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„Titeket pedig Isten hatalma
őriz hit által az üdvösségre,
amely készen van, hogy
nyilvánvalóvá legyen az
utolsó időben, … hogy a ti
megpróbált hitetek, amely
sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált
aranynál, Jézus Krisztus
megjelenésekor méltónak bizonyul a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. (1Pt 1:5,7)

Iskolakezdés – és a fődolog
Életünk minden időszakában vannak nagyon fontos dolgok, amelyek lekötnek bennünket. Így nyár végén, ősz
elején ilyen az iskolakezdés. Gyülekezetünkben is sok
család érintett ebben. Be kell(ett) szerezni a szükséges
iskolaszereket, dönteni a különórákról, áthangolnunk
gyermekeink vakációhoz szokott életritmusát; minderre
és mindenre összpontosítani nem kis szellemi megterhelés, az anyagi terhekről nem is beszélve.
Természetes az, hogy igyekszünk mindenre odafigyelni, gyermekeinknek a legjobbat biztosítani. De
tényleg az iskolakezdés ezekben a napokban a legfontosabb kérdés sok család életében?
Szellemi életünk dolgainak és fizikai életünk teendőinek egymással szembe állítása nem tűnik túl szerencsésnek, hiszen látszólag eltérő síkon zajlanak. El kell
végeznünk mindennapi feladatainkat, eleget kell tenni
kötelezettségeinknek, ezek elhanyagolása nem tesz
bennünket lelkibb emberekké, a lelki dolgokkal való törődésünk önmagában nem lehet hivatkozási alap esetleges fizikai élettel kapcsolatos hanyagságainkra. Sőt!
„Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő
házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és
rosszabb a hitetlennél” – írja Pál apostol Timóteusnak
(1Tim 5,8).

Ugyanakkor valós probléma az is, hogy ha állandóan
aktuális mindennapi teendőink foglalnak le bennünket,
akkor mindig lesz annyi tennivalónk, hogy nem marad
idő és energia a lelkiekre. (A jól ismert, már korábban a
Mannában is közölt „Van időm, Uram” c. vers éppen
arról szól, hogy minden életkorban le tud kötni bennünket annyi fontos dolog, hogy nem marad időnk Isten
dolgaira). Mert az előbb idézett ige csak az érem egyik
oldala! Ha azonban az érem másik oldalát is megnézzük, azt láthatjuk, hogy a bibliai tanítás mintha kevésbé
lenne „megértő” sokféle földi elfoglaltságunk iránt,
mint, amilyen könnyen mi felmentést adunk magunknak és másoknak a lelki dolgok elhanyagolására.
Ha Máriához hasonlóan Márta is leült volna Jézus
lábaihoz, hallgatni őt, akkor soha nem készült volna el a
vendégeknek szánt étel és ital. Micsoda udvariatlanság
lett volna ez! Jézus mégsem a szorgos Márta testvérével
szembeni neheztelését tartja jogosnak, hanem a szellemieket előtérbe helyező Mária választását, mert „egy a
szükséges dolog.” (Lk 10,42). Az, ami örökkévaló, ami
nem vétetik el. Ha egyszerre nem lehet kettő szükséges,
csak egy, akkor mindig az örökkévaló értékek keresése
a fontosabb. „Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel” – rímel minderre Pál apostol életgyakorlatunk-
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kipróbált aranynál” (1 Pt 1,7). Hát még egy jó bizonyítványnál, egy sikeres felvételinél, vagy egy jól fizető
állásnál!
Néhány napja kezdődött el az iskola. Vannak, akik
máris igazat adnak a Prédikátornak abban, hogy „a sok
tanulás fáradságára van a testnek.” … De figyeljünk
oda a folytatásra is! „A dolognak summája, mindezeket
hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fődolga!”(Préd 12, 14-15)
Valaki egyszer – szójátékkal kifejezve – így fogalmazott: A fődolog az, hogy a fődolgot tartsuk a
fődolognak! Iskolakezdés ide vagy oda – tartsuk mi is
mindannyian: tanulók, szülők, nagyszülők, aktív
keresők és nyugdíjasok a fődolgot a fődolognak!

hoz képest kategorikusnak tűnő figyelmeztetése… (Kol
3,2) De félreérthetetlenek Jézus szavai is, mely Isten országa alkotmányának, a hegyi beszédnek egyik „paragrafusa”: „Keressétek először Isten országát…”(Mt
6,33). Azaz nem másodszor, nem akkor, ha jut rá időtök, hanem először.
Ritkán szokott probléma lenni az, hogy valaki túlzásba viszi a tanulást, de mintha manapság az indokoltnál sűrűbben lenne hivatkozási alap a szolgálat, az aktív
közösségi élet elhárítására: „nekem sokat kell tanulnom
(dolgoznom), nem érek rá!” Fontos a tanulás, de azt a
hitünk mellé kell ragasztanunk – nem pedig fordítva!
„… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó
cselekedet mellé tudományt,..” (2Pt 1,5). Az alap, a jó
kiindulási pont a tanuláshoz is – a hit! Az a hit, amely
kipróbáltan „sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által

Ádány Mihály

VELÜNK TÖRTÉNT

Ifinyaralás
A budai ifjúság
idén júliusban
(20-26-ig) is
megszervezte
(ki számolja,
hányadik?) nyári kirándulását.
Ezúttal is a Balatont választottuk pihenésünk helyszínéül, egészen pontosan
Balatongyörököt, mely Keszthelytől
nem messze, az északi parton fekszik.
Egy református gyülekezet minden igényünket túlszárnyaló új üdülője adta
szálláshelyünket egy hétre.
A hét programjának megszervezéséről
Jenei Péti és Gulyás Zsombi gondoskodott. Majd’ minden nap délelőttjét az Ige
tanulmányozásával töltöttük, a következő témakörökben: Az Atya (Nagyné Kalán Évi), A Fiú
(Gulyás Zsombi), A Szentlélek (ifj. Ádány Béci), A Sátán (Nagy Péter), Az ember (Jenei Péti).

És hogy a sok egyéb program során (strandolás, játékok, foci, stb.) elhasznált energiát bőséges mennyiségű és ízletes ebéd formájában tudtuk pótolni, arról
Nagyné Zsuzsa gondoskodott. Esténként énekek mellett
imádságban töltöttük az időt. Nehéz lenne érzékeltetni a
résztvevők pontos létszámát, voltak akik csak néhány
napra érkeztek, de kb. 22-en fordultak meg a nyaraláson. Sajnos kisebb baleset is történt foci közben, Tarsoly Csabinak ezúton is gyógyulást kívánunk!
A hangulatból és a későbbi visszhangokból ítélve
(no meg saját véleményem szerint is) egy egészen
nagyszerű hetet tölthettünk együtt, amiért elsősorban és
mindenek felett Istenünké legyen a dicsőség és a hála,
de köszönetet mondunk minden szervezőnek fáradságos
munkájukért, és gyülekezetünknek a támogatásért!
Nagy Péter
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Gyermeknyaralás

a nagyobbaknak később (pontos időt inkább ne írjunk…).
A délelőtti foglalkozások alatt egész héten Illésről
tanultunk, míg az „esti mese” során egy történetet hallgattunk egy kislányról, akit az anyukája elküldött egy
idegen, hívő családhoz egy évre. A kislány először nagyon rosszul érezte magát, mert minden teljesen más
volt, mint amit megszokott. De utána megtért, és az ő
segítségével még egy betörőt is rá tudtak venni, hogy jó
útra térjen.
Nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük, jövőre is
mehetünk a táborba!

Augusztus közepén gyülekezeti gyermeknyaraláson
voltunk az Őrségben, Őrimagyarósdon. Erről szeretnénk most beszámolni.
A napi programok a következőképpen alakultak:
8 óra körül keltünk, fél 9-kor kezdődött a reggeli.
Ezután éneklés, majd bibliaköri foglalkozás következett. Utána ebéd, majd vacsoráig szabadfoglalkozás
volt. Általában lementünk a közeli Vadása-tóra fürödni.
(Egy nap kicsit hideg volt, akkor nem fürödtünk, illetve
egyik nap volt lovaglás, sőt még kerámiázhattunk is.)
Vacsora után újra közös éneklés, majd „esti mese” következett. Végül a lefekvés: a fiatalabbaknak hamarabb,

Ádány Máté és Rebeka

Beszámoló az őrimagyarósdi gyermekhétről
Mivel az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt a gyülekezet előtt nem számoltunk be a gyereknyaraláson tanultakról, most így, írásban olvashatják a testvérek az
ott történteket. 2009. augusztus 12-18-ig voltunk 28
gyermekkel, 5 tanítóval és 2 segítővel Őrimagyarósdon.
A délelőtti bibliaköri foglalkozáson a gyerekeket három
csoportban tanítottuk. Illés próféta élete volt a téma.
1. Illés megdöbbentő bejelentése: „Él az Úr, Izráel
Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen csak az én beszédeim szerint”
A bálványimádást nem tűri Isten az ő népe között, de a
szárazság ideje alatt gondot viselt az ő szolgájáról. Az
élő Isten szeret bennünket, ezért megadja, amire szükségünk van. Biztosak lehetünk abban, hogy segít abban
a konkrét problémában, amiben éppen most küszködünk.

