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Boldog út 
 

Eljön az ősz, meghal az ének. 
Elnémul a fülemilének 
zengő szava és minden hallgat. 
Dérré dermed hamar a harmat. 
Falevelek aranyló ezre 
zizegve hull az ösvényedre. 
Szívedben halk melódiákkal 
mégy a száz színű őszön által. 
Virág hervad el utad mellett, 
halkan érint hideg lehelet, 
de a te lelked nem remeg meg 
érintésén fagyos szeleknek. 
Hullhat a lomb, halhat az ének 
tűntével a nyár melegének. 
A szél süvölt, a tél havaz bár, 
terád tavasz, tavasz, tavasz vár! 
S lelkeden át már fénye rezdül, 
amint mégy az őszön keresztül. 
A köd mindjobban szerteszéled. 
Ó, boldog út! Ó, örök élet! 

Túrmezei Erzsébet 
 

Örök é l etünk van!  
Örökkévalóság vasárnapja 

„Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb; mert Isten bizonyságtétele az, 
amellyel Fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Is-
tennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez 
a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az 
élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, 
hogy tudjátok: örök életetek van.” (1Jn 5,9–13) 
 
Mi az örök élet? Nemcsak valamilyen folytatás a testi 
halál után, hanem az egyedül igaz Isten és Jézus meg-
ismerése. János 17,3-ban olvassuk: „Az pedig az örök 
élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit 
elküldtél, a Jézus Krisztust.” Másutt arról olvasunk, 
hogy aki hallja Jézus beszédét, és hisz abban, aki őt el-
küldte, annak örök élete van, vagyis nem megy ítéletre, 
mert átment a halálból az életre. 

El kell ismernünk, hogy üres, súlytalan, tartalmatlan 
szó, frázis lett az „örök élet” kifejezés. De azt is tudjuk, 
hogy a Szentlélek által az ige súlyt kap, új lesz, és erő 
lesz benne. A Hegyi beszéd végén olvassuk, hogy Jézus 

úgy szólt, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az 
írástudók. 

Mi az örök élet? Nem dogmatikai választ kell ad-
nunk, nem emberi szavakkal kell megfogalmaznunk. 
Pünkösdkor és pünkösd után a Szentlélek tette és teszi 
élővé és hatóvá az igét. Az ApCsel 4,31 világosan írja: 
összegyűltek, imádkoztak, megmozdult a hely, beteltek 
Lélekkel, és ezért bátran és erőteljesen tudták hirdetni 
az igét. Maga Jézus is az Úr Lelke által beszélt úgy, 
mint akinek hatalma van. 

A Biblia szavai tehát a Szentlélek által kapnak súlyt, 
tartalmat. Minden fogalom üressé válik – a hit és a ke- 
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gyelem is –, ha nincs jelen a Lélek. Ha Péter pünkösdi 
prédikációját olvassuk, semmi különöset nem találunk 
benne, mégis háromezren tértek meg, mert a Lélek 
munkálkodott. A bibliai fogalmakat tehát nem nekünk 
kell magyaráznunk. A Szentlélek annak felismerésére 
vezet el, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Ez a hely-
zet az örök élettel is. Nem sokat ér, ha emberi fantázi-
ánkkal próbáljuk elképzelni, milyen lesz az örök élet. A 
részleteket a Biblia sem tárja fel. De elmondja a lénye-
get, és elmondja azt, amire szükségünk van. Igénkben 
az áll, hogy akié a Fiú, azé az élet. Vagyis aki megis-
merte a Fiút mint személyes Megváltóját, az Istentől 
született, és így örök élete van. 

Az örök élet nem a testi lét meghosszabbítása! Mint 
ahogyan a halál sem azonos a test halálával. 1Mózes 3 
szerint az ember azonnal „meghalt”, miután a tiltott fa 
gyümölcséből evett, vagyis az első bűnt elkövette. Vi-
lágos, hogy itt nem a testi halálról van szó, hanem az Is-
tentől való elszakadásról. Az Írás szerint minden ember 
halott, ha megszakadt az Istennel való kapcsolata. 
Olyan, mint a villanykörte áram nélkül! Ki van iktatva 
az Istennel való kapcsolat éltető áramköréből. Az egyes 
bűnök, a vágyak, az indulatok és azok féktelen uralma 
csupán következménye a holt állapotnak (Róma 1,24), 
amelyet egyedül Jézus megismerése szüntet meg. Ami-
kor Jézus test szerint is a földön élt, voltak, akik nem 
ismerték fel benne a Megváltót. Akik nem ismerték fel, 
régi életükben – bibliai értelemben – a halálban marad-

tak. Ahogy János 3,6-ban áll: „Ami testtől született, test 
az.” Mégis voltak, akiknek a szeme megnyílt… Ezt Jé-
zus újjászületésnek nevezi. Ez a Lélek munkája. Ma is. 

Ma is van hitre jutás, Istentől születés. Ne csak a hi-
tetlenséget lássuk! Az ördög látása az, hogy csak a sö-
tétség terjed. Terjed az Ige is, ha erről nem is lehet pon-
tos statisztikát adni. Ma is érvényes Jézus meglátása, 
hogy az aratnivaló sok (Máté 9,37). Sok a megfáradt, 
bűnben vergődő ember, aki várja a Megváltót. És aki 
Jézus által újra Isten közelébe kerül, aki élő hitre jut, 
annak már földi életében elkezdődik az örök élet: a 
megbékélés Istennel. Eközben talán semmi sem változik 
körülöttünk. Testi bajaink, anyagi gondjaink, a napi ter-
hek megvannak – de bennünk megszületett a béke. Jé-
zus közelében zúgolódóból hálássá, céltalan és remény-
telen emberből élő reménységű és az örök cél felé tartó 
boldog emberré leszünk. 

