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Március 
 

Félénken jön, óvatosan, 
ahová lép, ott még hó van. 
Hideg napok hajnalán 
fagyos földön lába fázik, 
szitáló ködben megázik 
az aranyhajú leány. 
 

Lépte nyomán mégis – látod: 
kinyílnak a hóvirágok! 
És rügy fakad szerteszét! 
Megható, hű konoksággal 
kikönyörgött napsugárral 
hívja őt a Nyitnikék! 
 

Ott egy ösvény: jól figyeld meg! 
Arra már fut, mint a gyermek, 
te is nyomába jutsz! 
Barkát visz, nézd: egész öllel! 
Szövetségre lép a földdel... 
 
Isten hozott március! 

Lukátsi Vilma 
 

Gazdasági válság a hit tükrében 
 

Napról napra mást sem lehet hallani a médiákban, hogy 
gazdasági válság van hazánkban, amely egyre súlyosabb 
terheket ró a lakosságra. Sajnos a hír igaz, mind több jelét 
lehet tapasztalni ennek a mindennapi életben. Munkahe-
lyek szűnnek meg, növekszik a munkanélküliség, drágul 
az élelmiszer, energia, csökken a jövedelem vásárlóértéke, 
a politikusok nyilatkozatai, a tervezett megszorító intézke-
dések bizonytalanságot, egyre reménytelenebb jövőt ígér-
nek. 

A hívő embereket sem kerülik el ezek a hatások. 
Szembe kell nézni a recesszió nyomán fellépő munkanél-
küliséggel, a romló életkörülményekkel, a nyugdíj, a fize-
tés csökkenésével. A „túlélés” érdekében a hívő emberek 
is kénytelenek a megoldás eszközeit számba venni nem 
csak családi, hanem gyülekezeti szinten is. 

A „túlélés” stratégiája a következő főbb elemeket tar-
talmazza a családi és a gyülekezeti életünkben egyaránt: 
takarékosság, segítségnyújtás, hit. Ezek nem új és nem 
ismeretlen fogalmak, hiszen eddig is gyakoroltuk, csak ta-
lán más anyagi feltételek között. 

A takarékosság a gyakorlatban azt jelenti, hogy számba 
kell venni a várható jövedelmet és ennek megfelelően kell 
a kiadásokat beütemezni a jó magyar közmondás szerint: 
„Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.” Elsőbbséget a 
legszükségesebb kiadások élveznek, ezek után következ-

nek a nélkülözhető csoportba sorolt beszerzések. Emellett 
gondolni kell arra is, hogy az előre nem várható kiadások-
ra is legyen félretéve pénz. 

Fontos részét képezi a gazdálkodásnak a segítségnyúj-
tás. Ez azon az igei – egyébként őskeresztény – gyakorla-
ton alapszik, hogy akinek több van, az segít a bajba jutott, 
hiányban szenvedő testvéreken. A segítségnyújtás meg-
szervezése, a nélkülözők megismerése és a szükséges tá-
mogatás felmérése, elosztása a gyülekezet ezzel megbízott 
testvéreinek közreműködésével történik. 

Mindezek hátterében a mi Urunk ígéretébe vetett hi-
tünk áll, amit a Máté evangéliuma 6. részének 31–33. ver-
seiben így olvasunk: „Ne aggodalmaskodjatok tehát és ne 
mondjátok: Mit együnk?, vagy: Mit igyunk?, vagy: Mivel 
ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. 
Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre 
szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek or-
szágát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nék-
tek.” 

Jézus ígéretében bízva nem szabad elkeseredni a riasz-
tó hírek hatására, hiszen az Ő hatalma, amely az örök élet 
ígéretének a biztosítéka, a mindennapi megélhetési prob-
lémáink megoldásához is megadja a szükséges segítséget. 

Gulyás Jenő 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Csendesen, meghúzódva ül a bal oldali ablaksor mellett. Barátságos kézfogása mindenki szívét megmelengeti. Az árva-
házi találkozók nélkülözhetetlen segítője. Ennyi ismertetőből már bárki ráismerhet Pintér Tibor testvérünkre. Az ő életé-
be pillanthatunk be az alábbi interjún keresztül. 
 

– Tudjuk, hogy árvaházi növen-
dék voltál, ezért kérlek, beszélj 
arról, hogy mikor és milyen 
körülmények között kerültél az 
árvaházba? Hogyan teltek 
gyermekéveid? 

1939. december 22-én szü-
lettem Karcagon, édesapám ré-
széről hívő baptista családba. 
Édesapám bognár szakmát tanult, 

majd 18 éves korában önként bevonult katonának, és 
mint tiszthelyettes szolgált Budapesten. Itt ismerkedett 
meg édesanyámmal. 

Édesanyám Jászapátiból származott. Szüleit még 
gyermekkorában elveszítette. 16 éves koráig nagynénje 
nevelte, majd egy távoli rokon vette magához Budapes-
ten. Hat évnyi ismeretség után kötöttek házasságot 
édesapámmal, és úgy döntöttek, hogy Karcagra költöz-
nek. Édesapám leszerelt, és a végkielégítésből és bank-
kölcsönökből vásároltak egy házat. Hamarosan megszü-
lettünk mind a négyen gyerekek. Az Úr azonban korán 
próbára tett bennünket. 1942-ben édesapám tüdőgyulla-
dást kapott, és hirtelen meghalt. A legidősebb bátyám 7, 
én, mint legkisebb 2 éves voltam. Édesanyám bár nem 
járt imaházba, most mégis a gyülekezethez fordult. Az 
ő segítségükkel kerültünk az Árvaházba én és a fiata-
labb bátyám. Ez is nagy segítség volt, mert így két éhes 
szájjal kevesebbet kellett otthon etetni. 

A háború miatt itt sem volt könnyű az élet, de a le-
hetőségekhez képest igyekeztek minket mindennel el-
látni. Ma is hálás szívvel gondolok azokra a testvérekre, 
akik az ostrom alatt is életük kockáztatásával szállítot-
ták számunkra az élelmet. Az Úr féltő gondoskodását 
közvetlenül tapasztaltuk meg! 

Légiriadó esetén a légoltalmi pincébe vonultunk, 
ahol imádkozással és énekléssel töltöttük el az időt. 
Voltak ott világi emberek is, akiknek ez nem tetszett, és 
sértő megjegyzéseket tettek ránk, majd egy másik pin-
cébe vonultak át, amely aznap éjszaka bombatalálatot 
kapott, és 15 ember vesztette az életét ott. Minket pedig 
megőrzött az Úr csodálatos szeretete. 

A háború után, bár kisebb létszámmal, de tovább 
működött az Árvaház. Továbbra is szigorúan, de nagy 
szeretettel neveltek minket, az iskolai előmenetelünkre 
is szigorúan felügyeltek. Én a Villányi úti iskolába jár-
tam (ma gimnázium), s bár az embereket nem a diplo-
máik száma szerint minősítem, mivel jó tanuló voltam, 
ha Pesten maradok, sikeresebb pályát valósíthattam 
volna meg. 

– Mi történt veled az árvaház elhagyása után? Hogy 
alakultak ifjúkori éveid? 

1950-ben hazakerültem Karcagra, ahol a nyarakat 
valamelyik parasztgazdánál töltöttem, hogy megkeres-
sem a téli ruhára valót. Imaházba jártunk egy ideig, ké-
sőbb inkább a focipálya felé vettük az irányt. Mikor ezt 
édesanyám megtudta, úgy döntött, hogy megkeresztel-
tet katolikusnak bennünket. Ugyanis azt tartották, hogy 
aki nincs megkeresztelve, azt a temető árokba temetik. 
Hát ez azért mégsem járja! Hittanórára kellett járnunk, 
ahol már az első napon vitába keveredtünk a pappal. Mi 
az, hogy az utolsó kenet felold minden bűn alól? Sze-
rintünk ezt csak a Mindenható teheti meg. Mit keres itt 
ez a sok szobor, ami ráadásul giccses is? A plébános azt 
mondta, hogy többet ne menjünk. Mégis két hét múlva 
meg lettünk keresztelve. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

A nehéz anyagi helyzet miatt továbbtanulásról szó 
sem lehetett, még ipari tanulónak is csak nehezen tud-
tunk elhelyezkedni. A két bátyám lakatos lett, én pedig 
mivel állandóan az útleírásokat olvastam, autószerelő, 
később pedig sofőr, hogy utazni tudjak. 