Am: „Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá
lőn nekem” (2Móz 15,2)
2. Illés harca a hamis istenekkel: „Akkor hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az
Úrnak nevét; és amely Isten a tűz által felel, az az Isten.”
Micsoda fényes bizonyíték ez Izráel népe előtt, hogy ki az
egy igaz élő Isten, ha mi is benne bízunk, egyre jobban
megismerjük hatalmát, mert ő mindenható Isten.
Am: „Én vagyok az első és utolsó, és rajtam kívül
nincsen Isten” (Ézs 44,6)
3. Illés elfut Jézabel elől: Mennyire emberi módon
reagált Illés Jézabel fenyegetésére, milyen könnyen
megfeledkezünk mi is Isten végtelen hatalmáról. Emlékezzünk megőrző gondoskodására a nehéz időben, bátorítást meríthetünk belőle. S a bizalom megnyugvást
ad nekünk.
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dés, a zúgolódás csak megkeseríti az ember életét.
Am:„Elégedjetek meg azzal, amitek van.” (Zsid
13,5)
5. Illés átadja a szolgálatot Elizeusnak: Az élő Istennek terve van veled, azt akarja, hogy őt szolgáld. Az
életed csak úgy teljesedhet ki, ha kapcsolatban vagy az
élő Istennel, és bizalmadat belé veted.
Am: „Aki nékem szolgál, engem kövessen” (Jn
12,26)
Ezekről tanultunk a bibliaköri foglalkozásokon. A
többiről a gyerekek fenti beszámolójában is szó volt. Az
esti foglalkozáson átismételtük, amit délelőtt tanultunk
és sokat énekeltünk. Sok közös játékunk volt, amit nagyon élveztek a gyerekek. Sokan éltek azzal a lehetőséggel is, hogy a kijelölt igeversek megtanulásáért valamilyen játékot választhattak, amit még Bódi Laci
bácsiéktól kaptunk ajándékba.

Am: „Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten” (Zsolt 46,11)
4. Illés és Nábót szőlője: A kívánság bűn, ne legyünk elégedetlenek! Az élő Isten szent, gyűlöli a bűnt,
s előtte semmi sem marad titokban. Az elégedetlenke-

Kissné Kati

Jézus az ÉLET!
Közép-magyarországi Ifjúsági Tábor
Augusztus elején részt vettünk
néhányan a baptista ifjúság idei egyik
legnagyobb eseményén, a Középmagyarországi Ifjúsági Táborban.
Idén Tahiban tartották meg az
egyhetes
rendezvényt,
ahol
gyülekezetünkből Bencsik Kriszti,
Sonkoly-Domby Annina, Jenei Péter
és jómagam lehettünk ott.
Számomra különösen is izgalmas volt a tábor. Egyrészt volt bennem némi félelem attól, hogy esetleg nem
nekem való lesz, hanem inkább a konzervatív, elvont,
nyugisabb, kizárólag baptista körökben mozgó fiataloknak
szól majd a tábor. Hála Istennek ebben maximálisan csalódhattam, nagyon vidám, felszabadult, barátságos és aktív
légkör volt, egy percig sem unatkoztunk, ugyanakkor
minden összefüggött Jézussal. A hét témája a „Jézus az
ÉLET!” mondat volt, ezt nem csak az előadások alatt, de
szinte minden percben megéltük. Számomra óriási élmény
volt, hogy másodpercek alatt össze tudtam barátkozni
bármelyik ismeretlen táborlakóval; pillanatok alatt eljutottunk nagyon mély beszélgetésekig a Bibliáról, gyülekezetről, misszióról. Igazi, életszerű, törvényeskedés helyett
szeretettel teli kereszténység volt jellemző az egész táborra, ami nagyon feltöltött, bátorított.
Másik izgalmam az volt, hogy nem csak egyszerűen
táborozni mentem, hanem kiscsoportot is vezettem és
szemináriumot is tartottam. A kiscsoportomról azt gondoltam, hogy majd tinédzsereket kapok, ehhez képest huszonévesek voltak a csoportomban, mindannyian megtért,
gyülekezetbe járó emberek. Ilyen csoportban nem lehetett
megtérésre indító beszélgetéseket vezetni ☺ , de mégsem
volt egyáltalán haszontalan egyik alkalom sem: nagyon

jókat beszélgettünk, én is sokat épültem mások gondolataiból. Barátságok alakultak ki, melyek azóta is tartanak.
Szemináriumot is tartottam, „Jézus és a marketing”
címmel; mivel abban a ritka helyzetben vagyok, hogy keresztény létemre marketingesként dolgozom. A tervek szerint úgy 15-20 emberrel beszélgettem volna, ehhez képest
egy hirtelen jött nagy eső miatt körülbelül tízszer annyi
résztvevővel kellett beszélgetnem… vicces és izgalmas
helyzet volt, de mindenki nagyon élvezte. Beszélgettünk
arról, hogy Jézus hogyan marketingezte Isten országát, illetve sok mai keresztény reklámot is megnéztünk, kibeszéltünk.
A fentiek mellett is nagyon sok feladatom volt, csoportvezetői megbeszélések, imasátorban való részvétel,
logisztikai feladatok (magyarul „sok nehéz dolog pakolászása” ☺ )… sőt, még filmeztünk is a hét során, három rövidfilmet készítettünk, melyek nagy sikert arattak, de nagyon sok energiát és időt is igényeltek. Nem volt könnyű a
tábor emberileg olyan szempontból, hogy Anninával, a feleségemmel nagyon kevés időt tölthettem az állandó pörgés miatt, de hála Istennek azért meg tudtuk ezt is beszélni.
Sok keresztény rendezvényre jellemző, hogy néhány
nap múlva már el is múlik a hatása az ember lelki életére.
Ez a tábor nem ilyen volt! Az előadások, a dicsőítés, a beszélgetések és a barátságok azóta is hatással vannak ránk,
valóban megváltoztatták az életünket. Minden nap átéljük,
hogy annál jobban szeretünk élni, minél inkább engedjük,
hogy számunkra maga Jézus legyen az ÉLET!
A http://www.baptistaifi.hu/letoltesek honlapról letölthetőek a táborban elhangzott előadások, és megnézhetőek az ott készült kisfilmek és fotók is.
Sonkoly Tamás
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Most nyáron töltötte be 70. életévét Ádány Béla testvérünk. Hűséges tagja gyülekezetünknek, a szolgálatkészség
nemcsak őt, hanem kis családját is jellemzi. Egyszerűsége mögött imádkozó hívő lélek rejtőzik. Erről győződhetünk
meg az alábbi vallomásban is, amelyben életének apróbb és nagyobb mozzanatairól olvashatunk.
fiatalok a munkában is segítették egymást. Emlékszem,
hogy napraforgó-cséplésen én is részt vettem, és hogy a
gyülekezet fiatal tagjai más gyülekezetekbe mentek el
missziómunkára.
– Hogyan kerültél fel Budapestre, és ide a Budai
gyülekezetbe?
Amikor a testvéreim felnőttek, Vincét és később
Mihály bátyámat behívták katonának. Leszerelésük
után rokonainkhoz, Gál Sándor testvérékhez, Budapestre költöztek. Így vált a mi családunk egy része, és így
lettem én is a budai gyülekezet tagja. Budapesten dolgoztam is, tanultam is. Mihály bátyámnak az elhelyezkedésében Kocsis bácsi segített, és így az ő révén kerültem a tárnoki rádióállomásra, ott dolgoztam hosszú
évekig és onnan mentem nyugdíjba is.
A jó Isten csodálatos módon megsegített bennünket.
Testvéri összefogással több mint 10 házat építettünk.
Részt vettem a budai és a budafoki imaház építésében
is. Mindehhez az erőt, az egészséget a jó Isten adta.
– Hogyan élted meg Isten vezetését a párválasztásban?
A feleségemmel kapcsolatos kérdésre röviden válaszolva azt szeretném mondani, hogy őrá a figyelmemet
egy lelkipásztor testvér hívta fel. Örülünk annak is,
hogy gyermekünk is, családunk is, más-más formában,
de eszköz lehet a mi Istenünk kezében. Mindezért Istené legyen a dicséret, dicsőség, tisztesség és hála.
– Milyen szolgálatokban van és volt részetek a gyülekezetben?
A szolgálatokban mindig szerettünk és szeretünk
részt venni. Vilma, a feleségem a misszióadakozások
feldolgozásában szokott segíteni. Különböző rendezvényekhez süteményekkel szokott hozzájárulni. Közösen
szoktunk betegeket látogatni.
Még mikor Mike Károly testvér a gyülekezetünk
tagja volt, vele börtönmisszióban is voltunk. Éveken keresztül voltunk könyvterjesztők, és voltam imaóravezető is. Az énekkarnak most is tagja vagyok.
Ha áldásul lehettem a jó Isten kezében, mindenért az
Övé legyen a hála és a dicsőség. A gyermekünk, Béla
szolgálatával kapcsolatban szeretném elmondani azt is,
hogy örülünk az ő szolgálatának is. Örülünk, hogy az
Ige továbbadásában ő is eszköz lehet Isten kezében. Ha
a jó Istennek van terve az ő életével, akkor az a mi vágyunk, hogy Istenünk tervébe ő is bele tudjon simulni,
és legyen a jó Isten gazdag áldása az ő életén is. Ezért is
imádkozunk. Szeretnénk, ha ő és a gyülekezet minden
tagja élő, munkálkodó, áldott tagja lenne a gyülekezetnek.