Urunk, köszönjük az Örökkévalóság vasárnapját – és 
minden vasárnapot –, amely mindig meg akar állítani 
minket a mulandó élet zajában, rohanásában, hogy az 
örök célra, az örök életre emlékeztessen. Add, hogy ne 
vessük meg ezt a drága ígéretet. Legyen ez számunkra 
élő reménység, szilárd bizonyosság, amely naponta 
örömmel tölt el, és erőt ad földi terheink hordozásához. 
A mulandó célok mellett hadd lássuk meg az örök célt 
tenálad, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Kolozs Nagy János 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

 

 
Október 11-én tartottuk a hagyományos hálaadónapot gyülekezetünkben. A délelőtti és a délutáni istentiszteleteken 
a hálánkat tükrözték az igehirdetések, az énekkar csodás énekei, a szavalatok és a bizonyságtételek. Az Úr asztalán 
ismét elfoglalta helyét a Biblia, a kenyér és a gyümölcsöstál is, amelyeket szokás szerint a nagyiskolás bibliakör 
három tagja helyezett el. Hálát adtunk imádságban is a mögöttünk lévő év minden testi, lelki és szellemi áldásáért. 

Kérjük Istenünket, hogy látogasson meg minket, és adjon további áldásesőt, hogy úgy tudjunk élni, hogy az kí-
vánatos legyen a körülöttünk élő emberek szemében. Vezessen minket abban, hogy meglássuk hiányosságainkat, 
esetleges engedetlenségünket. Ajándékozzon meg egészséges, Neki tetsző lelkülettel, hogy épülésére szolgáljunk 
környezetünknek, és hogy minden testvér lelkes missziós munkatársa legyen a gyülekezetnek. Kitartóan kérjük, 
hogy irányítsa ide azt a lelkipásztort, akinek itt kell szolgálnia Urunkat. 

Mindenben Istené a dicsőség! 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Csendes, kedves tagja gyülekezetünknek Barabás Júlia testvérünk. És ahogy az lenni szokott, a csendesség mögött most 
is egy sajátos életút bontakozik ki. Sok szenvedés formálta azzá, akinek most ismerhetjük őt. Mégis Isten feltétlen szerete-
téről tesznek bizonyságot az alábbi sorok. Szeretettel ajánlom minden testvéremnek ezt az interjút is. 
 

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

1960. október 1-jén születtem 
Homoródszentmártonban, Ro-
mániában, hívő szülők gyerme-
keként. Édesapám Molnár 
József, ács-kőműves volt, 

édesanyám Máté Erzsébet, a kollektív gazdaságban 
dolgozott, mellette a család ellátása nagy terhet rótt rá. 
Velünk lakott apai nagyapám is. Hívő ember volt, na-
gyon sokat mesélt nekünk a háborúban eltöltött időről. 
Négyen vagyunk, lányok, testvérek. Nővérem Los-
Angelesben él férjével és gyermekével. Nagyobbik hú-
gom Németországban, kisebbik pedig itt, Budapesten. 
Gyermekéveim a szülőfalumban teltek, ott jártunk a he-
lyi gyülekezetbe. 

– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttél; milyen em-
lékeid vannak az ottani testvériségről? 

A gyülekezet akkor a 60-as, 70-es években kb. 50-
60 tagú volt. Fiatalok 15-20-an voltunk, kisebbek, na-
gyobbak együtt. Az alkalmak ebéd után voltak, énekek-
kel, versekkel készültünk az esti istentiszteletekre. A 
gyülekezet olyan volt, mint egy nagy család, nagyon 
szerettem oda járni. A 70-es évek elején érkezett új lel-
kipásztor a gyülekezetbe. Három lányával ők tanítottak 
mandolinozni, gitározni. Nagyon sokszor mentünk a 
körzetbe, az ünnepélyek alkalmával. A vasárnapi isko-
lai tanítómnak, Veress Zsuzsika néninek az élete nagy 
hatással volt rám. Példamutató élete, szeretete, amellyel 
tanított, körülvett minket. 

– Milyen volt az élete egy magyar baptista hívőnek 
az akkori Romániában? 

Azon a vidéken, ahol laktunk nagyon kevés román 
ajkú ember lakott. Nem éreztük hátrányát annak, hogy 
magyarok vagyunk. A gyülekezetbe járásunkat tanára-
ink azzal próbálták megakadályozni, hogy délután 5 
órától nem lehetett az utcára kimenni. Így tiltott időben 
mentünk a hétköznapi alkalmakra, a szombat esti zene-
órákra. 

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

1977 őszén Brassóban voltam a nővéremmel, fiata-
lok csoportos imaóráján. Gyülekezetben nőttem fel, de 
éreztem, hogy nekem is ki kell tárnom a szívem, bűne-
imet meg kell vallanom, és át kell adnom az életemet az 
Úr Jézusnak. 

Ezen az alkalmon történt, hogy igent mondtam Jézus 
hívó szavára, engedelmeskedtem Neki. Útravalóul az 
Ézsaiás könyve 43. rész első öt versét kaptam. 1978. 
május 18-án merítkeztem be a brassói imaházban, Kul-
csár Sándor lelkipásztor által. 

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtál be, miután a 
gyülekezet tagja lettél? 

A gyülekezetben a zenekarban gitároztam, énekel-
tem az énekkarban, verset mondtam, látogattuk a körzet 
többi gyülekezetét. 

– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát 
tanultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeden Románi-
ában? 

Az általános iskolát szülőfalumban végeztem el, 
majd Székelyudvarhelyen végeztem a 9. és a 10. osz-
tályt. Ápolónőnek készültem, de akkor nem tudtam arra 
a szakra menni, mert messze volt az iskola, változott a 
közoktatási rendszer. 

1977 őszén Sepsiszentgyörgyre költözött a csalá-
dunk. Édesapám ott dolgozott, mint ács-kőműves. Nő-
vérem az egyetem után ott kapott állást. Én textilszakis-
kolát végeztem, és 9 évig dolgoztam, mint szövőnő. 
Munka mellett végeztem el a 2 éves ápolónőképzőt, és 
a megyei kórház fertőző osztályára kerültem, itt dolgoz-
tam másfél évet. 

– Mikor és hogyan találtatok egymásra férjeddel, 
Lacival? Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párvá-
lasztásban? Hogyan indult közös életetek? 

Laci a sepsiszentgyörgyi gyülekezet tagja volt, ott 
ismerkedtünk meg, miután mi is ebbe a gyülekezetbe 
kezdtünk járni. 1979. augusztus 4-én kötöttünk házas-
ságot, majd 1980. augusztus 13-án született meg lá-
nyunk, Noémi. Együtt szolgáltunk a gyülekezetben. 

