 

Isten örök hűsége és irgalma 
 

A kislányunk, Annácska éppen ezen 
a napon született meg három évvel 
ezelőtt. 

Amikor a hálaadásomra gon-
doltam, megörvendeztetett engem 
az, hogy pont aznap szeretnék be-
szélni Isten hatalmas dolgairól az 
életemben, amikor róla emlékezünk 
meg. Ez, talán, önmagában is elég 

lenne, hiszen számomra mindig egy mérföldkő a három 
gyermekem születésnapja. Most azonban egy másik 
mérföldkőről szeretnék bizonyságot tenni. 

Nemrég valaki azt mondta nekem, hogy én túl rózsa-
színben látom a világot. Ezután magamban azt gondol-
tam, nem, ez Isten szeretete a szívemben. Megköszön-
tem Neki, hogy így lehet, mert jó pár hónappal ezelőtt 
még azt hittem, vége a világnak számomra, mintha az 
én Uram elhagyott volna engem. Akkor minden feketé-
nek tűnt. Olyan vádakkal és szeretetlenséggel találtam 
szemben magam, amit életemben még soha nem tapasz-
taltam. Rengeteget küszködtem. Amikor már végképp 
össze voltam törve és kilátástalannak tűnt minden, ak-
kor az én Jó Atyám egy januári napon (2008. január 13-
án) mellém ült, megsimogatott, és a következőket 
mondta: 

„Ujjongj, meddő, aki nem szültél, vígan ujjongj! Ör-
vendj, aki nem vajúdtál, mert több fia lesz az elhagyott-
nak, mint a férjes asszonynak! – mondja az ÚR. Széles 
helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat tel-
jes szélességükben! Húzd meg köteleidet, erősen verd le 
cövekeidet! Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, 
utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított váro-
sokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, 
ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét 
is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel 
többé. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek 
Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az 
egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű 
asszonyt, megszólít téged az ÚR, és mint ifjú menyasz-
szonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened: Egy 
rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal 
összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra 
elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalma-
zok neked – mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, 
mint Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem 

árasztja el Nóé özönvize többé a földet, úgy esküszöm 
meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak 
meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok 
meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik 
meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja 
könyörülő Urad. Ó, te nyomorult, vihartépte, vigaszta-
lan! Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból 
rakom le alapodat. Rubinból készítem el falad párká-
nyát, és kapuidat briliánskövekből, összes határaidat 
meg gyémántokból. Fiaid mind az ÚR tanítványai lesz-
nek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel 
erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, 
sem a rettentéstől: nem közelít hozzád. Ha rád támad-
nak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled 
szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a para-
zsat éleszti, és fegyvert készít munkájával, én teremtet-
tem az öldöklőt is, hogy pusztítson. Célt téveszt minden 
fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz min-
den nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksé-
ge az ÚR szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - 
így szól az ÚR.” (Ézs 54) 

Folyamatosan világította előttem az utat, hogyan áll-
jak fel elesett állapotomból, merre menjek, mit tegyek. 

Hálát szeretnék adni azért, hogy senki más nem sze-
ret úgy engem, mint az én Jó Atyám, és ez mindenkor 
eszembe juthat. Már kívül tudom helyezni magam min-
den negatív dolgon, ami engem ér. Megmutatta Isten, 
hogyan imádkozzak azért, hogy ezek ne közelíthesse-
nek hozzám, hiszen Vele győzedelmeskedhetek! 

Végül hálát szeretnék adni azokért az emberekért, 
akik ezekben a rendkívül nehéz hónapokban támogattak 
engem. A bizonyságtételemre készülve sorra számba 
vettem őket, imádkoztam értük, és egy csodálatos dol-
got tapasztaltam meg: ezek az emberek megkerestek 
engem (telefonon, e-mailben és személyesen is), és el-
mondhattam nekik, hogy köszönetet mondtam értük. Ez 
azért is volt csodálatos, mert nem tartok velük napi 
kapcsolatot, most mégis ekképpen is megköszönhettem 
nekik, amit értem tettek. 

