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Hálát adok 
Hálát adok azokért 
A titkon mondott imádságokért, 
Amiket az Ige diadaláért küldtek… 
Hálát adok azokért, 
Amik a viharok fergetegében le nem dűltek. 
Hálát adok azokért, 
Akik megtartották a hitet. 
A népért, 
Amely éretted küzdelemre ment, 
A békéért, 
Amiben könnyű lett a kereszt. 
A háláért, 
Aminek hangja, szava nincs! 
Az igáért, 
Amelyik könnyű és jó bilincs. 
Hálát adok, 
Mert szépség van a szavak mögött, 
Mert szép a lélek, 
Amikor megnyugszik két kezed között, 
Hálát adok, 
Bár erre nem vagyok érdemes. 
Hálát adok, 
Mert megszentelted szövetségedet. 
– Uram! Ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava, 
Mert benne cseng a hála diadala, 
Mert benne cseng az örök felmagasztalás, 
Dicsőség Istennek és hálaadás! 

Kárász Izabella   

 

„Hálaadással lépem át az Úr kapuját” 
„Menjetek be kapuin hálaadással” (Zsolt, 100,4) 

 
Nem tudom, hitelődeink milyen mintára kezdték el 
megünnepelni a hálaadónapot. De az a mód, ahogy szo-
kássá vált, nagyon kifejező: az oltárra kerülnek a hívek 
által hozott ajándékok. Tarka-barka összképet eredmé-
nyez ez, hiszen mindenki mást, de legalábbis másfélét 
hoz zöldségekből, gyümölcsből és mindabból, amit szí-
ve diktál, hogy annak az Úr oltárán a helye. Visszakö-
szön mindebben az ószövetségi áldozat formája és tar-
talma egyaránt. 

Mára már vidéken is sok helyen, de a városi gyüle-
kezetekben szinte mindenhol, mindez jelképessé vált. 
Amik az oltárra kerülnek, szimbólummá változtak, azok 
többségét nem a hálaadónapra jövő testvérek hozzák, 

hanem valaki beszerzi és már díszes oltár várja az Úr 
házába érkezőket. Mindezzel a praktikussággal azonban 
elvész valami a hálaadónap gazdag mondanivalójából. 
Egyedül az anyagi áldozat lehetősége marad mindazok 
számára, akik ünnepelnek. 

Az élet hozta így – mondhatjuk –; változik a világ 
körülöttünk, benne mi magunk is, gyülekezeti életünk, 
meg szokásaink úgyszintén. Nem szükségszerű azon-
ban, hogy az ünnep lényegét is elveszítsük, még ha egy-
egy jelkép kevésbé segít nekünk annak megélésében, 
mint régen. A lényeg pedig a hála-adás. Hálát adni 
azonban lehet annak tárgyi megtestesülése nélkül is. Sőt 
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mit is ér a fizikailag látható adomány, ha ehhez nem 
társul a szív szándéka? 

A címben idézett énekverset fiataljainkkal együtt 
sokszor elénekeltük már. Állítson meg bennünket hála-
adónapra készülve ez a jól ismert éneksor! Akik a jövő 
vasárnapon hálaadónapot ünnepelni jövünk majd a gyü-
lekezetbe, – a pénzbeli áldozaton kívül – semmilyen fi-
zikailag megfogható ajándékot nem hozunk magunkkal. 
Nincs is rá szükség, hiszen mások gondoskodnak arról, 
hogy az oltár fel legyen díszítve. De vajon milyen szív-
béli állapotban érkezünk majd? Tele panasszal, keserű-
séggel – vagy pedig hálával? Közömbösen – vagy pedig 
azzal a szándékkal, hogy hálát adunk az Úrnak? 

Az előbbi kérdés azonban nemcsak hálaadónapon 
vár választ, hanem minden alkalommal. Természetes-
nek tűnik, hogy aki hétről-hétre eljön az imaházba, el-
sősorban kapni szeretne: üzenetet az igéből, jó testvéri 

szót másoktól. De mindenkinek kötelessége, hogy hoz-
zon is magával valamit. Ez a valami pedig a hála. 
Hála-adás szándékával átlépni az Úr kapuját, nemcsak 
a hálaadónapra megfelelő felkészülés, hanem minden 
alkalommal kötelesség. Így válhat áldássá valakinek a 
jelenléte mások számára is. 

Ezért az asztalra tett hálaadónapi jelképeken kívül 
állítsunk be egy szemeteskosarat is imaházunk bejárati 
ajtóihoz! A szépen megterített hálaadónapi oltár egy hét 
múlva már a múlté lesz, de ez a kosár hadd maradjon az 
ott egész évben! Amikor megérkezünk az imaházba, 
emlékeztessen bennünket a helyes lelkületre! Dobjunk 
bele minden panaszt, elvárást, sértődöttséget, keserűsé-
get, megbántottságot – és ezek helyett a szívben hálával 
lépjünk be az ajtón! Így egész évben, minden alkalom 
hálaadónap lesz gyülekezetünkben! 

Ádány Mihály 

 
BÚCSÚZUNK 

 

 

Gál Dezső 
1920 – 2008 

2008. szeptember 18-án búcsúztunk Gál Dezső testvé-
rünktől, a Szent Gellért templom urnatemetőjében. 

Dezső testvér 1920. október 24-én született Erdély-
ben, a Torda melletti Bágyon, hívő szülők gyermeke-
ként. Édesapja, Gál István az Unitárius Egyház, édes-
anyja pedig a Baptista Egyház tagja volt. Hárman vol-
tak testvérek. 1940-ben, 20 évesen települt át Magyar-
országra. A II. világháborúban behívták katonának, 
majd a hadifogság több éven át tartó sanyarú időszaka 
következett. Itt tapasztalta meg Isten gondviselő ke-
gyelmét, és erősödött meg hitében, hogy az Úr Jézus ál-
dozata az ő életére is érvényes. Hálás szívvel jöhetett 
haza, és kezdhetett új életet. 

Miután befejezte tanulmányait az Építőipari Főisko-
lán, nevelőtanárként dolgozott nyugdíjas koráig. Öku-

menikus szellemű testvér volt, még a Református Teo-
lógiát is elvégezte. Több gyülekezetben is megfordult, 
így a Wesselényi utcai gyülekezetben is, ahol megis-
merte és feleségül vette dr. Katona Ida testvérnőt. Há-
zasságukból egy gyermekük született: Tünde. 

Később felesége áthozta tagságát a budai gyüleke-
zetbe. Dezső testvér hitének megvallására és 
bemerítkezésére 1981. december 13-án került sor, ame-
lyet Dobner Béla lelkipásztor testvér végzett. Mint 
lelkimunkás is szívesen tevékenykedett. A gyülekezet-
ben imaórát vezetett, szolgált Solymáron, és alkalman-
ként más vidéki gyülekezetekben is. 

1996-ban az Úrhoz költözött kedves felesége, Ida. 
Később nála is jelentkeztek az időskor betegségei. Moz-
gáskorlátozottsága miatt egyre ritkábban, majd egyálta-
lán nem tudta látogatni az alkalmakat. dr. Szakács Imre 
ny. lelkipásztor tartotta vele a testvéri kapcsolatot. Ké-
sőbb átvettem tőle ezt a szolgálatot. Fiataljaink is meg-
látogatták, aminek nagyon örült. Testvérünk mindig 
nagy szeretettel érdeklődött a gyülekezet felől, örömmel 
olvasta a gyülekezeti újságot. Imádságban hordozott 
mindannyiunkat. 

Köszönet illeti lányát, Tündét, aki odaadással és sze-
retettel biztosította sok éven át édesapja ápolását. 

Dezső testvérünket ez év augusztus 31-én, 88 éves 
korában érte az Úr hazahívó szava. 

A temetési gyászistentiszteletet Lukács Tamás 
szigetszentmiklósi lelkipásztor testvér végezte, a Jel 
20,6 alapján: „Boldog és szent, akinek része van az első 
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halál-
nak.” 