– Hogyan vezetett Isten abban titeket, hogy áttele-
püljetek Magyarországra? Hogyan éltétek meg ezt a 
nehézséget? 

A munkahelyemen hepatitisszel fertőződtem meg, 
védőoltás nem volt. Próbálkoztak a kezelésemmel, de 
sajnos sikertelen volt. Leszázalékoltak. 1989 májusában 
nyílt arra lehetőség, hogy Magyarországra jöjjek 
gyógykezelésre. Itt megtapasztaltam a jó Isten szerete-
tét, az áldott orvos gyógyító erejét. Csodálatosan veze-
tett egyik orvostól a másikig, aki végül is vállalta a ke-
zelésemet. Azt kérte, hogy ha tudok, maradjak, mert 
akkor 50% az esély a gyógyulásomra. Az akkor már 
külföldön élő testvéreim, és az itteni rokonok, Bodó 
Laci bácsiék támogattak abban, hogy maradjak. 

Nagyon nehéz volt a döntés, mert akkor még javá-
ban tartott a Ceausescu-diktatúra, semmi jele nem volt a 
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változásoknak. Elindítottam a családegyesítési kérelmet 
a Vöröskereszten keresztül. A decemberi forradalom 
felgyorsította az áttelepedési folyamatot. Nagyon nehéz 
időszak volt. Sokszor órákon keresztül álltam valame-
lyik telefonfülkében, folyamatosan tárcsázva az ottho-
niakat, hogy megtudjam, jól vannak-e. Lacira hárult az 
ottani élet felszámolása, az összecsomagolás. Idősödő 
szüleinket nehéz szívvel hagytuk ott. Ez Lacit viselte 
meg jobban, mert neki maradtak ott még testvérei is. De 
tudtuk, hogy a jó Atya vezet minket, csak Rá kell bízni 
magunkat. Ezt megtapasztaltuk a munkahelykeresés-
ben, és a lakáskérdésben is. 

– Hogyan kerültetek a Budai Gyülekezetbe? Megta-
pasztaltátok-e a testvéri szeretetet itt is? Megtaláltátok-
e helyeteket a gyülekezetben? 

Bodosi Irénkéék is nagyon sokat segítettek abban az 
időben, velük jöttem el ide, a gyülekezetbe. Egy évvel 
ezután érkezett már hivatalosan is Magyarországra Laci 
és Noémi. A gyülekezet szeretettel fogadott minket. 
Noémi itt nőtt fel, Laci bekapcsolódott az itteni énekkar 
munkájába, imaórát vezetett, majd szolgált a Vox Nova 
férfikarban is. 

– Noémi hogy élte meg a lakóhelyváltást, és min-
dent, ami ezzel jár? 

Noémi nagyon könnyen dolgozta fel a költözködést, 
az iskolaváltást is. Első nap nem tudtam elkísérni az is-
kolába, ami a lakóhelyünkhöz a legközelebb volt. 
Egyedül ment el. Mosolyogva bemutatkozott, hogy ő az 
erdélyi új kislány. Nagyon kedvesen fogadták, szeret-
ték, így megkönnyítették a beilleszkedését. A gyüleke-
zetben is nagy-nagy szeretettel vették körül őt is. 

– Már említetted, hogy nemcsak az áttelepülésben 
vezetett titeket Isten, hanem az itteni körülmények el-
rendezésében is. Ez hogyan történt? Nem kerültetek 
hátrányos helyzetbe amiatt, hogy Romániából jöttetek? 

Egyik ismerősöm mondta, hogy látta kitéve a 
Péterffy Sándor utcai kórháznál, hogy ápolónőket ke-
resnek. Jelentkeztem és 1989 szeptemberétől ebben a 
kórházban dolgozom a szülészeten, mint ápolónő. Vál-
tott műszakban dolgozom, és így sokszor nem tudok 
részt venni a gyülekezeti alkalmakon. 

Nem éreztették velem, hogy bármiben is hátrányban 
lennék. Hálát adok a jó Istennek a vezetéséért, a gond-
viselésért, az oltalomért. Férjemnek, Lacinak az egyik 
doktornőn keresztül találtam állást. Ő ajánlotta fel a se-
gítségét, így amikor hivatalosan is átjött, már megvolt a 
munkahely, ahol dolgozzon. 

– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, 
arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten téged eddigi hívő életetekben? 

Nagyon sokszor voltak próbák az életemben. Máso-
dik kislányom halála, majd a betegségem, Laci halála, 
az Úrhoz való költözése. 

Elbizonytalanodtam. Hitem, erőm meggyengült. 
Úgy éreztem, hogy a mindennapi gondokat is nehéz el-
viselni. nem volt erőm elmenni a gyülekezetbe. Ekkor 
felhívott egyik testvérem: „Gyere a gyülekezetbe, mert 
később még nehezebb lesz.” 

Tudom, hogy sokan imádkoztak értünk innen Budá-
ról, és más gyülekezetekből is. Bátorító igeverseket 
küldött sms-ben unokanővérem, Balatonszemesről. 

– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 
Legkedvesebb igém az Ézsaiás könyve 43. részének 

első versei. Nagyon sokszor, újra és újra előveszem, és 
elolvasom. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólí-
tottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled va-
gyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben 
jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert 
én, az Úr, vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te sza-
badítód!” 

Ezenkívül még a 18. zsoltár kedves nekem, nagyon 
sok bátorítást kaptam általa. 

Az énekek közül: „Tégy foglyoddá, Uram”, „Min-
den, minden nékem Jézus…”. 

– Hogy folyik az élet mostanában, hogyan telnek a 
hétköznapok? 

Nagyon hálás a szívem, mert 2008. december 18-án 
kaptam meg az eredményt, hogy teljesen kigyógyultam 
a betegségből, de nem gyógyszerrel, hanem az áldott 
orvos kegyelméből. Dolgozom a kórházban, ápoljuk a 
rokon nénit. 

Szüleim másfél éve átköltöztek Magyarországra. 
Édesapám agyvérzés miatt lebénult, megvakult. 
Amennyit tudok, nekik is próbálok segíteni. 

A gyülekezetből voltak nálunk a fiatalok, nagyon 
hálás voltam érte, ők is örültek a látogatásnak. 

Nagy segítségem Noémi, habár ő is nagyon sokat 
dolgozik. 

