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Erőről erőre 
(Zsolt 84,8) 

 

Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! 
Vége, nincs tovább… 
Megtántorodtam, már-már elestem, 
elborított a nyomorúság. 
Szóltam: saját erőmből nem telik több, 
nem bírom tovább! 
 
És akkor új erő jött. 
Csendben és észrevétlen. 
Nem a győztesek hódító ereje, 
nem az erők világrengető serege, 
csak épp annyi, amire szükségem volt, 
csak épp annyi, amennyi fölemelt, 
megiszamodott lábam lépésre bírta, 
s nyomorúságom rengetegéből 
a kivezető utat megmutatta. 
Csak épp annyi. 
S ha elfogy? 
Akkor újra küldi Ő, 
a kifogyhatatlan, örök, szent Erő! 
 
Csak mindig annyit. 
És épp eleget! 
Eleget ahhoz, hogy el ne essem, 
ne zuhanjak le a szörnyű mélybe, 
e szent erővel általlépjem, 
s csak a túlparton roskadjam össze. 
Aztán megint ad új erőt. 
Naponként kinyújtom kezem 
a napi mannáért, és Ő ad. 
 
„Erőről erőre jutok”, 
világlik már a szent titok! 
Az ínség földjén új forrás fakad, 
amerre bizakodó lábam elhalad. 
Tekintetem a célt kutatja már, 
nem révedek erőtlen magamra, 
végtelenné tárult a láthatár. 
 
Mindig csak előre, előre, 
át a völgyön, – a hegytetőre! 
Kőről kőre, erőről erőre… 
Átmenvén a siralom völgyén, 
erőről erőre jutok, 
míg fenn a Sionon megállhatok. 
 

Oláh Lajosné 

 

„Erőt ad a megfáradtnak…” 
Ez a nyár is elmúlt. Remélhetőleg mindnyájunknak jutott benne idő pihenésre, 
kikapcsolódásra. Hiszen májusban már alig vártuk, hogy véget érjen az iskola; 
terveztük, hogy hova menjenek gyermekeink, meg a család közösen is nyaral-
ni… Aztán szinte észre sem vettük, máris itt a szeptember. Várnak ránk az új 
feladatok: gyermekeink új osztályba mennek, többen közülük új iskolába, de 
olyan nehéz újra lendületet venni… Új erőre van szükségünk ahhoz, hogy újra 
belerázódjunk a hétköznapokba. 

Vannak persze testvérek közöttünk, akiknek éppen a változatlanság mono-
tonságának elhordozásához kellett és kell a mindennap megújuló erő. Akik-
nek a nyár nem a pihenés időszaka volt, hanem a testi vagy lelki nehézségek, 
betegségek, erőtlenségek további elviselésének az időszaka. 

A fáradtság földi életünk velejárója. Mindnyájunkat érint, bármilyen is az 
életkorunk és a testi-lelki állóképességünk: „Elfáradnak és ellankadnak az if-
jak, még a legkiválóbbak is megbotlanak…” (Ézs 40,30) 

A 84. zsoltár írója is megtapasztalta Isten megújító erejét. Isten népe és a 
templom utáni vágyódásában erőt adott neki a cél, hogy találkozhat Istennel, 
eljuthat hozzá a jeruzsálemi templomba. 

Nekünk az Istennel való találkozásra nem kell hónapokig várnunk, hanem 
arra minden percben lehetőségünk van. Az pedig külön áldás, hogy mindezt 
átélhetjük a magunk csendessége mellett hetente akár többször gyülekezeti 
körben is. 

Ha most nehezen megy újra lendületet venni a mindennapokhoz, vagy ha 
majd elfáradunk, netán belefáradunk az élet nehézségeibe, ne feledjük: Isten az 
erő forrása, aki „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” „ 
Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhe-
tetlen.” Legyünk vele állandó kapcsolatban, bízzunk benne és akkor megtapasz-
taljuk: „Akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40, 28-31) 

Használjuk ezt a Tőle kapott erőt úgy földi dolgaink elvégzésére, hogy a 
földi zarándoklásunk ne csak az idő múlásáról szóljon, hanem a cél felé, a 
mennyei Sionhoz, a Vele való találkozáshoz vigyen bennünket egyre közelebb. 

Ilyen, nem lankadó szárnyalást, futást és járást kívánok mindenkinek! 
Ádány Mihály 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Szeptember az iskolás gyerekek körében nem tartozik a vidám hónapok közé. Ilyenkor kezdődik az iskola, újra fel 
kell venni az időpontok által megszabott ritmust, át kell állítani a kis és nagy fejeket a tanulásra. 

Három évvel ezelőtt jelent meg egy-egy mini-interjú a gyülekezetbe rendszeresen járó iskolás gyerekekkel. Ér-
dekes látlelet volt ez akkor, hogy mi foglalkoztatja őket, éppen melyik igevers vagy bibliai történet ragadta meg szí-
vüket, lelküket. Most újra megkerestem az éppen iskolába készülő, vagy iskolába járó, illetve a középfokú tanulmá-
nyaikat befejező gyerekeket, fiatalokat a három évvel ezelőtti kérdésekkel. Jó olvasni apró vallomásaikat, és jó lesz 
összehasonlítani a régebbivel, látni, hogy milyen változások mentek végbe azóta gondolkozásukban, lelki életükben. 
Így jobban megismerhetjük Őket! 

Szeretettel ajánlom testvéreim figyelmébe és imádságos szeretetébe gyülekezetünk gyermekeit, fiataljait. 

 
Kérdések: 1. Melyik iskolába jársz és hányadik osztályba? 2. Melyek a kedvenc tantárgyaid? 3. Éppen 
most milyen elképzelésed van arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 4. Mit csinálsz szívesen szabad-
idődben? 5. Miért szeretsz bibliakörre/ifire járni? 6. Biztos van kedves bibliai történeted. Melyik az és mi-
ért? 7. Írj le egy Neked kedves aranymondást, igét a Bibliából! 8. Ha van kedves éneked, írd le a címét! 
 
 
„Kis gólyák”: 
 
Sztasák Zsófia 
 

1. Az I. sz. Általános 
Iskolába fogok járni, 
Budaörsön. Első, énekes 
osztályba. 

2. Az ének és a rajz lesz a 
kedvencem. 

3. Arcfestő lennék! 
4. Játszok a barátnőmmel, 

Nikivel, és sellőset 
játszunk, vagyis H2O-t. 

5. Mert ott tanulhatok Istenről. 
6. Az, amikor a medvék megtámadták a gyerekeket, 

mert csúfolódtak. (Elizeus története) Meg hogy az 
Úr Jézus megváltott minket. 

7. Az, ami Ábelnek, de van még, hogy „Áldjon meg 
téged az Úr és őrizzen meg tégedet …” 

8. „Itt az este, ránk borul árnya”, és még a kánonok-
ból a „Pál, Kata, Péter, jó reggelt” kezdetű. 