Kőszegi József 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Amikor a gyülekezet tagjait sorba veszi az ember, előbb-utóbb a rokonok is sorra kerülnek. Így van ez most, amikor Misi 
édesanyjának (inkább így írom, mert a magyar szóhasználatban az „anyós” szó, hát finoman szólva sem jó csengésű) 
eddigi élete tárul az olvasók elé. Az utókor kedvéért: özv. Ádány Mihályné, aki Kopányi Annaként látta meg a napvilá-
got, méghozzá kereken 70 esztendeje. Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt az interjút is. 
 

– Kérlek, beszélj arról, hogy 
milyen családba születtél, kik 
voltak a szüleid, testvéreid, 
hogyan és hol teltek gyermek-
éveid? 

Nagyszüleim, szüleim és én is 
Köröstarcsán születtem. Apai 
nagyapámat még fényképről sem 
ismertem, anyai nagyapámat csak 
fényképről. Édesanyám két éves 
volt, amikor a frontról halálhíre 

érkezett. Nagyanyám akkor várta az 5. gyermekét, 27 éves 
volt. Apósáéknál laktak, és amikor megkapták a szomorú 
hírt, az apósa azt mondta a feleségének: „Adjuk át az első 
szobát Zsuzsának (így hívták a nagyanyámat), mi meghú-
zódunk a kis szobában.”. Nagyanyámat meg így bíztatta: 
„Isten segítségével felneveljük a gyerekeket.” És felnevel-
ték. Nálam van nagyanyám régi énekeskönyve, és abban 
található egy papírszeletre felírva ez az ige: „Mindnyája-
tokat kérlek, ti járókelők: tekintsétek meg és lássátok meg, 
ha van-é oly bánat, mint az én bánatom, amely engem ért, 
amellyel engem sújtott az Úr az ő búsult haragjának nap-
ján!” (Jer Sir 1,12) 

Édesapám 12. gyermek volt. Édesanyját 24 évesen ve-
szítette el. Édesanyámmal 1937. december 6-án kötöttek 
házasságot. Nagyon szegények voltak. A menyegző más-
napján édesanyám fél kiló zsírt tudott venni, hogy valami 
szerény ebédet főzhessen. Édesapám kubikus volt, nya-
ranként aratáson, cséplőgépnél dolgozott. Téli időben kör-
útra indult néhány „zenész” testvérével. Öten vagyunk 
testvérek, de a többiek sajnos nem járnak imaházba. Fiata-
labbik húgom már férjes asszonyként bemerítkezett Sze-
geden, de aztán elmaradt a gyülekezetből. Állandó imaté-
máim ők, hogy az Úr nyissa meg szívüket, mint Lídiáét. 
Nemrég Lovas testvér prédikációja nagyon szíven ütött, 
amikor Pálról azt mondta, hogy bátran kérdezett az efézusi 
hívőktől. Nekünk is bátran kell kérdezni rokonainktól, 
szomszédainktól, stb. 

1942 tavaszán költöztünk Kétegyházára, egy hívő test-
vér házába, ahol az első szoba (sarki) volt az imaház. A 
következő helyiség egy kis bolt volt, ezt vette át édes-
apám. A következő szobában laktunk mi, az utána követ-
kezőben az idős nagymama. Kora gyermekségemben meg-
tanultam a kétkezi munkát. Még nem töltöttem be a 14. 
életévemet, amikor aratást vállalt édesapám, és én voltam 
a marokszedő. Az aratás végeztével a cséplőgéphez sze-
gődtünk, én pelyvahordó lány voltam. Erre azért volt 
szükség, mert a boltunkat 1952 tavaszán be kellett zárni, 
mert megvonták a működési engedélyt. 

Még egy nehéz időszakról röviden. Édesapámat 1949 
tavaszán elvitték, s mint fogoly a szegedi Csillag börtönbe 
került. Édesanyám ekkor várta a negyedik gyermekét, aki 

szeptember 12-én született meg. Én 11 éves voltam akkor. 
Két hétig nem mentem iskolába, a kis boltban kellett 
helytállnom. Az volt édesapám bűne, hogy valamelyik 
szomszédban hallgatta a Szabad Európa Rádiót, egy kis 
cédulára feljegyzett valamit, amit elszórt, kiesett a zsebé-
ből. 1950. április 4-én amnesztiával szabadult. 

– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

A kis gyülekezet Kétegyházán szeretettel fogadott 
bennünket. Édesapám harmóniumozott, énekkart, penge-
tős zenekart szervezett. 7-8 évesen én is pengettem, ké-
sőbb hegedültem. Nagy esemény volt, amikor a gyulai 
testvérek jöttek szolgálni. Ilyenkor nyáron az udvarra ki-
hordták a padokat, és ott volt az istentisztelet. Szólt a fú-
vós zene, zengett az ének. Máskor meg mi mentünk a kör-
zetbe: Újkígyósra, Medgyesegyházára stb. 

14 éves voltam, amikor beköltöztünk a saját házunkba, 
ahol egy szoba úgy-ahogy lakhatóvá vált. Ez a ház a falu 
másik végén volt, így ezután a „nagy” imaházba jártunk, 
ami kb. 2 km-re volt tőlünk, a „kis” imaház úgy 4-4,5 km-
re volt. Édesapám itt is aktívan kivette a részét a zene 
szolgálatokból. Zenekart szervezett pengetősökből, hege-
dűsökből. A gyülekezetnek nem volt lelkipásztora, de 
azért folyt a gyülekezeti élet: énekkar, fúvós zenekar. (Ez 
év júniusában emlékezett meg a gyülekezet a fúvószene-
kar megalakulásának 90. évfordulójáról.) Télen néhány 
napos hitmélyítő alkalmakat tartottak. Sokszor mentünk a 
körzetbe ünnepélyekre, ifjúsági konferenciákra. A vasár-
nap délutáni és esti alkalmakon sokat szavaltunk, volt, aki 
szóló énekkel szolgált. 

– Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásodhoz? Hol és ki által történt 
a bemerítésed? 

Később Ugrai Kovács Imre lelkipásztor testvér lett a 
gyülekezet ügyintézője, aki ekkor már Gyulán szolgált. Ő 
merített be nyolcad magammal 1955 őszén. 

Nem tudok klasszikus értelemben vett megtérésről be-
számolni. Isten hívő családba helyezett, és olyan szívet 
adott, hogy mindig szívesen és örömmel mentem imaház-
ba. Nem voltam sohasem igazán kint a világban. A szere-
tet, amellyel a testvérek körülvettek megfogott: „A szere-
tet hatalmát áldom, mely Megváltómban megjelent…”. A 
testvéri szereteten keresztül a „Ma, ha az Ő szavát halljá-
tok…” ige segített a döntésre. Megszületett bennem a dön-
tés, kívántam Hozzá, az én Megváltómhoz, és az Ő nyájá-
hoz tartozni. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

Kétegyházán jártam általános iskolába, ezt követően 
pedig a gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumba. 1957-ben 
érettségiztem, majd a szegedi Pedagógiai Főiskola mate-
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matika-fizika szakos tanári szakának lettem a hallgatója. 
1960-ban szereztem általános iskolai tanári diplomát, és 
35 évig ebben a hivatásban dolgoztam. Szeghalmon 1 
évig, Érden 9 évig, és Budafokon 25 évig. Ezt a 35 évet 
úgy kell érteni, hogy minden gyermekem születése után 
csak a szülési szabadság ideje alatt voltam otthon (Misi 
születésekor 12 hét volt). 

Hálás szívvel emlékezem férjemre, aki a 24 órás szol-
gálat után, a 48 órás „szabadidejében” végezte a gyerme-
kek gondozását, amíg én az iskolában voltam. Köszönet il-
leti Bélát (férjem öccsét), aki azokon a napokon, amikor 
férjem szolgálatban volt, segített nekünk. A későbbiek fo-
lyamán is mindig kirendelt valakit a gyermekek felügyele-
tére, amikor arra volt szükség, minden 3. napon. Most, 
hogy sok kismamától, fiatal anyukától hallom, hogy mi-
lyen nehezen viselik az állandó otthonlétet, arra gondolok, 
hogy nem is volt olyan rossz, hogy nekem dolgozni kel-
lett. Eszembe jut férjemmel kapcsolatban József Attila 
Mama című versének ez a sora: „…most látom, milyen 
óriás ő…”. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel, Apu-
val (a családban nemcsak a gyerekei, hanem mi, a „járu-
lékos elemek”: menyek, vők is így szólítottuk)? Hogyan él-
tétek meg Isten vezetését a párválasztásban? 