A mindennapi dolgokban, problémák megoldásában 
érzem a jó Isten segítségét, erőt ad érdemeimen felül. 
Hálás vagyok, hogy gyermekévé fogadott, gondunkat 
viseli. 

– Köszönöm kedves válaszaidat. Ezzel az igével kí-
vánom Isten vezetését és vigasztalását további életedre: 

„Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszsá-
got! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök 
kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szí-
vűekre. Örüljetek, ti igazak az Úrban, magasztaljátok 
szent nevét!” (Zsolt 97, 10-12) 

Ádány Judit 
 
 

„Egy ember hívő életének és jellemének nem az a próbája, amit az élet kivételes pillanataiban cselekszik, ha-
nem amit rendes körülmények között tesz, amikor nem történik semmi óriási nagy vagy izgató dolog.” 

Chambers 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Hálaadás az elmúlt tizenegy esztendőért 
 

1998 tavaszán nekem és 
feleségemnek, Évának is megszűnt a 
munkahelye és az imáinkra válaszul 
egy igét kaptunk. „Miért kiáltozol 
annyira? Nincsen királyod? Vagy 
elpusztult tanácsadód, hogy úgy 
elfogott a fájdalom, mint a szülő 
asszonyt? Gyötrődj és kínlódj, Sion 
leánya, mint a szülő asszony! Mert el 
kell távoznod a városból, a mezőn 

fogsz tanyázni. Babilóniába kell menned, onnan menekülsz 
meg; ott vált meg téged az Úr ellenségeid hatalmától.” 
(Mik 4, 9-10) Ez egy világos utasítása volt Istennek, hogy 
mit cselekedjünk. 

Akkor még hármasban jöttünk Budapestre. Emlék-
szem, még otthon voltunk, mikor kerestük azt a gyüleke-
zetet, ahová járni fogunk. Én nem sokat tudtam a Budai 
Gyülekezetről, azt hallottam, hogy sok szolgáló férfitest-
vér van, így én nem sokat fogok imaórát vezetni. Ezt egy 
ismerősöm mondta, aki jobban ismerte a gyülekezetet. 
Felköltözésünk előtt én egy hónapig Csepelen laktam, és 
onnan jártam dolgozni Óbudára. Ezután albérletbe költöz-
tünk, a gyülekezettől nem messze, a Radvány utcába. 
Természetesen az Alsóhegy utcai gyülekezet volt a kézen-
fekvő megoldás az imaházba járáshoz. 

Az első találkozásunk a gyülekezettel nagyon pozitív 
volt, kedvesen fogadtak a testvérek. A jobboldalon men-
tünk be a terembe, ahol Ádány Misi bácsi fogadott ben-
nünket kedvesen, nagy szeretettel. Mikor vége volt az is-
tentiszteletnek, bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy honnan 
is jöttünk. Többen is odajöttek, közös ismerősök kerültek 
elő a beszélgetések alatt. Az irodában Lukács testvér ba-
rátságos szeretetével találkoztam, ami számomra igen fon-
tos volt. Rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, amikor 
csak lehetett. A vasárnapi iskola külön versenyszám volt 
számunkra, mert Virág nagyon szeretett járni, és igyekezni 
kellett, hogy ő érjen oda legelsőnek. 

2000-ben pályáztuk meg a gondnoki állást, amit azóta 
is betöltünk. Ide már négyen költöztünk, Virág 5 éves volt, 
Beni pedig 1 éves. Egy teljesen új élet kezdődött számunk-
ra. Harmadik gyermekünk, Dorina már ide született. Én 
továbbra is eljárok dolgozni (hálás vagyok ezért a Jó 
Atyának) mint nyomdász. A gondnoki szolgálat terhét Éva 
hordozza, minden áldásával, és nehézségével együtt. 

Ideköltözésünk után nem túl sokkal megindult a gyüle-
kezeti ház felújítása. Szinte minden nyáron, mikor a test-
vérek jól megérdemelt szabadságukat töltötték, az imaház 
épült-szépült. Aki nem járt rendszeresen, az szinte észre 
sem vette, hogy munka folyik, mert csütörtökre és vasár-
napra rend fogadta. Azt lehet mondani, hogy szinte egy új 
imaházunk van. Közben a megvásárolt lelkipásztorlakás is 
átesett egy nagy felújításon. 

Ezek a felújítások számomra azért emlékezetesek, mert 
láthattam azt, hogy amikor szükség van a gyülekezetben 

segítségre, az Úr mindig kirendeli. Emlékszem, mikor az 
imaterem ablakainak a cseréje volt és át kellett a termet 
rendezni (szétszedtük, mint egy Legó várat), istentisztelet 
után igen sokan itt maradtak. Sokkal gyorsabban ment a 
munka, mint azt reméltem. A gyerekek is kivették belőle a 
részüket. Amikor a mesterek elkészültek, úgy nézett ki a 
terem, mint egy háborús övezet. Éppen a napokban néztem 
a képeket a takarításról, és hála töltötte el a szívemet, hogy 
a gyülekezet nagy része részt vállalt a helyrehozatalban. 

2005-ben, nyáron, amikor igen rossz egészségi állapot-
ban bekerültem a kórházba, érezhettem a Budai Gyüleke-
zet szeretetét, az imáik erejét, amit meghallgatott az Úr Jé-
zus. Mielőtt bevitt a mentő, két testvérnő könyörgött ér-
tem, és az orvosért, aki gondjaiba vesz. Csodákat éltem 
meg a kegyelem által. A Gondviselő nem hagyott magam-
ra. Hálás vagyok, hogy a gyülekezet befogadott bennün-
ket, és érezhetjük a szeretetüket. 

Nagy öröm számomra, hogy gyermekeim jól érzik ma-
gukat a gyülekezetben. Barátokra leltek, szeretik a vasár-
napi iskolai tanításokat. Már várják a következő gyüleke-
zeti nyaralást, ami sok élményt hoz számukra. Fontos do-
lognak tartom azt is, hogy a fiatalokat igen jól integrálták 
az énekkar soraiba. Kívánok aktív szolgálatot mindenki-
nek a gyülekezetben. 