Ehhez képest fodrásztanulónak vettek fel. Végül 
megszerettem ezt a szakmát is. 1956-ban kiváló tanuló-
ként szabadultam fel, és 1960-ig dolgoztam, mint fod-
rász. 

Közben mégiscsak megszereztem a hivatásos veze-
tői engedélyt, és még ebben az évben a 
Hungarocamionnál helyezkedtem el, mint segéd-
gépkocsivezető. Itt egy évet töltöttem, majd a Budapesti 
ÉPFU-hoz mentem, mint önálló sofőr. Itt megszereztem 
a különleges, majd a nehézgépkezelői jogosítványt, 
amivel autódarut is kezelhettem. 

Ekkor sikerült eladni a karcagi házunkat, és Buda-
örsre költöztünk édesanyámmal. 1962-ben bevonultam 
katonának, ahol egy parancsnoki személygépkocsival 
jártam. Így aránylag jó körülmények között telt el az a 
két év, amit ott kellett töltenem. 

– Feleségedet hol, s hogyan ismerted meg? Hogyan 
alakult életed a továbbiakban? 

Leszerelés után ismerkedtem meg a jövendőbeli fe-
leségemmel, Máriával, aki gépésztechnikusként dolgo-
zott egy fejlesztőintézetben. A szerelemből házasság 
lett 1968-ban, majd 1969-ben megszületett a fiam. 

1973-ban átléptem a 43. sz. ÁÉV toronydaru-szerelő 
üzemébe. Itt már több szabadidőm volt, mint az előző 
munkahelyemen, ezért beiratkoztam a Bánki Donát Gé-
pészeti Szakközépiskolába. Érettségi után jelentkeztem 
a technikusminősítő technológus szakra, a következő 
évben az ált. gépszerelő szakra, majd egy év múlva 
emelőgép előadói oklevelet szereztem. 
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Ekkor váratlanul meghívtak Irakba egy munkára, 
ahol végre személyesen is megismerhettem a csodálatos 
Keletet. Meglátogattam Babilont, Ninivét, Ezékiel és 
Jónás próféta sírját, valamint az ősi sumér városok: Úr, 
Kis, Mari romjait. Több mint egy évet töltöttem el Me-
zopotámia csodálatos vidékén. Hálával tartozom az Úr-
nak, mert bőségesen kárpótolt anyagilag is a sanyarú 
gyerekkoromért. A legnagyobb ajándékot azonban még 
tartogatta az Úr. 

 
Ninive főbejárata 

– Hogyan vezetett Isten vissza a budai gyülekezetbe? 
Hogyan történt megtérésed, milyen út vezetett a Meg-
váltóval való találkozásodhoz? 

1996-ban meghívót kaptam egy árvaházi találkozó-
ra. Félve jöttem el, hiszen már 50 éve nem jártam a 
gyülekezetben. Félelmemet Fábián Béla bácsi oldotta 
fel, aki az összejövetel végén csak annyit mondott: Ti-
bor, holnap is tíz órakor lesz az istentisztelet, mint 50 
évvel ezelőtt, holnap találkozunk. 

Másnap egy gombóccal a gyomromban léptem be a 
gyülekezetbe, de az a szeretet, amivel a testvérek fogad-
tak, minden feszültséget feloldott bennem. Csodálatos 
érzés volt visszatérni abba a közösségbe, ahol a gyerek-
koromat töltöttem. 

Évekig jártam a gyülekezetbe, és nem gondoltam a 
bemerítésre, mert koromnál fogva már elkésettnek tar-
tottam. Egyszer Almási testvér egyik emlékezetes ige-
magyarázatának hallgatása közben döbbentem rá, hogy 
én is „vadházasságban” élek, amiből bármikor ki lehet 
lépni. Megértettem, hogy nekem is be kell 
merítkeznem, mint Jézusnak. Ki kell állnom a gyüleke-
zet elé és kijelenteni, hogy itt vagyok, én is közétek 
akarok tartozni. 2004. május 30-án az Úrnak ajánlottam 
egész életemet. Jó érzés tudni, hogy van egy közösség, 
amelynek tagjai várnak rám, akikre bármikor számítha-
tok, akik figyelik további utamat. 

Sajnos feleségem eddig még nem követte a példá-
mat, fiamat pedig nem neveltem hívő embernek, s ezzel 
megfosztottam egy választási lehetőségtől. Minden nap 
imádkozom értük, mert tudom, hogy Istennél minden 
lehetséges. 

Fiam, aki szintén Tibor, egyébként az érettségi után 
a Szolnoki Repülő Műszaki Főiskolára járt, majd miu-

tán a légierőt leépítették, leszerelt. Most egy kereske-
delmi cég Kelet-Magyarországi képviselője. Egy szem 
unokám van, Dórika, aki 16 éves. Kisebb korában szí-
vesen járt a gyülekezetbe, mert Ádány Tímea nagy sze-
retettel foglalkozott vele. Ma már sajnos ő is elmaradt. 

– Testvéreid életében hozott-e valamilyen változást 
az, hogy visszataláltál gyerekkorod hitéhez? 

Legidősebb bátyám, István, lakatosként ment nyug-
díjba, jó anyagi körülmények között élt. Sajnos a gyü-
lekezetből elmaradt, 1999-ben távozott közülünk. 

Nővérem, Borbála, Budaörsön él, már ő is nyugdí-
jas, mint katolikus éli hívő életét. Fiatalabb bátyám, 
Zoltán, szintén jó körülmények élt, a Ganz-Mávag-tól 
ment nyugdíjba, mint osztályvezető. Ő az, aki a halálos 
ágyán tért meg. Mikor közölték vele, hogy gyógyítha-
tatlan beteg, megkeresett, hogy imádkozzak érte. Vit-
tem neki Bibliát, és vasárnaponként meglátogattam. Azt 
ígérte, hogy ha kicsit megerősödik, eljön a gyülekezet-
be, és megköszöni azt a nyolc évet, amit itt tölthetett. A 
betegség azonban hamar legyőzte. Utolsó kívánsága az 
volt, hogy baptista prédikátor temesse el. Szakács test-
vér búcsúztatta el őt 2005-ben. 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Kedves igém az Ézsaiás 53 egésze. Nincs az a drá-

maíró, aki ilyen hatásosan, ilyen röviden meg tudná fo-
galmazni egy mártír drámáját. Nem a kínhalál fáj a leg-
jobban, hanem az, hogy akikért szenved a kereszten, 
még ki is gúnyolják. Ha mégis választani kell, talán a 3. 
verset választanám: „Megvetett volt, és emberektől el-
hagyatott, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Elta-
kartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk ve-
le.” 

Kedves énekem az egyik legrégebbi ének: „Ó, mily 
hű barátunk Jézus...”. 

– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, 
mi foglalkoztat? 

Mivel az én családomból még senki sem követi az 
Urat, számomra azok a gyülekezeti fiatalok nyújtanak 
vigasztalást, akiket még gyerekként ismertem meg, s 
ma már az ő gyerekeiket látom szavalni és énekelni. Öt-
letes a Közösségi Vasárnap, de egy kicsit bátrabban kö-
zeledhetnének az idősebb testvérek felé a fiatalok. 

Mivel sok gyerekkori barátom is van itt, jól érzem 
magam a gyülekezetben. Csak azt az 50 évet sajnálom, 
amit a gyülekezeten kívül töltöttem. 