Férjemmel Szegeden találkoztunk, amikor a végzős di-
ákok, akik Szegeden tanultak, elköszöntek a gyülekezettől. 
Őt egy falubeli barátja hívta meg, aki ugyanakkor búcsú-
zott. Én Reményik Sándor: Viszontlátásra című versét 
mondtam el, a könnyeimmel küszködve, mivel akkor már 
megtörtént a kinevezésem Szeghalomra, ahol nem volt 
gyülekezet. (Hála az Úrnak, azóta már van.) Férjemet 
meghatották búcsúszavaim, és a szívében megérzett vala-
mit irántam. Imádkozva kérte Isten vezetését. Én erről 
nem tudva, a korábbi évekhez hasonlóan kértem Istent, 
hogy rendeljen ki nekem társat, akinek segítőtársa lehetek. 
És házasság lett az eredmény. 

– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 

Férjem a tárnoki Rádióállomáson dolgozott, ahol egy 
4,5 m x 2,3 m-es legényszobában lakott, melyhez egy pici 
előszoba és egy mellékhelyiség tartozott. Itt laktunk 5 
évig, majd annak az érdi iskolának, ahol tanítottam, a kö-
zelségében kaptunk egy 2 szobás, pici előszobás, pici 
konyhás szolgálati lakást. Anikó lányunk 1 éves, Misi 4 
éves volt, amikor ide költöztünk, és ide született Sanyi fi-
unk. 1975-ben költözhettünk saját lakásunkba, Rózsa-
völgybe, ahová Timi született. Jelenleg is itt lakom, sajnos 
már két éve férjem nélkül. Gyermekeinket még férjemmel 
együtt szárnyra bocsátottuk. Lányaink férjhez mentek, fia-
ink megnősültek. 

– Milyen emlékeid vannak a budai gyülekezetben eddig 
eltöltött időről, szolgálataidról? 

Hálás vagyok az Úrnak a Budai Gyülekezetért. Amikor 
ide kerültem, azt mondta Szakács testvér – amennyi szere-
tet adok a testvéreknek, annyit fogok kapni. Én ennél a 
mértéknél sokkal többet kaptam. Köszönöm. 

Pár évig énekeltem az énekkarban, majd egy időben a 
vasárnapi iskolában is tanítottam. Sokat szavaltam, főleg 

Tamaska bácsi verseit. Amíg erőm engedi, szívesen vég-
zem a misszióadomány beszedését is. 

Hálás vagyok, hogy gyermekeim, mind a négyen csa-
ládjukkal együtt (kivéve a még kiskorúakat) az Úr gyer-
mekei. Helyesbítek: a kicsik is az Övéi, csak még nem 
döntöttek. Imádkozom értük. 

– Bár már többször írtál bizonyságtételt ide az újság-
ba, mégis kérlek, hogy beszélj életed kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által taní-
tott Isten eddigi hívő életedben? 

Próbáimon keresztül alázatra nevelt Isten, és megóvott-
megóv a túlzott magabiztosságtól. És megint csak a szere-
tet hatalmát áldom, a testvéri szeretet erősített a nehéz 
órákban, napokban, hónapokban. 

Első nagyon nehéz próba volt Sanyi fiunk balesete. 
Amikor hónapok múlva hazavihettük a kórházból és a 
doktornőnek megköszöntük a munkáját, azt mondta: „ne 
nekem köszönjék, hanem a jó Istennek”. Ma is vannak 
még csodák! 

A következő nehéz próba 7-8 hónappal később jött. 
Kötelező osztálykirándulásra vittem május végén az 5. 
osztályos tanítványaimat. Az egyik kislány elesett, megsé-
rült. Mentő, kórház, műtét. Ez szombaton történt, és a kö-
vetkező hét szerdáján meghalt. A tanévzáró ünnepélyre el-
jött az édesanyja a bizonyítványáért, és hozott nekem egy 
csokor virágot. Még most is könnyek között írom e soro-
kat. 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Nagyon szeretem az énekkari énekeket. A sok kedves 

ének közül hadd álljon itt néhány: 
„Jézus csodás kegyelme…”, „Én nem tudom, mért sze-

retett úgy minket…”, „Isten kegyében nem tudom…”. 
Szinte naponta felhangzik szívemben: „Ó, ne hagyj 

magamra Jézus…”, „Ne dicsérjem-e az Istent…”. 
Kedves igém: „Rólam is, noha én szegény és nyomo-

rult vagyok, az én Uram visel gondot.” (Zsolt 40,18) 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 

foglalkoztat? 
Gyermekeim sokszor „beugranak” hozzám, néha „uno-

kázom”, vigyázok rájuk szükség szerint. A telefon nagy 
áldása, hogy napi kapcsolatban lehetek velük, meg a gyü-
lekezet tagjaival is, különösen beteg testvéreimmel, meg 
azokkal, akik egy-egy alkalommal hiányoznak. 

A külső emberem hol itt, hol ott romlik, de szeretném, 
ha a belső napról-napra erősödne. Kérem az Urat, hogy 
vizsgáljon meg engem. Szeretnék készen lenni, amikor 
hazahív az én mennyei Atyám. 

A verseket mindig nagyon szerettem, így most is leírok 
egyet. 

Mikor a bűntől meggyötörten  
A lelkem terheket hordozott,  
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,  
Valaki értem imádkozott. 
 
Valaki értem imádkozott.  
Talán apám, anyám régen?  
Talán más is, aki szeret,  
Jó barátom vagy testvérem.  
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Én nem tudom, de áldom Istent,  
Ki nékem megváltást hozott,  
És azt, aki értem csak  
Egyszer is imádkozott. 

– Köszönöm a válaszaidat. Ezzel az igével kívánom, 
hogy további életedet is Istenünk kegyelme vegye körül: 
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 

sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk 
Jézus Krisztusban.” (Rm 8:38-39) 

Ádány Judit 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, 
minden javukra van…” (Rm 8,28) 

Ez évben is októberben kerül sor gyülekezetünkben a hálaadó nap megünneplésére. Szép hagyományt követve 
adunk így évről-évre hálát Isten gondoskodó kegyelméért. 

Ezért kértem meg néhány testvéremet, hogy a fenti igevers és egy költemény fényében gondolják át eddigi életü-
ket, a közelmúltat, esetleg a távolabbi élményeiket, és írjanak mindannyiunk számára építő emlékezést Isten javukra 
szolgáló, életüket átformáló munkájáról. Még ha különböző módon is, de szerintem sikerült ezeknek a feltételeknek 
„eleget tenniük”. Így szeretettel ajánlom az alábbi bizonyságtételeket mindenki számára. 
 
 

„Hálát adok néked, én Uram…” 
(Zsolt 57,10) 

 

Isten kedvesen veszi gyermekeinek szívből jövő 
hálaáldozatát. A Zsoltárok 50,23-ban azt olvassuk, 
hogy „aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az 
útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek 
szabadítását”. 

A hálaadás a hívő ember lelkéből feltörő életjel 
Isten felé. Áldalak, Téged, Uram, mert Jézus Krisztus 
golgotai áldozata által kegyelemben részesítettél és 
gyermekeddé fogadtál. Megváltottál bűneimből és 

megvilágosítottad lelki szemeimet, hogy ezentúl másképpen lássam az életem-
ben végbemenő eseményeket. Szent kezedben tudjam életemet, és lássalak Té-
ged, mint szerető Édesatyámat, aki nem hagy magamra, akinek gondja van re-
ám. Lássalak Téged napfényben és borúban egyaránt. Akkor is, amikor testi-
lelki áldásaidban részesítesz, amikor csendes vizekre terelgetsz engem, és köny-
nyűnek tűnik hálát mondanom. Lássalak akkor is, amikor felhők borítják életem 
egét, és a hullámok már-már átcsapnak gyenge hithajómon. 