Tizenegy éve már, hogy ide járunk az imaházba, ahol 
jól érzem magam, de látnom kell, hogy a gyülekezet egyre 
fogy. Nem hiszem, hogy a mostani, misszió nélküli gyüle-
kezeti élettel ez változna. Nagy hiányosságom van nekem 
is abban, hogy nem hívogatok. A szomszéd albérletből 
most költözött el egy fiatal pár. Mikor elköszöntek, akkor 
tudtam meg, hogy beszélgettek róla, mi is folyhat itt az 
imaházban, milyen istentiszteletet tartunk. Tervezték, 
hogy átjönnek, de azután elmaradt. Elmulasztottam egy 
lehetőséget! Addig, amíg szolgáltatásszerűen használjuk 
az imaházunkat, ahol nagyon jó tanításokat kapunk, de ezt 
nem osztjuk meg olyanokkal, akik esetleg vágyják az Isten 
beszédét, de nem mernek lépni, nem fog növekedni a gyü-
lekezet. A gyülekezet két missziót folytat. Az egyik az 
idősek otthonában van, a másik a kerületi Gyermekklub. 
Sok áldást nyernek mindazok, akik részt vesznek ezeken 
az alkalmakon. 

A 149. zsoltár első öt versével köszöntöm a 85 éves 
gyülekezetet, minden testvérnek aktív szolgálatot kívánok 
a gyülekezetben! 

„Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éne-
ket, dicséretet a hívek gyülekezetében! Örüljön alkotó-
jának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! Di-
csérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob- és 
hárfakísérettel! Mert gyönyörködik népében az ÚR, 
győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vigadnak a 
hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön.” 

Zsigovics Géza 
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FELHÍVÁS 
 

Kedves Testvérek! 
Gyülekezetünk ebben a hónapban lesz 85 éves. 

Kérem a testvéreket, hogy csatlakozzanak Zsigovics testvérhez, és minél többen írják meg, hogy amióta ebbe a 
gyülekezetbe járnak, milyen élményekkel, áldásokkal ajándékozta meg Úr az életüket. Lehet ez egy élménybeszá-
moló egy régebbi gyülekezeti eseményről, egy imaharc leírása, egy a gyülekezetben elhangzott bizonyságtétel, ige-
hirdetés hatása, egy megújulás története, egy testvér lelkületének, életének hatása ránk, egy feddés-figyelmeztetés 
megélése, jó utóhatása. Vagy egy missziós küldetés élménye, egy szolgálati terület élményeinek leírása, tanulsága-
inak levonása, egy ifjúsági alkalom szépségei, egy ifjúsági kirándulás eseményei, áldásai és így tovább. 

85 év nagy idő. Nagyon sok mindent tett az Úr ezért a gyülekezetért, sok mindenről lehet megemlékezni. Ez 
csak a testvérek áldozatkészségén múlik. 

A megírt élményeket vagy személyesen, kézzel írva lehet átadni nekem, vagy pedig email-ben az 
adanyjudit@gmail.com címre lehet elküldeni. A leadási határidő: november 22. 

Előre megköszönve szeretettel várom a beszámolókat! 
Ádány Judit 

 

 
 

 

Cipősdoboz… Kicsinek tűnik? 
Nem baj! A szeretetnek nincs mérték-

egysége. 

 

Kedves Testvérem! 

Most újra itt a lehetőség, hogy egy cipősdoboznyi szeretettel szebbé tedd egy gyermek karácsonyát. 
Akciónk a Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezéséhez csatlakozik, de az ajándékokat a karácso-
nyi Gyermekklub alkalmán osztjuk szét a XI. kerületben élő rászoruló családok gyermekei közt. 
Ezt szem előtt tartva készülj az ünnepre. HOGYAN? 
 
1. Keress egy jó állapotban lévő, üres 
cipősdobozt. A tetejét és az alját is külön-külön 
vond be színes csomagolópapírral.  
2. Döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy 
lánynak szánod az ajándékot (0-15 év). 
3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az aláb-
bi szempontok szerint: 
– Játékok: autók, labdák, babák, plüssállatok, jo-
jók, elemes- és társasjátékok, stb. 
– Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, 
zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, stb. 
– Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, 
fésű, stb. 
– Egyéb: cukor, nyalóka, csoki, rágó, napszem-
üveg, póló, bizsu, hajcsat, óra, könyv, stb. 

– Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üd-
vözlő sorral, jókívánsággal. 
4. A dobozba NE TÉGY: 
Használt, megunt tárgyakat. Gyógyszereket. Ag-
resszivitásra késztető képeket, játékokat. Törékeny 
tárgyat. Romlandó ételeket, gyümölcsöt. Folyé-
kony dolgokat, alkoholt. Erotikus vagy pornográf 
tartalmú képeket, eszközöket. 
5. Az elkészült ajándékcsomagot ragaszd le átlát-
szó cellux ragasztóval, esetleg kösd át szalaggal! 
6.Végül pedig a doboz tetejére ragaszd rá a nem- 
és életkorjelölő címkét – kitöltve! A címkét mel-
lékelten megtalálod az újságban, vagy az imaház 
lépcsőházi párkányán. 
7. Az elkészült ajándékcsomagot lehetőség szerint 
december 13-ig juttasd el az imaházba. 
 

A gyerekek nevében köszönjük szolgálatodat és áldozatkészségedet! 
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IFIOLDAL 
 

Imanap – Istenből sosem elég! 
 

 
Október 3-án megtartottuk gyülekezetünk idei (és egy-
ben történelmünk) második imanapját. Most sem a je-
lenlévők számától estünk hanyatt, de nem is a tömegek 
megmozgatása volt a célunk (150?), mint inkább az, 
hogy akik el tudtak jönni, még közelebb kerüljenek Is-
tenhez, és hogy elé vigyük a gyülekezetünk problémáit, 
fontosabb dolgait. 

A legfontosabb téma a megújulás volt. Hisszük, 
hogy a mi gyülekezetünknek is szüksége van megúju-
lásra. Ezt a témát négy pontba szedtük: Hálaadás – tehát 
emlékezzünk, hogy mi is kegyelemből tartunk ott, ahol 
vagyunk). Bűnbánat – bocsássunk meg, ahogy nekünk 
is megbocsáttatott, kezdjük magunkkal a megújulást. 
Elfogadás – személyekért való imádkozás (ne ítéljük el 
a másikat, hanem vegyük észre, hogy ha Isten nem nyúl 
bele az életébe, akkor nem lesz változás. Végül pedig 
olyan dolgokért imádkoztunk, amiket bűnnek látunk a 
gyülekezetünkben. 