– Köszönöm a válaszaidat, és kívánom, hogy ez az 
ige jellemezze további hívő életedet is: „... mert én 
megtanultam, hogy körülményeim között elégedett le-
gyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egé-
szen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhe-
zésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-
gem. (Fil 4:11-13) 

Ádány Judit 
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MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE 
 

„Nem vagy messze az Isten országától.” 
 

Isten szava élő és ható, nem tér 
vissza üresen. Ezt tudom én is 
elmondani, hogy Lelke napjainkban 
is munkálkodik. Isten kegyelméből 
ennek én is tanúja lehetek. 

Gyülekezetben és hívő családban 
nőttem fel, de ezek mind csak 
eszközök voltak Isten kezében arra 

nézve, hogy közelebb vonjon magához. Gyermekkoromtól 
kezdve beszéltem Istennel, imádkoztam. Tudtam azt, hogy 
Isten van, mert megtapasztaltam. Kértem Őt és segített a 
nehéz helyzetekben, vigyázott rám, gondoskodott rólam. 
Azt is tudtam, hogy a bűn elválaszt Istentől, és egyedül az 
Úr Jézus Krisztus vérén át vezet az út az Atyához. 

Isten több alkalommal is megszólított, kezét nyújtotta 
felém, de hiányzott belőlem a bátorság, hogy megfogjam 
azt, és mondjam: „Jövök, Uram.” Amikor éreztem Isten 
érintését és hallottam a hívását, a világ fejedelme, a sátán 
is résen volt, és elfojtotta bennem a cselekvést. 

Mint hívő szülők gyermeke én is rendszeresen jártam 
imaházba, bibliakörre, aztán fiatalkoromban ifjúságira. 
Nagyon szerettem imaházba járni. El nem tudtam volna 
képzelni az életet gyülekezet, közösség nélkül. De rá kel-
lett jönnöm, hogy ezek a dolgok szükségesek, de nem 
elégségesek. Jézus a szívemet kéri. Neki olyan Melindára 
van szüksége, aki az Ő akarata szerint éli az életét, és 
nemcsak eljár az imaházba, odafigyel, imádkozik, hanem 
hagyja, hogy Isten beleszóljon az életébe, és a hétköznap-
okban is Ő mondja meg, hogy mi az, ami megegyezik az 
akaratával, és mi az, ami nem. 

Egyszer, amikor ifjúságin beszélgettünk, az egyik fiatal 
az mondta, hogy „a puskázás lopás”. Engem az nagyon 
közelről érintett, mivel az iskolában a puskázás „nagy 
mestere” voltam, nem sok dolgozatot írtam meg anélkül, 
hogy ne puskáztam volna. De az volt a furcsa, hogy egyál-
talán nem volt emiatt lelkiismeret-furdalásom. Ez annyira 
természetes volt addig, míg Samu ezt el nem mondta az if-

júságin. De sajnos utána is tettem, de már rossz lelkiisme-
rettel, addig, amíg Isten lelke ezt rám nem nehezítette. 

1992 nyarán ifjúsági táborban voltam. Egyik nap az 
írástudó (Mk 12:28-34) Jézussal való beszélgetéséről hal-
lottam tanítást. Jézus, amikor látta, hogy ez az írástudó 
elméletben jól tudja az írásokat, azt mondta neki, hogy: 
„Nem vagy messze az Isten országától.”. Éreztem, hogy 
ez a mondat szíven talált. Isten azt üzente nekem is, amit 
Nátán próféta által üzent Dávidnak: „Te vagy az az em-
ber!”. Igen, én voltam az az ember, aki ott voltam Jézus-
hoz közel, hallottam a tanításokat, olvastam Igéjét, de bűnt 
tűrtem meg az életemben. Megvallottam bűneimet és kér-
tem Isten bocsánatát. Mintha egy nagy teher esett volna le 
a vállamról. Éreztem, hogy Jézus vére érdeme által Isten 
elfogadott. Nagyon nagy öröm töltötte el a szívemet. Lel-
két adta belém, aki azóta is figyelmeztet, ha rosszat teszek. 
Tudom azt, hogy tökéletes majd csak a mennyben leszek, 
de mivel szeretem Őt, igyekszem az Ő akaratában járni. 
Ennek ellenére vannak olyan pillanatok az életemben, 
amikor megkísért a sátán, és tudom, hogy mindig a gyenge 
pontjaimnál támad. Jó ilyenkor Isten elé jönni, és újra 
megújítani Vele a szövetséget: „Mert nem olyan főpapunk 
van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem 
olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett minden-
ben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 
trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szükségünk.” (Zsid 4:15,16) 

Megtérésem óta 16 év telt el. Azt tudom mondani, 
hogy nem bántam meg, hogy akkor Krisztus mellett dön-
töttem, mert jó Vele járni. Lehet, hogy körülöttünk a világ 
azt sugallja, hogy ez teljesen fölösleges, semmi értelme; 
de az Istenben bízó ember tudja, hogy élete akkor éri el a 
kikötőt, ha a kormányrúd Krisztus kezében van. 

Kedves olvasó, te melyik oldalon állsz? Ki fogja a te 
életed kormányrúdját? Ha úgy érzed, hogy Isten neked is 
azt mondaná, hogy nem vagy messze az Ő országától, ak-
kor ne halogasd döntésedet, tedd meg még ma! (Zsid 3,15) 

Uri Melinda 
 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Az a baj... 
Sokan nem szeretik hallgatni mások panaszait, sopánkodásait vagy azért, mert saját problémájuk előbbre való, vagy 
azért, mert együtt érző lelkük miatt lehangolja az illetőket, vagy csak úgy gondolják, hogy éppen nem elég erősek 
arra, hogy meghallgassák a másikat. És persze ez az egyik olyan dolog, amiben igen szembe tűnő a személyváloga-
tás. 

A minap nagymamámmal beszéltem; már 89 éves, és sokszor elég gyenge – az ő keserveit valahogy mindenki-
nél jobban szeretem hallgatni. „Nem kell az öreg már senkinek, nagyon gyenge vagyok, fázik a kezem, nincs élet 
benne,... fájnak a lábaim, dagadt a térdem, és az a baj, hogy nem tudok letérdelni imádkozni.” Ilyen panaszkodást 
is ritkán hallani manapság, olyat, amiből a másik erőt merít, olyat, amelyik buzdítja a hallgatót. „Az a baj, hogy 
nem tudok letérdelni imádkozni” – aznap este megtettem helyette. 

Jenei Péter 
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Nemcsak szerencsém volt 
 

Az utóbbi években olyan egészségügyi problémáim ke-
letkeztek, amiről nem akartam tudomást venni, féltem a 
várható műtéttől. Ezért ameddig csak lehetett halogat-
tam az orvoshoz menést. Az állapotom viszont olyan 
gyorsan romlott, hogy félelmem ellenére tovább már 
nem lehetett várni az orvos felkeresésével. Az előzetes 
vizsgálatok igazolták, hogy a rettegett műtét elkerülhe-
tetlen. 

A kórházba való befekvésem előtt nagyon sok orvosi 
vizsgálatra volt szükségem. A fájdalmaim folyamatosan 
egyre erősödtek. Az előírt vizsgálatok az előjegyzett 
időpontok miatt nagyon hosszú időt – kb. 2 hónap – je-
lentettek volna. Csodálatos módon ez az idő másfél hét-
re lerövidült. Az orvosok egymásnak telefonáltak és ők 
kérték az előrehozott időpontokat. 