– Kérlek, beszélj arról, hogy
mikor, hol és milyen családba
születtél, kik voltak a szüleid,
testvéreid, hogyan és hol teltek
gyermekéveid?
1939. július 29-én születtem
Hajdú-Bihar
megyében,
Hencidán. Testvéreim: Ilona,
Vince,
Mihály,
Erzsébet,
Julianna, Róza, és Ferenc. Egy
testvérem halva született és egy
testvérem, Árpád néhány éves korában halt meg.
A nagy adósság miatt a szüleim tanyára költöztek.
Tűzeset miatt, ez a még lakásnak is alig nevezhető ház
is leégett. Rövid ideig egy rokonunk fogadott be bennünket. Anyám testvérei, akik Hajdúbagoson laktak és
apám rokonai új házat építettek. Ekkor jött a háború.
Egy orosz tank egészen közel állt meg a házunkhoz. Mi
nem éreztük biztonságban magunkat, bár volt földbe
ásott pincénk. Egy orosz katona, mikor ott voltunk a
pincében, ránk fogta a fegyverét, de nem bántott bennünket. Ezek után az események után Hajdúbagosra
menekültünk: szüleim, Ilona, Vince, Mihály, Erzsébet,
Julianna és én.
Menekülés közben láttuk, hogy a golyók nem meszsze esnek le tőlünk, de hála Istennek, nem lett semmi
bajunk. A jó Isten oltalmazott meg bennünket. Amikor
már lehetett, visszamentünk Hencidára. A lakásunk három ágyúlövést kapott, de kijavítottuk, és még sokáig
az volt az otthonunk.
– Milyen volt a hencidai gyülekezet, ahol felnőttetek,
milyen volt az ifjúsági élet, hogy történt megtérésed?
Az én időmben két lelkipásztor volt Hencidán: Kiszeli Ferenc és Mészáros Lajos testvérek. Ilona testvérem a Berettyó folyóban merítkezett be, a többi testvéremet – Feri kivételével – Mészáros Lajos testvér merítette be. Amikor én kértem a felvételemet, néhány fiatal
testvérrel együtt, Mészáros bácsi feltette a kérdést nekem: „Béla, te állsz?” Én azt válaszoltam, állok. Erre
azt mondta Mészáros testvér: „Azt látom, hogy állsz, de
megállsz-e majd a hívő életben is?” A jó Isten tudja,
hogy mikor, hogyan álltam meg a hívő életben, de Ő
tartott meg mind ez ideig az Ő kegyelmében.
A tanyán előttünk vadvizek voltak, és még a cipőnk
is megmerült. Ilyenkor vasárnap reggel elmentünk az
imaházba, és csak este mentünk haza. A nehézségek ellenére szerettünk imaházba járni. Volt, hogy az esti istentisztelet véget ért, de még egy óra hosszat énekeltünk
az imaházban. Az is megtörtént, hogy a gyülekezet tagjai jöttek hozzánk névnapot köszönteni. Volt, amikor a
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somat rendezni. A jó Isten sok nehézség után még
mindeddig megsegített minket, a jó Istennek legyen hála érte.
A keserű élethelyzetekben nyert igei bátorítások teszik az életem édessé.
– Köszönöm kedves válaszaidat, és ezzel az igével
kívánom Isten áldását életedre, családodra: „Azt pedig
tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is
rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy
ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig
ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. (Rm 8:28-30)

– Kérlek, beszélj életed kiemelkedő próbáiról, arról,
hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított Isten
téged eddigi hívő életetekben?
Voltak-e nehézségeink az életben? Kinek nem voltak? Még gimnazista koromban nem tudtam befizetni a
kollégiumi díjat. A nevelőtanár hazaküldött pénzért.
Gondoltam én, hogy otthon sincs, de szombaton hazamentem gyalog. Vasárnap még visszamentem gyalog,
15 km-re laktunk a gimnáziumtól. Akkor azt kérdezte a
nevelőtanár, hogy elhoztam-e a kollégiumi díjat? A válasz az volt, hogy nem hoztam el. Ennek ellenére mégsem küldtek el a kollégiumból. A nevelőtanár és a kollégium igazgatója, Tarcsi István nagyon rendes volt
hozzánk, mert nem vette le a terítéket az asztalról. Isten
kegyelmes volt hozzám, amikor a tanulótársaim ideadták a könyveiket, hogy tudjak tanulni, habár kaptam segélykönyveket is. Csak érettségi után tudtuk a tartozá-

Ádány Judit

BÚCSÚZUNK
őket illető részt kiegészítve vettek Budaörsön egy eléggé lepusztult házat, amit a munkából hazaérve Sándor
újított fel sok munkával. Mindenért keményen megdolgoztak, de egyetértésben, szeretetben éltek. Ildikó néni
halála után Sanyi bácsi úgy nyilatkozott, hogy ha még
egyszer kezdhetné az életét, akkor is őt választaná, és
nagyon hálás a jó Istennek, hogy őt adta neki segítőtársul. Két gyermekkel áldotta meg a jó Atya: Sándor
1960-ban, Ildikó 1964-ben született. Három unokának
örülhetett, egy örökbefogadott kislánynak és két vérszerinti fiúunokának. Ildikó néninek állandó imatéma volt
két gyermeke, de melyik szülőnek nem az. Biztos vagyok benne, hogy nem porba hullott imádságok ezek,
hanem a jó Isten számon tartja őket.
A házaspár eredetileg református volt, később kerültek Sréter Feri bácsi gyülekezetébe. Odajártak Feri bácsi haláláig. Innen kerültek a budafoki gyülekezetbe,
ahol Ildikó 1994. május 15-én be is merítkezett. Majd
később ide hozzánk, a Budai gyülekezetbe kerültek. De
sokkal előbb megismerhettük már őt, mert az évenkénti
Aliánsz imahéten rendszeresen találkoztunk vele.
Könnyen barátkozó, beszédes asszony volt, s mivel Budaörsön laktak még a buszon hazafelé is végigbeszélgettünk. 1997-ben lett a mi gyülekezetünk tagja. Mikor
Kovács Géza bácsi megtudta halálhírét, így jellemezte:
„Egy hűséges, Istenhez ragaszkodó gyermeke tért haza
teremtőjéhez.”
Két éve combnyaktörés miatt kényszerült otthoni
ápolásra, azóta a gyülekezet nőtestvérei tartották vele a
kapcsolatot személyes látogatással. Az utóbbi hónapokban súlyosbodtak betegségei, végül teljesen mozgásképtelenné vált. Lánya és férje példamutatóan végigsegítette ezekben a nehéz hónapokban, így költözött a
mennyei hazába.
Emléke legyen áldott, és hűsége példa előttünk.

dr. Doktor Sándorné Lendvay Ildikó
1929 – 2009
1929. május 17-én született Budapesten tízedik, ikergyermekként. Édesanyja Csehszlovákiából kitelepített
magyar családból származott. Szülei reformátusok voltak, s ebben a hitben nevelték. Komolyan vették hitüket
és rendszeresen jártak templomba. Édesapja kertész
volt, Ildikó fiatalként mellette kezdett el dolgozni, hogy
segítse a család megélhetését. A mai Kertészeti Egyetem botanikus kertjében vállalta a virágok körüli munkálatokat.
Férjével 1959-ben ismerkedtek meg. Doktor Sándor
1958-ban került a VII. kerületi bíróságra, Ildikó pedig
egy évvel később adminisztrátorként. Ott találkoztak.
Rövid ismerkedés után 1960 húsvétján házasodtak öszsze. Nagyon nehéz volt az indulás. Igaz, hogy Ildikó
édesapja úgy próbált gyermekein segíteni, hogy lakást
vett számukra a Karinthy Frigyes úton, de azt 4 gyermekére íratta. 5-6 évig az egyik testvérével laktak
együtt, majd azt kifizetve már egyedül, de a másik két
testvért nem tudták kiváltani. Így eladták a lakást, s az

Kiss Pálné – Egyed Ferencné
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BIZONYSÁGTÉTEL

Mongóliai töredékek 2.
A helyzet mélyen elgondolkoztatott: mi mennyit vagyunk hajlandók megtenni azért, hogy a ránk bízott
üzenet, az evangélium, a lehető legkönnyebben legyen
érthető azok számára, akik felé közvetítjük? Hiszen
egyáltalán nem szükségszerű, hogy csorbul az üzenet
azzal, ha a számunkra járatos kánaáni nyelv helyett
„mongolra” váltunk át, sőt, igazán akkor lesz pontossá
és érthetővé a kívülállók számára. Félek tőle, hogy sokszor járunk úgy, hogy miközben a magunk nyelvezetén
mondjuk (ha mondjuk…) az evangéliumot, vagy énekeljük kedvelt énekeinket, aközben azokhoz, akik nem
értenek „kánaániul”, csak hétköznapi nyelven, alig jut
el valami az elmondottakból.
Az apostol missziói módszere jutott eszembe: „Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket” (1Kor 9,22). Mintha a mi módszerünk ettől kissé távol állna…
Az előadásokat követően élénk beszélgetés alakult
ki a helyi szakemberek között az egyes témákról – nem
törődve azzal, hogy mi is ott vagyunk és nem értjük,
hogy miről is beszélnek. Sokszor percekig csak némán
ültünk és a gesztusokból próbáltunk megfejteni valamit.
Kívülről nézve még egy kicsit mulatságos is volt a számunkra egy különös hangzású nyelven való beszélgetést hallgatni. Belém villant a gondolat: egy gyülekezetünkbe tévedő idegen talán valami ilyesfélének látja az
alkalmunkat?...