Fogadd szívem háláját azért is, mert megtanítottál arra, hogy azok a testi és 
lelki áldások, amelyeket korábban magaménak gondoltam, a Te ajándékaid az 
én számomra. Tőled kaptam, sáfárságra adtad, hogy bölcsen éljek vele, és az 
ajándékok mögött mindig ott lássalak téged, mint ajándékozó Atyámat. Hálát 
adok ezekért az ajándékokért! 

Köszönöm igédet, amely szeretettel tanácsol: „Mindenben hálát adjatok, 
mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.” Mindenben. Jó sors-
ban is és szenvedésben is. A Te akaratod ez Uram, és az is, hogy mielőtt a pró-
bák, szenvedések idején a kétségbeesés „miértje” elhagyná ajkamat – csende-
sedjek el, nézzek Terád, és engedjem, hogy a Te fényed világítsa be életemet. 
Elmaradjanak a miértek, és teremje szívem a hálaadás gyümölcsét. 

Áldalak, mert életemben oly sokszor megtapasztaltam, hogy „Akik Istent 
szeretik, azoknak minden a javukra van.” (Rm 8,28), már itt e földi életben is, és 
egykor a Te dicső országodban is. 

„Hálát adok érte, én Uram.” 
Bartha Gáborné, Klári 

Azt, ami fájt… 
 
Azt, ami „plusz” volt az életemben, 
ma azt szeretném megköszönni! 
– Amikor vidáman harsonáztam, 
nemigen tudtam Eléd jönni, 
elégedett, boldog napjaimban 
olyan könnyen elbíztam magam; 
ha valami eredményt elértem, 
szinte dicsért az agyam… 
– Nem. Ma azt szeretném 
megköszönni, 
ami fájt nekem: nyersen, nagyon, 
amikor azt kezdtem énekelni, 
hogy „Uram, irgalmad szomjazom!” 
 
Énekeltem… hang és dallam nélkül, 
és Rád kapcsolódott a tekintetem, 
mert azt csak a könnyeken át láttam, 
Mindenség Ura: Atyám vagy nekem! 
A szenvedésben néven szólítottál, 
a szenvedésben ott voltál velem! 
Hogy oltókésed elevenbe vágott, 
az volt számomra a kegyelem! 
 
Ez a „plusz” az ember életében: 
a megtisztító, áldott fájdalom, 
akkor is, ha minden fény kialszik, 
más szavunk nincs, 
már csak az hallatszik, 
hogy „Uram, irgalmad szomjazom!” 

Lukátsi Vilma
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Hálaadónapi gondolatok 
 

Itt az ősz, és a hálaadás időszaka. 
Gyermekkoromban gyakran a 
törökszentmiklósi testvérekkel 
ünnepeltem családunkkal ezt a jeles 
eseményt.  Ma is magam előtt látom 
azt a hatalmas asztalt, melyen az 
érkező testvérek a biblia és kenyér 
mellé elhelyezték a saját 
adományaikat. Volt ott mindenféle 
gyümölcs, méz, zöldségfélék, dió, 

mogyoró, és még sok minden más, kinek mi adatott abban 
az esztendőben. Akkor nekem ez a gazdagon terített asztal, 
a jólét és bőség szimbólumaként hatott, később jöttem rá, 
hogy itt valami másról van szó. 

Tiszavárkonyon, ahol felnőttem, a kertünk a folyóig 
ért. A nagyobbik része az ártérbe esett. Ez volt a nagy-
apám mintakertészete, volt benne kukoricás, konyhakert, 
és szilvafák. Jó esetben el is látta családunk szükségleteit. 
Egyre gyakoribbak lettek azonban az árvizek, és azt hi-
szem, nem kell ecsetelnem, hogy a gátak átszakadása mi-
vel járt, hisz ezt Petőfi tollából ismerjük. A lényeg az, 
hogy tíz percünk sem volt, hogy futva, nyalábolva ment-
sünk még valamit az éretlen termésből, majd hamarosan 
kifáradt nyulakat, őzeket magával sodorva, mindent bebo-
rított az ár. Nagyszüleim ekkor a rohanástól fáradtan, már 
tehetetlenül megálltak. Ekkor hallottam először nagyma-
mámtól azt az igét, hogy „Az Úr adta, az Úr vette el. Ál-
dott legyen az Úrnak neve!” (Azért én még később, úszva 
törtem a kukoricából, főzni jó volt vizesen is.) 

Vannak bizony évek, amikor többe kerül a permetszer, 
mint a termésünk hozama. Láttam már nagynénémet 
(Egyed nénit) is azért imádkozni, hogy legalább néhány ép 
szőlőfürtöt találjon a kertjében, ami méltó arra, hogy az Úr 
asztalára kerüljön. 

Az eddig leírtakat pedig végképp tetézheti, hogy mi-
közben minket, hívőket gyakran annyi balszerencse és si-
kertelenség ér, szemünk előtt vannak hitetlen, istentelen 
honfitársaink, akik semmit sem éreznek abból, hogy ha-
zánk évezredes mélyponton van, sőt ennek haszonélvezői 
és látszólag sikert sikerre halmoznak. Mai szóhasználattal 
azt mondhatnánk, „élnek, mint hal a vízben”! 

Akkor miért is vagyok hívő és egyáltalán szükséges-e a 
hálaadás? 

Gondolom, nem vagyok egyedül, aki feltette már ezt a 
kérdést, sőt bíztatok mindenkit, hogy igenis tegye fel és 
fogalmazza meg magának a személyre szóló választ is. Az 
én esetem a következő: Hívő családban születtem, így Is-
ten kivételezettjeként, gyermekként megismerhettem Őt. 
Kaptam szülőket, nagyszülőket, rokonokat, akik példák 
lehettek előttem életükkel, tetteikkel. A helyi református 
gyülekezetben, valamint a baptista közösségünkben is, 
szintén követendő életű testvéreket ismerhettem meg. Jó 
volt, de nem felhőtlen a hívő élet. Pont ezért lett családunk 
„rendszeridegennek” bélyegezve, ami rendszerváltozás ide 
vagy oda, ott a falunkban a mai napig tart. Szüleimnek sok 

akadállyal kellett megbirkóznia, de az én iskolai előreme-
netelem sem volt zökkenőmentes. 