Mikor az utolsónak maradt kardiológiai vizsgálatra 
mentem, majdnem tragédia történt. A Kelemen László 
utcánál mentem át sokadmagammal a zöld lámpánál, 
már feltűnt az érkező villamos. A villamos vezetője biz-
tosan azt gondolta, hogy mindjárt szabad utat ad a jel-
zőlámpa, még csak nem is lassított. Pedig meg kellett 
volna állnia. Az iskolába siető fürge lábú diákok tovább 
tudtak szaladni, én viszont lebénultam a döbbenettől, s 
még csak lépni sem tudtam. A villamos végül is vészfé-
kezéssel tőlem két méterre megállt. Szembe néztünk 
egymással, majd remegő lábakkal épségben átértem a 
járdaszigetre. Ezután az előírt időpontra odaértem az 
orvosi vizsgálatokra és megkaptam a műtéthez szüksé-
ges utolsó leletet is. Így még december elején bekerül-
tem a kórházba, és másnap megtörtént a műtét is, amitől 
nagyon féltem. Sokat imádkoztam én is, a családom is 
és a testvérek is a gyülekezetből. Biztattak engem, 

hogy: „Ne félj...” (1Móz 26,24), „Bízzál az Úrban teljes 
szívből és ne a magad eszére támaszkodj.” (Péld 3,5) 

A műtét hosszú volt. Utána még két napig lábadoz-
tam az intenzív szobában, csak ezután kerültem vissza a 
kórterembe, ahol még további két hétig gyógyultam. 
Volt időm sokat gondolkodni és imádkozni. 

Rádöbbentem, hogy Isten nem úgy hallgatott meg, 
ahogyan én azt szerettem volna. Hiszen azt kértem, 
múljon el a fájdalom, és a műtétre se legyen szükség. 
Ehelyett pedig az történt, hogy a fájdalom az elviselhe-
tetlenségig fokozódott és a műtét is sürgőssé vált. Még-
is megtapasztaltam, hogy velem volt, előttem járt. Szin-
te mindenütt tárt ajtókat találtam és hihetetlen módon, 
gyorsan minden előzetes vizsgálat megtörtént. Éreztem 
az Úr szeretetét és kegyelmét. 

Családomon kívül a testvérek is meglátogattak és 
együtt imádkoztunk az összes probléma jobbra fordulá-
sáért. Még karácsony előtt hazaengedtek a kórházból, 
így az ünnepeket már otthon, családi körben tölthettem. 
Ez volt az utóbbi időben a legszebb karácsonyunk. 

Hálát adok az Úrnak, mert ismét bebizonyította: 
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez.”(Ef 2,8)(Károli) 

A nem hívő ember azt mondta volna ezek után, hogy 
szerencsém volt, én viszont tudom, Isten kegyelme őr-
zött és tartott meg. 

A bemerítési igém újra figyelmeztetett: „Hagyd az 
Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt 
37,5) 

Simonné Marika 

 
 

Szabadulásaim története 
 

„Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett ve-
led! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet...” (Zsolt 103: 1-3) 
 

Arról szeretnék bizonyságot tenni a 
testvéreknek, hogy milyen változás 
ment végbe bennem a három évvel 
ezelőtti súlyos betegségem óta. 

Úgy érzem, hogy közelebb 
kerültem az én drága Úr Jé-
zusomhoz. Pedig előtte azt hittem, 
hogy már elég közel vagyok Hozzá. 

Abban a kétségek közötti állapotomban döbbentem rá, 
hogy milyen felszínes az Úrral való kapcsolatom. Olva-
som és hallgatom az Ő tanításait, de azokat nem mindig 
követik a mindennapi cselekedeteim. Biztonságban érez-
tem magamat, és nem is tudtam elképzelni, hogyan visel-
kednék, ha rám sújtana dorgáló pálcája. 

A vessző megtapasztalása újra elém hozta azt a ki-
mondhatatlan hálatartozásomat, amiért egész életem során 

óvó-vigyázó kezét érdemtelenül rajtam tartotta. Amit szin-
te természetesnek tartottam, hogy életem során többször is 
a halál árnyékából hozott vissza, szinte a csodával határos 
módon. 

Néhányan már ismerik ezeket a történeteket, de most a 
testvérekkel is szívesen megosztom. 

Gyerekkoromban kétszer kerültem halál közeli állapot-
ba, amelyekből édesanyám segítségével mentett meg az 
életnek az Úr (természetesen ezeket szüleim elbeszélései-
ből ismerem). 

Négy év körüli lehettem, amikor egy gyermekbetegség 
lefolyása után tüdőgyulladást kaptam, amivel kórházba 
kellett vinni. Az első kórházi éjszakám idején édesanyám-
nak nagyon rossz érzése támadt. Kora hajnalban felkeltette 
édesapámat, hogy rögtön menjenek a kórházba, merthogy 
én rosszul vagyok. Édesapám nemigen szokott az ilyesmi-
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re vevő lenni, de akkor szó nélkül öltözött, és futottak a fa-
lu végére, a kórházba. Ott a portás nehezen engedte be 
őket, de anyukámat nem lehetett megállítani. Mondanom 
sem kell, hogy felverték a kórházat, de engem megmentet-
tek, mert éppen agonizáltam, minden orvosi felügyelet hi-
ányában. 

Másik ilyen megmenekülésem a halál torkából 1945-
ben, a bombázások alatt történt. Lázas voltam, és nagyon 
rosszul éreztem magam. A torkom annyira be volt dagad-
va, hogy szinte levegőt sem kaptam, a szemem is felakadt 
már. Édesanyám a bombázás közepette felkapott és az 
óvóhelyről berohant velem a lakásba, és egy tiszta gyol-
csot belemártott ecetbe és sóba, és azzal nyúlt le a tor-
komba – kifakasztva vele a gyulladást, és így levegőhöz 
jutottam. 

Felnőtt koromban, amikor nehéz élethelyzetbe kerül-
tem, sokszor gondoltam arra, hogy mennyivel jobb lett 
volna, ha már gyermekként eltávozom az életből. 

Harmadik megmenekülésem már felnőtt koromban tör-
tént, amikor a kislányom 4 éves volt. Egy járványos influ-
enzából felgyógyulva erős hasi fájdalmakat éreztem. Ez 
pont hétvégére, szombatra esett. Orvost hívtunk, aki 
görcsoldó injekciót adott. A fájdalmak vasárnapra még 
erősödtek. Újra orvost kellett hívni. Ő is adott egy injekci-
ót, és vizes borogatást javasolt. Vasárnap este már nagyon 
rosszul voltam, férjem kihívta a mentőket. Így kerültem be 
este 8 és 9 között a Szobi utcai mentőkórházba. Ott éppen 
Vécsei adjunktus volt az esti ügyeletes, akit ismertem ré-
gebbről, mert órákat tartott nekünk a gyógyszerész asz-
szisztensi tanfolyamon. Megvizsgált, és azt mondta, hogy 
feküdjek le, mert nem tudja megállapítani a pontos diag-
nózist, majd holnap reggelre meglátjuk, hogy változik-e az 
állapotom. 

Fél tízkor jött értem a nővér, hogy műtétre készít elő, 
mert visszajött az adjunktus úr, és meg fog műteni. Ez 
meg is történt 10 órakor, altatás nélkül. Úgy tudom, hogy 
a műtét után a doktor úr nagyon ideges volt, egyik cigaret-
tát a másik után szívta el. Ugyanis a vakbél, amit kivett, 
már nyolc órája perforált. Végzetes lett volna, hogyha 

másnapra hagyja a beavatkozást. Az Úr csodásan műkö-
dik! 

Negyedik megmenekülésemkor (amit már a testvérek 
is jól ismernek), döbbenten gondoltam ezekre vissza. Va-
jon milyen tervei voltak Istennek ezekkel a testi szabadítá-
sokkal? Már tudom, hogy minddel célja volt. A legna-
gyobb az, hogy megértettem azt, amit felőlem eltervezett. 
Feladataim voltak és vannak, amiket rám szabott. Megér-
tettem az Ő csodálatos hatalmát és dicsőségét az én pará-
nyi, erőtlen életem felett. Megerősítette a hitemet, eltörölte 
vérével sok-sok bűnömet. 