 
Uri Boglárka 
 

1. Eddig még nem jártam 
iskolába, csak oviba. 
Most megyek 1. 
osztályba a solymári 
Hunyadi Mátyás 
Iskolába (ahová 
testvéreim is járnak). 

2. Még nem tudom. 
3. Óvónéni szeretnék 

lenni, hogy sokat 
foglalkozhassak a kisgyerekekkel. 

4. Szabadidőmben szívesen játszom a nyuszikákkal, 
szoktam a testvéreimmel is játszani, meg a szom-

széd gyerekekkel is, mostanában elég gyakran át-
megyek Erzsike nénihez is. 

5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert sok szép tör-
ténetet hallok és szeretek a gyerekekkel is játszani. 

6. Kedvenc bibliai történetem a „Jézus születése”, 
mert szerintem nagyon érdekes, nekem nagyon 
tetszik. 

7. Kedvenc igeversem „Szeressétek ellenségeiteket” 
(Mt 5, 44). 

8. Kedvenc énekem: „Tudd, van egy gyertya a szí-
vünkben…”. 

 
Zsigovics Dorina 
 

1. Első osztályba fogok 
járni, az iskola 
beceneve: Köböl. Nem 
messze van tőlünk. 

2. Még nem tudom... 
3. Vagy állatetető leszek, 

vagy állatorvos. 
4. Mesét nézni, közben 

játszani, színezni és 
görkorizni. 

5. Mert ott is lehet játszani, meg történetet hallgatni. 
6. Amikor katonák körbevették a várost, és nem lehe-

tett enni, meg inni. Volt négy beteg ember, ők 
odamentek a katonákhoz szép csöndbe, de a kato-
nák úgy hallották, mintha más katonák jöttek vol-
na, hogy megöljék őket. Megijedtek, elfutottak, 
otthagyták a ruhájukat, meg enni-innivalót, meg a 
pénzüket. Akkor a 4 leprás odament, először ettek, 
azután bementek a városba, hogy ezt elmondják a 
királynak. A király ezt nem hitte el, és kiküldött 
két katonát, hogy nézzék meg, mi van ott. A kato-
nák nem találtak ott senkit, üres volt a tábor. 

7. „Lábam előtt mécses a Te Igéd, ösvényem vilá-
gossága. Esküszöm és fogadom, hogy betartom 
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igazságos döntéseidet.” – Ezt Jánoshalmán tanul-
tam egy ajándékért :-) 

8. A címét nem tudom, csak a szövegét: „Szállnod 
kell, kicsi sas, gyere már kéklő hegyeken át! 
Szállnod kell, kicsi sas, gyere már, azért van a 
szárnyad, használd bátran már.” 

„Öreg iskolások”: 
Zákány Árpád 
 

1. A Mindszenty József 
Római Katolikus 
Általános Iskola második 
osztályos tanulója vagyok. 

2. Kedvenc tantárgyaim a 
matematika és a technika. 

3. Ha nagy leszek, szívesen 
lennék villamosmérnök. 

4. Szabadidőmben szívesen 
játszom az unokatestvé-

reimmel, anyukámmal kertészkedem, olvasom, 
számítógépezem, focizom a bátyáimmal. 

5. Szeretek bibliakörre járni, mert sok szórakoztató 
játékot játszunk („csótány póker”) és izgalmas tör-
ténetekről tanulunk. 

6. Kedvenc "történetem" a Bibliából Elizeus életútja, 
valamint Illés elragadtatása a "tüzes szekéren", 
amelyekről idén tanultunk Jánoshalmán. 

7. Kedvenc igeversem a Példabeszédek könyve 3,5-
ben van megírva: "Bízzál az Úrban teljes szíved-
ből, és ne a magad eszére támaszkodj." 

8. Kedvenc énekem a Jánoshalmán tanult "foci VB-
s" ének. 

 
Ádány Máté 
 

1. A Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti és 
Általános Iskolába járok, 3. 
osztályba. 

2. A rajz és a matek. 
3. Nincs még elképzelésem. 
4. Társasjátékozok, számító-

gépezek. 
5. Mert tanulok az Úr 

Jézusról, jobban megértem 
a bibliai történeteket, mint 

a prédikációból. 
6. Nóé bárkája, története. 
7. János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, 

hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

8. „Amikor rád nézek, Jézus, vidám vagyok…” 
 
 
 
 
 

Ádány Zsófia 
 

1. Az Őrmezei Általános 
Iskolába járok, most leszek 
3. osztályos. 

2. Rajz és matek. 
3. Éppen most úgy 

gondolom, hogy 
könyvesboltban szeretnék 
eladó lenni. 

4. Játszom a játékaimmal, 
szeretek társasjátékozni, a 

számítógépen Pingvin klubozni, rajzolni, Solo kár-
tyázni, a barátaimmal játszani. 

5. Mert aranyosak a tanítók (Zsuzsa és Kinga), jó a 
hangulat, érdekesen mondják el a történeteket, jó-
kat tanulunk. 

6. Naámán története, mert tanulságos. 
7. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egy-

szülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16) Azért 
szeretem, mert ezt tanultam meg a legrégebben. 

8. „Mondd, ki a dzsungel királya?”, „Jézus Úr, a 
nagy király”, Engedj Jézushoz menni”. 

 
Kiss Máté 
 

1. A budaörsi Kesjár Csaba 
Általános Iskolába járok. 
Szeptembertől leszek 3/a 
osztályos. 

2. Nagyon szeretem a 
matematikát és az olvasást. 

3. Űrhajós vagy focista 
szeretnék lenni. 

4. Focizok, számítógépezek, 
tévét nézek, biciklizek. 

5. Azért, mert hallhatok történeteket. 
6. József és testvérei. Azért tetszik nekem, mert Jó-

zseffel sok rossz történik, azután minden a leg-
jobbra fordul az életében. 

7. „Isten az, Aki mindent megtehet sokkal bősége-
sebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk.” 
(Ef 3,20) 

8. Pintér Béla és a Csemeték: Foci VB 
 
Sztasák Ábel 
 

1. Az I. számú Általános 
Iskolába járok Budaörsön, 
4., informatikus osztályba. 

2. Matek, olvasás, in-
formatika, tesi, rajz. 

3. Foggggalmam sincs…..! 
Teniszedző, de … még nem 
tudom. 

4. Számítógépezek meg 
focizok, ha van kivel, ja és 

biciklizek. 
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5. Mert ott vannak a barátaim. 
6. Az, ahogy feltámadt az Úr Jézus! Mert az a legiz-

galmasabb! 
7. „A bölcs fiú megfogadja az atyai intést, de a csú-

folódó nem hallgat a dorgálásra.” (Péld 13,1) 
8. Az „Áldott legyen a mi Urunk”. Ebben az tetszik, 

hogy az Ő neve bástya, erős várunk. És még „Foci 
VB”. 