Ifjú koromban azt gondoltam, hogy biztosan meg fo-
gok gazdagodni, hiszen természetes dolog, hogy Isten az 
övéit megáldja. Nem néztem körül az akkori hívők köré-
ben, pedig a legtöbbje akkor is kegyelemből élt. És láss 
csodát! Mégiscsak gazdag lettem! Na de nem úgy, ahogy 
akkoriban gondoltam, ma már sok mindent másként látok. 
Kaptam Istentől szerető feleséget, egészséges gyermeke-
ket, olyan rokoni és gyülekezeti hátteret, akikre bizton 
számíthatok. Megvan a hajlékunk, öltözetünk, élelmünk. 
Van munkahelyem és a kis fizetésemen is áldás, hogy csa-
ládom számára elegendő legyen. Mondhatom, nem szen-
vedünk hiányt semmiben. Ma már nem látom olyan tragi-
kusnak, ha valami nem épp úgy sikerül, ahogy terveztem. 
Isten talán valami mást, jobbat akar. Ha a peronoszpóra 
elvitte a szőlőt, nem baj, majd lesz jövőre. De ha csak egy 
fürt is van, kerüljön az Úr asztalára, és ha egy sincs, te-
gyük oda azt, amit helyette kaptunk Istentől! Mára megér-
tettem azt az imát is, hogy a „túl nagy gazdagságtól és túl 
nagy szegénységtől őrizz meg, Istenem!” Igen. A tartós 
nagy szegénység lelket őrlő fárasztó próba. Egy idő után 
megfáradva azt érezhetnénk, a Teremtőnk is elhagyott. De 
mi van a gazdagsággal? Azt gondolom, ez még veszélye-
sebb dolog. Biztos mindannyian ismertek olyanokat, akik 
látványosan, rövid idő alatt hihetetlen gazdagságra tettek 
szert. Itt már gyakran a tisztesség és becsület is megkérdő-
jelezhető. Egy országban minél gazdagabbak vannak, an-
nál több nagyon szegény ember is él. A hatalmas vagyo-
nok többnyire a szegény emberek verejtékének eredmé-
nye. Nem kívánok marxista eszmefuttatást folytatni, távol 
álljon ez tőlem. Önmagában a gazdagságot nem látom, 
bűnnek, tisztességes úton is elérhető. Hívő ember is válhat 
gazdaggá, sőt kérheti Istentől, de tudni kell, ez nagy fele-
lősség. Ezzel is lehet élni és visszaélni! Nagy baj, ha öncé-
lú, és csak annyi a haszna, hogy már ezen a földön elve-
gyük javainkat. Nem lehet bálványunk sem, mint a bibliai 
ifjúnak Ha Jézusunk kéri, képesnek kell lennünk akár 
szétosztani is a szegények között. Lelkünk üdve múlhat 
rajta. Legyen bármilyen is anyagi helyzetünk, gyertyaként 
kell betöltenünk evilági küldetésünket, márpedig ha az ég, 
és fényt ad környezetének, akkor lassan el is fogy. Hi-
szem, hogy keresztény lelkületünk ma is azonosul, a zsol-
táríró több ezer éves bölcsességével is, miszerint: „Többet 
ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek.” 

Most tovább vizsgálódnék az áldás kérdése körül. Ha a 
tágabb környezetünket nézzük, mindjárt láthatjuk, hogy a 
világi, Isten nélkül élő emberek is kapják az áldást. 
Ugyanúgy dolgoznak, vásárolnak, vagy utaznak, sőt lehet, 
hogy jobb autóval járnak, szebb házuk van, és még az al-
mafa is szebb termést hoz a kertjében, mint a miénk. Egy-
ből láthatjuk, Isten áldása ebben a világban mindenki szá-
mára jelenvaló, elérhető. De hát miért is adunk mi hálát, 
ha ez alanyi jogon jár? A következő példával tudnám ezt 
szemléltetni. Ha morzsákat szórunk hangyáknak, ők mivel 
csak néhány cm-re látnak, nem tudhatják honnan jött az 
„égi manna”. Csak azt tudják, hogy ott van, és kezdeni 
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kell vele valamit. A legtöbb ember is így van ezzel. Az ál-
dás jön, de eszébe sem jutna, hogy valakinek mindezt meg 
kellene köszönni. Természetes neki, hogy vannak javai, és 
talán meg is dolgozott érte. Mi hívők viszont, akik ugyan 
szintén nem láthatjuk Istent, de mégis ismerjük, hisz már 
bennünk lakozik, határozottan mondhatom, hogy az intel-
ligencia magasabb fokán állunk. Ismerjük az áldás forrá-
sát, és hálát is adhatunk érte. Most köszönetet mondhatunk 
nem csak önmagunk áldásaiért, de azok helyett is, akik 
még nem tudják, hogy az ajándékot illik megköszönni. 

A krisztusi gyülekezetben hatalmas lehetőségek rejle-
nek, így a miénkben is. Nem csak azért járunk össze, hogy 
néha együtt legyünk és hogy igét halljunk. Ez fontos! De 
az is fontos, hogy egymásra minden tekintetben odafigyel-
jünk, hiszen egy nagy család vagyunk. Észre kell vennünk, 
ha egyik, vagy másik testvérünk „áldásvezetékén vízhiány 
vagy áramszünet van”. (Ilyen szokott lenni, hogy ne ve-
gyük olyan természetesnek a kapott javakat és megtanul-
juk annak hiányát érzékelni, a megpróbáltatásokat is elvi-
selni.) Ilyenkor mihamarább segítsük egymást, hogy ez ál-
tal is áldassék az Úr neve. Soha ne legyünk a másikra iri-
gyek, ha annak látható sikerei vannak, hisz lehet, hogy 
terheit, próbáit nem is ismerjük. Tudjunk együtt örülni az 
örülőkkel és együtt sírni a sírókkal. Vegyük áldásként a 
gyülekezetet és ne csak véletlennek, hogy pont ide tarto-
zunk, hanem érezzük, hogy ez a mi rendelt őrhelyünk. 
Gyakran, mikor egy-egy alkalommal a sok üres padsort lá-
tom, a Trianon utáni országunk jut eszembe. Mi is elveszí-
tettük közösségünk létszámának majd kétharmad részét. 
Úgy, ahogy országvesztésünkben magyar emberek is se-
gédkeztek, gyülekezetünkben is voltak, akik egyes testvé-
reket máshová invitáltak azzal, hogy ott működik igazán a 
Szentlélek, miközben a mi közösségünket halottnak nyil-
vánították. Nem is annyira az aggasztó, ha valaki elment 
közülünk és más közösségbe beépült. Azok sorsa szomo-
rúbb, akik tőlünk elszakadva, máshol azután nem leltek 
otthonra, így lelki hontalanná váltak, gyakran Istentől is 
elfordultak. Fontosnak látom tehát, hogy vegyük komo-
lyan lelki identitásunkat, állítsuk helyre a gyülekezeti fe-
gyelmet. Legyünk mindnyájan építők, és véletlenül sem 
szétszórók. Vizsgáljuk meg önmagunk és közösségünk 

életét és hagyjuk, hogy a Szentlélek formáljon. Váljunk ál-
tala alkalmassá az Ő általa rendelt lelkipásztor fogadására, 
akire, mint az Úr szolgájára, kettős tisztelettel tekinthe-
tünk. Ne csüggedjünk, de imádkozó szívvel vigyük az Úr 
elé naponta gyülekezetünket, hogy az áldások csatornája 
ebben az irányban is megnyílhasson! 

Végezetül még néhány gondolat. Ha a hitetlenek is ré-
szesülnek az áldásokban, akkor valójában nekünk semmi 
többletünk nincsen? A sátán ezt szeretné elhitetni velünk. 
Tekintsük hát egy kicsit vissza! Hiszem, hogy te is velem 
együtt láthatod életednek azt a részét, melyet már az Úrral 
jártál. Nincs benne kivetni való. Erre vonatkozóan nincs az 
az érzés, amire mondhatnád: „Ha még egyszer újra kezd-
hetném!” Az úgy volt jó, és a próféciákhoz hasonlóan, 
utólag válik láthatóvá Isten hibátlan gondviselő vezetése, 
oltalmazó keze. Nyitott kérdéseinkre idővel választ ka-
punk, és ha valamiben veszteség is ért, Ő sok másban kár-
pótol minket. Egyedül vétkeink súlya, ami ránk nehezed-
het, ezeket szeretnénk meg nem történtté tenni. Sajnos, azt 
ugyan nem lehet, de ott a kereszt, és mint szemetet, a Gol-
gotára letehetjük azt. Hatalmas többlet, rendkívüli lehető-
ség és kiváltság! Ne zúgolódjunk hát, mint az otthon ma-
radt fiú, aki nem ment el tékozolni és irigykedett testvéré-
re, aki bűnbánó szívvel, gonosz útjáról hazatért! Aranyos 
testvérem! Ne csüggedj hát, ha bármi terheli is szívedet! 
Lehetsz gyászban, öregkori gyengeségben, fáradtságban. 
Lehet, hogy testedet betegség gyötri és szakadoznak a szá-
lak, amelyek még kötnek e földi világhoz. Ezernyi gond és 
baj tornyosulhat a fejed fölött, de tudd, hogy Istennek te 
soha nem válsz feleslegessé. Az Úr Jézus azért halt meg 
érted is, mert szeret és fontos vagy számára. Soha meg 
nem feledkezik rólad, hiszen Ő ígérte: „ímé, én ti veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” Örvendezéssel 
és hálaadással álljunk hát most az Úr elé, és mindenkor 
lássuk mindazon áldásokat, melyekkel minket elhalmo-
zott, amelyek örökkévaló kincsek, földi mértékkel meg 
sem mérhetők. 

„Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved és várjad 
az Urat.” Ámen. 

Zákány Zoltán 
 

Hálaadásom 
 
Összefoglalni hálámat a múlt – jelen – jövő áldásaiért 
LEHETETLEN, mert egy vaskos könyvben sem férne el. 
Elgondolkodtam azon, hogy írok egy könyvet az életem 
csodáiról, melyek Istenünk iránti hálára köteleznek. Most 
úgy döntöttem, hogy a legutóbbi nagy eseményt osztom 
meg testvéreimmel. 

Tizenhat évig laktam egy 3 emeletes házban, ahol 90 
lépcsőn kellett felmenni a lakásomhoz. Ez nagyon fárasztó 
volt számomra, azonkívül a sok utazás is mindennap a 
munkahelyemre. Nem utolsó sorban pedig, a környék is 
igen veszélyessé vált. Éveken át kerestem a számomra 
megfelelő lakást, de nem találtam. Kezdtem feladni. 

Van egy hűséges imacsoportunk, és végre eszembe ju-
tott, hogy a segítségüket kérjem. Rövid idő telt el, amikor 

teljesen váratlan időben, váratlan helyről érkezett egy tele-
fonhívás, hogy a házukban eladó lett egy lakás. De sajnos 
addigra a megtakarított kis pénzemet már szétosztottam, 
belefáradva az egészbe, hogy már innen megyek a 
Mennybe. Az Úr gondolata mégsem ez volt, mert az Ő 
gondolatai és útjai – nem a mi gondolatunk. Kedves test-
véreim és rokonaim is azt mondták: gyere, nézd meg a la-
kást, azzal még nem kötelezed el magad. Elmentem, meg-
néztem, és azonnal megtetszett. Minden tekintetben olyan 
volt, amilyet én megálmodtam. A lépcső, a környék, az 
utazás, minden! Lett lakás, de nem volt pénzem. Le kellett 
foglalni, de nevetséges összeg állt a rendelkezésemre. 
Mondtam: Uram, ha ezt a lakást TE rendelted ki a szá-
momra, akkor a lehetetlen is lehetségessé válik! 
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Nem részletezem túlságosan tovább, mert nagyon 
hosszú lenne. Nagyon sok nehézségen mentem keresztül, 
néha úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. De Édesatyám 
mindig figyelemmel kísért, adott erőt, és mindenre adott 
megoldást. Végül is beköltözhettem álmaim lakásába. 

A nagy nyomorúság a javamat szolgálta. Azóta min-
dent másképp látok, sok minden megváltozott bennem. 
Nőtt a bizalmam az Úr iránt. Kimondhatatlan boldogság 
belesimulni az Ő szent akaratába. Iránta érzett hálámat 
nem tudom kifejezni, bármit is tennék, NEM ELÉG! Min-
den vágyam az, hogy minél közelebb kerüljek Hozzá, és 

minél jobban megismerjem Őt, akinél nincs lehetetlen, aki 
mindent megcselekedhet. 

A Szentírásban azt olvassuk, hogy ne menjen le a nap a 
mi haragunkon. Ugyanez legyen az elvünk a hálával ille-
tően is, ne halogassuk! Minden kedves testvéremnek kívá-
nom, hogy legyen teljessé a szívünkben a hálaadás! A Kol 
3,16 szerint ezáltal lakozhat bennünk a Krisztus beszéde 
gazdagon! (nem vendégként, hanem „lakóként”) 

Legyen imádatunk e HÁLAADÁSRA építve! 

Kálmán Imréné, Erzsi 
 

Isten gondoskodó szeretetében 
 

Megköszönve a lehetőséget, 
szeretnék néhány olyan esetet 
ismertetni, amelyek velem 
történtek, és amelyek végkime-
netele jó volt, ezáltal hitemet 
erősítették, elmélyítették. 

Az első: 1958 őszén volt a 
gyülekezetben a tagfelvételem. A 
bemerítést a következő év 
pünkösdjére terveztük a 

Wesselényi utcai gyülekezetben, mivel itt Budán akkor 
még nem volt bemerítő medence. 1958 nyarán érettségiz-
tem, és kezdő technikusként egy fővárosi csőszerelő válla-
latnál kaptam állást, mint segédmunkás. Csőszerelők mel-
lett kellett ezt a nehéz fizikai munkát végezni. 1959 febru-
árjában történt egy súlyos üzemi baleset, amelynek során 
egy tartály (kb. 1,5 tonna) felborult, és engem is maga alá 
temetett, másik két társamat pedig elsodorta. Azért marad-
tam életben, mert egy aknába beleestem, és csak a bal bo-
kám tört el, mert az kint maradt a tartály alatt. Ha nincs 
mögöttem ez az akna, akkor szétlapultam volna. Eddig a 
történet rossz oldala. A jó több részre tagolható. 

Mint frissen megtért hívő, saját bőrömön tapasztalhat-
tam meg Isten megőrző, megmentő szeretetét. Az eset 
megerősítette a hitemet, pünkösdkor bemerítkeztem. 

A gyógyulást követően a vállalaton belül segédműve-
zetővé léptettek elő, és mint termelésirányító 15 évig dol-
goztam ezen a munkahelyen. 

A későbbiek során sokkal nagyobb figyelmet szentel-
tem az embereim munkavégzésének biztonságára, hiszen 
magam is átéltem egy súlyos balesetet. 

A második: Ugyanezen a munkahelyen, akkor már 
mint végzett jogászt, művezetői vizsga letételére kötelez-
tek. Szerelésvezetőként magasabb beosztásban voltam, 
négy beosztott művezető dolgozott a kezem alatt. A vizs-
gán megbuktam, mert nem készültem fel kellő alaposság-
gal. Az igazgatóm ezt személyes sértésnek vette, és fe-
gyelmi eljárást helyezett kilátásba a bukásom miatt. Ezt 
megelőzően már kerestem a jogi végzettségemnek megfe-
lelő állást, de konkrét ajánlatom nem volt. 

Egyik reggel az igazgató behívatott, és hosszan elbe-
szélgettünk, amelynek a végén közölte, hogy jobb lenne, 

ha keresnék magamnak másik állást. Ez délben történt. A 
történetnek eddig tart a rossz oldala. 

Amikor visszamentem az irodámba, a titkárnő izgatot-
tan közölte, többször kerestek telefonon – a megadott tele-
fonszám azonban számomra ismeretlen volt. Azonnal fel-
hívtam, és kiderült, hogy egy olyan munkahelyről keres-
tek, ahová hetekkel korábban írásban jelentkeztem. Fo-
galmam sem volt a munkahely mibenlétéről, mivel egy 
néhány szavas jeligés újsághirdetésre válaszoltam, és már 
el is felejtettem az egészet. Aznap délután 3 órára kellett 
megjelennem a bemutatkozó megbeszélésre. Délután 4 
órára megvolt az új állásom, jóval kedvezőbb fizetéssel, 
sokkal jobb munkabeosztással, munkakörülményekkel. 

Azt nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen hálásak 
voltunk feleségemmel együtt ezért a csodálatos vezetésért, 
gondoskodásért. Ismét megtapasztaltuk, hogy a rossz, 
kedvezőtlen körülményeket Isten hogyan tudja a legjobbra 
változtatni – néhány óra alatt. 

A harmadik: A rendszerváltozást megelőzően az 
egyik országos csúcsszervezethez hívtak dolgozni. Az 
ajánlat rendkívül kedvező volt, magas szintű irányítási 
munkát kellett volna végezni, nagy fizetésért, sok ked-
vezményért. Amikor leültünk beszélgetni, elmondtam, 
hogy én nem vagyok párttag. Közölték, hogy ez nem prob-
léma, majd „átnevelnek”, megváltozik a hozzáállásom, és 
néhány hónap elteltével felvesznek a pártba. Ekkor alkal-
mam nyílt bizonyságtételre. Elmondtam, hogy Istenhívő 
vagyok, és ezen semmilyen körülmények között nem vál-
toztatok, az ő fogalmaik szerint még „klerikális” is, aki 
rendszeresen templomba jár, sőt még tisztséget is vállal az 
egyházában. Csodálkoztak a dolog felett, nem tudták meg-
érteni, és talán még egy kicsit sajnáltak is. Az esemény 
rossz és jó oldala is kitűnik az eddigiekből. 

