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„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, 
kezének munkájáról beszél a menny. 
Nappal a nappalnak adja át e szót, 
éjjel az éjjelnek adja tudtul. 
Nincs szó és nincs beszéd, 
hangjuk sem hallatszik, 
mégis eljut hangjuk az egész földre, 
szavuk a világ végéig. 
Sátrat készített a napnak, 
amely mint vőlegény jön ki szobájából, 
örül, mint egy hős, hogy futhat pályá-
ján. 
Elindul az ég egyik szélétől, 
átível a másik széléig, 
nincs rejtve melege elől semmi.” 

(Zsolt 19:2-7) 
 

Megszabadultunk? 
 

Állítólag van egy dán vicc, amely így szól: „Nem tudod, mikor volt a tavalyi nyár? – Úgy emlékszem, 
hogy egy csütörtöki napra esett!” – A vicc már régen túlhaladott. Hovatovább nem tudjuk, hogy mikor 
havazik Szicíliában, mikor tör ki kánikula a Lappföldön, tájfun pusztíthat Kamcsatkában, vagy éppen jég 
veri el a dél-francia szőlőskerteket. Időjárásunk már egyáltalán nincs tekintettel a naptárunkra. 
 
Gyerekkoromban az Alföldön csontfagyasztó volt a tél, 
szeszélyes, de meleget sejtető a tavasz, nagyon forró a 
július–augusztus, és gyümölcsérlelő, de gyakran esős az 
ősz. Hol van ez már? S közben még azt is meg kellett 
tanulnunk, hogy egyik napról a másikra tizenöt-húsz 
Celsius foknyi hőmérséklet-különbség zúdulhat bármi-
kor ránk, gyötörve vérkeringésünket, lebénítva a szí-
vünket…  

Panaszkodunk: nincs ránk tekintettel az időjárás. 
Miért is lenne? Talán mi tekintettel vagyunk rá? Rob-
bantásaink, kipufogógázaink, ősi erdők barbár letarolá-
sa, vizeink elpazarlása és szennyezése, állataink kiirtása 
– mindmegannyi természetellenes tettünk, amelynek fi-
zetsége valahol mégiscsak „be kell, hogy gyűrűzzék”?! 
Most legutóbb Pekingben az olimpia idején a rendezők 
úgy próbálták csökkenteni a városra telepedő szmogot, 
hogy felváltva közlekedhettek a páros és páratlan rend-
számú személygépkocsik… 

A Biblia földjén, Palesztinában tulajdonképpen nem 
is volt négy, hanem csak két évszaka az évnek. Eredetét 
a zsidók Isten Nóéval kötött szövetségében látták. Így 
mondhatja a zsoltáros is, hogy Isten alkotott nyarat és 
telet (lásd Zsolt 74,17). Az özönvíz elvonulása után 
ígérte meg Isten, hogy „amíg csak föld lesz, nem szűnik 

meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és 
a tél, a nappal és az éjszaka” (1Móz 8,22). – Nem cso-
da hát, ha Bibliánkban szó sincs költőket inspiráló ta-
vaszról, s az annyiszor megénekelt aranyos, szőlőérlelő 
őszről. Október közepétől április közepéig tartott a fő-
leg februárban bizony igen kemény tél. Erről szól Jézus 
reményteljes szava is, hogy tanítványainak az utolsó 
idők nagy zűrzavarában se szombaton, se télidőben ne 
kelljen menekülniük (Mt 24,20). Egyrészt mert ez a ki-
adós esők és viharok időszaka, de a vetés ideje is. 

Mégis inkább a nyár előnyeiről szólnak a bibliai ira-
tok. Hiszen a nyár az aratás, a jövő évi kenyér betakarí-
tásának az ideje. Az Újtestamentum görög nyelve 
egyetlen szótőből származtatja a nyarat, az aratást (ka-
szálást) és a meleget jelentő szót, ezzel is jelezve, hogy 
szorosan együvé tartoznak. A nyár közeledtét a fügefa 
is jelzi: „…amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, 
tudjátok, hogy közel van a nyár” – mondta egyszer Jé-
zus a tanítványainak (Mt 24,32). 

A Példabeszédek könyve a nyárnak mint tanulási és 
szorgalmas gyűjtési időszaknak a gyakorlati oldalát né-
zi. „Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron 
az eledelüket.” (30,25) Ezért: „Aki nyáron gyűjt, az 
eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyellni való.” 
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(10,5) Vagyis jól teszi, aki a nyári bőség idején a tél hi-
ányaira gondolva cselekszik. S még jobban, aki nem 
csak türelemmel „várja a föld drága gyümölcsét” (Jak 
5,7), hanem meg is köszöni azt Istennek mint az ő aján-

dékát. Nehogy a próféta keserű mondatát kelljen ismé-
telnie: „Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem 
szabadultunk meg!” (Jer 8,20). 

Kolozs Nagy János 
 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN – VELÜNK TÖRTÉNT 
 

 
Az erre az évre ütemezett felújítási munkák közül a nyár folyamán az üvegfal cseréjére került sor. Hálát adva Is-
tennek elmondhatjuk, hogy rendben lezajlott ez a munkafolyamat, és ahogy képeinken és már a valóságban is lát-
szik, egy szép, ízléses, az imaház stílusához jól illeszkedő üvegfalat tudhatunk magunkénak. Köszönjük minden 
testvér áldozatos munkáját, akik bármilyen formában részt vettek ezekben a munkálatokban. 
 

Ezen a nyáron két fiatal pár menyegzőjén örülhe-
tett együtt a rokonsággal a gyülekezet testvérisége. 

Zákány Zsolt és Stef Krisztina július 12-én itt 
a Budai Gyülekezetben, Sonkoly Tamás és 
Domby Annina augusztus 9-én a Kiscelli utcai 
Metodista templomban fogadott sírig tartó hűsé-
get egymásnak. 

Mindkét pár közös életére Isten áldását kí-
vánjuk, azt a gondolatot kiemelve, amit az egyik 
menyegzőn a fogadalomtételben hangsúlyozott ki 
az igehirdető: elégedjetek meg egymással egész 
életetekre! 