Idegen helyre készülve, míg az első alkalommal ott van
az utazóban az ismeretlennel szembeni, bizonytalansággal teli várakozás, másodjára már szinte ismerősként
várja az újbóli találkozást. Így voltam én is Mongóliával. Az élmények másodszor már kevésbé voltak olyan
mértékben magával ragadóak, mint először, de azért
most is volt néhány, amely lelki húrokat is megpengetett bennem.
Nyelvi kavalkád
Utazásunk célja a Magyarországon elkészített szakmai anyagok mongolra való lefordíttatásának elősegítése, ellenőrzése mellett az volt, hogy a helyi szakemberek előtt témánként tartsunk egy-egy vetítettképes előadást (prezentációt) – ismertetve mindazt, ami a
sokszáz oldalnyi dokumentumnak a lényege.
Mivel a helyiek közül kevesen tudtak angolul, így
tolmácsainknak mindenképpen mongolra kellett fordítani a vetített szövegeket és a hozzá elmondott ismertetést is, akármilyen nyelven – angolul vagy magyarul adtuk is elő mondandónkat. Előzetesen hallottam ugyanakkor egy általános érvényű jótanácsot is, miszerint egy
ilyen helyzetben nem az a lényeg, hogy milyen nyelven
tartjuk az ismertetést, hanem az, hogy amit kivetítünk,
az a hallgatóság anyanyelvén legyen leírva! Akkor fogják ugyanis igazán megérteni a tolmácsolással elmondott beszédünket, ha közben saját nyelvükön olvasni is
tudják.
Mivel mongolul (még mindig) nem tudok, így itthon, Magyarországon, én is elkészítettem a saját előadásomat – először magyar nyelven. Aztán részben itthon, részben már kint átírtam angolra – mégiscsak elegánsabb, meg aztán hátha valaki tudja majd olvasni is.
Ugyanakkor időközben az anyagok mongol fordítása is
elkészült, így az előadás előtti este nagy dilemma elé
kerültem: megfogadjam-e a tanácsot és megpróbáljam a
kivetítésre kerülő angol szöveget átírni mongol nyelvre,
vagy pedig hagyjam az egészet, bízva abban, hogy valamit úgyis megértenek majd belőle. El kellett döntenem, hogy mi a célom: az hogy valahogy túl legyek a
feladaton, vagy pedig, hogy minden igyekezetemmel
azon legyek, hogy a hallgatóság a lehető legtöbbet
megértsen az általam elmondottakból.
Végülis vettem a fáradtságot és átírtam mongolra a
szöveget. Másnap aztán az a számomra fura helyzet állt
elő, hogy saját előadásomnál nekem kellett megfejtenem a kivetítőn mongol nyelven előbukkanó szövegek
tartalmát és mondanom hozzá – lehetőleg a leírtakhoz
passzoló – szöveges ismertetést: viszont a hallgatóság
könnyebben megértette, mintha csak a tolmácsolás
alapján jutott volna az ismerethez.

Eső
Mongóliának nagyon száraz az éghajlata. Kb. harmadannyi csapadék hullik egy évben, mint Magyarországon, annak nagy része is június-júliusban. A szél
ugyanakkor egész évben fújja a port a hegyek felől a
részben katlanszerűen elhelyezkedő fővárosra, meg aztán az ipar és a közlekedés szintén nagy porkibocsátó –
nem csoda, hogy minden poros és ebből következően
piszkos. Az eső így nemcsak az élet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen, hanem valamennyire le is
mossa a várost a rárakódott szennyeződésektől.
Amikor ott voltunk, átéltük azt a csodát, hogy másfél napig esett az eső. Annyi, hogy a víz tócsákban állva
még meg is maradt az utcákon – aztán persze egy napon
belül gyorsan elpárolgott.
Lelki életünkben is szükség van esőre. Nemcsak
Pünkösdkor és nemcsak egyszer-egyszer, hanem állandóan. Egyébként kiszáradunk, lelkileg aszottá válunk,
porosak és szennyesek leszünk. „Folyamatosan legyetek a Lélek töltésében” – mondja az apostol a számomra
legkedvesebb (és úgy tudom, legpontosabb) fordításban
(Ef 5,18).
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ternet előtti korszak volt még ez…), de lényeg az, hogy
megtaláltuk. Kicsit bizalmatlanul fogadtak (biztos jó
okuk volt rá…), felkísértek bennünket a vendégeknek
fenntartott karzati helyekre. Az imaház zsúfolásig tele
volt. Oroszul nagyon kevéssé értettünk, nem is emlékszem, csak mindössze két dologra az istentiszteletből.
Az egyik, az alkalom magával ragadó légköre. A másik
pedig az az ének, amelyik így kezdődik: „Samáriának
leánya”. Mivel nem volt, nem lehetett énekeskönyvük,
így úgy énekeltek, hogy valaki mindig elmondta a következő versszakot, a gyülekezet elénekelte, aztán az
orgona és az éneklés megállt, amíg bemondták a következő versszakot. Kicsit szaggatott lett az éneklés emiatt,
de ez mitsem számított: én is örömmel kapcsolódtam
bele a dicsőítésbe.
Mennyivel könnyebb volt már akkor is a mi helyzetünk – és milyen jó lenne, ha az énekek mindig olyan
örömmel szólnának, meg minden alkalmunk légköre is
olyan magával ragadó lenne, mint akkor és ott érezhettem!

Kirándulások
Mivel a repülőjegyek árai között többszörös eltérés
is lehet az utazási időpontoktól függően, így úgy alakult, hogy megérkezésünket követően volt két egész
napunk turistáskodni. Vendéglátóink mindkét nap elvittek bennünket a Fővárostól vagy 40-50 km-re levő kirándulóhelyekre a hegyek közé.
Az biztos, hogy nálunk egyik hely sem lenne felkapott kirándulóhely. Nem tűnt föl, hogy megérkeztünk…
hiszen semmi különlegeset nem láttam. A körülvevő
hegyek látványa ugyan szép volt, de kopárak voltak, a
hegyek lábánál pedig, ahol voltunk, a növényzet csak
kissé volt sűrűbb, mint máshol, azért mert ezeken a helyeken valamivel nedvesebb volt az éghajlat. Megint rájöttem: annyi szépség vesz bennünket körül itt Magyarországon, mégis mindig elégedetlenkedünk…
Moszkva
Átszállás során a reptér tranzitvárójában eszembe jutottak 25 évvel korábbi emlékek. Az odafelé 5, visszafelé 7 órás várakozás alatt volt idő rá… Akkor még nem
Oroszországba, hanem a Szovjetunióba utaztunk egyetemi gyakorlatra, így töltöttünk néhány napot Moszkvában is. Mivel ez a néhány nap hétvégére esett, előre elhatároztam, hogy vasárnap felkeresem a moszkvai baptista gyülekezetet, amely állítólag akkor a szocialista
blokkban a legnagyobb baptista gyülekezet volt. (Egy
héttel korábban Észtországban – persze akkor még nem
így hívták…–, a Tallini gyülekezetben voltam, az volt a
város legnagyobb, tornyos temploma). Már nem emlékszem pontosan, hogy hogyan jutottam a nyomára (in-

Végül…
Bevallom, szívembe zártam Mongóliát. És bár úgy
tűnik, többet nem láthatom, örülök annak, hogy megadatott ez a két alkalom. A látogatások segítettek abban,
hogy jobban megbecsüljem azokat a körülményeket,
amelyek között élhetek. Anyagilag is, az életfeltételeket
tekintve is – és legfőképpen szellemileg. Mert születhettünk volna olyan országba, olyan családba is, ahol
nem ismerik az igaz Istent…
Ádány Mihály

TALLÓZÓ

Micsoda nap volt!
(egy álom az elragadtatást követő eseményekről 2. rész)
– Itt most a sáfárságról van szó, Daniel. Kiértékelem, hogy mit tettél azzal, amit neked adtam. Mit tettél
azzal, amiket tőlem kaptál. Adtam neked 37 évet, ebből
25-öt a megtérésed után. Óriási mennyiségű erőforrást,
pénzügyi forrásokat, emberi forrásokat. Meg fogjuk
nézni, mit kezdtél ezekkel. A következő dolog, amit
meg kell értened, az ítélet időzítése. Miért kell az idők
végén ítélni? A válasz a következő: egy ember tetteinek
a következménye sokszor csak több száz év múlva mutatkozik meg. Mert amikor egy személy hatást gyakorol
egy másikra, az pedig hatást gyakorol egy harmadikra
és ez a háló sokszor hatalmasra nő az évek során.
És akkor D. L. Moody ítéletére gondoltam, amit épp
az előbb láttam. Az az ember, aki pár száz évvel előttem
élt. És hatalmas szenvedélye és tehetsége volt az evangélium hirdetéséhez, és egy kis Bibliaiskolát alapított.
Ami ma nem más, mint a Moody Bible Institute. És beugrott Mark és Elenora, a volt ifjúsági pásztorom és felesége Dallasból és ők is ott végeztek, és amikor néztem