A megújulás témája mellett tudtunk még imádkozni 
testi-lelki betegeinkért, az új lelkipásztorért, a keresz-
tyén családokért, valamint az egyéni misszióért (hogy 
minden keresztyén élete hiteles, tényleg bizonyságtevő 
élet legyen). Mindemellett az Úr dicséretére is szántunk 
időt, viszonylag friss, ifjúsági énekeket énekeltünk, és 
jó volt látni, hogy kortól függetlenül tudtunk lelkesedni, 
mosolyogni és ujjongani. 

Számomra rendkívül áldásos volt ez az alkalom is, 
és ha lesz rá igény, akkor biztosan nem ez volt az utol-
só. ☺ 

Bodó Dániel 
 

Imakonferencia Fehérváron, 
avagy összefogás a nemes célért 

 

 
Friss élményként számolhatok be a Székesfehérváron 
megtartott baptista ifjúsági konferenciáról (okt. 16-18.), 
ahol ismét megtapasztalhattuk, hogy Isten mennyire vá-
gyik arra, hogy közeledjünk hozzá. 

Öten vágtunk neki a nem túl hosszú (kb. egy és ne-
gyed órás) útnak, és csakhamar meg is találtuk a meg-
lepően tágas imaházat. Én most voltam ott először, és jó 
volt összeismerkedni az ottani ifivel, no meg a rendkí-
vül kedves szállásadókkal (összesen kb. 220-an vol-
tunk, így nem kis teljesítmény volt mindenkinek alvó-

helyet biztosítani, ebben nagy szerepe volt a gyülekezet 
idősebb korosztályának). 

Egy 15 tagú amerikai missziói csoport is tiszteletét 
tette, akik szemináriumokat és előadást tartottak, so-
kunk épülésére (tényleg nagyon jó volt!). 

Szombaton délelőtt csoportokba verődve bejártuk a 
várost, együtt imádkozva a nevezetes helyeken (mi a 
buszállomásnál, a várromnál, a piacon, az országalmá-
nál és a zeneiskolánál voltunk). Volt már ilyenben ré-
szem, mégis elképesztő érzés megtapasztalni, hogy az-
előtt idegen emberek egymást testvérként ismerik meg, 
mindössze néhány óra leforgása alatt. 

Egyszóval teli volt áldásokkal ez a hétvége, és még 
három remek hírt is hallhattunk a szállásadónktól: 1. 
Akkora a gyülekezet, hogy vasárnaponként két alkalom 
is van, csak így férnek be a hívek. 2. A zenéhez szüksé-
ges technika egy részét a helyi pünkösdi gyülekezet ad-
ta kölcsön a baptistáknak. 3. A fiatalokért teljes mell-
szélességgel kiállnak az idősebbek. 

Ebben a gyülekezetben minden keresztyén arra vá-
gyik, hogy a Szentlélek munkálkodjon. Úgy láttam, 
hogy ez a vágyuk teljesült. 

Bárcsak mindenhol ez a lelkület lenne látható! 
Bodó Dániel 
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TALLÓZÓ 
 

Modern farizeus-vámszedő történetek 
 
1. Két ember ment fel a templomba imádkozni: az 
egyik fiatal, a másik idős. 

A fiatal megállt, és így imádkozott magában: Isten, 
hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi 
ember: életunt, panaszkodó, vagy mint ez az idős is: 
csak megszokottságból imádkozó, kákán is csomót ke-
reső. Új énekekkel dicsérlek nap 
mint nap, elmegyek minden konfira. 

Az idős pedig térdre borulva, 
szinte magába roskadva így szólt: 
Istenem, elfáradtam a hitharcban, 
légy irgalmas hozzám! 

Mondom nektek, ez megigazulva 
ment haza, nem úgy, mint amaz. 
Mert mindenki, aki felmagasztalja 
magát, megaláztatik, aki pedig 
megalázza magát, felmagasztaltatik. 

* * * 
Két ember ment fel a templomba 
imádkozni: az egyik idős, a másik fiatal. 

Az idős meghajtotta fejét, és így imádkozott magá-
ban: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint a többi ember: könnyelmű, vagy mint ez a fiatal is: 
pillanatnyi hangulatok mozgatta, a gyülekezeti élet 
rendjét nem ismerő. Egész életemben tiszteltem neve-
det, naponta imádkozom gyermekeimért és unokáimért. 

A fiatal pedig az előtérben állva, még hátul sem 
akart leülni, hanem csendben így szólt: Isten, látod, mi-
lyen üres nélküled az életem, légy irgalmas hozzám! 

Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem 
úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki 
felmagasztalja magát, megaláztatik, 
aki pedig megalázza magát, felma-
gasztaltatik. 

* * * 
2. Két ember ment fel a templomba 
imádkozni: az egyik karizmatikus, a 
másik konzervatív.  

A karizmatikus felemelte kezét, 
és így imádkozott: Isten, dicsőítelek 
téged, hogy nem vagyok olyan, mint 
a többiek: Szentlelked kenete, 
áldásod nélküli, látszat hívő, vagy 
mint ez a konzervatív is. Böjtölök, éjszakákon át imád-
kozom, naponta bizonyságot teszek az embereknek.  

A konzervatív pedig távol állva, még fejét sem akar-
ta felemelni, így szólt: – Tiszta szívet teremts bennem, 
Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 

Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem 
úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja ma-

gát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felma-
gasztaltatik. 

* * * 
Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik 
konzervatív, a másik karizmatikus. 

A konzervatív kezét összekulcsolva megállt, és így 
imádkozott magában: Isten, hálát adok 
neked, hogy nem vagyok olyan, mint a 
többi ember: érzelmektől hajtott, csak 
szájjal dicséretet mondó, újdonságokat 
hajhászó, vagy mint ez a karizmatikus is. 
Ismerem igédet, a Baptista hitvallást, 
segítem a rászorulókat. 

A karizmatikus pedig távol állva, 
könnyes szemmel így szólt: Isten, 
megérintettél, és most egész életem át-
formáló munkádra vár! 