A folytatásban azonban jött a rendszerváltás. Ezt a 
szervezetet az elsők között szüntették meg, ha ott dolgo-
zom, akkor az utcára kerültem volna. Isten gondoskodó 
kegyelme ismét kézzelfoghatóvá vált az életünkben. 

Mint nyugdíjasnak lehetőségem van áttekinteni az ed-
digi életutamat. Csak a legnagyobb hála és köszönet, ami 
betölti a szívemet, hiszen a megtapasztalások fellege vesz 
körül. Isten minden utamban előttem járt, óvott, vezetett, 
segített, ezért Őt illeti a hála és a dicséret! 

dr. Novák Péter 
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Lábnyomok 
 
Álmomban Mesteremmel 
tengerparton jártam, s az életem 
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: 
két pár lábnyom a parti homokon, 
ahogy Ő mindig ott járt énvelem.  
 
De ahogy az út végén visszanéztem, 
itt-amott csak egy pár láb nyoma 
látszott, éppen ahol az életem 
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.  
 
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 
„Amikor életem kezedbe tettem, 
s követődnek szegődtem Mesterem, 
azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 
minden nap ott leszel velem. 
S most visszanézve, a legnehezebb 
úton, legkínosabb napokon át 
mégsem látom szent lábad nyomát! 
Csak egy pár láb nyoma 
látszik ott az ösvényen. 
Elhagytál a legnagyobb ínségben?” 
 
Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett: 
„Gyermekem, sose hagytalak el téged! 
Azokon a nehéz napokon át 
azért látod csak egy pár láb nyomát, 
mert a legsúlyosabb próbák alatt 
téged vállamon hordoztalak!” 
 

Ismeretlen szerzőtől  
Túrmezei Erzsébet fordítása 

Isten megőrző kegyelmében 
 

Nemrég a következőket olvastam 
a napi igében: „Vannak idők, 
amikor Isten vihart küld, hogy 
megmozdítson minket. Vannak 
idők, amikor áldásokat küld, hogy 
odacsalogasson minket.” Én az 
vagyok, akit Isten áldásokkal 
„csalogatott magához”. 

A legnagyobb áldást kaptam 
Tőle, amit itt a földi világban 

kaphattam, és éppen amikor – kiüresedve a világi élettől - 
a legfáradtabb, legfásultabb voltam: az a hatalmas kegye-
lem és szeretet, ahogy megajándékozott 
engem először a férjemmel, azután nem 
sokkal később a gyermekeinkkel. Azóta 
folyamatosan érzem, érezzük gondos-
kodását életünkben. Akkor, amikor sze-
retettel és bőséggel áraszt el minket, de 
akkor is, amikor nehéz időket élünk át 
és valamilyen negatív élethelyzetben 
kínlódunk, keresve a megoldást, a mi-
értet, kutatva ebben is Isten szándékait. 
Az Úr természetesen ilyenkor is gon-
doskodik rólunk, még ha az adott hely-
zetben nem is értjük, hogyan – de meg-
erősít, önállóságra nevel, döntésekre, 
változtatásokra sarkall. Mégis, szá-
momra a legvilágosabb Isten szereteté-
nek megnyilvánulása olyankor, amikor 
valós veszélyhelyzetekben csodálatos 
módon megóv minket vagy a gyerme-
keinket. Minél súlyosabb következmé-
nye lehetett volna az adott helyzetnek, 
annál nagyobb hálát érzünk ilyenkor, 
hogy Isten megőrzött minket. 

Házasságunk hat esztendeje alatt 
számtalan kisebb-nagyobb ilyen eset 
előfordult már (persze a gyerekek szüle-
tése megsokszorozza a lehetséges ve-
szélyforrások számát...). Ilyen, amikor 
minden figyelmünk ellenére utolsó pil-
lanatban előzzük meg, hogy a pici legu-
ruljon a lépcsőn, beüsse a fejét, kiszalad-
jon az útra, és így tovább. De vannak 
egészen komoly, ijesztő helyzetek is. 
Ilyen volt Laci három évvel ezelőtti au-
tóbalesete, amikor egy traktor a 4-es főúton féktávolságon 
belül a kocsija elé kanyarodott és ő a totálkárosra törött au-
tóból néhány könnyű horzsolással szállt ki. Mindenki, aki 
látta az esetet, vagy az összetört autót, azt mondta: micsoda 
szerencséje volt! De mi tudtuk, hogy Isten őrködött akkor 
az élete felett. 

De ilyen volt az az eset is, amire biztosan sokan emlé-
keznek, hiszen az imaházban történt – amikor a kisfiúnk, 
Benedek a lépcsőház korlátjára felkapaszkodva visszazu-
hant a folyosó kövére. Akkor rettenetesen megijedtünk, 
hiszen éppen a fejét ütötte be, szinte az egész épület vissz-

hangzott tőle. Persze azonnal kórházba szállítottuk, ahol a 
röntgen megerősítette, hogy törés nincs. De mivel CT-t 
nem csinálnak automatikusan, ezért Benedeket bent tartot-
ták három napig megfigyelésen, hogy az agyrázkódáson 
kívül nem lett-e más szövődménye a balesetnek Mivel az-
nap rettenetesen bágyadt és zavart volt, és rengeteget 
hányt is, az első este képtelen voltam megnyugodni, csak 
imádkoztam Istenhez, hogy őrizze meg őt és nyugtasson 
meg engem valami módon. Aznap este a következő ige-
versnél nyílt ki a Bibliám: „A sánták meg fognak maradni, 
a gyengék erős nemzetté lesznek, és az Úr uralkodik fölöt-
tük a Sion hegyén, mostantól fogva örökké.” (Mik 4,7) 

Mintha csak így üzent volna nekem 
Isten: „Ne aggódj, nem lesz semmi 
baj, a kisfiad meg fog gyógyulni.” 
Olyan hálás voltam akkor ezekért a 
szavakért! És valóban, másnapra 
Benedek sokkal jobban lett, és né-
hány nap múlva nyoma sem volt 
rajta a balesetnek. És ebben egészen 
biztosan közrejátszott az is, hogy 
olyan sokan imádkoztak értünk a 
gyülekezetből. Ezekért az imákért is 
nagyon hálásak voltunk! 

És végül, volt olyan eset is, 
amikor Isten gondoskodása az éle-
tünk felett a legkézzelfoghatóbb 
volt: ilyen a kislányunk, Dalma szü-
letése. Már Benedek születése sem 
volt könnyű – mindenkit megviselt 
és azóta is nehezen feldolgozható 
élmény maradt, de ő legalább nem 
volt közvetlen életveszélyben. 
Dalma azonban viharos gyorsaság-
gal érkezett, ráadásul olyan hely-
zetben feküdt a méhemben, hogy 
természetes szülésről szó sem lehe-
tett. Máig a fülembe cseng a szü-
lésznő mondata, amivel a távozni 
készülő orvost visszafordította az 
ajtóból: „doktor úr, nem vizsgálja 
meg?” Csak ezen múlt, hogy szinte 
azonnal a műtőbe tudtak tolni és az 
utolsó pillanatban – az altatóorvos 
szavaival: egy életmentő műtéttel – 
ki tudták emelni a kislányunkat. Az 

Úr angyala akkor ezen a szülésznőn keresztül cselekedve 
őrizte Dalma életét. Nagyon nagy tanulság volt ez nekünk 
minden helyzetre: hiába bízunk emberekben, orvosokban, 
egyedül csak Istenbe kapaszkodhatunk, csakis az ő ke-
gyelmére, védelmére, szeretetére számíthatunk. 