Az angyal: Daniel James Matthewson. Jaj, jaj, most mi
lesz. Muriel fölkapott és odatett engem az emelvényre.
Ott voltam és láttam, hogy minden idők gyülekezete
épp engem bámul. De ez semmi volt ahhoz képest,
hogy amint felmegyek ezeken a lépcsőfokokon, Jézussal találom szembe magam. Csak az Ő kegyelme által
és az Ő erejében tudtam megtenni azokat a lépéseket.
Felértem és szembe néztem Jézus Krisztussal.
– Daniel, gyere közelebb. – suttogta. Odaléptem a
Megváltómhoz. És beszélgettünk. Rájöttem, hogy ez
volt az a beszélgetés, amit soha nem lehetett hallani,
amikor másokat ítélt meg az Úr. Ennek ellenére meglepően sokáig tartott.
– Daniel – kezdte csendben – szeretném, hogy tudd,
mi fog most történni, mi a célja ennek az ítéletnek, a
Bémának. Először is ez nem azért történik, hogy megbűnhődj a bűneid miatt, én már megfizettem a bűneid
miatt. A vérem mindörökre elmosta őket. (Gondoltam,
hogy ez el van intézve, az nekem nagyon jó.)
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dolog történt velem. Jézus szeméből egyszerre könnyek
jöttek és elkezdtek lefolyni az arcán. És akkor azt
mondta: – Daniel, annyira szeretlek téged, köszönöm
hogy megbíztál bennem az üdvösségedért. Én meg – Jaj
Jézus, én köszönöm! És ott köszöngettük egymásnak, és
annyira szerettük egymást. Olyan szép pillanat volt.
– Daniel, most tényleg munkához láthatunk, mert
mostantól keresztény vagy és megmenekültél. És mostantól a Lelkem által lehetőséged van a mennybe való
dolgokat cselekedni.
Lássuk mi lesz. És
végigmentünk mind a 25 évemen, amiből kiemelek pár
dolgot. Az egyik az, hogy az
egész
életemben
Jézus
véleménye rólam mindenek
felett van. Ami azt jelenti,
hogy amit Jézus gondol rólam
az annál is fontosabb, mint
mindenkinek a véleménye
egybegyúrva. És észrevettem
egy törvényszerűséget, ami az
életemben
uralkodott.
A
lényege
az
volt,
hogy
folyamatosan
azon
erőlködtem, hogy az emberek
elfogadjanak.
És
ennek
érdekében bármire képes
voltam. Az ő véleményük
sokkal jobban számított, mint
Jézus véleménye. Amikor
általánosban voltam. Jézus
emlékeztetett
a
legjobb
barátomra, akit Jimmy-nek
hívtak. Egyik nap Jimmy és én
kint játszunk a libikókán, és
tök jól éreztük magunkat. És akkor pár nagyobb fiú
odaállított, hogy hé, Daniel gyere baseballozni! Szívesen, máris megyünk, válaszoltam. Csak te gyere, Jimmy
nem kell. Jimmyvel egymásra néztünk, és lerázóan
mondta: menj csak, nekem nyolc. Tényleg? Mondtam.
Persze nem zavar, menj csak! Futottam is gyorsan,
hogy játsszak az új, menőbb barátaimmal. Vissza se
néztem, de csak most láttam, hogy mit tettem vele. A
nagy fiúk véleménye sokkal fontosabb volt, mint az
övé, és így a legjobb barátomat sértettem meg.
Ez persze megint előjött tinédzserkoromban. Amikor
mindenáron a legmenőbb srácokhoz akartam tartozni.
Mennyit veszekedtem a szüleimmel a hajviseletem miatt, és ezeket a nevetséges ruhákat hordtam. De a
Bémáról mindez nagyon nevetséges volt. Miért viseltem azokat a ruhákat? És miért veszekedtem az apámmal? Így nem fogsz elmenni itthonról – ó, dehogynem.
Miért tettem??? Jézus, miért volt mindig az emberek
véleménye a legfontosabb nekem?
– Daniel, – válaszolt – mert én vagyok az Élet kenyere, és ha nem belőlem eszel, akkor folyamatosan