 
Uri Benjámin 
 

1. A Solymári Hunyadi 
Mátyás Német 
Nemzetiségi Általános és 
Művészeti Alapiskolába 
járok, most megyek 5. 
osztályba. 

2. Kedvenc tantárgyaim: a 
matek és az olvasás. 

3. Még nem tudom biztosan, 
hogy mi szeretnék lenni. 

4. Szabadidőmben szívesen olvasok magyar törté-
nelmi könyveket. 

5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert többet tudok 
meg a Bibliából, közelebb kerülök Istenhez. 

6. Kedvenc bibliai történetem a „Dávid és Góliát”, 
azért, mert a kicsi Dávid legyőzi a nagy Góliátot 
(Isten erejével). 

7. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves 
legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevé-
ért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem fé-
lek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és 
botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem 
ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olaj-
jal, csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és 
szereteted kísér életem minden napján, és az Úr 
házában lakom egész életemben.” (23. zsoltár) 

8. Kedvenc énekem: „Nagy Király”. 
 
Zsigovics Benjámin 
 

1. Ádám Jenő Általános 
Iskola, 5/ z osztály. 

2. Testnevelés, olvasás. 
3. Valamilyen mérnök. 

Talán építész. 
4. Focizok, számítógé-

pezek. 
5. Azért, mert ott Istenről 

tanulunk, meg történe-
teket hallunk. 

6. Mikor Jézus megszaporítja a kenyeret és a halakat. 
Azért ez, mert ebből is látszik, hogy Ő mindenre 
képes. 

7. A szeretet himnusza. 
8. Mindegyik éneket szeretem. 
 

Ádány Anna 
 

1. A solymári Hunyadi Má-
tyás Német Nemzetiségi 
Általános és Művészeti 
Alapiskola 6/a 
osztályába járok. 

2. Technika, rajz, kör-
nyezet. 

3. Állatokkal foglalkozni. 
4. Állatokkal foglalkozni. 

6. Nóé története. Mert abban látni meg, hogy ho-
gyan menekültek meg az állatok. 

7. „A vidám szív a legjobb orvosság.” (Péld 
17,22) 

 
Ádány Balázs 
 

1. Őrmezei Általános Iskola 
7/a. 

2. Matematika, történelem, 
informatika, testnevelés. 

3. Autókarosszériát tervező 
mérnök. 

4. Szeretek kosarazni, 
focizni, biciklizni, 
számítógépezni, olvasni 
és az unokatestvéreimmel 
játszani. 

5. Mert jó a közösség hangulata, és jó a társaság. 
6. Amikor Pál apostolt hajóval viszik Rómába, de 

vihar támad a tengeren, és a hajó elsüllyed, de 
mindenki túléli a katasztrófát, és épségben kiúsz-
nak a partra. Azért, mert ebben a történetben az 
mutatkozik meg, hogy Isten megóv minket min-
den helyzetben, még akkor is ha teljesen remény-
telen az. 

7. „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít 
engem.” (Fil 4,13) 

8. „Minden nap” 
 
Ádány Rebeka 
 

1. A Nádasdy Kálmán 
Alapfokú Művészeti és 
Általános Iskolába járok, 
7. osztályba. 

2. Történelem, ének, 
irodalom, tesi. 

3. Zenével szeretnék 
foglalkozni. 

4. Olvasok, biciklizek, 
fűzök, hímzek. 

5. Mert tanulhatok a Bibliáról 
6. Amikor Dávid legyőzi Góliátot, azért mert itt Is-

ten segített Dávidnak és megmutatta, hogy az Ő 
segítségével bármire képesek lehetünk. 
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7. Jn 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az 
Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen” 

8. A versenypályás éneket szeretem. 
 
Máté Nikolett 
 

1. 1. Számú Általános 
Iskola, Budaörs, 7. osz-
tály 

2. A tesi a kedvenc 
tantárgyam. 

3. Lovas oktató szeretnék 
lenni, de mindenképp 
lovakkal szeretnék 
foglalkozni. 

4. Lovagolni járok. 
5. Jól érzem ott magam a társaságban, meg szeretek 

a történetekről beszélgetni. 
6. A Teremtés története! Azért szeretem, mert Isten 

megteremtette az embert saját képmására és a föl-
det mindennel együtt, és ez olyan csodálatos. 

7. Lukács 19,10 „Mert az Emberfia azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 

8. „Mint szarvas hűs vízforrásra” 
 
ifj. Uri Imre 
 

1. A solymári általános 
iskolába járok (a neve: 
Hunyadi Mátyás Német 
Nemzetiségi Általános 
és Művészeti 
Alapiskola). Most 
készülök 7. osztályba 
(remélem, a négy új 
tantárgy nem jelent 
majd nagy nehézséget). 

2. A matematikáért rajongok a legjobban, de ked-
venceim közé tartozik az angol nyelv tanulása is. 

3. Az én elképzelésem 5 éves korom óta töretlenül 
ugyanaz: „Ha nagy leszek, orvos leszek”, annyi 
változással, hogy most szeretnék fejet hajtani Is-
ten akarata előtt és azt követni (ami sokszor na-
gyon nehéznek tűnik, de Isten tudja igazán azt, 
hogy mire vagyunk képesek, és hol a helyünk), 
így az orvosi pályafutásom nem is annyira biz-
tos… 

4. Szabadidőm nagy részét a számítógépezéssel töl-
töm, de remélem, az iskolakezdéssel ez is megvál-
tozik – véglegesen. Ugyancsak szívesen játszom 
Benivel, Bogival, szüleimmel, nagymamámmal és 
szívesen olvasok könyveket is 

5. Azért szeretek bibliakörre járni, mert jó a hangu-
lat, találkozhatunk a barátainkkal, de természete-
sen legfőképpen azért, mert Kati néni segítségével 
új bibliai történeteket ismerhetünk meg és régie-
ket idézhetünk fel (amik mellesleg tele vannak iz-
galommal és mondanivalóval). 

6. Ez a kérdés engem nagyon megfogott, mert már 
régen kérdezték tőlem, hogy mi a kedvenc törté-
netem. Most, hogy úgy visszaemlékszem, anno 
mindig a Bálám szamarát állítottam kedvencem-
nek... Most is ezt választanám, mert Bálám na-
gyon hasonlít rám: meggondolatlan (hisz ok nél-
kül megverte a szamarát), gyorsan megharagszik, 
nem mondható jóhiszeműnek, de mindig szeretné 
Isten akaratát követni; és hiszem, hogy Isten rám 
is (és mindenkire) úgy vigyáz, mint Bálámra: 
olyan emberekkel veszi körül, akik a javát kere-
sik. 