 

Hárman 

 

Nem kell elhinnünk: 
tapasztaltuk: 
„nem jó az embernek egyedül!” 
Simogat minket ez a mondat, 
ha szívünk húrja hegedül, 
jó elmerülni önfeledten 
a másik szempár tükrében, 
ketten – már egyet gondolva, 
bármilyen úton, 
kéz a kézben… 

Ennél már csak 
az igazabb, 
ha hárman vagytok 
úgy, mint ketten: 
ha nemcsak 
vendégetek Jézus, 
hanem Ő minden 
mindenekben! 

Lukátsi Vilma 
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Aranymenyegző 
Augusztus 10-én vasárnap délelőtt köszöntöttük gyü-
lekezetünkben 50. házassági évfordulójuk alkalmá-
ból az Ökrös házaspárt. 

Talán mindennél többet mond erről a kedves alka-
lomról, ha idézünk néhány igeverset, amit Dr. Almási 
Tibor ügyvezető lelkipásztor olvasott fel köszöntésül 
a Bibliából: 

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyája-
tokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; 
Szüntelen emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti sze-
retetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus 
felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten 
előtt, a mi Atyánk előtt: Tudván, Istentől szeretett 
atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva; Hogy a mi 
evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, ha-
nem isteni erőkben is, Szentlélekben is, sok bizoda-
lomban is…” (1Thesz 1: 2-5) 

 
IFIOLDAL 

Már ötödször Tóalmáson 
 

Az idei nyár sem múlhatott el 
Tóalmás nélkül! Virággal és 
unokatestvérével, Rebivel ismét 
egy hétig Tóalmáson tábo-
roztunk, az Élet Szava nyári 
táborban. 

Először nem akartam menni, 
mert ifihét volt, és nem tudtam, 
hogy mire számíthatok. De Rebi 

végül meggyőzött, hogy rossz nem lehet, és nem vesz-
tek vele semmit, ha elmegyek. Igaza lett. ☺ 

Már az odaút is emelkedett hangulatban telt, sok 
viccel és nevetéssel. Megérkezés után bejelentkeztünk 
és elfoglaltuk a helyünket a szobákban. Jó volt néhány 
régi ismerőssel találkozni. Mivel a hétre angoloktatásra 
jelentkeztünk, megírtunk egy tesztet. Ezek után vacso-
ráig szabadidőnk volt, amit ki is használtunk: körbejár-
tuk a tábort, felelevenítve a régi emlékeket, és együtt 
örülve annak, hogy megint itt lehetünk. 

Végiggondolva az ott töltött hetünket, nagyon fá-
rasztó volt. Annyi program volt, hogy a nap végére már 
alig álltunk a lábunkon. Minden nap volt reggeli, ebéd, 
vacsora, reggeli és esti bibliaóra, csendesség, délelőtti 
és délutáni oktatás, délutáni és esti játékok. A héten két-
szer volt tábortűz, egyik este focimeccs, utána követke-
ző este kosárlabda-mérkőzés, végül pedig utolsó este 
baseballjáték. 

A bibliaórák témája Jósafát király élete volt. Életé-
nek tanulmányozása közben azt néztük meg, hogy mi-

lyen tanulságokat vonhatunk le az életéből a mi éle-
tünkre nézve. 

Mivel angoloktatáson vettem részt, így csak arról 
tudok beszámolni, hogy ott mi történt. Anyanyelvi taná-
raink voltak, ami azért volt izgalmas, mert csak kö-
szönni tudtak magyarul, semmi mást, így mindenféle-
képpen angolul kellett megértetni velük, amit szeret-
nénk. Az órák nagy része beszélgetéssel, egymás meg-
ismerésével telt – természetesen angol nyelven. Beval-
lom, nem igazán élveztem. 

A játékok izgalmasak és bátorságot igénylők voltak. 
Semmi baleset nem történt, hála Istennek, pedig nagy 
esély volt rá, hogy valaki például leesik a mászófalról. 
De bennem csak a sok nevetés és izgalom maradt meg 
ezekről. Az esti játékokon nem volt „világítás”, ennél-
fogva izgalmasabbak voltak, mint a délutáni játékok. 

Az étkezések is fantasztikus hangulatban teltek. 
Mindig volt valami meglepetés, ami mindenkit váratla-
nul ért. 

Visszanézve az ott eltöltött egy hétre, azt kell mon-
danom, hogy ez volt a legjobb az eddigi öt tóalmási tá-
borból. Hálás vagyok Istennek ezért a fantasztikus hé-
tért, amit ott eltölthettünk együtt, mindig Őt állítva a 
középpontba, és a sok nevetésért. Aki nem volt még, ne 
késlekedjen sokáig, jöjjön el, mert nagy lehetőséget sza-
laszthat el. 

Ádány Szilvia 
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Nagytábor – Velence 
 
Ismét voltunk országos 
baptista ifjúsági 
nagytáborban, most 
Velencén. Nagyon áldott 
hét volt, sok színes prog-
rammal tarkítva. Röviden 
így lehet összefoglalni az 
ott töltött időt. 

A tanítások érthetőek, 
világosak voltak, rávilágí-
tottak az élet számos kí-
sértésére, problémáira, és 
a megoldásukra - Istennel. Kitűnő előadók, mint például 
Durkó István, Tóth Sándor, Meláth Attila, Révész Árpád 
hirdették Isten üzenetét. A hét témája Isten ajándékai 
volt, (Isten ajándéka a tested, a lelked, szellemed, 
stb...), minden este egy. Minden nap dicsőítéssel és 
csoportbeszélgetéssel kezdődött (jó volt találkozni régi 
csoporttársakkal...), aztán jött az ebéd, és utána szabad 
program + vacsora, egészen az esti alkalomig, melynek 

keretében szintén volt 
dicsőítés és előrehívás is. 
Dicsőség az Úrnak, sokan 
előre mentek és imádkozták 
a "megtérők imáját", illetve 
kérték Istentől életük meg-
újulását. 

Biciklivel mentünk – 
vonattal jöttünk... A tábor 
alatt körbekerekeztük a Ve-
lencei-tavat. A víz nagyon 
jó volt, és jókat beszélget-

tünk a parton is napozás közben... Tőlünk Nagy Peti és 
Évi, Ákos, Jenei Peti, Dani, Béci és jómagam vettünk 
részt ezen a nagytáboron. (kb. 500-an voltunk összesen) 

Jövőre regionális kis-nagytábor lesz (valószínűleg 
kettő egyszerre az országban), nagyon reméljük, hogy 
többen el tudunk menni a mi gyülekezetünkből is! 