„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékod-
nak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csa-
pás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak 
rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg 
ne üsd lábadat a kőben.” (Zsolt 91:9-12) 

Pethő Judit 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy voltak lelkes gyerekek közületek, akik 
a szeptemberi rejtvényt megfejtették. Mégpedig: 

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

Remélem, hogy a következő hónapokban mások is 
csatlakoznak hozzájuk. Megpróbálok mindig a bibliakö-
ri témákhoz igazodni, és így talán könnyebb lesz a rejt-
vényeket 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 október 26-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

 

Boldog  
születésnapot! 

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

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

 
Biztos nem lesz 

nehéz kitalálni, 
hogy ez a rajz ah-
hoz igazodik, amit 
mostanában tanul-
tok a bibliakörön. 

Isten a növé-
nyek és az állatok 
megalkotása után 
még egy nagyon 
fontos teremtést is 
elvégzett. Ez hi-
ányzik a képről, 
nektek kell ráraj-
zolnotok. Ha van 
hozzá kedvetek, 
akkor az elefánt 
mellé más állatok is 
odakerülhetnek, sőt 
még szép virágokat 
is rajzolhattok. 

A végén színez-
zétek ki a képet, 
majd, anyuékkal 
írassátok rá a neve-
teket a rajzra, vág-
játok ki, és dobjá-
tok be a szokásos 
dobozba. 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Úgy tudom, hogy ti is a teremtés történetével kezdtétek el ezt a bibliaköri tanévet. A mostani kis versikék is egy-egy Is-
ten által teremtett dologról szólnak. Fejtsétek meg őket, majd a megvastagított kockában lévő betűket egymás után leírva 
egy igevers részletet kaptok, ami arról szól, hogy miért kell hálát adnunk. Ha sikerült eddig eljutnotok, akkor anyuékkal 
együtt keressétek ki a Bibliából ezt az igeverset. Aki már tud írni, az le is írhatja. Miután elkészültetek, vágjátok ki a 
rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Húzom-tolom, 
mégis áll, makacs 

jószág a 

 

2. Hátán 
gyapjúirha, 

viseli a 

 

3. Szorgalmasnak mondanak, mert 
hat lábam fürge, egész nap csak fut-

szalad, ennivalót gyűjtve. 

 

4. Falni volna 
kedve, bőg a 

 barna 

 

5. Két hete nem 
eve ez a sovány 

 
 

6. Faágon kemény, to-
rokban puha. Megtörve 

finom ez a 

 

7. Sok a teher test-
vér, hordozza egy 

 

8. Teste porból, lelke leheletből, 
égi képmást kapott a mennyekből. 

 

9. Egész nap csak kárál: ha 
a csibéim elvesznek, a ház-

hoz nagy kár áll. 

 

A megfejtés: ………………………………………….. 

Az egész igevers: „Mindenkor örüljetek, …………………………………………………………………………. .” 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

A ti rejtvényetek is a hálaadó naphoz kapcsolódik. Az alábbi állításokról kell eldöntenetek, hogy igazak-e vagy hamisak. 
A választásotoknak megfelelő oszlopban kell bekarikázni a betűket, majd a végén összeolvasva egy igevers egy szavát 
kapjátok. Kis szülői segítséggel biztosan sikerül kikeresni a Bibliából, és így le tudjátok írni az egész igeverset. Ha elké-
szültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 Igaz Hamis 
1. Belsazár király írást látott a falon.       M  K 
2. Az Ótestamentum 39 könyvből áll.      I  U 
3. Isten 12 csapást mért Egyiptomra.      C  N 
4. A Példabeszédek könyve a Zsoltárok után következik.    D  R 
5. Dávid építette a Templomot.       A  E 
6. Jerikót Mózes foglalta el.        B  N 
7. Dániel sértetlen maradt az oroszlánok vermében.    É  O 
8. Matuzsálem fiatalon halt meg.       D  R 
9. Pál apostol sátorkészítő (is) volt.       T  L 

Az egész igevers (igehellyel): „ …………………………………………................, szüntelenül…………………… 
…………………………………………………………………………………………………… .” (………………) 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Ebben az évben szeptember 27-én tartottuk meg az 
immár hagyományosnak mondható Árvaházi találkozót. 
Bár a létszám az elmúlt évekhez képest kisebb volt, a ta-
lálkozó légköre talán most volt a legközvetlenebb. Jó volt 
hallgatni a bizonyságtételeket, melyek evangélizációvá is 
tették az együttlétet. 

Az alkalom keretében vettük használatba azt a 
projektort, melyhez a kerületi Önkormányzat pályázatán 
nyertünk pénzt. Az alkalmat jelenlétével megtisztelte 
Tóthné Vécsei Éva, az Önkormányzat civil és egyházügyi 
tanácsnoka, aki néhány közvetlen szóval köszöntötte is a 
résztvevőket. 

Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben vagy a ta-
lálkozó zökkenőmentes lebonyolításában részt vett!   Á.M. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 
októberben 

született 
testvéreinket! 

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

„Aki (az Úr) jóval tölti be a te ékességedet, és 
megújul a te ifjúságod, mint a sasé.”
(Zsolt 103,5) 

Az Úr többet lát bennetek, mint gondolnátok, 
és még értékesebbé akar tenni. Isten elég szépnek 
tart titeket ahhoz, hogy jóval töltsön be, az Ő 
Szentlelke által fogtok beszélni és cselekedni. 

Ez az életforma megfiatalít, nemcsak jártok, 
hanem futtok és repültök, még a falon is átugro-
tok az Úrral. Ez hit kérdése. Tudnotok kell, hogy 
a világ legnagyobb ereje Isten ereje, ez az erő 
mindent legyőz. 

Bízzatok Őbenne, és naponta megújul erőtök. 
Áldjátok az Urat! 

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, süte-
mény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 
 
Október 5-én délután 4 órakor a 
kerületi hátrányos helyzetű gyer-
meknek tartjuk meg a Gyerekklub 
alkalmát. 
 
Október 12-én tartjuk hagyomá-
nyos gyülekezeti hálaadó ünnepé-
lyünket. 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: október 27. hétfő, 19 
óra: Békesség Hírnöke 
 

Ifjúsági istentiszteletek: 
Nap utcai imaház, keddenként 
18 órakor. 

Baptista Központi Énekkar: 
Október 11-én 17 óra, Újpesti 
Imaház, hangverseny az Orszá-
gos Protestáns Napok keretében 
Október 17-én 17 óra, jótékony-
sági hangverseny a Mátyás temp-
lomban 
Október 19-én 17 óra, Gálaest az 
OPN keretében az Uránia Nem-
zeti Filmszínházban 

 
Betegeink 

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

„Az az én bajom, gondoltam, hogy 
megváltozott a Felséges jóindulata. 
Emlékezem az Úr tetteire, vissza-
gondolok hajdani csodáira. Végig-
gondolom minden tettedet, elmélke-
dem dolgaidon. Szent a te utad, Is-
tenem! Van-e oly nagy Isten, mint a 
mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki 
csodákat tettél, megismertetted erő-
det a népeddel.” (Zsolt 77:11-15) 

 

Októberi dicséret 
 
Künn a fákon fájdalmasan 
csiripelnek a búcsúzó madarak, 
Halkuló szavuk már 
az elmúlásról beszél, 
Az itt-ott még zöldellő határról 
Frissítőn simogat az októberi szél. 
 
Ősz van újra, áldásos ősz… 
 
A csodás természet alázattal hajtja 
meg fejét  alkotója előtt, 
De vajon az emberi ajk 
Tud-e imát rebegni 
és mindent megköszönni? 
 
Megköszönni az életet, 
Megköszönni a kenyeret, 
Térdre borulni 
s a teremtés Urát imádni? 
A tavaszért, a nyárért, 
Őszért és télért, 
Mindenért hálát adni, 
Istent imádni. 
 
Méltó vagy Isten a hálaadásra, 
Alkotásodért dicsőit e nép; 
Mi gyermekek és idősek, 
ifjak és vének 
e szent napon imádjuk Neved. 
 Antal Ferenc 
 

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