7. Kedvenc igeversem: „Bízzál az Úrban teljes szív-
ből és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld 3, 5) 

8. Igen, van, méghozzá több is: „Tudd, van egy 
gyertya”, „Nagy Király”, „A Mennybe fenn’ a 
trónusnál”. Nemrég hallottam egy éneket, nagyon 
megtetszett és gondoltam, hogy ide leírom (re-
mélve, hogy gyakrabban fogjuk énekelni – és ak-
kor én is teljesen meg fogom tanulni), kinyomoz-
tam, úgy kezdődik, hogy „Jézus szíve megbo-
csát”. 

 
Boda Péter 
 

1. A tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába 
járok. A 2010-2011-es 
tanévben a nyolcadik 
osztályban folytatom 
tanulmányaimat. 

2. Kedvenc tantárgyaim: 
Történelem és rajz. 

3. Nyolcadik után 
gimnáziumba gondoltam 
menni, utána a többit 
majd meglátjuk. Mérnök 

szeretnék lenni. 
4. Szabadidőmben leginkább számítógépezni, fociz-

ni, kosarazni, ping-pongozni és trombitálni is sze-
retek. 

5. Azért, mert sok aranymondást, bibliaverset és tör-
ténetet tanulunk. 

6. A sok történet közül nem tudok választani, mert 
sok olyan történet van a Bibliában, ami nekem na-
gyon tetszik. 

7. Pál első levele a Korinthusbeliekhez, 13. rész: A 
szeretet himnusza 

8. „Zengjed a dalt, dalt, dalt”, „A kereszt mondta el”, 
„Nem volt reményem és nem volt barátom” 

 
Zákány László 
 

1. A budaörsi 1. Számú Általános iskola 8. osztályos 
tanulója vagyok. 

2. Kedvenc tantárgyaim a biológia, kémia és a fizika.  
3. Nem ígérem, de elképzelhető, hogy villanyszerelő 

vagy műszerész leszek.  
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4. Főként focizom, és 
számítógépezem, illetve 
focimeccset nézek a tv-ben. 

5. Szeretek bibliakörre járni, 
mert Istenről tanulunk és 
izgalmas történeteket 
hallgatunk. 

6. Dávid története a 
kedvencem, amikor Góliáttal 
harcol és Isten győzelemre 
segíti őt. 

7. Kedves igeversem a János 3,16: „Mert úgy szeret-
te Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” 

8. Kedves énekem: „Hálás szívvel áldunk” 
 
Sonkoly Anna 
 

1. A Baár-Madas Református 
Gimnáziumba járok; most 
megyek 9. osztályba 

2. Matek, történelem. 
3. Nem tudom. 
4. Találkozom a barátaimmal. 
5. A közösség miatt és mert 

tanulhatok belőle és érezhe-
tem Isten jelenlétét. 

6. Eszter történetét nagyon szeretem, mert már több 
tanítást is hallottam róla, ami úgy éreztem, hogy 
nekem szól. 

7. Zsoltárok 37, 5-7 
8. „Áldom szent neved” 
 
Zákány Tamás 
 

1. A Szent Margit 
Gimnázium 10. 
évfolyamába járok. 

2. Kedvenc tantárgyaim a 
testnevelés és a reál 
tárgyak 
(matematika,fizika,kémia) 
valamint a földrajz. 

3. Sok elképzelésem van, 
hogy mi lennék szívesen, 
de konkrét álláspontom 

még nincs. 
4. Szabadidőmben számítógépezem, focizom, mecs-

cset nézek, de ha nagyon unatkozom, akkor anyu-
kámnak besegítek a takarításban. 

5. Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt 
mondom, hogy nem nagyon lelkesedtem a biblia-
köri órákért, de utólag azt gondolom, hogy nagyon 
hasznosak voltak számomra, mert a bibliaismere-
tem nagy részét a bibliaköri órákon tanultaknak 
köszönhetem. 

6. Kedvenc részem a Bibliából Dávid és Góliát pár-
harca, mert példaértékű előttem Dávid bátorsága 
és Istenbe vetett bizodalma. 

7. Kedves igeversem: „Mert úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 
(Jn 3,16) 

8. Kedves énekem: ,,A mennybe’ fenn a trónusnál” 
 
Zsigovics Virág 
 

1. A József Attila 
Gimnáziumba járok a 10/a 
osztályba. 

2. A kedvenc tantárgyaim a 
kémia, a matek és az angol. 

3. Elég gyakran változik a 
véleményem azzal 
kapcsolatban, hogy mi 
szeretnék lenni, de most 
éppen vegyészmérnök ☺ 

4. Szabadidőmben szívesen 
zongorázom és szeretek a barátaimmal lenni. 

5. Én már a Palacsintázóra járok, és azért szeretem, 
mert sokszor beszélgetünk gyakorlatias dolgokról, 
és olyan problémákról és kérdésekről, amelyek ezt 
a korosztályt foglalkoztatják. 

6. Az elveszett bárány története az egyik kedvencem. 
Bár ez nem történet, hanem példázat, de ebből is 
sokat tanulhatunk. Azért szeretem, mert itt is lát-
szik, hogy Isten mennyire szeret minket. 

7. Nagyon sok ige van, amit szeretek. Ez jut eszembe 
mostanában sokszor: „Ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.” (Mt 6,21) 

8. Mindig az a kedvencem, amit éppen hallottam, ☺ 
de talán van egy, amit sosem unok meg: „Minden 
nap” ☺ 

 
Antal Bernadett 
 

1. A Budai Középiskolába 
járok és 11-es vagyok. 

2. Matematika és a 
szakmai tárgyakból, 
amit tanulok, az 
ügyvitel. 

3. Könyvelő szeretnék 
lenni. 

4. Szabadidőmben 
barátnőimmel szoktam 

lenni, meg itthon segítek anyunak. 
5. Jó ott beszélgetni Istenről, meg újat is tanulok. 
6. Amikor Jézus meggyógyítja a vak férfit! Számom-

ra ez azért kedves történet, mert Jézus csodát tesz 
másokkal, és megbocsátja a bűneiket. 

7. Zsoltárok 118,6 „Velem van az Úr, nem félek, 
ember mit árthat nekem?” 

8. Pintér Béla: „Te éltetsz engem” 
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Ádány Szilvia 
 

1. Ez évtől a budapesti 
Szent Margit 
Gimnáziumba fogok 
járni, most leszek 11 
osztályos. 

2. Kedvenc tantárgyam 
nincs, egyiket sem sze-
retem különösebben. 
Az angol meg a 
nyelvtan megy, ezeket 

mondanám a leginkább. 
3. Még mindig nem tudom, mi leszek. Szívesen len-

nék tanár, de már nagyon sok más foglalkozás is 
eszembe jutott, még nem sikerült dönteni. Ezt a 
dolgot is Istenre bíztam, próbálom / próbáljuk 
(anyáékkal) keresni az Ő akaratát, bízom Benne, 
hogy megmutatja majd. 