Gulyás Zsombor 
 

 

Istenhez egyre közelebb 
 

Ez volt a fő témája az 
idei balatonszemesi 
ifitábornak, és azt 
hiszem, mindannyian, 
akik együtt töltöttük 
ezt a hetet, közelebb 
kerültünk Istenhez. 

Minden nap reggeli 
után egy hosszabb áhí-
tattal kezdtünk, majd 

ebéd, és aztán a szokásos balatoni fürdőzés. A délután 
általában ezzel el is telt. A vacsora után egy rövidebb, 
buzdító áhítatot tartottunk. 

Bűnbánat, imádság, dicsőítés, vezetés, tettek. Ezek a 
témák voltak napirenden keddtől szombatig. Isten min-
den nap ott volt közöttünk, ahogy azt megígérte, közös-

séget vállalva velünk. Belőle sosem elég, így volt, hogy 
egy-egy áhítat után együtt énekeltünk még sokáig gitár-
ral és dobbal.  

Természetesen nem maradhatott el az angyalkázás 
sem, minden nap más embernek kedveskedhettünk, 
ajándékoztunk. 

Vasárnap a balatonszemesi baptista imaházba láto-
gattunk, és részt vettünk a délelőtti alkalmon. Csodás 
megkoronázása volt ez a hétnek, mindenki igazi Isten-
élménnyel mehetett haza hétfőn. 

Köszönet illeti a hét szervezőit: Jenei Pétert és Gu-
lyás Zsombort; valamint Nagyné Zsuzsa nénit, fáradsá-
gos munkájukért! 

Bodó Dániel 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Ebben az évben nemcsak 80. életévét töltötte be Vétek Ferencné, Erzsi néni, hanem fájdalmas gyászban is része 
volt. Mégis Isten kegyelméből nem az elégedetlenség, hanem a hála sugárzik szavaiból. Erről kedves testvéreim is 
meggyőződhetnek, ha elolvassák az alábbi vallomást, amelyben eddigi életútjának sok más állomásáról is beszámol 
testvérünk. 
 

– Kérem Erzsi nénit, hogy 
beszéljen arról, mikor, hol és 
milyen családba született, kik 
voltak a szülei, testvérei, hogyan és 
hol teltek gyermekévei? 

1928. május 25-én születtem 
Pesterzsébeten, szüleim hatodik 
gyermekeként. Édesanyám anyai 
ágon kiskőrösi, apai ágon 
Soltvadkerti származású. Nyolc 
éves korában meghalt az 

édesanyja. A négy árva testvért külön-külön helyezték el 
rokonoknál, így ritkán találkoztak. Édesanyám a nagynén-
jéhez került, de már 9 éves korában odaadták dolgozni; li-
bát őrizni, kisgyerekre vigyázni. Később Kecskemétre ke-
rült, majd azzal a családdal együtt, ahol dolgozott, Pestre 
költöztek. Nagyon idegen volt itt minden számára. Egy 
nagynénjét látogatta időnként, aki Pesten lakott, de közöl-
ték vele, hogy ne menjen oda, mert nagyon elegáns társa-
ság szokott náluk összejönni, és szégyellik, hogy ő háztar-
tásban dolgozik. Ettől édesanyám mélységesen el volt ke-
seredve. 

A házukban lakott egy hívő testvérnő, a Nap utcai gyü-
lekezetből, Tari néni. (Az idősebbek közül többeknek is-
merős lehet a neve, az ő fia volt Tari Nándor, aki a bör-
tönben tért meg, erről egy könyv is megjelent.) Ő hívta el 
édesanyámat a Nap utcai gyülekezetbe, ahol nagy szeretet-
tel vették körül, minden problémájában segítségére voltak. 
Azt mondta édesanyám: „Ez a szeretet hiányzott az én lel-
kemnek, ez az én otthonom, ők az én testvéreim.” Hama-
rosan elfogadta a bibliai keresztséget, megtért, 
bemerítkezett. Dohányos Jánosné (aki szintén ismerős le-
het, mert a férje baptista költő volt) felkarolta édesanyá-
mat, mint leányát, mert nekik nem volt gyermekük. 

Édesapám szintén árva gyermek volt, 7 éves korától. 
Egy nagybátyja nevelte, és kitanulta a kovácsmesterséget. 
Fejér megyében nem tudott elhelyezkedni, ezért feljött 
Pestre albérletbe, 16 évesen. Fizetésnapokon munkatársai-
val együtt a közeli vendéglő látogatója lett, de ott is akadt 
egy áldott lélek, aki bizonyságot tett neki a Megváltóról, 
és elhívta a Váci úti gyülekezetbe, ahol megtért, 
bemerítkezett, és vasárnap iskolai tanító lett. Meg is nő-
sült, született egy kislánya, Martin Jolán, akit sokan is-
mernek innen Budáról. Sajnos első felesége hirtelen meg-
halt. A gyászidő leteltével vette feleségül édesanyámat, és 
születtünk mi, öten testvérek. 

Mivel édesapám Csepelen tudott elhelyezkedni, így az 
akkori Pesterzsébeti gyülekezethez tartoztak. Amikor 
megtudták a testvérek, hogy mind a ketten árvák, megren-
dezték nekik a menyegzőjüket. A kisteremben volt a sze-
retetvendégség. Még hivatalos meghívót is nyomtattak, 
amiből egy példány még a birtokomban van. 

Nagy szegénység volt akkoriban, valósággal éheztünk, 
amikor édesapám munka nélkül volt. A testvérek ezt ész-
revették, és segítettek átvészelni ezt a nehéz időszakot, pe-
dig a kis gyülekezetben akkor mindenki szegény volt. En-
nek ellenére később szüleimnek sikerült egy kis ház építé-
sébe belefogni. Amikor a ház fele készen volt, az építő-
anyag ott állt az udvaron, édesapám 3 hét betegség után 
örökre itt hagyott bennünket. 

Én 3 éves voltam, a többiek 6, 13, 15, 16 és 17 évesek. 
Ebben a nehéz helyzetben is nem a rokonoktól, hanem a 
gyülekezettől kaptunk segítséget. Egyik testvérnő 10 évi 
használatra odaadott egy telket a számunkra. Egy másik, 
akinek meghalt a lánya, sokszor elvitt magához engem, 
több napra is. Egy másik testvértől, aki szabó volt, a gye-
rekei kinőtt ruháit kaptuk meg. 