Ezek az én életem kis kövecskéi, amelyekből egy hála-
oltárt szeretnék építeni Uramnak, Istenemnek. 

Balog Miklós: Hálazsoltár 
 
Kimondhatatlan hálatartozásom 
hogy rójam le, irgalmas Istenem? 
Mit nem Te adtál, semmim sincs nekem, 
s míg hálám szól, áldásod újra várom! 
 
Mert bűneim Te nem tartottad számon, 
kárörvendő nem vidul vesztemen. 
Magához vett megváltó Mesterem, 
s azóta zeng a hála hangja számon. 
 
Siralmamat vígságra váltotta fel, 
lelkem Feléd ma imaszárnyra kel: 
Hozzád kiáltottam, s meggyógyítottál! 
 
Dicsőség Néked érte Istenem, 
az életem lesz örök hálazsoltár, 
s hatalmadat halálig hirdetem! 

 
Ökrösné Margó 

 
 

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez...” 
 

Ezt a bizonyságtételt Simon Árpi testvérünktől kaptuk. Barátja, Sípos Csaba a váci gyülekezet tagja, az ő öccsének 
családjában történt csodáról számol be az alábbiakban. Megjelent a www.keresztenymotorosok.hu fórumán, 2008. 
november 25-én. 
 
Mivel már többen érdeklődtetek Bendegúz felöl, írok most 
róla. Előtte csak annyit, hogy november 16-án volt Vácon 
egy nagyon sírós Hálaadó ünnepélyünk. 
Íme egy bizonyságtétel az öcsém részéről: 
 
„Kedves Testvérek! 
Bizonyságtételem kezdetén idéznék a 34. zsoltárból: 
„Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja és kimenti 
őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez 
és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de 
valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, 
egy sem törik el közülük.” (18-24. vers) 

Múlt héten Sipos Noémi kért fel bizonyságtételre va-
sárnap délután. A mai napra az Úr szólított fel, hogy áld-
jam hatalmát és végtelen szeretetét. Múlt héten könnyű 
volt ide kiállnom. Csak a munkahelyemet bíztam az Úrra. 
Csütörtök hajnalban fiam életét kellett a kezébe letennem. 

Szerda reggel Bendegúz még az apai hiúságommal 
együtt is a világ legaranyosabb és legokosabb kisfiúja 
volt. Estére ugyanennek a kisfiúnak egy 4 centiméteres 
daganat volt a fejecskéjében. Hogy miért tudom most 
mégis ezen az ünnepi alkalmon teljes szívvel dicsérni és 
áldani az Úr nevét a kezdeti teljes megsemmisülés és két-
kedés után? 
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Kérem, hallgassák meg, hogy ezen a vasárnapon én 
miért kívánok hálát adni. Beni betegsége még gyógyítható 
stádiumban került diagnosztizálásra. Később bebizonyo-
sodott, hogy az életét is veszélyeztette volna akár egy 
napnyi késés is. A szerdai napon hetes-hónapos egészség-
ügyi várólistákat léptünk át órákban kifejezve. A szem-
vizsgálat után azonnal vártak bennünket a Tűzoltó utcai 
Gyermekklinika onkológiai osztályán. A vizsgálatot végző 
orvos a minimális eltéréseket is észrevette és intézte sür-
gősséggel az MR-vizsgálatot, amelynek várólistája jobb 
esetben is hetekben mérhető. Szerda este, a másnapi műté-
tet végző sebészorvos a munkaidején kívül bejött és meg-
vizsgálta a leleteket és döntött a sürgős beavatkozásról. 
Ezen a napon Isten hihetetlen módon vezetett bennünket. 
Nem kellett gondolkodunk, nem kellett intézkednünk, nem 
kellett kombinálnunk. Csak menni kellett előre azokon az 
ajtókon, amelyeket Isten nyitott meg előttünk. 

Ezúton szeretném kifejezni hálámat dr. Ruzsa Máriá-
nak és dr. Sipos Emesének, közreműködésükért, amellyel 
nagyban hozzájárultak, hogy a diagnózis után kevesebb, 
mint 24 órával Beni egy sikeres műtéten lett túl. 

Hálát adok, hogy ezen a próbán (a diagnózist és a mű-
tétet értem ez alatt) két nap alatt kellett átmennünk. Habár 
ennek a két napnak intenzitása hihetetlenül kemény és fá-
rasztó volt, mégsem kellett hetekig bizonytalanságban len-
nünk. 

Hálát adok a gyülekezet szeretetéért és imáiért. Annak 
tudata, hogy mennyien könyörögnek gyermekünkért, 
nagyban növelte az Úrba vetett hitünket. A műtét délelőtt-
jén érkező bátorító sms-ek, és a bennük lévő igevers plusz 
erőt adott lelkünknek, mikor minden egyes negatív gondo-
lat formájában érkező sátáni támadás csüggesztett minket. 

Hálát adok azért az orvosi csapatért, amely foglalko-
zott és jelenlegi foglalkozik Bendegúzzal. 

Hálát adok a sikeres műtétért, amely komplikáció nél-
kül zajlott le, és habár tovább tartott, mint eredetileg ter-
vezték és ezzel nagyon nehezen tudtunk megbirkózni, 
mégis a legnagyobb rendben haladt. 

Hálát adok Bendegúz erejéért, ahogyan a műtét után 
viselkedik, és amilyen jól viseli a megpróbáltatásokat és 
szülei távollétét. 

Hálát adok feleségem hitéért és erejéért, amellyel sok 
esetben segített át a hullámvölgyeken. 

Hálát adok azért, hogy a házasságom erősödött ezek-
ben a napokban és semmiféle nézeteltérés, súrlódás nem 
volt közöttünk. 

Hálát adok a Szentlélek pontos és egyértelmű vezeté-
séért és üzenetéért, amely nagyon sok esetben rendbe tette 
a gondolataimat. 

Hálát adok azért, hogy az Úr kijelentette előttünk az 
akaratát és szándékát, hogy miért engedte meg ezt a próbát 
a családunk életében. 

Utoljára pedig hálát adok azért az isteni ígéretért, 
amely szerint Bendegúz fel fog gyógyulni és habár nagy 
valószínűséggel a szövettani eredmény rossz lesz és még 
további kezelések lesznek szükségesek, gyermekünk még-
is teljes és egészséges életet fog élni  

A hálaadáson túl milyen tanulsága van az életemben 
ennek az elmúlt három napnak? Félni kell az Urat! Előtte 
nem lehet mellébeszélni, nem lehet mismásolni, nem lehet 
időt húzni. Feleségem hangsúlyozta többször is, hogy Is-
ten nem ad nagyobb terhet, mint amit el tudunk hordozni. 
Legutoljára pedig az, hogy Isten mindenható az életünk-
ben és Ő határtalanul szeret minket!” 

Az azóta történt események: Beni olyan iramban 
gyógyult, hogy az orvosok már attól ijedtek meg, és a mű-
tét után 1 héttel már hazajöhetett. Vártuk a szövettan 
eredményét. Hétfőn délelőtt: megvan a szövettan eredmé-
nye. A daganat JÓINDULATÚ!!! Halleluja, dicsőség az 
Úrnak! További orvosi beavatkozásra reméljük, nincs 
szükség, kivéve a kontrollt. 

A szülők és a család köszöni a Bendegúzért elmondott 
imákat, és kérik, hogy továbbra is gondoljatok rá/rájuk.

 

 

Ami az interjúból kimaradt... 
 

Látlelet arról, hogy régen sem volt kolbászból a kerítés, arról, hogy akkor is sokat kellett dolgozni nemcsak az elő-
rejutásért, hanem a mindennapi betevőért is. Tanulságos elolvasni, a mostani állandóan panaszkodó, nyavalygó 
korszellem ellenpéldájaként. 

 
Arra a kérdésre, hogy milyen volt a 
világi munkahelyeken dolgozni, 
milyen volt ott hívőnek lenni? 