Mondom nektek, ez megigazulva ment 
haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, 

aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig meg-
alázza magát, felmagasztaltatik. 

* * * 
3. Két ember ment fel a templomba imádkozni: az 
egyik presbiter, a másik vállalkozó.  

A presbiter időben érkezett és csendben így imádko-
zott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember: a vasárnapot ágyban 
töltő, megbízhatatlan, vagy mint ez a vállalkozó is. 
Szolgálok neked, látogatom az időseket, néped gondja- 
baja a vállamon. 

A vállalkozó pedig megkésve és 
fáradtan, fejét a padra hajtva így szólt: 
Isten, szétfolynak dolgaim, légy irgalmas 
hozzám! 

Mondom nektek, ez megigazulva ment 
haza, nem úgy, mint amaz. Mert 
mindenki, aki felmagasztalja magát, 
megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik. 

* * * 
Két ember ment fel a templomba 
imádkozni: az egyik vállalkozó, a másik 
presbiter.  

A vállalkozó megkereste helyét, és így imádkozott 
magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok 
olyan, mint a többi ember: akiknek csak beszédben áll 
Isten országa, az élet sűrűjében tapasztalatlan, vagy 
mint ez a lelkipásztor/presbiter is. Üzleti dolgaimat Igéd 
szerint végzem, és az én adományaimból épült ez az 
imaház. 
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A lelkipásztor/presbiter pedig felment a szószékre, 
és csendben így szólt: Isten, nem vagyok méltó, hogy 
Igédet hirdessem, de fogadj el irgalmadból! 

Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem 
úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja ma-
gát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felma-
gasztaltatik. 

* * * 
4. Két ember ment fel a templomba imádkozni: az 
egyik újonnan megtért, a másik régi hívő. 

Az újonnan megtért örömmel jött, és így imádkozott 
magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok 
olyan, mint a többi ember: boldogtalan, céltalan, vétkek 
között élő, vagy mint ez a régi hívő is. Megtértem, 
bemerítkeztem, Igéd naponta szól hozzám és irányt mu-
tat. 

A régi hívő pedig szokásos lépteivel jött, és magá-
ban ezt az éneket dúdolta: – Üres kézzel menjek-é el, s 
álljak úgy az Úr előtt? 

Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nemúgy, 
mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, 

megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik. 

* * * 
5. Két ember ment fel a templomba imádkozni: az 
egyik régi hívő, a másik újonnan megtért. 

A régi hívő megállt, és így imádkozott magában: Is-
ten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a 
többi ember: tékozló, Igéd mélységeit nem ismerő, vagy 
mint ez az újonnan megtért is. Próbára tettek nehéz 
időkben, és nem tagadtalak meg, megbecsülnek testvé-
reim is. 

Az újonnan megtért pedig a hátsó padban ült le, és 
szemét egyszerűen behunyva egy pillanatra így szólt: 
Isten, friss fogadalmaim a kísértések között pillanatok 
alatt szétporladtak, légy irgalmas hozzám!  

Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem 
úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja ma-
gát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felma-
gasztaltatik. 

Forrás: Internet 

 
 

Egy bölcs indián 
 
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, 
ami minden emberben zajlik. Azt mondta: 

– Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. 
Egyikük a Rossz: a düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, 
bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az 
ego. 

Másikuk a Jó: az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, 
jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit. 

Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: 
– És melyik farkas győz? 
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: 
– Az, amelyiket eteted. 

Forrás: Internet 
 
 

Miért? 
 

Miért megyek el Isten szavát hallgatni rossz időben is, vagy akkor, ha a kedvem gátol benne? 
Mert Isten minden nyugalomnapot megszentelt, s nem tett kivételt az esős vagy nem szeretem napokkal sem. 
Mert jelenlétemre annál nagyobb szükség van, minél kevesebben jönnek el. 
Mert elvárom, hogy a szolgálattal megbízott testvér jelen legyen, és csodálkoznék, ha a rossz idő vagy kedve 
miatt otthon maradna. 
Mert magatartásom mindenképpen hatással van másokra, akkor is, ha elmegyek, de akkor is, ha otthon ma-
radok. 
Mert lehet, hogy Isten akarata szerint azon a napon különös áldás vár rám. 
Mert a keresztyén életnek nem szabad a barométertől vagy szeszélyeimtől függnie. Isten Igéjéhez fűződő vi-
szonyulásom, iránta érzett szeretetem mércéje ez. 
Mert aki ilyen kis nehézségektől visszariad, végül oda jut, hogy már semmit sem tesz meg. Aki csak távolról 
követi az Urat, könnyen abba a veszélybe kerül, hogy teljesen szem elől veszti Őt. 
Mert nem tudhatom, hogy még hány alkalmon vehetek részt. Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az októberi rejtvények helyes megoldását és a színezé-
seket a lépcsőházi táblán láthatjátok. 

Akik jutalomban részesülnek: 
Ádány Balázs és Zsófia, Boda Péter, Gulyás 

Johanna, Uri Benjámin és Imre, Zsigovics Benjámin 
és Dorina. 

Bíztassátok a többieket, hogy ők is csatlakozzanak 
hozzátok. Továbbra is megpróbálok mindig a bibliaköri 

témákhoz igazodni, és így talán könnyebb lesz a rejtvé-
nyeket megfejteni. 

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

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

 

 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Mostanában a biblia-
körön Sámsonról tanul-
tok. 

Ezen a képen őt lát-
hatjátok, amint hatalmas 
erejével éppen egy orosz-
lánt győzött le. 

Beszélgessetek otthon 
arról anyuékkal, hogy 
mikor jó, hogyha egy 
ember nagyon erős, mire 
kellene használnia Isten-
től kapott erejét. 

Színezzétek ki a raj-
zot, majd anyuékkal íras-
sátok rá a neveteket, vág-
játok ki, és dobjátok be a 
szokásos dobozba. 



M A N N A   2009. november 

 11

Kisiskolások (7-11 év) 
Mostani rejtvényetek hasonló a múlt havihoz. Találjátok ki, hogy kiről-miről szólnak az alábbi versikék, majd a 
megvastagított kockában lévő betűket egymás után leírva egy olyan fogalmat kaptok, aminek a titkát csak a Bibliá-
ból ismerhetjük meg. Ezt kell leírni a megfejtéshez. Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból, és 
dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Zamatos és illatos, ha-
rapásod várja. 
Ha a szívedben terem, 
senki meg nem bánja. 