1944. április 3-án bombatalálat érte a házunkat, így 
lemenekültünk Kiskőrösre. Ott is a testvérek segítettek raj-
tunk, Barkóczi Pál lelkipásztorral az élen. 1945-ben újra 
kezdtük az életünket. 

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

12 éves voltam, amikor Bretz Emil testvért választot-
ták meg Erzsébeten lelkipásztornak. Felesége egy angol 
misszionáriusnő volt: Cobb Maude. Mi ott nőttünk fel a 
gyülekezetben, és boldogan jártunk a vasárnapi iskolába. 
Emlékszem nagyszerű kirándulásokra, evangélizációkra, 
szép, megható karácsonyi ünnepélyekre kis szolgálatok-
kal, no meg a várva-várt csomagosztásra. Már nagyon sze-
rettünk volna a lánykörbe járni, de a nagyok nem enged-
ték, mondván – ti még kicsik vagytok. Akkor Maude néni 
megszervezte a kislánykört, mert mi voltunk a kedvencei. 

Gyülekezetünk akkoriban nagyon ismert lett a város-
ban, mert elindult a diakonisszák szolgálata. Az erzsébeti 
kórházban csak diakonisszák dolgoztak és tanultak, két hí-
vő orvos vezetésével. Gyülekezetünkben akkor egy évben 
többször is volt bemerítés, nagy létszámmal, a gyülekezet 
épületét ezért nagyobbítani is kellett. 

Emlékszem gyerekkoromban voltak ún. kihelyezett is-
tentiszteletek. Amelyik családnak családi háza volt, ott tar-
tottuk a vasárnap délutáni alkalmakat. Meghívták a szom-
szédokat, rokonokat, ismerősöket is a tiszteletre. Az ének-
kar hangja messzire elhallatszott, összegyűlt a környék 
gyermekserege és sok felnőtt is. Másnap a környék erről 
beszélt, és jó alkalom volt a bizonyságtételre. 

Arra is emlékszem, (ez ma már nem gyakorlat) hogy a 
halottak napján az énekkar végigjárta a temetőt, és minden 
elhunyt testvér sírjánál elénekeltek egy-egy éneket. Ez is 
alkalom volt a bizonyságtételre. 

– Hogyan történt megtérése, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásához? Hol és ki által történt a be-
merítése? 
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12 éves koromban Kispesten, a vasárnapi iskolásoknak 
volt egy gyermekevangélizáció, amit dr. Udvarnoki Béla 
testvér tartott. Igehirdetésében elmondta, hogy már nem a 
szüleink felelősek a lelkünkért, hanem mi magunk, mert 
ismerjük a Bibliát, és azt, hogy aki nem tér meg, az elkár-
hozik. Mondta, hogy nem elég örvendezni, szép énekek-
ben gyönyörködni, és a barátainkkal találkozni. A lel-
künknek kell biztonságban lennie a megtérés által. Ezen az 
alkalmon felhívás történt, hogy akit megérintett az Ige, az 
menjen ki, hogy imádkozzanak érte. Nagyon sokan előre 
mentek, én is, mert megérintett az Ige. Nem sokkal ké-
sőbb, 1942 őszén kértem a felvételemet a gyülekezetbe, 
felvettek és bemerítkeztem. Bretz Emil lelkipásztor merí-
tett be, és ezt az igeverset mondta nekem: „Menjetek el: 
Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” 
(Luk 10,3) 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódott be Erzsi néni, mi-
után a gyülekezet tagja lett? 

Az énekkar tagja voltam hosszú ideig. Nem volt jó 
hangom, de az énekeket nagyon szerettem. A gyülekezet 
ifjúsága akkor négy részre volt osztva, minden csapat vál-
lalt egy vasárnapot. Lámpalázam ellenére sok szép verset 
elmondhattam. 

Egy vak néni lakott a közelünkben, akit beosztás sze-
rint kísértünk az istentiszteletre. Emlékszem még nagy ki-
rándulásokra a Normafához, a Dömsödön és Tahiban ren-
dezett nyári konferenciákra, a felejthetetlen előadásokra. 

– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát ta-
nult? Hol dolgozott világi munkahelyein? 

10 éves koromban a 4 elemi után nagyon szerettem 
volna polgáriba menni, mert az összes barátnőm oda ment. 
Még egy családi áhítat alkalmával imádkoztam is érte. 
Nagy csalódás volt, amikor jött a szeptember, és nem me-
hettem. A tandíjat és az egyenruhát semmiképpen sem 
tudtuk volna fizetni, így elvégeztem a 8 általánost. Utána 
el kellett mennem dolgozni, mert az egyik bátyám tanult, a 
nagyobbak meg már házasságot kötöttek. Édesanyámat és 
magamat el kellett tartani. 

Nem oda mentem dolgozni, ahova szerettem volna, ha-
nem ahova felvettek. Két évet a Standard Gyárban dolgoz-
tam, már szerettem volna előbb eljönni, de nem engedtek 
el, mert közbejött a háború, és a katonai parancsnokság 
nem engedett. Két év múlva kezdtem a tanulást újra, a Ré-
vai Nyomdában, mint nyomdász tanuló. Azt se szerettem, 
irtóztam a gépektől, de itt volt ismeretség, ide vettek fel. 
Amikor a szakmát kitanultam, azonnal elmentem a Révai 
Kiadó egyik osztályára dolgozni. Elkezdtem az esti gim-
náziumot, amit félbe hagytam, mert bizonyos kötöttségek-
hez társították a továbbtanulás lehetőségét. Később, ami a 
szakmához szükséges volt – bibliográfiai tanfolyam, 
könyvelés, bérszámolás – azt elvégeztem. 

1956-ban nem tudtunk bejárni Pestre, ezért mindenki a 
lakásához legközelebb eső könyvesboltba ment dolgozni. 
Ott, az erzsébeti könyvesboltban nagyon megszerettem, és 
ott dolgoztam 28 évig. 

– Mikor és hogyan találtak egymásra férjével? Hogyan 
élték meg Isten vezetését a párválasztásban? 