4. Szeretek zongorázni, a barátaimmal beszélgetni, 
számítógépezni, olvasni (azt nagyon sokat), filme-
ket nézni, zenét hallgatni, sétálni, pihenni és nyá-
ron természetesen nyaralni is. 

5. Számomra az ifi egy olyan baráti kör, amit Isten 
köt össze és Ő az alapja. Szeretem, hogy jó szo-
kott lenni a hangulat, sok beszélgetés és nevetés 
van, szeretem az énekeinket, hogy sokat Bibliá-
zunk és beszélgetünk az életről a Biblia alapján. 
Szeretem, hogy szoktunk szervezni magunknak 
olyan programokat, amikor csak együtt vagyunk 
és jól érezzük magunkat, valami közös elfoglalt-
ság közben együtt töltjük az időt. Sokat jelent 
számomra ez a társaság, hálás vagyok Istennek, 
hogy engem is befogadtak és szeretnek, és vi-
szontszerethetem őket. 

6. Egy sokat jelentő történet számomra a tékozló fiú 
példázata. Jézus nagyon értett hozzá, hogy képek-
ben beszéljen, és ez egy „mestermunka”. Olyan 
szépnek és bensőségesnek jeleníti meg Isten szere-
tetét, ami nagyon megérintett. 

7. Nagyon sok igevers kedves számomra, nehéz len-
ne választani. Sok emlék kötödik hozzájuk, aho-
gyan Isten megsegített és tanított, vezetett. Egyik 
ilyen a Róma 8:28: „Azt pedig tudjuk, hogy akik 
Istent szeretik, azoknak minden a javukra szol-
gál.” Azért jelent sokat ez az igevers, mert sokat 
lázadtam Isten ellen, hogy miért történnek dolgok 
az életemben. Egyik alkalommal, amikor ilyen 
lelkiállapotban voltam, elém hozta ezt az igever-
set, és akkor megértettem, hogy Ő azért enged 
meg dolgokat, mert szeret. Ilyen egyszerűen. Tel-
jesen bízom Benne, letettem az életemet a kezébe, 
és hiszem, hogy minden a javamat szolgálja. Ez az 
igevers azóta is sokat jelent a nehéz helyzetekben, 
ez nyugtatja meg a lelkemet, hogy biztos sziklán 
állok. 

8. Hű… talán ez még nehezebb. Nagyon sok kedves 
énekem van, sok ifjúsági, énekkari, gyülekezeti 

ének… Talán az egyik legjobban tetsző ének egy 
Pintér Béla által írt. A címe: Mint szarvas hűs fo-
lyóvízhez… 
„Mint szarvas hűs folyóvízhez, úgy vágyik lelkem 
Istenhez, 
Ő megszabadít, elveszi minden terhem. 
Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc le-
hull, 
Megvigasztal, s az, ami fájt, emlék csupán.  
Csak Ő és én, nem kell más, utána vágyom. 
Jelenlétében csodálom szépségét.  
Soha nem leszek többé az, aki voltam rég, 
Mert Ő rám talált, és megfordult a világ. 
Szívem érte ég, és bármit megtennék, hogy házá-
ban maradjak...” 

 
Boda Gábriel 
 

1. A Szent Margit 
Gimnáziumba járok. A 
2010/2011-es tanévben 
leszek 12. osztályos. 

2. Az iskolában 
matek–informatika 

fakultációkra járok. 
3. Az elmúlt évben a 

matek volt a kedvenc 
tantárgyam. Ebből tervezek emelt szinten érettsé-
gizni, és mérnök szeretnék lenni (remélem sike-
rül). 

4. Szabadidőmben szeretek pihenni, énekelni. 
5. Bibliakörre azért szeretek „járni”, mert jó a gyere-

kekkel foglalkozni. 
6. Kedvenc bibliai történetet nem tudok mondani. 

Olyan sok van… 
7. Kedves igeversem a Jelenések 2:10-ben van meg-

írva: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját.” 

8. Sok kedvenc énekem van. Most talán a legkedve-
sebbek ezek: „Hűséges légy halálodig…”, „Mint 
szarvas hűs folyóvízhez…”, „Méltó a Bárány…” 

 
„Nagy gólyák”: 
Bodó Dániel 

 

1. Károli Gáspár Református 
Egyetem, bölcsészettu-
dományi kar, 
kommunikáció és 
médiatudomány alapszak. 

2. Angol, német, magyar – 
voltak a gimnáziumban. 

3. Futball-játékvezető és 
sportriporter szeretnék len-
ni. 

4. A barátaimmal töltöm az időm nagy részét, foci-
zok, beszélgetek és a saját vicceimen nevetek. 
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5. Mert több olyan embert is találtam ott, akik komo-
lyan veszik a keresztyénséget. Épp ezért minden-
kit elfogadnak, szeretnek mindenfajta elvárás nél-
kül. 

6. A magvető példázata, mert tökéletesen leírja, me-
lyek a lehetőségeink. 

7. „Mert tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak 
minden a javukra van.” (Rm 8,28) 

8. „Légy tűz!” Ez egy új ének, a bajai dicsőítő cso-
port vezetője írta. A nagytáborban találkoztam ve-
le, és nem megy ki a fejemből! 

 
Simon Dávid 

 
1. Most vagyok első éves az 

ELTE-n, eddig a Szent 
Margitba jártam 

2. Kedvenc tárgyaim az 
egyetemen még nincse-
nek, de középiskolában a 
fizika volt. 

3. Ha nagy leszek, akkor 
(alap)kutatással szeretnék 

majd foglalkozni 

4. Szabadidőmben barkácsolni, netezni szoktam 
vagy a barátaimmal vagyok (ifi is ide tartozik) 

5. Azért szeretek együtt lenni az ifivel, mert testvé-
rek között vagyok, jók a programok meg a társa-
ság, sokat lehet az ifiben tanulni, meg tudjuk egy-
mást hitben erősíteni. 

6. Az egyik kedves bibliai történetem Jézus példáza-
ta az elveszett juhról (Luk 15,1-7), azért mert 
kiderül belőle, hogy Isten mennyire örül annak, 
hogyha valaki megtér. 