Remélem, ezzel a bizonyságtételemmel adhattam 
valami szépet, jót, engedelmeskedvén annak, hogy ne 
csak kapjak, adjak is! 

Kissné Karácsony Andrea 
(elhangzott okt. 12-én, a délelőtti istentiszteleten) 
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FELHÍVÁS 
 

 
Cipősdoboz… Kicsinek tűnik? 

Nem baj! A szeretetnek nincs mértékegysége. 
 

Kedves Testvérem! 

Most újra itt a lehetőség, hogy egy cipősdoboznyi szeretettel szebbé tedd egy gyermek karácsonyát. 
Akciónk a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakozik, de az ajándékokat a karácso-
nyi Gyermekklub alkalmán osztjuk szét a XI. kerületben élő rászoruló családok gyermekei közt. 
Ezt szem előtt tartva készülj az ünnepre. HOGYAN? 
1. Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt. A tetejét és az alját is külön-külön vond be színes 
csomagolópapírral.  

2. Döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánod az ajándékot (0-15 év). 

3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint: 

– Játékok: autók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, elemes- és társasjátékok , stb. 

– Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, stb. 

– Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű, stb. 

– Egyéb: cukor, nyalóka, csoki, rágó, napszemüveg, póló, bizsu, hajcsat, óra, könyv, stb. 

– Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlő sorral, jókívánsággal. 

4. A dobozba NE TÉGY! 
Használt, megunt tárgyakat. Gyógyszereket. Agresszivitásra késztető képeket, játékokat. Törékeny tár-
gyat. Romlandó ételeket, gyümölcsöt. Folyékony dolgokat, alkoholt. Erotikus vagy pornográf tartalmú 
képeket, eszközöket. 

5. Az elkészült ajándékcsomagot ragaszd le átlátszó cellux ragasztóval, esetleg kösd át szalaggal! 

6.Végül pedig a doboz tetejére ragaszd rá a nem- és életkorjelölő címkét – kitöltve! A címkét mellékel-
ten megtalálod az újságban, vagy az imaház lépcsőházi párkányán. 

7. Az elkészült ajándékcsomagot lehetőség szerint december 14-ig, de legkésőbb december 19-ig jut-
tasd el az imaházba Nagyné Zsuzsának vagy Zsigovicsné Évának. 
 

A gyerekek nevében köszönjük szolgálatodat és áldozatkészségedet! 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy voltak lelkes gyerekek közületek, akik 
az októberi rejtvényt megfejtették. Mégpedig: 

Almási Rubina, Ádány Balázs és Zsófia, Boda 
Péter, Uri Benjámin, Boglárka és Imre, Zsigovics 
Benjámin és Dorina. 

Bíztassátok a többieket is, hogy ők is csatlakozza-
nak hozzátok. Továbbra is megpróbálok mindig a bib-
liaköri témákhoz igazodni, és így talán könnyebb lesz a 
rejtvényeket megfejteni. 

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

Megfejtéseiteket november 29-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, 
jutalmat kap.     Á.J. 

 

Boldog  
születésnapot! 

Szeretettel köszöntjük az 
egyetlen, novemberi 
szülinapost! 
Ádány Szilvia (nov. 8.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

 
Ezen a képen egy ifjút 

láthattok, aki áldozati 
ajándékot hozott Isten-
nek, és éppen felteszi egy 
kőre. 

Emlékeztek rá? Ő 
Ábel. 

Sajnos testvére, Káin, 
megirigyelte az ő áldoza-
tát, és ez a gyűlölet oda 
vezetett, hogy elvette 
Ábel életét. 

Beszélgessetek otthon 
arról anyuékkal, hogy 
hogyan kell szeretnünk a 
testvéreinket, miért jó az, 
hogyha békességben 
élünk velük, meg persze a 
többi gyerekkel is az 
óvodában, a játszótéren. 