Férjemmel gyerekkorunk óta ismertük egymást, mert 
hatháznyi távolságra laktunk egymástól. Az ő családi hát-

tere a nehézségekkel együtt hasonló volt, mint az enyém, 
kivéve, hogy neki sikerült munka melletti tanulás egészen 
a felsőfokig. Amikor szóba került a házasság, mondtam, 
hogy én ragaszkodom az Úrhoz és a gyülekezethez, csak 
így megyek férjhez. 1958-ban házasodtunk össze az erzsé-
beti gyülekezetben, Kalkó József testvér kért ránk áldást. 
Férjem többször eljött a gyülekezetbe, de úgy kívánta 
megélni a hívő életét, ahogy ő tanulta, főleg a gyakorlati 
dolgokra helyezve a hangsúlyt. 

– Tudjuk, hogy Isten gyermekkel áldotta meg életüket. 
Hogyan alakult az ő élete mostanáig? 

Egy gyermekünk született, Gábor, akire az erzsébeti 
gyülekezetben Lackovszki János testvér kért áldást. Gábor 
az erzsébeti és a budai gyülekezetben is járt vasárnapi is-
kolába. A katonaság után sajnos elmaradt a gyülekezetből. 
8 évig dolgozott és tanult Amerikában, ahol házasságot 
kötött, de 3 év múlva elvált a feleségétől. Jelenleg velem 
lakik. Amíg élek, az ő megtérése az én imádságom tárgya. 
Hiszem, hogy Isten meghallgatja imáimat. 

– Hogyan kerültek ide, a budai gyülekezetbe, milyen 
volt akkor a gyülekezet élete, milyen emlékei vannak az itt 
eltöltött időből, milyen szolgálatokat vállalt? 

A gyülekezetbe úgy kerültünk, hogy a férjem nővére 
meghalt, anyósom, aki akkor már beteg volt, egyedül ma-
radt, így ide költöztünk, Budára. 

A gyülekezetben könnyű volt megszokni, mert eleven 
gyülekezeti élet folyt, sok fiatallal, sok vasárnapi iskolás-
sal, és Szakács testvér mélyen szántó igehirdetéseivel. 

Szolgálatot csak nyugdíjas koromban és anyósom halá-
la után tudtam vállalni, a beteglátogatás szolgálatát. Mivel 
nagycsalád voltunk, 16 éven keresztül mindig volt beteg a 
családban, és szép lassan – ahogy az Úr jónak látta – 
mindnyájan elmentek. Nagy hála van a szívemben az Úr 
iránt, mert ha nem is zökkenők nélkül, de mindenki meg-
térve, átadott élettel ment át az örökkévalóságba, így meg-
hallgatást nyert édesanyám imádsága, hogy mind ott le-
gyünk, együtt legyünk a Mennyben. 

A betegségek, a halálesetek, a temetéseken elhangzott 
igék, énekek mind figyelmeztetés volt számomra, hogy én 
is készüljek Uram elé. Még egy bátyám él a feleségével 
együtt, aki 91. évét éli kegyelemből. 

– Van-e kedves igéje, éneke, és miért az? 
Sok csodálatos igét hallottam, de most visszatérek a 

bemerítési igémhez: „… elküldelek titeket, mint bárányo-
kat…”. Ez nagyon nehéz feladat, és a természetemmel 
nem egyező. Sokszor kellett harcolni, hogy bárány tudjak 
maradni. Nemcsak egyszer kellett megtérni, hanem újabb 
és újabb megtérésekre volt szükség az én életemben is. 
Utólag mindig beláttam, hogy jó volt az Ige tanítása, ér-
demes volt rá hallgatnom. 

Sok kedves énekem van, amik szinte felsorolhatatla-
nok. Sok egy-egy imádság, énekben elmondva. 
Nem láthat bár a földi szem, Jézus tiéd vagyok… 
Megváltva, megváltva, a Bárány szent vére árán… 
Elnémul egyszer énekem… 

– Mostanában hogyan telnek a hétköznapok, milyen el-
foglaltsága van, hogy érzi magát? 
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Mivel ez év februárjában férjem meghalt, csendben, 
egyedül, azaz a fiammal élem mindennapjaimat. Minden 
nap megköszönöm az Úrnak, hogy nem vagyok tehetetlen, 
másokra szoruló beteg. Kérem az Úrtól, hogy amit meg-
enged az életemben, azt türelemmel tudjam elviselni, mint 
az Ő tisztító eszközét. 

Férjem halála után a gyász napjait az Úr úgy igyekezett 
enyhíteni, hogy mindjárt szolgálatot adott. Egy rokonunk 
teljesen egyedül van, és két hónapig fekvő beteg volt. 
Hozzá jártam a nehéz szakaszban, most már ritkábban. Ő 
hívő evangélikus, és sok jó könyvet és kazettát tudtam 
vinni neki, amit ő továbbadott másoknak. 

A másik szolgálati lehetőség az Ortopéd Klinikán adó-
dott. Egy vidéki testvérnő feküdt ott, akit megoperáltak. 
Hozzám olyan közel van a Klinika, hogy örömmel be tud-

tam menni hozzá látogatni. Többször is voltam, a betegtár-
sak is barátságosak voltak, a hit dolgaiban olyan érdeklő-
dők és elfogadók. Több könyvet, Vetés és aratás c. újsá-
got, traktátusokat tudtam adni minden betegnek és nővér-
nek. Az egyik beteg mondta, hogy már hallott a Baptista 
Szeretetszolgálatról. Rákospalotán lakik, kérdezte, hogy 
hol van ott baptista templom, mert szeretne elmenni. Örül-
tem ennek a szolgálati lehetőségnek. 

– Köszönöm a válaszokat, és ezzel az igével kívánok 
Erzsi néninek sok erőt a további évek megéléséhez, az 
imák meghallgatásához: „… mert az Úr előtt nincs aka-
dály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást.” 
(1Sám 14,6/b) 

Ádány Judit 

 

Élet és halál 
Uram, ma lettem 80 éves, 
Túl gyorsan múltak az évek. 
Még oly sokat szeretnék tenni, 
Úgy szeretnék 81 lenni. 
 
A pár kis tervem, mi még lenne, 
Ha tán több időt igényelne, 
s ez év nem lenne elegendő, 
Add, hogy hadd legyek 82. 
 
Jó lenne még sokat utazni, 
Újabb helyeket látogatni. 
Halálom perce tán még várhat, 
Megérhetném a 83-at? 
 
Uram, Te látod a világot, 
Gyorsan jönnek a változások. 
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, 
Esetleg lehetnék 84. 
 
És hogy a technika halad, 
Sok újat lát, ki élve marad. 
Még oly sok minden ide köthet, 
Úgy örülnék a 85-nek! 
 