7. Kedvenc igém: „Én mondtam meg, hogy megsza-
badítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen is-
ten. Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, hogy 
én Isten vagyok.” (Ézs 43,11) 

8. Kedves énekem például: „Te vagy a legnagyobb 
ajándék”, „A mennybe fent…” 

 
Köszönöm a válaszaitokat, és ezzel a csodálatos igével 
kívánok jó tanulást ebben a tanévben is: 
„Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsességben és 
értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta 
őket…” (Dán 1,20) 

Ádány Judit 
 

 
VELÜNK TÖRTÉNT – NYÁRI ÉLMÉNYEK 

 

Újra Tahiban 
 

A nyáron részt 
vettem Tahiban a 
tini héten. Heted-
7 Tábor volt a 
neve. A 

gyülekezetből 
egyedül mentem, 

de ott 48 gyerek volt. A barakkban heten laktunk, a ba-
rakkvezetőnk Bence volt, ő huszonnégy éves.  A tábor-
vezetők Urbán Gedeon és Nagy Sándor lelkipásztorok 
voltak. 

Már harmadjára voltam Tahiban, minden évben 
más-más programok vannak. Minden reggel 7-kor 

kincskeresés volt, a nyertes csokit kapott. Reggeli után 
éneklés és áhítat következet. A Bibliából minden nap 
más történetet tanultunk, nekem legjobban Ábrahám 
története tetszett. Délutánonként választható szakkörök 
voltak: foci, színjátszás, barkácsolás és kirándulás. Én 
ezek közül focin és kiránduláson voltam, egyik nap a 
Vöröskőre túráztunk, egy másik nap Pócsmegyerre 
mentünk játszani ”Megyeri Mogyoróst”, este pedig 
részt vettünk az ottani istentiszteleten.  

Nekem tetszett Tahi, szeretek oda járni nyaralni, a 
többieknek is ajánlom. 
 

Zsigovics Benjámin 
 
 
 

Jézust képviselni – de félszívvel?? 
 
A 2010-es baptista ifjúsági táborban jóformán mindenki 
megtért, aki csak egy pici hajlandóságot is mutatott ez-
iránt. Hála Istennek, így döntött egy közeli barátom is, a 
maradandó élmény tehát már a hét közepén garantált 
volt. 

Az egész hét legfőbb tanulsága számomra az volt, 
hogy Isten nem akar „félszívű” követőket – szereti és 
elfogadja őket, de tervében használni és formálni csak 
azokat tudja és akarja, akik ténylegesen egész életüket 
odaszánták Neki nem szégyellve ezt megvallani. Aki 

ugyanazon a szellemi szinten van és ugyanazokkal a 
bűnökkel küszködik, mint egy évvel ezelőtt, annak 
megújulásra van szüksége. Fonyódon, a tábor helyszí-
nén nagyon sokan vállalták ezt és kimentek a vezetők-
höz, hogy imádkozzanak értük. „Nagy az ereje az igaz 
ember buzgó könyörgésének.” Tudták ezt ők is, épp 
ezért feladták a büszkeségüket. Megérte. 

A program része volt természetesen a sok elgon-
dolkodtató előadás és szeminárium, amiket olyan lel-
kipásztorok tartottak, akiket országszerte ismernek és 
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elismernek a baptista fiatalok. A nekem utolsó napon 
(szombaton haza kellett jönnöm a következő táborom 
miatt) a diákmisszióról hallgathattuk Tóth Sándort. Fo-
galmam sem volt róla, hogy országos egyetemi misz-
szióhálózatunk van. Még épp idejében tudtam meg, hisz 
szeptemberben kezdek a Károli BTK-ján. Örülök, hogy 
vannak olyan vezetőink, akik nem hagyják magukra a 
fiatalokat a mindennapi szolgálatban (merthogy nem 
csak vasárnap kell az Úrért élni), hanem pénzt és időt 
nem sajnálva támogatnak minket. A cél egyszerű: min-
den hallgatót elérni, hogy legalább egyszer hallhassák 
az Evangéliumot. Hálás vagyok Istennek, hogy ott le-
hettem, nemcsak azért, mert megtért egy barátom, de 
azért is, mert most már tudom, miért vettek fel: hogy az 
embereknek beszéljek Jézusról. Hadd idézzek az elő-
adótól: „Miért ne térhetne meg egy docens vagy egy 
dékán? Ugyan miért ne lehetne? Csak higgyük el!” Sze-
retnék én is így hozzáállni ahhoz, ami rám lett bízva. 

És még egy, a fejemben megmaradt tanulság a végé-
re: sok minden nem a lelkipásztorokon múlik. Ők kb. 
százötvenen vannak. Mi egyetlen gyülekezetként 
vagyunk annyian, mint ők. Ha minden itt lakó, élő hitű 
baptista (vagy akár minden keresztyén) összefogna, kö-
zös misszióként szolgálhatnánk a budapesti emberek fe-
lé. Ezért alakult meg a Baptista Ifjúsági Misszió, ők vál-
lalták az ehhez hasonló országos táborok szervezését is, 
ugyanakkor Budapesten is rengeteg tervük van, amikkel 
Isten elérheti az embereket. Ha mi nem teszünk semmit, 
akkor ki? A misszió korosztálytól független. Ne várjunk 
tovább! 
(Az ifjúságból a táborban voltak még: Bartalos Attila, 
Bencsik Krisztina, Jenei Péter, Nagy Péter és Évi, Zákány 
Csaba, Tamás és Zoltán) 

Bodó Dániel 

 
 
 

Beszámoló Jánoshalmáról 
 
Idén nyáron ismét Jánoshalmára mentünk nyaralni a 
gyerekekkel. Augusztus 2-án indultunk néhányan vo-
nattal, a többiek pedig busszal és kocsival. Már az út is 
jó hangulatban telt. Mikor odaértünk, gyorsan kicsoma-
goltunk, megebédeltünk, majd lementünk a strandra. 
Hála Istennek, gyönyörű időnk volt. A strand után va-
csoráztunk, majd 
jöttek az esti 
programok: ének-
lés és az esti tör-
ténet. Bogi az 
idén egy misszio-
náriusról mesélt 
nekünk, akit ren-
geteg próba ért, 
de végül Isten 
Ausztráliába és 
annak környékére 
küldte, ahol sok 
benszülött ismer-
hette meg általa 
az evangéiumot. 

Másnap dél-
előtt a reggeli és 
az éneklés után a 
bibliakör követ-
kezett. Úgy, mint 
itthon is év közben, 3 csoport volt. Az ovisokkal Ági és 
Gabó foglalkozott, a kisiskolásokat Kinga és Erika taní-
totta (én is besegítettem egy kicsit ☺), a nagyokat pedig 
Kati néni. Minden nap Elizeus próféta életéből tanul-
tunk egy-egy történetet.  Bevallom, nem számítottam 
ilyen izgalmas sztorikra! 