Színezzétek ki a raj-
zot, majd anyuékkal íras-
sátok rá a neveteket, vág-
játok ki, és dobjátok be a 
szokásos dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Ebben a hónapban ünnepeljük a Bibliát. Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak az alábbi versikék, majd a megvas-
tagított kockában lévő betűket egymás után leírva egy olyan fogalmat kaptok, ami csak a Bibliát illeti. (két betűt 
már előre megadtam, mert ilyenekkel nem kezdődnek magyar szavak) Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt 
az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Teremtmény, de nem a 
földön él. Küldött, aki 
igazat beszél. 

 

2. Elem, de nem zseblám-
pába, s nem a boltos adja. 
Ingyen kapja, aki kéri, s 
szívébe fogadja. 

 

3. Szekeret húz, s ami 
köll, kezes állat az ..... . 

 

4. Szíriai hadvezér volt, 
testét lepra fedte, 
hétszer merült a Jordánba, 
s megtisztult a teste. 

 
 

5. Kardja vas, sisakja réz, 
páncélba bújt a ….. . 

 

6. Királynő volt, legszebb 
egész Perzsiában, 
bátorsága győzött a király 
udvarában. 

 

7. Kerek, mégse kerék, 
puha, ha kovászos, 
ám ha kovásztalan, ke-
mény, mint egy lábos. 

 

8. Szenvedés és átok fája, 
mégis áldás a virága. 

 

 

9. Kísértő és vádló kez-
detektől fogva, 
de a végén mégis belevá-
sik foga. 

 

10. Nini! Neve érdekes, 
egy pogány nép lakta. 
Jónás szólt, és megtért ap-
raja és nagyja. 

 

11. Ma hetedik, régen el-
ső, vásárt rejt nevében, 
pedig a feltámadott Úr la-
kik ünnepében. 

 

12. Nemes, mégse kényes 
úr, sok fér egy erszénybe. 
Holdnak ilyen fénye hull, 
arany a testvére. 

 
 

A megfejtés: A BIBLIA  Y  Y  
                                                 1.    2.  3.  4.     5.  6.  7.  8.  9. 10.   11. 12 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Figyelem! Ez a rejtvény nemcsak Kati néni csoportjának szól. Akik a Palacsintázóba járnak, azoknak sem „ciki”, 
ha megfejtik! 
Mostani rejtvényetekben a Bibliáról nyert tudásotokról van lehetőségetek számot adni. Remélem, hogy nem lesz-
nek nehezek a kérdések. Kutakodjatok az otthoni könyvtárban, vagy az interneten, ha valamire kapásból nem tudjá-
tok a választ. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 
1. Mit jelent az a szó, hogy Biblia? .............................................................................................................. 
2. Hány könyvből áll az Ószövetség és az Újszövetség? ........................................................................... 
3. Melyik zsoltár a leghosszabb a Bibliában? …………………………………………………………………... 
4. Melyik zsoltárt szól a jó pásztorról? Írd le az első sorát! ......................................................................... 
5. Írj néhány országot és várost, amelyekkel a Bibliában találkoztál. ………………………………………... 
 .................................................................................................................................................................... 
6. Mit jelent az a szó, hogy Evangélium? …................................................................................................ 
7. Melyik tanítványát hívta el az Úr Jézus a vámszedő asztal mellől? ........................................................ 
8. Fejezd be: „Boldogok, akik sírnak, …................................................................................................... .” 
9. Írd ide azt az igehelyet, amit úgy nevezünk, hogy „az evangélium dióhéjban”: ....................................... 
10. Hány bölcs látogatta meg az újszülött Jézust? ……………………………………………………………... 
11. Melyik az első levél az Újszövetségben, amit Pál írt? ……………………………………………………... 
12. Hogy hívják azt a három testvért, akiknél Jézus gyakori vendég volt Betániában? ……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. Melyik példázat szerepel a Lukács ev. 10. részében? …………………………………………………….. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Tóth Péter (nov. 9.) 
Dr. Almási Tibor (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Vadas Márta (nov. 16.) 
Baranyai János (nov. 18.) 
Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bíz-
lak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt 25,21) 

Soha ne mondjátok, hogy nincs semmitek, hogy nem 
kaptatok semmit. Az a nagy kérdés, hogyan kereskedtek, 
hogyan használjátok azt, amitek van. Emberi szemmel a 
mennyiséget látjuk meg leginkább, az Úr a hűséget értéke-
li. 