a Moody ítéletét, végignéztem, milyen hatást gyakorolt
Markékra és hogy ők milyen hatást gyakoroltak az ifiben és az ifi milyen hatást gyakorolt a gyülinkben. És
mindannyian kaptak egy dicséretmennyiséget. Ott gondolkodtam el azon, hogy a kutyafáját, emberekbe fektetni aztán egy értékes dolog!!!
Harmadjára Jézus beszélt az értékelés folyamatáról.
És egy hasonlatot használt, amit a korinthusi levélből
hallottam.
– Az életed alapja én voltam – folytatta Jézus. –
Megbíztál bennem, mint megváltóban. Az életed ettől
fogva olyan, mint egy ház. És sok fajta építőanyagot
felhasználhatsz. Használhatsz olcsó anyagot, használhatsz drága anyagokat. Ha olcsó építőanyagot használsz, olcsó házad lesz, ha drágát használsz, akkor értékes házad lesz. Daniel, ez az ítélet olyan lesz, mintha
egy hatalmas lángszóróval ráfújnék a házadra. És ami
olcsó, azt a láng elhamvasztja. És soha nem is látjuk
többé. De azok az anyagok, amik értékesek: a kő, az
arany, az ezüst, megmaradnak és megtisztulnak. Mi ketten most végig fogunk utazni az egész életeden, és kiértékeljük, hogy éltél. Meglátjuk, hogy az örökkévalóság
vonatkozásában értékes vagy értéktelen dolgokat találunk-e. Az értéktelen dolgokat a tekintetemmel semmivé hamvasztom. Az értékeseket pedig megtisztítom.
FELKÉSZÜLTÉL, DANIEL?
– Rendben. Kész vagyok. Mikor, ha nem most?
Kész vagyok, Jézus. Bármikor kérdezhetsz. Indulás.
Az emberek szokták azt mondani, hogy lepergett
előttem az életem. Amikor mások itt voltak, ez épphogy
csak egy perc volt. Nekem úgy 37 évig tartott. Az idő
rugalmas a mennyekben. Az egész életem újra leéltem.
Csak most éppen az Úr Jézus nézőpontjából.
Láttam magam megszületni és a szüleim szenvedélyes szeretetét és törődését irántam. Láttam, ahogy az
életem első 12 éve porrá ég Jézus szemében. Mert nem
volt semmi, ami a menny szempontjából értékes lett
volna. Ami valójában megrázott, az a bűn volt. Úgy értem, hogy láttam magamat mindig bűnbe esni. A viselkedésem borzalmas volt, az önzőségem pedig határtalan. De tudjátok, mi volt érdekes? Igaz, hogy láttam
magamat a bűnben élni, de olyan volt, mintha Ő nem
látná. Ugyanolyan elfogadással és szeretettel nézett
rám. És ez soha nem volt másképp. És észrevettem,
hogy ő nem látta a bűnöm. A vére teljesen befedte. És
láttam, hogy minden bűnöm és értéktelen cselekedetem
porrá égett, és mintha örökre elfújta volna a szél, úgyhogy soha nem kell rá emlékeznem. Milyen csodálatos.
De a legcsodálatosabb az volt, amikor 12 éves voltam.
Jézus megmutatta, hogy mi történt azon a napon, amikor belé helyeztem a bizalmamat az üdvösségért. Egy
kisfiú, aki tudatába kerül a bűne súlyának és észrevette,
hogy szüksége van az Üdvözítőre. Aznap ránéztem, és
kiáltottam: Ments meg, ments meg, Jézus! És ahogy Jézus szemébe néztem, láttam, ahogy a lelkem átmegy a
halálból az életbe, hihetetlen volt. És élet jött belém.
Annyira izgalmas volt és ezek után a legelképesztőbb
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mással próbálod betölteni az étvágyadat. Csak én tudom
a szükségeidet betölteni Daniel. Ha bíztál volna bennem, és időt töltöttél volna velem, akkor nem aggódtál
volna annyit más emberek véleménye miatt.
A főiskolán sem volt másképp. Gerry és én elválaszthatatlanok voltunk. Még titkos kézfogásunk is volt.
Olyan jól kijöttünk, hogy megfogadtuk egymásnak,
hogy a fősuli után is barátok maradunk. Végig lakótársak akartunk maradni. Amíg meg nem alakult az új diákkör. És a legmenőbb diákkör felajánlotta, hogy csatlakozhatok hozzájuk, mert jól fociztam. De Gerry nem
jöhetett. Ő persze mentegetőzött, hogy nem zavar és
hogy menjek nyugodtan. Úgyhogy csatlakoztam a diákkörhöz, és otthagytam a legjobb barátomat. Nem is tartottuk a kapcsolatot. De csak most láttam, mit tettem
vele. És nagyon elszomorodtam. Bárcsak, bárcsak újra
kezdhetném. Visszamennék, és tudjátok, mit csinálnék,
azt tartanám fontosnak, amit Jézus, és nem azt, amit
mások. A másik észrevételem az volt, hogy az értékes
az jobb, mint az értéktelen. Ami az ítélet során feltűnt,
az az volt, hogy az emberek nagyon sokat számítottak
Jézusnak. Én mindig úgy tekintettem az emberekre,
mint díszletre. Azért voltak, hogy az életemet jobbá tegyék. Eszközként használtam őket, hogy a céljaimat elérjem. Jézus nem így látja az embereket. Ő szenvedélyes az emberek iránt. Úgy tekint rájuk, mint örökkévaló lényekre, akiknek törődésre, szeretetre és szolgálatra
van szükségük. Én ezt soha nem fedeztem fel.
Azért volt pár értékes része az életemnek, amikor
megengedtem a Szentléleknek, hogy munkálkodjon rajtam keresztül, és hogy az örökkévalóság felé befolyásoljam az emberek életét. Így jött képbe Randall, az
egyik ifimunkás a gyülekezetemben. Egy egyszerű üzletember volt és negyedikes voltam a gimiben, amikor
mellészegődtem. Rengeteget bátorított és egy kiscsoport vezetésével bízott meg. Időt töltöttem az Úrral. És
növekedtem. Talán a legjobb része volt az életemnek.
És bíztatott arra, hogy más embereket szolgáljak. Ott
volt egy lány, Sandy, aki sehogy sem tudott beilleszkedni. És bemutattam a vezetőknek, ők pedig olyan
kedvesek voltak vele és a csoport részévé vált. És
mindezt látva olyan izgatott voltam ezért a hatásért.
– Dan, Sandy egyébként alig várja, hogy befejezzük,
mert szeretne veled találkozni. Mert szeretné neked
személyesen megköszönni, hogy itt lehet miattad ma.
Ennek hallatára aztán megremegtek a térdeim. Rájöttem, hogy Jézus véleményével a legeslegnehezebb
volt megbirkózni. Elmondta, hogy pár hét múlva Sandy
elfogadta Őt személyes megváltójaként és miután elköltözött, egy evangelizációs mozgalmat alapított a helyi
főiskolában. És részben én is dicséretet kaptam azokért
a megtértekért. Annyira hihetetlen volt az egész. Elmondta, hogy egy istenfélő asszony lett belőle és három
gyönyörű gyereket nevelt fel. És ők is nagyon szerették
Jézust, és ők is hatást gyakoroltak és azért is részben dicséretet kaptam. Aztán Bibliatanulmányozást vezetett
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nőknek és azért is kaptam dicséretet. És azon tűnődtem,
hogy csak 18 voltam és mekkora változást idéztem elő.
– Ó, Daniel, mennyit belefektettél abba a lányba és
nézd meg, mi jutott neked belőle!!! Megéri az emberekbe invesztálni.
Elgondolkoztam a fán, a szénán és a szalmán a korinthusi levélből, az olcsó dolgokról, amikkel tele építjük az életünket. Régen azt gondoltam, hogy ezek csak
gonosz dolgok lehetnek, ami részben igaz is, de ez sokkal szélesebb annál. Ez olyan dolgokat szimbolizál,
amiknek nincs semmi jelentősége az örökkévalóság
szempontjából. Csinálhatsz jó dolgot, de teheted gonosz
indítékból. És ez nem jut el a mennyországig. És akkor
megkérdeztem az Úrtól:
– Jézus, mikor tettem én valamit is 100%-ig tiszta
indítékkal?
– Soha. – válaszolt – Erre te nem vagy képes. Ember
vagy. Nem vagytok képesek tisztán cselekedni. – De
amit ő nézett az az uralkodó indíték volt.
– Például volt olyan, amikor azért tettél pénzt a tálcára, hogy mások lássák. És ezt megértem, de volt
olyan is, amikor úgy adtál, hogy a bal kezed nem tudta,
mit tesz a jobb. Titokban tetted, csendben tetted, mert
segíteni akartál. Ezek Daniel az ékszerek az épületedben!! Amikor az indítékod 90%-a igaz, akkor amit én
teszek, az az, hogy a tűzzel 100%-ig tisztává teszem. És
megkapod a jutalmad.
– Szerintem kezdem kapizsgálni. Nem volt sok értékes pillanat igaz?
– Valóban nem. Az értéktelenek túlsúlyban vannak.
Peggyre emlékeztetett. Amikor a diákkörbe bekerültem, olyan irányba kezdték terelni az életemet, amibe
nem akartam menni, de engedtem. Többet ittam és szexuálisan aktív lettem. Sok lánnyal randiztam, ami elég
üres volt. És ekkor jött Peggy a képbe. És ő más volt.
Fényes volt, tiszta és ártatlan. Nem volt aktív és nem
ivott. De nem kellett sok hozzá, hogy lehúzzam magammal. Minél jobban befolyásoltam az életét, annál
csüggedtebb és levertebb lett. Aztán egyenesen ellenségekként váltunk el. Azt hittem, hogy ott esek holtan
össze Jézus előtt, annyira szégyelltem magam. ÉN
VAGYOK A FELELŐS!!! Bánkódtam. Énmiattam
szenvedett. Mi történt ezután? Három házasságon ment
keresztül, mindhárom válással a végén. És az első két
férje verte őt. Egyszerűen nem hittem el. AZ ÉN
HIBÁM!!!
– Nem te vagy a hibás. Segíthetsz, vagy hátráltathatsz valakit, de minden egyes személy a saját választásáért felelős. Ami viszont szomorú, hogy volt lehetőséged őt hozzám vezetni, de e helyett épp az ellenkező
irányba vezetted. Mi történt ezután, 10 évvel a harmadik házassága után? Valaki megosztotta vele az evangéliumot és megtért hozzám. És Daniel, ma ő is itt van, és
látni szeretne téged. Ne aggódj, a kegyelem túlárad a
mennyekben. Szeretné megköszönni neked a jó dolgokat, amiket tanult tőled.
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Én meg nem tudtam másra gondolni, mint bárcsak
újra kezdhetném. Csak Jézus véleménye számítana! És
akkor arra összpontosítanám az életem, hogy értékes
dolgokban vegyek részt, amik beszámítanak a mennybe. Nem ezekben az értéketlen bóvlikban, amiken anynyit lovagoltam.
A harmadik dolog az, hogy a nézőpont nagyon sokat
számít. És a nézőpont a Béma székről teljesen más volt,
mint a földi életem nézőpontja.
Hadd mondjak még egy utolsó példát nem sokkal
Jézus visszajövetele előtt. Munkahelyet váltottam. Bill
Hogan lett az új főnököm. Bill volt a városi nagykutya a
szoftvervilágban. Egy nap felhívott, az én torkomban
meg gombóc volt.
– Daniel, egy munkáról szeretnék veled beszélni! –
mondta. Beszéltünk és egyre csak hízelgett és mondogatta, hogy milyen jó vagyok, milyen értékes vagyok.
És
hogy
megduplázza
a
fizetésemet.
MEGDUPLÁZZAAAA!!! Elképzeltem, mennyi új cuccot megvehetnék, amire oly régóta vágytam. Mondtam,
hogy beszélek a főnökömmel. Mondta,
hogy ne totojázzak
sokat, mert az ajánlat nem áll örökre.
Így beszéltem rögtön John Mitchellel,