A bibliakör és az ebéd között még volt egy kis sza-
badidőnk. Ez idő alatt a gyerekek aranymondásokat ta-

nultak a szüleikkel, amikért ajándékot lehetett kapni. Ez 
nagyon tetszett mindenkinek! ☺ 
Délutánonként mindig elmentünk valahova. Négyszer 
voltunk strandolni és kétszer lovagolni. Mindkét prog-
ram nagyon népszerű volt, azt hiszem ☺. Ezután vacso-
ra és esti programok következtek: éneklés, esti történet 

illetve az 
ismétlés, ami az 
első este nem 
volt, mivel akkor 
még nem 

tanultunk 
történetet, se 

aranymondást. 
Ezek után 
minden este so-
kat játszottunk, 
beszélgettünk. 

Jó volt új 
dolgokat 

megtanulni és a 
gyerekeket és 
felnőtteket is 

jobban 
megismerni.  

Személy szerint 
én sokat tanultam 

ezen a héten: a történetekből azt, hogy bármilyen hely-
zetben is vagyunk, mindig Istenben kell bíznunk telje-
sen, és hogy sosem kell aggódnunk, mert Isten velünk 
van. Azt hiszem, rengeteg élménnyel és emlékkel tér-
tünk haza. Amit még erről a nyaralásról elmondhatok, 
hogy várom a következőt !☺ 
 

Zsigovics Virág 
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IFInyaralás 
 

Idén a Budai Ifjúság Balatonlellére mehetett nyaralni, ahol egy áldásos hetet töltöttünk el. ☺ Akik részt vettünk raj-
ta: Ádány Balázs, Ádány Béci, Boda Gabó, Boda Peti, Bodó Dani, Detki Fanni, Gulyás Zsombi, Jenei Peti, Kalla 
Kriszta, Máté Rebi, Máté Heni, Nagy János (hétfőn), Nagyné Zsuzsa, Nagy Peti, Nagyné Kalán Évi, Pap Viola, Si-
mon Dávid, Sonkoly Anna, Zsigovics Virág és én. ☺ Következzék tehát a beszámoló: 

„NAPLÓ” a 2010-es Balatonlellei ifinyaralásról 
 

Hétfőn délelőtt indult útnak kis csapatunk, hogy meg-
hódítsuk a magyar tengert. Az utazás autókkal történt. 
Épségben megérkeztünk, elfoglaltuk a szállást, és ebé-
deltünk. Ebéd után úgy döntöttünk, hogy lemegyünk a 
strandra, bár az idő nem volt nagyon jó. Mire leértünk 
(egy jó nagy sétával, mert meg is kellett ám keres-
nünk!), addigra szépen kisütött a nap, és egy hatalmasat 
fürödhettünk. ☺ 

Strand után visszamentünk a szállásra, vacsoráztunk, 
utána pedig az esti áhítat következett. Jenei Peti tartotta 
és arról beszélt, 
hogy Isten 
formálja az 
életünket 
sokféle módon, 
és láthatjuk az 
Ő kezét az 
életünkben, 
eláraszt minket 
áldásaival, ezért 
sok okunk van 
hálát adni és bi-
zonyságot tenni 
erről másoknak. 
Szokásunkhoz 
híven volt 
éneklés is, ami 
alá gitárokkal és szintetizátorral adtuk a zenei alapot. 

Esti áhítat után szabadprogram volt, így sokan el-
mentek sétálni, körülnézni Lellén, mások otthon marad-
tak társasjátékozni, beszélgetni, filmet nézni. 

A késői lefekvés miatt másnap kicsit nehezen ment a 
felkelés… ☺ Reggeli után áhítat volt. A délelőtti áhíta-
taink a Tízparancsolatról szóltak, végigvettük őket és 
beszélgettünk róluk. A kedd délelőtti áhítatot Dani tar-
totta az első két parancsolatról. Arról beszélgettünk, 
hogy mik lehetnek bálványok az életünkben, és ha van-
nak ilyenek, akkor azokat le kell rombolnunk, és újra Őt 
helyezni a középpontba. 

Alkalom után ebédeltünk, utána lementünk a strand-
ra. Miután kifürödtük magunkat a kissé hűvös vízben, 
visszajöttünk, vacsoráztunk és esti áhítatot tartottunk. A 
keddit Nagyné Évi tartotta. Mesélt nekünk arról, hogy 
mik történtek vele/velük az elmúlt években, az anyuká-
ja betegsége kapcsán. Elmondta, hogyan látta Isten ke-
zét mindabban, ami előtt sokszor értetlenül állt. Döbbe-
netes volt hallgatni, és nagyon megrázó. Hálás vagyok 

Istennek, hogy Évit is a tenyerén hordozza és körbeve-
szi őt szeretetével. 

Áhítat után ismét szabadprogram volt, ismét késői 
lefekvéssel… ☺ 

Másnap (szerda) reggel „frissen” keltünk. A délelőtti 
áhítatot Zsombi tartotta a következő két parancsolatról. 
A „Ne mondd ki hiába Isten nevét…” kapcsán arról volt 
szó, hogy Isten nevét lehet helyesen is használni, és pl. 
a Biblia azt is írja, hogy akik az Ő nevében bíznak, 
azoknak sok áldást ad. A nyugalomnapról az volt a lé-

nyeg, hogy 
érdemes 

megtartani, 
ahogy Isten is 
parancsolja. 

Délután 
nem volt túl jó 
idő, ezért nem 

mentünk 
strandra, és 
mivel én 
nagyon fáradt 

voltam, 
végigaludtam 

a délutánt, 
tehát 

lemaradtam 
mindenről, amit a többiek csináltak…☺ Este a társaság 
nagy része elment focizni, páran viszont elmentünk egy 
esti fürdőzésre. Nagyon kellemes volt a víz, és a foci is 
nagyon jó volt a többiek szerint. ☺ 

Este Nagy Peti tartott egy rövidebb áhítatot tekintet-
tel lévén a társaság fáradtságára, Nikodémus történetét 
olvasta fel, és arról beszélgettünk pár szót. 

Következő nap, azaz csütörtökön a délelőtti áhítat 
Jenei Peti vezetésével volt, a következő két parancsolat-
ról beszélgettünk. Beszélgettünk a szüleinkről, hogy mi 
személyesen mit tisztelünk bennük, miért szeretjük 
őket, és a Biblia mit tanít a szülő-gyermek kapcsolatról. 
A másik parancsolat a „Ne ölj!” volt. Könnyen azt hi-
hetnénk, hogy ez ránk nem vonatkozik, hiszen mi nem 
fogunk sosem ölni, de a Biblia említ egy másik fajta 
ölést is, amikor a szavainkkal ölünk. Főleg erről beszél-
gettünk, nem pedig a fizikai ölésről, érthető okokból, 
úgy gondolom. ☺ 



M A N N A   2010. aug.– szept. 