Engedjék meg, hogy az elején 
kezdjem, ugyanis a háború előtt 
apósom aratást vállalt, a rokonság 
és én is bekapcsolódtam a nagy 
munkába. Nagyon nehéz, de nagyon 

szép munka volt, reggel 5 órakor kelni, este sötétedésig 
a földeken dolgozni. Ragyogó látvány volt az útszéle-
ken nyíló pipacs, búzavirág, szarkaláb, margaréta és a 
gyönyörű búza-tenger hullámzása, ahogy a harmat csil-

logott a kalászokon. Én is dolgoztam cséplőgépnél, a 
pelyvát is hordtam, de később felengedtek a dobra, ami 
elég veszélyes munka volt. Itt voltak a balesetek is, vi-
gyázni kellett a késre, hogy el ne ejtsük, mert ha a dob-
ba esik, az nagy bajt jelentett volna. 

Mikor a férjem megjött a fogságból, ő is vállalt ara-
tást. Folytattuk tovább a nagy munkát, már a gyerekek 
is besegítettek, férjem kaszált, én szedtem a markot, a 
gyerekek készítették a kötelet, kötötték a kévét és rak-
ták keresztbe. Férjem kiváló dolgozó volt a munkahe-
lyén. Akkoriban divat volt jó munkáért szép muzsika. A 
szomszédok mondták, hogy Józsi bácsit zenével kö-
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szöntötték a házunk előtt a jó munkájáért, mi pedig dol-
goztunk a földeken. Muszáj volt. Jött a nagy békeköl-
csön-jegyzés. Ha nem jegyeztek eleget, úgy reakció-
soknak tartották a dolgozókat. Így hát 10 évig szedtem 
a markot. 

Sok más munkát kellett a vidéki embereknek megta-
nulni. Építkezésbe fogva vályogverést, merthogy nem 
volt még Tüzép se, férjem taposta a sarat pelyvával ke-
verve, én pedig lavórban mostam a formát. Megtömtem 
sárral, vizes kézzel lesimítva szépen kicsúszott a for-
mából. Volt, hogy egy nap ezer darabot is elkészítet-
tünk, a cigányok nevettek rajtunk, mert akkoriban ez az 
ő munkájuk volt. 

Megtanultam a szobafestést is. Mikor kész lett a kis 
lakásunk, az egész lakást ötször meszeltem le, utána 
színes festékeket keverve az alapot meszeltem le, utána 
olajos-papír mintával hozzá illő színnel, virágmintával 
vagy pöttyösre, vagy más formával lehetett elkészíteni. 
Aki meglátta, nem akarta elhinni, hogy ezt én készítet-
tem el, még a csíkok húzása is reményen felül sikerült.  

Aztán a régi óvó (légó) pincéket átalakították élelmi-
szer tárolására, úgymint krumpli, hagyma, zöldség, al-
ma. Ide jelentkeztem télen munkára, tíz asszony volt 
egy brigádba beosztva. Ott kellett forgatni az árut, a hi-
básakat kiszedni. Mikor áru jött, a munkavezetőnek el 
kellett menni, mondta, hogy válasszunk magunk közül, 
hogy ki vegye át az árut. Én az idősebbekre szavaztam, 
ők pedig énrám szavaztak. Kaptam egy füzetet és ceru-
zát, hogy írjak minden tételt a füzetbe, amit lemázsál-
tam. Napokig így ment, utólag össze is adtam a számo-
kat, nagyon izgultam, hogy lesz velem megelégedve a 
munkavezető. Ezután én lettem a megbízható munkák-
ban az első, engem küldtek a Postára csomagot vagy 
pénzt feladni. Nem tudom, mit láttak bennem, de az 
asszonyok is megbíztak bennem, engem küldtek a fize-
tést felvenni az irodára, ők inkább dolgoztak helyettem. 
10 asszonyt én fizettem ki, és minden rendben volt. 

Még olyan munka is adódott, hogy cukornádat pré-
seltünk, a szerszám olyan volt, mint egy szecskavágó 
gép: egyik rakta bele a nádat, a másik hajtotta, az édes 
szirup kicsurgott belőle. Cukor híján ezzel sütöttük a 
kukoricagörhét, málét, meg ami cukrot igényelt, ezzel 
ízesítettük.  

Aztán még szóltak a Tsz-ből, hogy lehet menni cu-
korrépát szedni. Novemberi deres napokon kesztyűben 
ásóval forgattuk ki a répákat a földből, megtisztítva 
szállították a gyűjtőhelyre. Két szomszédasszonnyal jár-
tunk, nekünk is menni kellett, lemérni minden nap, 
hogy hány mázsát termeltünk, ott is engem kértek, hogy 
mázsáljam le és írjam, hogy majd el tudják számolni. 
Egy heti munkáért 5 kg kristálycukrot kaptunk fejen-
ként, nagyon jól jött ez a karácsonyi ünnepekre. 

Aztán jöttek agitálni, hogy lépjek be a Nőszövetség-
be. Én próbáltam elhárítani, hogy nekem nincs időm 
oda járni, nekem dolgozni kell. A férjem erélyesen fel-
lépett, és azt mondta: „Ha belép, elválok tőle, nekem 

elég volt a paradicsomból.” Szó nélkül elmentek, többé 
nem zaklattak. Egyikünk se volt párttag, így ki is ma-
radtunk minden kedvezményből. Tovább folytattuk a 
nehéz mezőgazdasági munkát. Abban az időben még 
nem olyan hűtőszekrények voltak, mint ma, jégszek-
rénynek hívták. A módosabb családok engedték meg 
maguknak ezt a luxust. Aki munkát keresett, az talált is. 
Jégvágással is lehetett pénzt keresni. Mi is kipróbáltuk. 
Még 56-ban is abból a pénzből vettünk télikabátot a két 
fiúnknak. Azt tartottuk, nem szégyen a munka. A fér-
jemnek 50 év igazolt munkában eltöltött éve volt. 

Mikor Budaörsre kerültünk, olyan kevés volt a 
nyugdíj, hogy ha mindent kifizettünk, kétezer forint ma-
radt megélhetésre. Így a férjem a Sasad Tsz-ben he-
lyezkedett el portásnak. Ekkor egy kicsit fellélegezhet-
tünk. Én is azon gondolkoztam, hogy munkát kéne vál-
lalni. Még ezen gondolkoztam, megszólalt egy belső 
hang, állandóan hol az egyik, hol a másik fülembe súg-
ta, eredj dolgozni, eredj dolgozni. Én szót fogadtam, 
elmentem dolgozni, 62 éves koromban. Mikor a gyere-
keim megtudták, csodálkozva mondták: „Anyuka, más 
ilyenkor megy nyugdíjba!” Hát, egyszer el kell kezdeni. 
Én is a Sasad gerbera virágtelepén találtam munkát. 
Ebédkiosztás, a konyha, ebédlő rendben tartása volt a 
feladatom. Négy órát vállaltam, de mindig hat óra lett 
belőle. Sok munkást foglalkoztattak, vendégmunkáso-
kat is, mert felújították az üvegházakat, földet cseréltek, 
ablakokat cseréltek-festettek, még Ózdról is voltak is-
merősök. Csodálkoztak, hogy mit keresek én ott? 
Mondtam, én itt dolgozom. 

Egerből is voltak kertésztanulók gyakorlaton, szám 
szerint 32-en voltak, fiúk meg lányok is. Egyik nap ta-
láltam 1200 Ft-ot a lányok öltözőjében. Bevittem az 
irodába, odaadtam a pénztáros Erzsikének, ha keresi va-
laki, adja oda. Rita nevű kislány riadtan kérdezte: nem 
tetszett találni pénzt? Kérdeztem: mennyi volt? Mondja, 
hogy 1200 Ft. Mondtam neki, menjen az irodába, ott 
van a pénz. Nagyon sokszor megkísértett a sátán a 
pénzzel, a postás egyszer tízezerrel adott többet. Visz-
szaadtam. A patikában is 1000 Ft-tal többet kaptam 
vissza. Visszaadtam. Hála az Úrnak, nem vonz a pénz. 