a főnökömmel. Egy istenfélő, őszinte ember, apám barátja. Fősuli után ő karolt fel és nagyon jól el tudtam helyezkedni. Szóval, mondtam neki, hogy erősen gondolkodok a Bill Hoganhez való csatlakozáson. Ő persze
nem volt túl boldog. Nem próbált lebeszélni, de így figyelmeztetett: Daniel, légy óvatos! Én meg: dupla fizetés, dolgozhatok a legmenőbbekkel megint. Mondtam
neki, hogy bocs, de megyek. Kezet ráztunk és kötöttünk
egy nem hivatalos megállapodást, hogy nem halásszuk
el egymás ügyfelét. Ezután elmentem. És másnap kezdtem Hogannél. Elég hamar megváltozott a viselkedése,
kicsinyes volt és rengeteget kellett túlóráznom. De a
következő pár hónapban 2 ház mérettel feljebb mentem
és vettem egy hajót is. Igaz, nem töltöttem sok időt a
családommal, de végre azt tehettem, ami jól esik. A
csúcson voltam. A legmenőbbekkel dolgoztam, az öszszes sporteseményt páholyból néztem. Nagyon király
volt. Úgy értem, így láttam ott lenn. Itt a Bémáról csak
egy legyet láttam, ami épp a Vénusz virág csapdájába
repül be. Innen fentről láttam, hogy micsoda kis talpnyaló volt valójában Bill. Egy pénzéhes ember, aki nem
törődött az emberekkel. A nézőpont teljesen más volt
itt. Egy nap Hogan kiadta a New Century tendert.
– Nem lehet, válaszoltam. – Mi az, hogy nem lehet?!
– Mert ez Mitchellhez tartozik és megígértem neki,
hogy nem halászom el az ő tendereit. – Te szerződést
kötöttél vele? – Nem, csak megegyeztünk, nem írtam
alá semmit. – Hát akkor nem egyeztetek meg semmiben. – De a szavamat adtam neki. – Az engem nem érdekel, szerezd meg most azonnal, vagy szedd a sátorfá-
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dat!! – De nem lehet. – Szerezd meg, vagy viszontlátásra. – Rendben.
Hagytam magam. A tendert könnyen megszereztem
a régi kapcsolataimon keresztül. Megszegtem a szavam,
amit az öreg barátomnak adtam. Nem tartottam vele a
kapcsolatot de a Béma székről láttam, hogy összezúztam a vállalkozását. Egy jó ember. De az én önzőségem
tönkretette.
Innentől csak úgy átsuhantunk az életemen. Végig a
földi dolgokkal törődtem. És nem is törődtem a Menynyei Atyával. És hátralevő életem, hogy őszinte legyek,
a szemem előtt vált semmivé.
A végéhez érve Jézus megszólalt: – Daniel, az ítéletednek vége. Állj ide az emelvény elejére, összegezzük
a látottakat, utána pedig megdicsőítelek.
– Daniel, neked én olyan pénzügyi forrásokat adtam,
amiket az emberek többsége a legvadabb álmaiban sem
tudott volna elképzelni. Érdekes, hogy az emberiség
történelmében a felső 1%-hoz tartoztál, de te mégsem
voltál elégedett. Ahhoz képest, amit tőlem kaptál, nagyon keveset
adtál. Kevésbé
támogattad a
munkámat,
ezért nem is
bírsz
sok
mennyei jelentőséggel. Kaptál emberi forrásokat, istenfélő szüleid
voltak, akik az életedbe sokat is fektettek. Gyülekezeti
emberek invesztáltak beléd, lelkipásztorok tanították
Igém. De te majdnem mindet faképnél hagytad, hogy a
világ szemében légy sikeres. Természetesen voltak pozitív pillanatok, amikor jó hatást gyakoroltál a Királyságomra. De az értéktelenség túlszárnyalta az értékeket.
– Én meg gondoltam magamban: Hallgathatnék én ennél rosszabbat?
És akkor kimondta:
– DANIEL, HALLD MEG AZ ÖSSZEGZÉSEM
AZ ÉLETEDRŐL: elhagytad az első szereteted! Elhagytad az első szereteted!
Térdre estem és azt gondoltam, hogy innen én többé
nem kelek fel. A hang visszhangzott a fejemben. Igaz
volt. Tudtam én jól. Megkértem, hogy mentsen meg, de
aztán otthagytam. Egyáltalán nem engedtem, hogy
munkálkodjon rajtam. Teljesen igaz kijelentés volt.
Nincs ürügy. Nem volt semmi igen, de. Elhagytam az
első szeretetem és akkor hallottam a legdrágább dolgot,
amit valaha mondtak nekem. Ahogy néztem az arcát
ugyanolyan szeretettel és szenvedéllyel nézett rám, mint
azelőtt. De akkor azt mondta:
– DE GYERMEKEM, EMLÉKEZZ ARRA, HOGY
AZ ELSŐ SZERETETED SOHA NEM HAGYOTT
EL TÉGED!
– Jaj, Jézus, annyira köszönöm.
– Nincs többé már semmi kárhoztatás azoknak, akik
bennem vannak.
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Nem fog kárhoztatni, köszönöm Jézus.
– És emlékezz arra, hogy a régi elmúlt és az új van
itt. Innen már csak jobb lesz.
És akkor könnyek gördültek le az arcomon. És
eszembe jutott, amit a Bibliában olvastam, hogy Jézus
minden könnyet eltöröl majd. Feltételezve, hogy lesznek könnyek, amiket el kell törölni. Hát azt hiszem itt
vannak a könnyek. És akkor megtörtént, Jézus eltörölte
a könnyeimet. És nem sírtam soha többé. SOHA. A sírós napjaim véget értek. Ő megfogta a kezemet. Felhúzott. És mintha egy villám csapott volna belém. Megdicsőültem.
És tudjátok, mi történt? Mindaz, ami a földi életemben hamuvá vált, az egész egy örökkévalóságra kitöröltetett az emlékezetemből. Egyetlen egy dologra sem
emlékeztem. Csak az örökkévalóságra vonatkozó dolgok maradtak meg és az értük kapott jutalmak.
És akkor így szólt a tömeghez: Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm: Daniel James
Matthewson, fogadjátok szeretettel. És a tömeg tombolt. Örültek nekem és tapsoltak. És akkor visszarepültem a helyemre. Láttam a családomat, és ugráltak és
nevettek a srácok, meg ilyeneket csináltak. És a
padszomszédaim megöleltek és mondták, hogy milyen
büszkék voltak rám. És annyira örültem, hogy nincs is
arra szó. Csak a tiszta cuccok maradtak. És akkor megértettem, tehát erről szól a menny.
Jaj, valakik az első sorokból felfutottak az emelvényre, és levették a koronájukat, amiket jutalomba
kaptak. És amint felfutottak a trónhoz, letették azokat
Jézus lábához. Ahogy láttam azt a nagy mosolyt az arcukon. És tudtam, hogy ez az imádatnak a felső határát
súrolja. Láttam, hogy egyre többen ledobták elé és egyre csak mentek és lefektették előtte a koronákat. És csak
imádták őt és dicsőítették őt. És odatették elé a koronákat, és csak magasztalták az ő nevét. Azt kívántam, bárcsak lenne egy koronám, amit odatehetnék a színe elé.
Bár imádhatnám őt így. És az egész arénában rengetegen dobálták előre a szebbnél szebb fejdíszeket. És a
stadionban egy zenét játszottak. Egy gyönyörű szépet.
Leborulva, ó Jézusunk. És mindannyian felálltunk, és
ahogy folytatták a dalt. És felálltunk és éreztük, hogy
magához Isten Lelkéhez közel jutunk. És ott álltunk és
csak Krisztusra összpontosítottunk. A lelkünk mélyéből
dicsértük őt.
Miután kifújtuk magunkat, kihirdette, hogy biztos
sok dolgunk van még, hogy üdvözöljétek egymást. Akkor megdicsőült emberek milliói kiszálltak a stadionból.
És talán szebb tűzijátékot sose láttam. Ösztönösen tudtam, merre volt a családom. És megöleltem a gyerekeim
és a feleségem. Olyan jó volt találkozni velük. Összefutottam John Mitchellel, emlékeztek, akinek nem tartottam meg a szavam. És elkezdett futni felém, mint a tékozló fiú apja és megszorította a testem az ölelésével.
Daniel szeretlek – kiáltotta. Találkoztam Sandyvel. A
napra lehetett nézni, de rá nem. Sokkal erősebb fénye
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volt, mint nekem. Jaj Daniel, köszönöm, hogy hatást
gyakoroltál rám. Én meg: én köszönöm, hogy hatással
lehettem rád. Egy voltál a kevésből. Nagyrabecsüllek
érte. És akkor megfordultam és ott volt Peggy. Nem
volt szégyen, vagy harag a szemében. Csak kegyelem,
szeretet, tisztaság és szentség. És megöleltük egymást,
beszéltünk az élet jó dolgairól.
Ahogy beszélgettünk, hallottam egy hangot. Ez egy
kicsit más volt. Furcsa és idegesítő volt. Ilyet még nem
hallottam a mennyben.
Mi ez??? – kikapcsoltam az órám és megtöröltem a
szememet. És láttam a feleségemet, ahogy ott feküdt
mellettem. AZ EGÉSZET ÁLMODTAM, NEM LEHET
IGAZ! Vissza akarok menni!
Egy darabig még ültem az ágyamban. És azon gondolkodtam, hányszor mondtam a Béma széknél, hogy
bárcsak lenne még egy esélyem. És egy hang azt mondta: Daniel, megkaptad a második esélyt. Íme, ez hátralevő életed első napja. Ránéztem a feleségemre és azt
gondoltam, édesem, mától minden megváltozik. Még
bedugtam az orrom a gyerekek hálószobájába és mondtam. Na, lurkók, itt jön Apátok. Mostantól minden más
lesz. Lementem a lépcsőn és a Bibliámban fellapoztam
a különböző fejezeteket, amik erről szóltak. A korinthusi
levelet, a római levél 14. részét, meg Jézus példázatait.
És láttam hogy az álmom nagy része teológiailag megfelelt. Felnéztem és imádkoztam: Ó, Jézus, mostantól
minden más lesz. Én ezt akarom. A térdemen imádkoztam és elköteleztem magam előtte. Elmondtam neki a
vágyamat, hogy együtt járjak vele, hogy a Lelke használjon, és az ő céljaira hasznosítson a maradék életemben. Elérhetővé tettem magam számára..
És én most ezt nektek is lehetővé akarom tenni. Ha a
Szentlélek megérintette a szíved, és ha változást akarsz.
Bármiben. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy térdeljetek le velem együtt. És imádkozzatok velem most:
Úr Jézus! Megmentettél. Köszönöm.
Köszönöm, hogy megváltoztattál.
Minden vágyam, hogy érted éljek teljesen.
Legyen minden indítékom az, hogy neked tetszek.
Egyedül nem vagyok rá képes.
Csak a Lelkeddel, tudom.
Úr Jézus, kérlek téged,
hozd vissza ezt a képet, amikor kell.
Hadd emlékezzek rá, hadd éljek arra a napra várva.
Adj vágyat, hogy azért a napért éljek.
Hadd legyek hatással az emberekre.
Segíts, hogy értékes dolgokba fektessem be az életem.
Bízom benned, Uram.
Én nem tudom megtenni, ha nem segítesz.
És várok arra, hogy lássalak téged.
Micsoda nap lesz!
SZERETLEK, A TE NEVEDBEN IMÁDKOZOM.
Ámen
Forrás: Internet
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ELGONDOLKODTATÓ
Három ember meghal és felmennek a mennyországba.
Be is akarnak menni, de a kapuban egy ember megállította őket.
– Ki vagy te? – kérdezi a kapuban álló az első embert.
– Én egy híres evangélista vagyok, sok könyvet írtam, meg televíziós szolgálatom is volt, és általam sok
millió ember ismerte meg az Úr Jézust.
– Na, ez mind szép és jó, de mondd csak, ismered az
Úr Jézust?
– Persze, hogy ismerem, hiszen, mint már mondtam,
én egy híres evangélista vagyok.
– És te ki vagy? – kérdezte a második embertől.
– Én híres pásztor vagyok. Egész megagyülekezeteket pásztoroltam a földön, az istentisztelete-