 

2. Azt mesélik, alattomos, 
meg hogy nagyon ravasz, 
okos. Pedig csak a hasát 
félti, míg a tyúkot félreér-
ti. 

 

3. Ha ránézel, visszanéz. 
Ha ránevetsz, kinevet. 
Megmutatja, mit mutatsz. 
Nem mutatja szívedet. 

 

4. Egyszer segít, 
másszor fára mászik, 
mindig tanul, 
akkor is, ha játszik. 

 
 

5. Neve az, amennyi a 
napjainak száma. 
Egyiket a Teremtő nyu-
galmunkra szánta. 

 

6. Vízbe vetik, a víz mégis 
átfolyik rajta, 
csak a hal marad meg 
benne, mindenféle fajta. 

 

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

 

8. Kardja vas, sisakja réz, 
Páncélba bújt a ……. 
 

 

 

 
A megfejtés: ………………………………………………. 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Mostani rejtvényetekben a következő 17 állításról kell eldöntenetek, hogy igaz-e, vagy hamis. A jobb oldali osz-
lopban kell bekarikázni azt a betűt, amelyik az általatok adott válaszhoz tartozik. Ilyen módon, ha helyesen oldottá-
tok meg a rejtvényt, a bekarikázott betűkből egy bibliavers elejét kapjátok meg. Ezt kell leírni teljes egészében, az 
igehely megjelölésével a megfejtéshez. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok 
be a szokásos dobozba. 
            I  H 
1. Priszcilla Akvila férje volt.          H  B 
2. Ahasvérusról Eszter könyvében olvashatunk.      O  N 
3. A Példabeszédek Könyve a Zsoltárok után következik.     L  E 
4. Absolon Saul fia volt.         P  D 
5. Bemerítő János a tizenkét tanítvány egyike volt.      J  O 
6. A Biblia szerint Isten Káinra egy jelet tett.       G  T 
7. Józsué nem léphetett be az Ígéret földjére.      H  O 
8. Illés prófétát etették a hollók.        K  S 
9. Lea idősebb volt Ráhelnél.        A  É 
10. Jób nőtlen volt.          R  S 
11. Titusznak Pál írt levelet.         Z  Y 
12. Lukács eredeti foglalkozása orvos volt.       E  A 
13. Nóé bárkája az özönvíz végén Hóreb hegyén akadt fenn.    K  L 

14. Belsazár király látott írást a falon.       Í  É 

15. Máté evangéliuma 28 fejezetből áll.       D  A 

16. Salamon írta a legtöbb zsoltárt.        V  E 

17. Hámánról Ruth könyvében olvashatunk.      J  K 

A megfejtés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Tóth Péter (nov. 9.) 
Dr. Almási Tibor (nov. 14.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Baranyai János (nov. 18.) 
Bocska Istvánné (nov. 23.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ti-
teket…” (Jn 15,16) 
 

Kiválasztásotokat Isten kezdeményezi. Ő tesz alkalmassá 
titeket arra, amire kiválasztott. Alkalmasak lesztek, mert 
kapcsolatban vagytok Vele, és az Úrtól jön az erő. Az Úr 
teljesen elfogadja kiválasztottjait, nem szolgaként, hanem 
gyermekeiként. Mindez az Atya szeretetéből van. Terve 
van életetekkel, ezért felkészít, megerősít titeket, hogy be-
töltsétek az Úr tervét. Ha kudarcot vallotok valamiben, 
vagy meggyengültök, az ellenség el akarja hitetni veletek, 
hogy már nem vagytok kiválasztottak. Legyetek teljes tu-
datában annak, hogy kiválasztottak vagytok. Kiválasztott-
ságotok bélyegeit, jeleit bátran viseljétek! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), tö-
rekvők alkalma, gyerekek-
nek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

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

Minden hónap 3. vasárnapján a 
délutáni istentiszteletet a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tartjuk. 

Programajánló 

Tv-műsor: 
MTV1: november 8. vasárnap, 
10,55 óra: Baptista Magazinmű-
sor – ism.: M2 14,05 óra 
PAX TV: november 30. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: november 27. 
péntek, 13,30 óra: Az Úr közel! 

 
 
 
 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 

„A türelem és vigasztalás Istene pe-
dig adja meg nektek, hogy kölcsönös 
egyetértés legyen közöttetek Jézus 
Krisztus akarata szerint, hogy egy 
szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi 
Urunk Jézus Krisztus Istenét és Aty-
ját.” (Róm 15,5-6) 

ÉVFORDULÓ 
Egy jelképes képeslappal szeretném 
megköszönni minden kedves testvé-
remnek az odaszánását, akik az el-
múlt évben megtiszteltek azzal, hogy 
kérésemre írásukkal gazdagították az 
ebben a hónapban negyedik „szüle-
tésnapját” ünneplő gyülekezeti újsá-
gunkat. 

Az elmúlt esztendőben is csodála-
tos volt látni, hogy mindig volt, akit 
indított Isten Lelke, és megosztotta 
élményeit, életének fontos mozzana-
tait az olvasótáborral. Biztos vagyok 
benne, hogy ez nemcsak az újságot 
forgatóknak vált lelki hasznára, ha-
nem annak is, aki megírta ezeket. Hi-
szen olyan jó újra átgondolva, átélve 
szembesülni azzal, hogy mindenek el-

lenére, mindeddig megsegített ben-
nünket az Úr. Sőt! Vezetett, tanácsolt, 
megerősített, megújított, megőrzött. 

Így kívánom tehát mind az írók, 
mind az olvasók életére továbbra is 
Isten áldását! Kívánom, hogy ez az 
újság egy kis szelet legyen Isten örö-
meiből, amivel megajándékoz min-
ket. 

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

 
 

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiis-
meretet, amelyet egyesek elvetettek, 
és ezért a hit dolgában hajótörést 
szenvedtek. … Ellenben törekedj 
igazságra, kegyességre, hitre, sze-
retetre, állhatatosságra, szelídlel-
kűségre.” (1Tim 1,19 / 6,11) 

Ádány Judit 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: Zsigovics Géza. Grafika: www.reformatus.hu 
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