Az emberiség sokat tehet, 
A világ oly csodás hely lehet. 
Jó annak, aki itt maradhat, 
Nem olyan sok az a 86. 
 
Tudom, Uram, sokat kértem, 
És oly szép lehet fenn az égben. 
És én mégis arról tervezgetek, 
Hogy érjem meg a 87-et. 
 

Elfáradok a hosszú úton, 
El is kések majd sokszor – tudom. 
Tudasd velem, ha meggondoltad 
Betöltöm-é a 88-at. 
 
Addigra már oly sokat láttam, 
Emlékeimet regisztráltam. 
Mily nagy kár lenne, ha elmennék 
Mielőtt 89 lennék. 
 
Már igazán csak egyet kérek, 
Uram, ne vedd szemtelenségnek, 
Éveim száma kerek lehet, 
Ha meglátom a 90-et. 
 
És hogyha már ezt megengedted, 
És ezt a lépést értem megtetted, 
Neked már úgyis mindegy, nem egy, 
Könnyen lehetnék 91. 
 
Minden szemérmet félreteszek, 
Hogyha még egyet kérdezhetek. 
Tudom, ez a kor hajmeresztő, 
De hadd legyek 92. 
 
Úgy megszoktam az életemet 
És hátha lesz, még ki megszeret. 
Vagy pótolná elveszett párom, 
Ha lehetnék 93! 
 
Addigra már reszket a kezem. 
De, amíg helyén lesz az eszem, 
Magas kortól én nem félek, 
Megadod a 94-et? 
 

A korra nincs szabadalom, 
Számításom megtalálhatom. 
Ha őrködsz egészségem fölött, 
Akkor lehetnék 95. 
 
Manapság már hallani olyat, 
Emberekről készül másolat, 
Ezt talán én is megvárhatom. 
Segíts át a 96-on! 
 
Ha még hirtelen meg nem halok, 
Kis vagyonkámmal rendben vagyok. 
Elég lesz még talán egy évig, 
Kihúzhatnám 97-ig? 
 
Hála néked, nagy a családunk, 
Még egy pár dédunokát is várunk. 
Láthatnám őket? – Ugye azt mondtad 
Megadod a 98-at? 
 
Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, 
Megköszönöm a sok esztendőt. 
És még kérem, – tán el sem hiszed, 
A 99-ediket. 
 
Még egy év, és akkor valóban 
A népek azt mondhatják rólam: 
„ez aztán igen, szép kort ért meg, 
hisz’ tegnap volt 100 éves!” 
 
Uram, az életet Te adod, 
Úgy veszed el, amint akarod. 
Nem is zavarlak többet Téged, 
Ne vedd komolyan, amit kérek, 
Csak beszélgetni vágytam Véled. 

Szakály Éva 
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TALLÓZÓ 

A tíz nagy szabadság 
 
Egy kisfiútól megkérdezték egyszer: Mi a keresztyén 
vallás? Erre ő így válaszolt: A keresztyén vallás az, 
amikor azt mondják, hogy nem szabad. 

Sokan vannak akik így gondolkodnak. És ha meg-
kérdezzük, miért viselkednek ilyen különös módon, ak-
kor a Tízparancsolatra hivatkoznak: Abban mindegyre 
azt mondják, ne tedd ezt, vagy ne tedd azt! Óriási téve-
dés! Isten nem kényúr, hanem szabadító. Ő megszaba-
dította Izraelt, az Ő népét az egyiptomi rabságból, majd 
elvezette őket a Sínai hegyhez. S a Sínai hegyen világo-
san elmagyarázta nekik, milyen nagy szabadságban él-
hetünk Istennel. Tíz mondatban közölte ezt velük. A 
tízből nyolc tagadó mondat, kettő pedig állítás. De a 
tízből egy sem tiltó mondat! 

Hanem ehelyett mindegyik így kezdődik: Én, az Is-
ten, és te, az ember, mostantól kezdve egymáshoz tarto-
zunk. És ha együtt maradunk, akkor így fog kinézni az 
életed: 

Nem lesznek idegen isteneid. 
Tisztelni fogod az én nevemet. 
Nem fogod magad halálra hajszolni. 
Családod körében emberséges életet fogsz élni. És 

így tovább. A Tízparancsolat az Istentől megnyert nagy 
szabadság tíz mondata. 
Első parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más iste-
neid! 

Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj! 
Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az 
emberek hatalmától; nem kell féltened sem pénzedet, 
sem szórakozásaid örömét. Ha félve csüggesz ezeken, 
rabszolgájuk leszel. 

Én, a mindenható Isten, a te segítőtársad akarok len-
ni. Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel. 
Második parancsolat 
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne alkoss magadnak ké-
pet énrólam! 

Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemesélje-
nek – sem szektaprédikátorok, sem a világnézetek apos-
tolai, sem a mindenkori világmegváltók, sem a gátlásta-
lan egoisták. Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak 
maguknak Istenről, a világról és önmagukról. 

Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok 
lenni. Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém 
igazság. 
Harmadik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne élj vissza az én ne-
vemmel! 

Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikénysze-
rítsd – sem kegyes teljesítményeiddel, sem ostoba fog-
lalkozásokkal, sem álszent fecsegéssel, sem önző célja-

idnak keresztyén köntösbe bújtatásával. Mert mindez 
azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet. 

Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod. 
Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiá-
ba. 
Negyedik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: a nyugalomnapot 
szenteld meg! 

Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad – 
sem a megállás nélküli munkával, sem az élvezetek 
szüntelen hajszolásával, sem aggodalmaskodással, sem 
azzal az örökös félelemmel, hogy „jaj le ne késsek va-
lamiről!” Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz és 
megfoszt az élet minden örömétől. 

Én, a mindenható Isten, a te mestered vagyok. Iga-
zodj énhozzám, és életed teljességre jut. 
Ötödik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: tiszteld atyádat és 
anyádat. 

Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és 
lázongj – sem szüleid ellen, sem tanítóid ellen, sem a 
fennálló erkölcsök ellen. Az élet jó rendjei elleni láza-
dás éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak en-
gedelmesség. 

Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok. 
Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe 
illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat. 
Hatodik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne ölj! 
Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konku-

renciának tekintsd, akit minden áron meg kell előznöd, 
akit szakmailag, politikailag vagy személy szerint ki 
kell „nyírnod”. Az ilyen magatartás nem arról fog ta-
núskodni, hogy erős és belevaló vagy, hanem arról, 
hogy gyenge vagy és gyáva. 

Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok. 
Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni se-
gítsd. 
Hetedik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne paráználkodj! 
Nincs szükséged arra, hogy „kitombold magad”. 

Sem ocsmány beszéddel, sem fülledt, nappali álmodo-
zással, sem önkielégítéssel, sem úgy, hogy másokat sa-
ját ösztöneid kielégítésére kihasználsz. Ne foszd meg 
magad a szerelem karikatúrái által – a szerelem tiszta 
örömétől! 

Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője 
vagyok. Megengedheted magadnak, hogy várj arra a 
társra, akit én rendelek neked. 
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Nyolcadik parancsolat 
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne lopj! 
Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazda-

godj meg – sem lopás által, sem üzleti csalás által, sem 
azzal, hogy akár felebarátodat, akár az államot „átej-
ted”. Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit veszí-
tesz is önbecsülésedből és békességedből. 

Én, a mindenható Isten, gondoskodom rólad. Meg-
engedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy. 
Kilencedik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne hazudj! 
Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj – 

sem azért, hogy embertársadat befeketítsd, sem azért, 
hogy kudarcodat leplezd, sem önnön kényelmed érde-
kében, sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják. A ha-

zugság az emberi együttélést hosszú távon pokollá te-
szi. 

Én, a mindenható Isten, bízom benned. Megenged-
heted magadnak, hogy te is bízz másokban, és bizalmat 
ébressz bennük. 
Tizedik parancsolat 

Én az Úr vagyok, a te Istened: ne irigykedj! 
Nincs szükséged arra, hogy irigykedj – sem a mások 

vagyonára, sem a mások tudására, sem a mások jóságá-
ra, sem a mások sikereire. Ha a másét irigyeled, meg-
fosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak. 

Én, a mindenható Isten, minden jónak adományozó-
ja vagyok. Megengedheted magadnak, hogy örülj an-
nak, ami a másé. 

Ernst Lange – Forrás: Internet 
 
 

BÚCSÚZUNK 
 

 
özv. Klenovics Istvánné 

1928 – 2008 
 
Ilonka néni 1928. június 24-én született a Somogy me-
gyei Szegerdő nevű községben, katolikus család gyer-
mekeként. 

1947 májusában kötött házasságot Klenovics István-
nal, két fiuk, és egy lányuk született. 1982-ben vesztette 
el férjét, majd később Marcaliba költözött, ahol a szom-
széd néni bizonyságot tett neki, és elhívta a helyi Őske-
resztény gyülekezetbe. Itt fogadta a szívébe az Úr Jé-
zust. 

Időnként feljött a lányához Budapestre. Egy alka-
lommal, amikor a lányánál volt, megbeszélte, hogy 
meddig fog maradni, de az egyik nap erős késztetést ér-

zett magában arra, hogy hazamenjen. Délután, amikor a 
lánya hazaért a munkából, közölte vele, hogy ő most 
azonnal hazaindul, mert nagyon erős késztetése van er-
re. A lánya marasztalni akarta, de hajthatatlan maradt. 
Amikor hazaért, a lelki testvérei, barátai közölték vele, 
hogy épp most lesz bemerítés, így ő azon a bemerítésen 
pecsételte meg a hitét. (Az ifjúságból néhányan kétszer 
is meglátogattuk, akkor mondta el ezt nekünk.) 

1993-ban Budapestre költözött a lányához, és a Nap-
hegy téri Őskeresztyén Gyülekezethez csatlakozott. 
1998-ban lányával Budaörsre költöztek, majd kapcso-
latba került Gubán György testvér feleségével (ő abban 
az időben tagja volt a gyülekezetünknek), aki elhívta a 
gyülekezetünkbe. 

Ilonka néni itt jól érezte magát, és mivel nehézkes 
volt neki följárni a Naphegy téri gyülekezetbe, ide épült 
be. Amíg tudta hűségesen látogatta mind a gyülekezeti 
alkalmakat, mind pedig a Kamaraerdei Idősek Otthoná-
ban tartott istentiszteleteket. 

Csendes hívő élete példa előttünk. Urunk 2008. au-
gusztus 21-én szólította magához. Temetése augusztus 
26-án volt Marcaliban, katolikus szertartás szerint. Te-
metésén néhányan képviselték a gyülekezetet, közülük 
Tapasztó Istvánné testvérnő a család kérésére egy verset 
mondott el, amit Ilonka néni unokája írt. 

ifj. Ádány Béla 

 

FELHÍVÁS! 
A könyvterjesztés szolgálatát végző testvéreink, Ökrös Sándor és Margó szeretnék átadni ezt a feladatot 
egy vállalkozó kedvű testvérnek a gyülekezetből. 

Ha valaki úgy érzi, hogy Isten tudná őt ebben a szolgálatban használni, alkalmasnak érzi rá magát, és 
jókedvvel, szívesen végezné, azt kérjük, hogy jelentkezzen Ökrös testvéréknél. 
Ők szívesen adnak felvilágosítást, hogy milyen feladatokkal jár ez a fajta szolgálat. 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az iskolai tanév mellett újra elkezdődik a bibliakör 
is. Remélem, nem bánjátok, hogyha nemcsak a világi 
ismeretekben kell sok mindent elsajátítanotok, hanem a 
Bibliáról is tanulhattok. Ehhez próbálnak hozzájárulni 
egy csekély résszel a rejtvények is, amelyekben a leg-
fontosabb dolgokra próbáljuk felhívni a figyelmeteket. 
Istenről, az Úr Jézusról, a hitről ilyen formában is meg-
tudhattok néhány dolgot, és ezek talán segítenek elmé-
lyíteni a vasárnap délelőtt hallottakat is. 

Ebben a reményben ajánlom figyelmetekbe a most 
következő új feladatokat, amelyeket a szokásos módon, 
Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, 
akkor egy kis szülői segédlettel oldjatok meg. 

Megfejtéseiteket szeptember 28-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, 
jutalmat kap.  

Á.J. 

 

Szeretettel köszöntjük a 
szeptemberi születésna-

posokat! 

Boldog  
születésnapot! 

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

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Ezen a képen egy 
jól ismert jelene-
tet láthattok. 

Két kisgyer-
mek játszik egy 
tóparton a szün-
időben. 