Az Országos Véradónak Budaörsön volt egy gyógy-
szerkutató intézete. Egyszer a főnök úr megszólított, 
hogy nem mennék-e át oda dolgozni. Jobb munka volt, 
így átmentem. Sose parancsoltak, csak kértek, ha vala-
mi igényük volt. Később megüresedett a portási állás, a 
férjemet is odavittem, itt sokkal jobb helye volt. Jól 
éreztük magunkat, jó volt a kapcsolat a munkatársakkal, 
tisztelték, szerették egymást az emberek. 

A Bibliáról is esett szó, mikor a véres ételekről be-
széltek kérdezték, hogy szeretem-e a véres hurkát. Vá-
laszom: valamikor szerettem, de most már nem eszem, 
mert tiltja a Biblia a fulladt állatot és a vért, mert az az 
állatok lelke. Csodálkoztak, mert ezt nem tudták, így 
többször is kérdeztek a Bibliából. Így aztán vittem ne-
kik traktátusokat, jó evangélizációs könyveket. Mikor 
egy új dolgozó jött, a párttitkár kért, hogy a Nusika ad-
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jon már Feri bácsinak is egy szent könyvet. A párttit-
kárnak is adtam karácsonyra, az volt a címe, hogy Út a 
mennyország felé. Megígérte, hogy elolvassa. 

Mikor a fülembe súgták, hogy eredj dolgozni, én ak-
kor nem tudtam, hogy egyedül fogok maradni, de az Úr 
tudta. Már 12 éve, hogy a férjem előrement, és most az 
Úr kegyelméből, a gyerekeim jóvoltából és a gyüleke-

zet szeretetéből nem vagyok egyedül. „De akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul...” (Ézs 40,31) 

Ezeket nem azért írtam, hogy dicsekedjek. Isten 
gondviselő kegyelmét szerettem volna megmutatni az 
én életemben. Az Úré legyen a dicsőség! 

Szeretettel: Kovács Józsefné, Anna néni 
 
 

TALLÓZÓ 
 

A mi keresztünkről... 
 
Visszük a keresztet! Nem olyan nehezet, 
mint Te, Megváltónk, és nem is olyan nagyot – 
Mienk csak kis kereszt, és méretre szabott! 
 
Nagyon sokszor mégis görnyedünk alatta... 
Cserélnénk azokkal – (ha ez rajtunk múlna) 
akiknek a vállán nem látszik a teher. 
Mintha keresztjüknek nem is lenne súlya... 
 
Milyen nagy kegyelem, hogy az égi mérce, 
teherbírásunkat pontosan lemérte! 
Így hát a keresztünk lehet nagy, vagy kicsi – 
Mindig erőnkhöz mért, mert ez az igazi! 
 
Bölcs isteni végzés, hogy mikor alkotott, 
a teher súlyához elég erőt adott! – 
Ezért bírjuk vinni, nehezen vagy könnyen, 
mert ezt formálták ránk Isten műhelyében! 
 
Megtörténhet mégis, remeg testünk, lelkünk, 
alig tudunk lépni – túl nehéz keresztünk... 
Egyedül nem bírnánk, ha hitünk nem lenne, 
és fohászainkra Isten nem felelne! 
 
Ő pedig válaszol: úgy, hogy észrevétlen, 
már-már nem érezünk terhet a kereszten – 
Olyan erőt kapunk, amiből merítve, 
tudunk hálát adni másnak is segítve! 

Kocsis István 
(Közreadta: Nagy Lajosné, Kocsis Irén) 

Levél neked 
Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél, és reméltem, hogy beszélni 
fogsz hozzám, még ha csak egy pillanatra is, de megkérdezed a vé-
leményemet, vagy megköszönöd azt a jót, ami tegnap történt ve-
led. De észrevettem, nagyon elfoglalt voltál. 
Egyszer egy ideig várnod kellett, 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán 
láttam, beszélni akarsz velem, de te e helyett a telefonhoz rohantál, 
és felhívtad egy barátod, hogy megtárgyaljátok a legújabb pletyká-
kat. 
Egész nap türelmesen néztelek. Végső soron azt hittem, több dol-
god volt annál, hogy szakítani tudnál rám egy kis időt. Észrevettem, 
hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám 
szólj, ezért nem hajtottad meg fejed. Mikor három vagy négy asz-
tallal odébb néztél, láttad, amint néhány barátod röviden beszél 
hozzám, mielőtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. De még van 
idő, és remélem, hogy egyszer majd fogsz velem beszélni.  
Hazamentél. Úgy tűnt, sok dolgod van. Miután néhányat elvégeztél, 
bekapcsoltad a tévét. Nem tudom, szereted-e a tévét vagy sem, de 
te csak ülsz és gondolatok nélkül nézed a műsort. Ismét türelmesen 
vártam, míg tévézés közben megvacsoráztál, de most sem szóltál 
hozzám. 
Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó éjt kívántál a családodnak, 
majd bezuhantál az ágyba és pillanatok alatt el is elaludtál. Ez ért-
hető, mert talán fel sem tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok 
melletted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Meg akarlak taní-
tani arra is, hogy légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged, 
és minden nap várok egy fejbólintásra, egy imára vagy a szíved há-
latelt részére. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét 
felkelsz és én újra várni fogok rád a szeretetemmel. Remélem, ma 
szánsz rám egy kevés időt. 

Legyen szép napod! 
Barátod, Isten

(Forrás: Internet) 
 

 

Egy gyümölcsfa bánata 
– Istenem! Amikor esténként megvizsgálom az életemet, nem látok gyümölcsöt, egyet sem. Csak szép zöld levele-
ket. Pedig egész nap úgy igyekeztem, hogy gyümölcsöt hozzak a Te dicsőségedre, és amikor keresek, nem találok. 
Mi az, amit rosszul csinálok? 
– Kedves Csemetém! Azért nem találsz gyümölcsöt esténként, mert amikor árnyékot adtál egy fáradt vándornak, a 
te gyümölcsödből lakott jól pihenése alatt. Amikor engedted, hogy madarak fészket építsenek rajtad, észre se vet-
ted, de nálad jól is laktak. Amikor együtt táncoltál a széllel, pár gyümölcs lehullott a földre, amit a sündisznók 
szedtek össze, s szintén jól laktak belőle. Én így is gyönyörködöm benned! És ne feledd: a gyümölcsöd nem arra 
való, hogy ékesítsen, hanem hogy másnak örömet hozzon a szükségben! 

Közreadta: Jenei Péter 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy tizenegyen is vettétek a fáradságot, és 
megfejtettétek a februári rejtvényeket. A helyes válaszo-
kat beküldők a következők voltak: 

Almási Rubina, Ádány Balázs, Máté és Zsófia, 
Boda Péter, Kiss Anna, Máté és Zoltán, Zákány Ár-
pád, Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Továbbra is megpróbálok a bibliaköri témáitokhoz 
kapcsolódni a rejtvényekkel. 

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 március 29-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
márciusi szülinaposokat! 
Ádány Anna (márc. 4.) 
Almási Rubina (márc. 8.) 
Ádány Balázs (márc. 11.) 
Ádány Rebeka (márc. 12.) 
Gulyás Johanna (márc. 19.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Nemrégiben tanultatok Zákeusról, aki vámszedő volt, de miután találkozott az Úr Jézussal, megváltozott az élete. 
Beszélgessetek anyuékkal arról, hogy mit láthattok a képeken. Ha kiszíneztétek a rajzokat, vágjátok ki, és a nevete-
ket sem lefelejtve róla dobjátok be a szokásos dobozba! 