Ne féljetek attól, ha az emberektől jön valami elma-
rasztalás, vagy lehet, hogy dicsérő szavakat kaptok, de Is-
tennek egy csendes szava belül, a szívetekben mindennél 
többet ér. Amire indít az Úr, engedelmeskedjetek, tegyétek 
meg. Olyan útra menjetek, ahová Ő küld. Ő megy előtte-
tek, így védettségben lehettek. Éljetek az Úr tetszésére! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők 
alkalma (Palacsin-
tázó), 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 

Minden hónap 2. vasárnapján, a 
délelőtti istentisztelet után Közös-
ségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény 
és lelkes testvéri beszélgetések. 

Minden hónap 3. vasárnapján dél-
után, a Kamaraerdei Idősek Ottho-
nában tartjuk istentiszteletünket. 

Programajánló 
Tv-műsor: 

M1: november 9. vasárnap, 
10,30 óra: Baptista Magazinműsor 
– ism.: M2 13,20 óra 
PAX TV: november 24. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: november 21. 
péntek, 13 óra: Az Úr közel! 
 

Ifjúsági istentiszteletek: 
Nap utcai imaház, keddenként 18 
órakor. 

Baptista Központi Énekkar: 
november 15. 18 óra: Bárdos em-
lékhangverseny a régi Zeneakadé-
mián 

 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek 
őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsé-
tek őt, és féljétek őt Izrael minden 
magzata. Mert nem veti meg és nem 
útálja meg a szegény nyomorúságát; 
és nem rejti el az ő orcáját előle, és 
mikor kiált hozzá, meghallgatja. Fe-
lőled lesz dicséretem a nagy gyüleke-
zetben. Az én fogadásaimat megadom 
azok előtt, akik félik őt.” 
(Zsolt 22:24-26) 

ÉVFORDULÓ 
Szeretném megköszönni azoknak a 
testvéreknek a kedvességét, akik az 
elmúlt évben megtiszteltek azzal, 
hogy nem utasították vissza kérése-
met, és írásukkal gazdagították az 

immár harmadik „születésnapját” ün-
neplő gyülekezeti újságunkat. 

Mert kedves Testvérek, nélkületek 
nem megy! Még ha meg is kapnám a 
prófétálás ajándékát, helyettetek ak-
kor sem tudnám megírni azokat az 
élményeket, amiket Ti éltek át az Úr-
ral, és leírásuk-megvallásuk építi a 
gyülekezetet. 

Tehát köszönöm, és kívánom, 
hogy Isten áldjon meg Titeket, hogy 
továbbra is gyümölcsöző életet éljetek 
Benne! 

Külön köszönöm az állandó mun-
katársak munkáját: Kolozs Nagy Já-
nosnak a lektorálást, Lukács Editnek 
a születésnaposok köszöntését, 
Sztasákné Boglárkának a grafikákat, 
Zsigovicsné Évának a lelkesítést, a 
programajánló készítését, és 
Zsigovics Gézának a fényképezés 
szolgálatát. 

Ezzel az igével kívánom, hogy kö-
zös munkánk mind a gyülekezet 
előtt, mind Isten előtt is kedves le-
gyen. 
„… az igazsághoz ragaszkodva nö-
vekedjünk fel szeretetben mindenes-
től őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az 
egész test pedig az ő hatására egy-
beilleszkedve és összefogva, a kü-
lönféle kapcsolatok segítségével, és 
minden egyes rész saját adottsá-
gának megfelelően működve gon-
doskodik önmaga növekedéséről, 
hogy épüljön szeretetben. 
(Ef 4: 15,16) 

Ádány Judit 

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

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