inket is sok millió ember nézte különféle televíziós csatornákon.
– Na, ez valóban csodálatos! De mondd csak, ismered az Úr Jézust?
– Persze hogy ismerem, hiszen én híres pásztor vagyok.
– És te ki vagy? – kérdezte a harmadik embert.
– Amint magad is látod, én egy egyszerű öregember
vagyok. Az életem gyorsan elmúlt, és ez idő alatt nem
tudtam semmi maradandót alkotni, Nem lettem híres
prédikátor, sem gazdag, hanem egy kis házikóban éltem
hosszú éveken át. Sokat imádkoztam, és azon igyekeztem, hogy hűséges maradhassak az én Istenemhez.
– És ismered az Úr Jézust?
– Igen, Uram, ismerlek Téged!
Forrás: Internet

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN
Évek óta előre megtervezett program szerint folyik gyülekezeti házunk felújítása. Az elmúlt években elvégeztük a bibliaköri termek felújítását, a tetőszigetelés cseréjét, az alagsori homlokzat külső hőszigetelését, a
gondnoklakás felújítását. Sor került a kápolnarész 72 db
nagyméretű ablakának cseréjére valamint az azok között levő falazat hőszigetelésére. Megújult a Köbölkút
utcai homlokzat is, kicseréltük a bejárati ajtókat. Összegezve elmondhatjuk, hogy imaházunk külsőleg megszépült és energiatakarékosabb lett. Istené legyen a dicsőség, hogy mindehhez adott erőt, anyagi javakat és
olyan testvéreket, akik közreműködtek ezek megvalósulásában!
Ebben az évben két tervet tűztünk ki magunk elé: az
imaterembe árnyékolók felszerelését, valamint a bemeMost már annak kell következnie, hogy a külsőleg megrítő medence külső homlokzatának rendbetételét. Hálászépült bemerítő medencében megmozduljon a víz is!
sak vagyunk Istennek, hogy mindkettőre sor kerülhetett
„Mi gátol?” (Csel 8,36)
– utóbbira az augusztus 20-i hétvégét követő napokban.
Á.M.

Augusztus 30-án vasárnap, a délelőtti istentiszteleten
együtt örülhettünk Gulyás Csaba és Ádány Tímea
testvéreinkkel, második gyermekük, Emmának a bemutatásán.
Az igei útmutatást Dr. Almási Tibor ügyintéző
lelkipásztor adta, a gyülekezet részéről pedig Ádány
Orsolya köszöntötte az immár négytagú családot.
A gyülekezet minden gyermeket nevelő családjának kívánjuk, hogy Isten adjon bölcsességet és erőt a
neveléshez, és Ő irányítsa a gyermekek életét úgy,
hogy ne csak a bemutatásukon tudjunk örülni, hanem
akkor is, amikor hitük megvallásaként fehérruhában
állnak majd a testvériség elé!
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GYERMEKOLDAL

Kedves Gyerekek!
Remélem, hogy túljutottatok az iskolai és az óvodai
évkezdés nehézségein! Így most már a bibliai rejtvények
megoldása sem okoz nagy problémát. Fedezzük fel
együtt újra, hogy milyen sok, szép és örök érték van a
Bibliában. Ehhez próbálnak hozzájárulni egy csekély
résszel a rejtvények is, amelyekben a legfontosabb dolgokra próbáljuk felhívni a figyelmeteket. A mostani rejtvények az őrimagyarósdi nyaralás témájához kapcsolódnak. Kérem, hogy a szokásos módon, Isten előtti jó
lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor egy kis
szülői segédlettel oldjatok meg őket.
Megfejtéseiteket szeptember 27-ig dobjátok be a
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott,
jutalmat kap.

Boldog
születésnapot!

Szeretettel köszöntjük a szeptemberi
születésnaposokat!

Á.J.

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

Óvodások (7 év alatt)
Ezen a képen Illés prófétát láthatjátok a sareptai özvegy házában. Az ekkor történtekről nem beszéltetek a nyaraláson, így itt a jó alkalom, hogy anyuék meséljenek róla. Színezzétek ki a képet, írjátok rá a neveteket, és kivágva
dobjátok be a szokásos dobozba.
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év felett)
Illés történetét öt leckében vettétek a gyereknyaraláson. Ezekből készültek a meghatározások, amelyek alapján ki
kell töltenetek a sorokat. A megfejtés egy olyan mondás, amely a Nábót szőlőjéről szóló történethez kapcsolódik.
Ezt kell majd a rejtvény alatti kipontozott vonalra írnotok. Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt az újságból,
és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megfejtés: ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
1. E mellett a patak mellett rejtőzött el Illés

9. Ilyen hangon szólt Isten a Hóreben Illéshez

2. Ez lett az esőhiány következménye

10. Aháb feleségének neve

3. Itt lakott az özvegyasszony, aki gondoskodott Illésről

11. Ez szorongatta Aháb szívét, Nábót szőlőjét látva

4. Erre a hegyre gyűjtötte össze Aháb a prófétákat

12. Hamis tanúk ezt tették Nábóttal

5. Ez történt Illés által az oltároknál

13. Ő lett Illés utódja

6. Ennyiszer öntöttek vizet a fahasábokra

14. Ezt dobta rá Illés az utódjára, amikor Isten odaküldte hozzá

7. Jézabel fenyegetésére így reagált Illés
8. Őt küldte Isten Illés bátorítására

15. Így vitte fel Illést a mennybe az Úr
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SZÜLETÉSNAPOSOK

Szeretettel
köszöntjük
szeptemberben
született
testvéreinket!

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

„Mert mondom nektek, hogy mindenkinek, akinek
van, adatik.” (Luk 19:26/a)
Az Úr mindenkinek ad valamit jó tetszése szerint, azután mi emberek elrejtjük, eltitkoljuk, mert
kevésnek, kicsinek tartjuk. Pedig, amit a Mennyei
Atya ad, nagyon értékes. Ha a kevés hiteteket kimondjátok, több lesz. Van nyelvetek és elég szókincsetek ahhoz, hogy imádkozzatok, és elmondjátok,
hogy mit tett veletek Isten.
Amitek van, használjátok, nehogy elsorvadjon.
Amire indít az Úr, tegyétek meg, engedelmeskedjetek. Használjátok a hiteteket, hogy erősödjön. Gyakoroljátok a hitet, hogy méltók legyetek e névre:
„Hívők!”
Lukács Edit

Gyülekezeti alkalmak

Programajánló

Vasárnap:
9,15 óra: imaóra, barátkozók
alkalma (Palacsintázó), gyerekeknek bibliakör
10 óra: Istentisztelet
17 óra: Istentisztelet
Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra
Péntek: 18 óra:
Ifjúsági alkalom

A rádió és tv-műsorról sajnos lapzártáig nem kaptunk érdemleges információt.
Árvaházi találkozó
Szeptember 19-én délelőtt 10 órára, egy közös beszélgetésre hívtuk
meg a volt Baptista Árvaház még
élő növendékeit, és a környéken
lakott kortársaikat.

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

Az őszi gyermekklub tervezett
időpontja szeptember 27. vasárnap délután.
A részletes program még nem alakult ki, az imaházi faliújságon tájékoztatjuk a testvéreket.

−

−
−

Minden hónap 3. vasárnapján a
délutáni istentiszteletet a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartjuk.
Szeptember 13-án, vasárnap délután nem tartunk istentiszteletet.
Helyette délután 5 órától a gyülekezeti tagok informális gyülekezeti
órára hivatalosak, melynek egyetlen napirendi pontjaként fórumbeszélgetést kezdeményezünk gyülekezeti életünk aktuális kérdéseiről.
Gyülekezetünk minden tagját
kérjük, hogy imádsággal és gondolataival készüljön erre az alkalomra.
Az elöljáróság nevében
Ádány Mihály gyülekezetvezető

Az előzetes tervek szerint október 3án gyülekezeti imanapot tartunk.

Betegeink
Baranyai János
Kádárné Kőszegi Mariann
Ökrös Sándor
Szabó Sándor
Szabó Sándorné
özv. Takács Sándorné
(Kiskőrösi Szeretetház)
„Ha szerettek engem, megtartjátok
az én parancsolataimat, én pedig
kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen
mindörökké: az igazság Lelkét, akit

a világ nem kaphat meg, mert nem
látja őt, nem is ismeri; ti azonban
ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt
bennetek lesz. Nem hagylak titeket
árván, eljövök hozzátok.” (Jn 14:1518)

Vers

Remélj!
A romok alól, hová betakart
Fájdalom, bánat, kétség hantja,
Könyörülő, nagy irgalommal,
Kiment Jézus hatalmas karja
A csüggedések fojtó árjából
Hol lezuhanva, összetörve
Vergődsz segítségre várva –
Kiment Jézus örök kegyelme.
Tépetten, búsan, ha lezuhantál
És nincs, ki gonddal felemeljen,
Nézz Jézusra, Ő segít rajtad,
Nem kell lelked romban heverjen.
Ő kősziklára helyezi lábad,
S lángolni fog benned a hála,
Ne sírj, ha pillanatnyi köd van:
Kiderül az ég nemsokára.
Dénes Ferenc

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