 

 

Forrás: www.reformatus.hu 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak az alábbi versikék, majd a megvastagított kockában lévő betűket egymás 
után leírva megkapjátok a megfejtést. Ez egy olyan szó, amelyikkel a gonosz szolga példázatában is találkozhattok. 
Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejt-
sétek el ráírni! (a dupla betűket is külön kockákba kell írni!) 

1. Házam édes, ragacsos, enniva-
lóm illatos. Ha megijedek, szúrok, 
ti pedig majd sírtok. 

 

2. Halász volt, ám egyszer olyan sok 
halat fogott, hogy a vétkeit megbán-
va térdére rogyott. 

 

3. Pici kerek vagyonát szétszórja a 
földön, s figyeli a gabonát: nőjön, 
egyre nőjön. 

 
 

4. Hogyha rászólsz, béget. Mintha 
ember válaszolna? Ennivalót ké-
rek. 

 

5. Fürtöm földre hulló, levágott egy 
..... . 

 

6. Likba illik, benne jár körbe, 
hogyha fogja már, s forgatja is va-
laki, aki a házát nyitja ki. 

 
 

7. Négy van az asztalnak, nyolc ju-
tott a póknak, akinek csak kettő 
maradt, jó lesz nebulónak. 

 

8. Azt beszélik róla, sivatag hajója, 
púpja pedig olyan, mint egy vízzel 
teli bója. 

 

9. Agyagmadár csőrén kis olajláng 
villan, közeléből minden sötétség 
elillan. 

 
 

10. Ma is ez a világ leghosszabb 
folyója, ringatózott rajta Mózes kis 
kosara. 

 

A megfejtés: ...........................................................................................  

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Mivel a ti csoportotokból nagyon kevesen fejtik meg a rejtvényeket, ezért most kedvcsinálónak olyat kaptok, mint a 
kisiskolások. Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak a versikék, majd a megvastagított kockában lévő betűket egy-
más után leírva megkapjátok a megfejtést. Ez most egy „bibliai gyűjtőnév” lesz. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejt-
vényt és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szokásos dobozba. (a dupla betűket is külön kockákba kell írni!) 

1. Út, de le a mélybe, vizet hoz-
nak rajta sok üres edénybe. 

 

2. Ifjan Jézus mellé vágyott, lett be-
lőle vén, s mennyei látomást látott 
Pátmosz szigetén. 

 

3. Szolga végzi alázattal, Jézus is 
ezt tette, mikor tanítványait az asz-
talhoz ültette. 

 
 

4. Egy néptelen útra küldte Isten 
Lelke, hogy az ott utazó férfit 
Krisztusnak megnyerje. 

 

5. Nem terem rajta füge, hiszen 
szúrós fajta. Ebből fontak koronát, 
s gúnyolódtak rajta. 

 

6. Ház, melynek alapja Krisztus 
békessége. Építőkövei maga Isten 
népe. 

 
 

7. Míg nem látom, nem hiszem – 
mondta kételkedve. – Én Uram, 
én Istenem! – hajolt rá a sebhe-
lyes kezekre. 

 

8. Görbe, mint a kampó, éles, mint 
a penge, búzakalászoknak bánata, 
szerelme. 

 

9. Fekszik, vagy áll, egyre megy, 
vászon készül rajta, sok fonál közt 
egy fonál szalad erre-arra. 

 

 

10. Törvény oltalmazza, bíró vi-
gyáz rája, s akit Isten Lelke ve-
zet, még meg is találja. 

 

A megfejtés: ...........................................................................................  
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
   

Szeretettel 
köszöntjük 
márciusban 

született 
testvéreinket! 

Baranyai Jánosné (márc. 1.) 
Illés Károlyné (márc. 10.) 
Kőszegi Józsefné (márc. 10.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné (márc. 15.) 
Pomázi Lászlóné (márc. 20.) 
Simon Ildikó (márc. 25.) 
 

„... és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezeté-
ig.” (Mt 28,20/b) 

Az Úr Jézus magához rendelte tanítványait Galileába. 
Amikor meglátták Őt, leborultak előtte. Amikor ti is meglátjá-
tok Jézust, nem maradhattok közömbösek. Ha biztosan tudjá-
tok, hogy az Úr Jézus veletek van, félelem nélküli, szabad éle-
tet élhettek. Az Úrban biztonság és teljes ellátás van, nem kell 
félnetek a jövőtől, a drágaságtól. 

Legyen erősség számotokra ez a két szó: „veletek va-
gyok”, hogy védelem alatt levő, boldog, elégedett emberek le-
hessetek! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
 

 

ÖRÖMMEL tudatjuk a testvérek-
kel, hogy ha az Úr akarja és 
élünk, bemerítési ünnepélyünket 
április 19-én, vasárnap délelőtt 
tartjuk meg.  
 Imádkozzunk azokért, hogy 
akiknek a szívében érlelődik a 
döntés, tudják meghozni azt, el-
kötelezve magukat az Úr Jézus 
követésére! 
 Azokhoz, akik még nem 
döntöttek, szóljon az Ige: „Ma, 
ha az ő szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a szíveteket!” 
 Azok pedig akik már dön-
töttek, de vívódnak azon, hogy 
hitüket nyilvános hitvallást köve-
tően bemerítéssel is megpecsé-
teljék-e, nyerjenek bátorságot az 
etióp főember szavai által: „Ím-
hol a víz.: mi gátol, hogy 
bemerítkezzem?!” 
 Forrjunk össze imádságban, 
hogy minél több fehérruhás bi-
zonyságtevő álljon majd gyüle-
kezetünk elé, hogy gyülekeze-
tünk számban növekedjen, hit-
ben pedig erősödjék! 
 
 
 
 

− Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra, barátkozók 

alkalma (Palacsintázó), 
gyerekeknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

Minden hónap 2. vasárnapján, a dél-
előtti istentisztelet után Közösségi 
Vasárnap: kávé, tea, sütemény és 
lelkes testvéri beszélgetések. 

A március 15-i nemzeti ünnep miatt, 
kivételesen egy héttel később, márci-
us 22-én, a hónap 4. vasárnapjának 
délutánján tartjuk meg az istentiszte-
let a Kamaraerdei Idősek Otthonában. 

Március 29-én, vasárnap délután 
16 órakor kerül sor a Gyerekklub 
következő alkalmára. A szervező 
testvérek kérik, hogy mindenki az 
eddig megszokott módon járuljon 
hozzá ennek a gyülekezeti prog-
ramnak a lebonyolításához. Ezt 
előre is köszönik! 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
március 27.péntek, 13 óra: 
Az Úr közel! 
március 29. vas., 10,04 óra: 
Istentisztelet közvetítése élőben 

Tv-műsor: 
M1: Baptista ifjúsági műsorok: 
  március 1 és 8 vasárnap, 
  9,00 óra után 
 

Március 29. vas., 10,55 óra: 
  Baptista Magazin 
  ism.: M2 14,05 óra 

PAX TV: március 23. hétfő, 
  19 óra: Békesség Hírnöke 
 

Betegeink 
Baranyai János 
dr. Doktor Sándorné 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 
„... és ne kételkedjetek. Mert mind 
ezeket a világi pogányok kérdezik; 
a ti Atyátok pedig tudja, hogy nék-
tek szükségetek van ezekre. Csak 
keressétek az Istennek országát, és 
ezek mind megadatnak néktek. Ne 
félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a 
ti Atyátoknak, hogy néktek adja az 
országot.” (Lk 12:29/b-32) 

Mindössze néhány hónapig volt ismé-
telten gyülekezetünk tagja Bódi Já-
nos tv., akit hosszú betegség után, ja-
nuár 26-án, 89 éves korában hívott 
haza a mi Urunk. Hisszük, hogy test-
vérünk nemcsak gyülekezetünkhöz 
talált vissza élete végén, hanem Is-
tennel és emberekkel megbékélve tá-
vozott az örök hazába. 
 Testvérünktől február 6-án, az 
óbudai temetőben vett végső búcsút 
a gyászoló család és gyülekezet. 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