Remélem, 
hogy ti is jól kipi-
hentétek magato-
kat a nyáron, és 
most örömmel ve-
szitek elő a színes 
ceruzáitokat, hogy 
kiszínezzétek ezt 
a vidám rajzot. 

Ha van kedve-
tek, akkor rajzol-
hattok még mást 
is a partra, vagy a 
vízbe. 

Ha elkészülte-
tek, anyuékkal 
írassátok rá a ne-
veteket a rajzra, 
majd vágjátok ki, 
és dobjátok be a 
szokásos doboz-
ba. 
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év felett) 
Remélem, hogy a Jánoshalmán hallott Júda királyairól szóló tanításokat nem felejtettétek el, és nem lesz nehéz ki-
tölteni az alábbi sorokat. A megfejtés a héten tanult aranymondások közül az egyiknek a részlete. Ha sikerült eddig 
eljutnotok, akkor írjátok le az egész aranymondást a rejtvény alatti kipontozott vonalra. Miután elkészültetek, vág-
játok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

14.

15.
 

Az egész aranymondás: ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Ő vezette be a legnagyobb változásokat Júdában 
2. Ennyi évig uralkodott Jóás 
3. Így hívták azt a látnokot, aki megdorgálta Jósafátot 
4. Ezt királyt vitték el bilincsbe verve Babilóniába 
5. Az Úr háza, aminek kijavításába kezdett Jóás 
6. Ennek a királynak küldött levelet Szanhérib 
7. Jóás fia 
8. Édesapja Ászá volt 

9. Ezt újította meg az Úrral a nép jelenlétében Jósiás 
10. Júda fővárosa 
11. A kettészakadt ország egyik fele 
12. Ezt vitték Jósiás elé, és utána megszaggatta ruháit, 
majd bűnbánatot tartott 
13. Ezt imádják a pogányok Isten helyett 
14. Ez is elhangzott a héten: az Úr a legjobb …… 
15. Ilyen szívre van szükségünk, hogy megálljunk Isten 
előtt 

 

Figyelem! 
Biztos sok szép élményben volt részetek ezen a nyáron is. Szeretném, hogyha ezekből leírnátok azokat, ame-

lyek számotokra a legfontosabbak voltak. Lehet ez egy megtapasztalás, hogy Isten megőrzött valamitől, vagy va-
lamilyen formában üzenetet kaptatok Tőle, vagy egyszerűen csak éreztétek az Ő jelenlétét. 

Leírhatjátok papírra is, de elküldhetitek az adanyjudit@freemail.hu címre is. 
Azok a gyerekek is beszámolhatnak ilyesfajta élményeikről, akik még nem tudnak írni, de elmondják a szülők-

nek, ők pedig leírják. A legkisebbek rajzolhatnak, és a művek kikerülnek az újság táblájára. 
Mindenkinek jó munkát! 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 

szeptemberben 
született 

testvéreinket! 

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

„Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvé-
nyeid vannak szívében.” (Zsolt 84,6) 

Gondolom, hogyha visszatekintetek életetek ko-
rábbi szakaszaira, be kell látnotok, hogy nem a ti erős-
ségetek, okosságotok, talpraesettségetek, rátermettsé-
getek tartott meg eddig, hanem Istenetek, Uratok, aki-
től kaptátok az életet. 

Nem is valami kitaposott úton, kerékvágáson kell 
haladnotok, ahol még gondolkodnotok sem kell, ha-
nem az Atya által tervezett úton kell mennetek, amit 
beleír a szívetekbe, és ez Isten szíve szerinti út lesz. 

Adjon nektek az Úr értelmes, engedelmes szívet, 
hogy teljesüljön az Ő akarata, terve! 

Lukács Edit 

 
Gyülekezeti alkalmak 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, törekvők al-

kalma, 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 

 
Programajánló 

Árvaházi találkozó 
Szeptember 27-én délelőtt 9,30 
órára, egy közös beszélgetésre 
hívtuk meg a volt Baptista Ár-
vaház még élő növendékeit, és a 
környéken lakott kortársaikat. 

Az őszi gyermekklub tervezett idő-
pontja: október 5. vasárnap du.  
A részletes program 2-3 hét múlva a 
faliújságon lesz olvasható. 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
szeptember 26. péntek, 13,30 
óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 
M1: szeptember 14. vasárnap, 
9,55 óra: Örömhír 
PAX TV: szeptember 29. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Ifjúsági istentiszteletek: 
Nap utcai imaház, keddenként 18 
órakor. 
(Igehirdetés – dicsőítés –  
bizonyságtételek – kávéház) 

Baptista Központi Énekkar: 
Szeptember 14-én 17 óra, Ócsai 
Református Műemléktemplom 

 
Betegeink 

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

„Hát elfeledkezhetik-e az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörüljön 
méhe fián? És ha elfeledkeznének is 
ezek: én te rólad el nem feledkezem. 
Íme, az én markaimba metszettelek 
fel téged, kőfalaid előttem vannak 
szüntelen.” (Ézs 49:15,16) 
 

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
Gál Dezső testvér augusztus 30-án, 
87 éves korában a mennyei hazába 
költözött. 

Temetése 2008. szeptember 18-
án lesz a Kelenföldi Szent Gellért 
templom urnatemetőjében (XI. 
Bartók Béla út 149.) du. 4 órakor. 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Új gyülekezeti alkalom 
indul! 

 

Mindig is a szívemen volt a tiné-
dzser korosztály sorsa, akiknek na-
gyon szeretem az őszinteségét, a 
szókimondását és igazságkeresését. 
Ők azok, akik, úgy érzik, hogy a 
vasárnapi iskolás korból már kinőt-
tek, de az ifiben sem mindig tud-
nak kibontakozni a náluk kétszer 
annyi idősek között. 

Ádány Misivel beszélgetünk, 
levelezünk már néhány hete arról, 
hogy milyen is lenne egy olyan új 
csoport, ahol igazán jól érzik ma-
gukat ezen korosztály tagjai, mi-
közben megismerik Isten szerete-
tét, terveit. Hamarosan ez meg is 
valósul: vasárnap délelőttönként, 
negyed 10 és 10 óra között lesz ez 
az új alkalom. Szeretném igazán 
ügyesen, Isten akaratának megfele-
lően vezetni ezt a közösséget, előre 
is köszönök minden imatámogatást 
ez ügyben! 

Sonkoly Tamás 
 
 
 
 
 

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

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