 11

Egy nagyon finom és bőséges ebéd után a délutánt a 
strandon töltöttük. Nagyon sokat nevettünk és jól érez-
tük magunkat. ☺ 

Este Nagyné Zsuzsa hazautazott családi program 
miatt, így elvesztettük a szakácsunkat.  (Ezúton is 
szeretnénk NAGYON hálás köszönetet mondani Zsu-
zsának, hogy vállalta ezt a nem kis feladatot, hogy 18 
éhes szájat etessen, és örülünk, hogy ő is velünk töltött 
4 napot, és azt hiszem mindenkinek nagyon ízlett a sok 
finomság, amit Zsuzsa főzött nekünk, szóval Köszön-
jük!! ☺) 

Áhítat előtt elmentünk páran bevásárolni a maradék 
napokra hideg ennivalót, ami szintén nagyon vicces és 
jó kedélyű program volt. ☺ 

Este az áhítatot Zsombi tartotta, a 77. zsoltárt olvasta 
fel, utána imádkozás volt. 

Az áhítat után egy nagyobb kaliberű játékot játszot-
tunk, aminek a neve: Trivia. A játék lényege, hogy csa-
patokban vagyunk, és vannak témakörök: történelem, 
földrajz, Biblia, zene. (Most ezek voltak.) Ezeken belül 
10 kérdés, és ahány jó választ adunk, annyi pontot ka-
punk. A témák között vannak véletlenszerűen kiválasz-
tott kérdések bármilyen témával kapcsolatban, és itt 
csak egy csapat kaphat pontot. Egy nagyon jó hangulatú 
játék, sok nevetéssel, meg tudás-gyarapodással (jó eset-
ben…☺). Ez is ilyen volt, nagyon jól éreztük magunkat. 

A következő napi (péntek) délelőtti áhítatot Évi tar-
totta a következő két parancsolatról: „Ne lopj!” és „Ne 
paráználkodj!” A ne lopj parancsolatról is inkább olyan 
értelemben beszélgettünk, mint a ne ölj: nemcsak va-
gyontárgyat lehet ellopni, hanem lelki dolgokat is, vagy 
pl. időt. A ne paráználkodj parancsolat kapcsán arról 
beszélgettünk, hogy a mai világ mennyire ferde képet 
tár elénk a házasságról és a testi dolgokról ahhoz ké-
pest, amit Isten mond a Bibliában. 

Egy finom ebéd után a már megszokott módon le-
mentünk a strandra. Este vacsora volt, majd pedig kö-
zös programként elmentünk megnézni a lellei tűzijáté-
kot a parton. Nagyon szép volt, én még sohasem láttam 
máshol az augusztus 20-ai tűzijátékot, mint Budapesten, 
úgyhogy nekem ez új dolog volt. ☺ Habár sokban nem 
különbözött a bp-itől… ☺ Az este további része a szo-
kásos módon beszélgetéssel, sétálással, társasjátékozás-
sal telt el. 

Az utolsó, szombat délelőtti áhítatot Nagy Peti tar-
totta a „Ne tanúskodj hamisan…” és a „Ne kívánd…” 
parancsolatokról. Egy tartalmas beszélgetés volt, elő-
ször arról volt szó, hogy a törvény miért jó és miért kell. 
Majd a parancsolatokról beszéltünk pár mondatot. 

Mivel nem volt, aki főzzön nekünk finom ebédet, 
így hát a vendéglátóiparra bíztuk az ellátásunkat, ese-
tünkben egy majdnem partmenti pizzázóra esett a vá-
lasztás. Nagyon jó hangulatban költöttük el az ebédün-
ket, sok viccel és nevetéssel. 

A délutánt Balatonszemesen töltöttük egy Balaton-
NET nevű keresztény rendezvényen. Találkoztunk is-
merősökkel, strandoltunk, sokat röplabdáztunk és be-
szélgettünk. Este volt egy koncert, egy Amaro Del nevű 
együttes lépett fel, jó alkalom volt az is. ☺ Miután ha-
zaértünk, többen elkezdték összepakolni a csomagjai-
kat, merthogy másnap mentünk haza sajnos…  

A vasárnap délelőtt pakolással ment el, utána pedig 
ebédelni mentünk egy szintén „majdnem-partmenti” ét-
kezdébe. Szokásunkhoz híven sok beszélgetéssel, vicce-
lődéssel és nevetéssel fogyasztottuk el az ebédet. ☺ 
Ebéd után mindenki indult haza, búcsút intve a Bala-
tonnak és egy nagyon jó ifinyaralásnak. ☺ 
 

Ádány Szilvia 

 
 

TALLÓZÓ 

Példabeszéd a ceruzáról 
 
„Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők 
igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek.” (Tit 3,8) 
 

A ceruzakészítő 
félrerakta a ceruzát. 
Éppen mielőtt be-
helyezte volna a do-
bozba, így szólt 
hozzá: 
– Van öt dolog, amit 
ismerned kell, mie-
lőtt elküldenélek a 
világba. Mindig 
emlékezz rájuk, és te 
leszel a világ legjobb 

ceruzája. 
– Az első: alkalmas leszel nagy dolgok véghezvitelére, 
de csak akkor, ha engeded, hogy valakinek a keze tart-
son és mozgasson. 
– A második: időről időre fájdalmas hegyezést fogsz 
megtapasztalni, de neked szükséged van erre, hogy jobb 
ceruzává légy. 
– A harmadik: képes leszel saját hibáidat kijavítani. 
– A negyedik: legfontosabb részed az, ami belül van. 
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– És az ötödik: bármilyen felületen használnak, nyomot 
kell hagynod. A körülményektől függetlenül neked ír-
nod kell.” 
A ceruza megértette a fentieket, megígérte, hogy emlé-
kezetébe vési őket, és elfoglalta helyét a dobozban cél-
tudatos szívvel. 
Ha a ceruzát veled helyettesítjük, mindig emlékezz a 
következő öt tanácsra, és akkor a lehető legjobb sze-
mély leszel, akivé csak válhatsz. 
– Az első: képes leszel sok nagy dolog kivitelezésére, 
de csak akkor, ha Isten kezébe helyezed magad, ami le-
hetővé teszi más embereknek, hogy igénybe vegyék sok 
ajándékodat, mellyel rendelkezel. 
– A második: időről időre fájdalmas „hegyezést” fogsz 
megtapasztalni próbáid között, de neked szükséged van 
azokra, hogy erősebb személlyé légy. 

– A harmadik: alkalmas leszel változatos hibáid kijaví-
tására, melyek megeshetnek veled, és ennek következ-
tében növekedhetsz. 
– A negyedik: a legfontosabb részed az lesz, ami belül 
van. 
– És az ötödik: bármilyen felületen jársz, neked ott kell 
hagynod a te jeledet. A körülményektől függetlenül ne-
ked folyamatosan, hatékonyan és értelmesen kell szol-
gálnod Istent. 

„Testvéreim, én nem gondolom magamról, 
hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöt-
tem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, 
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, 
Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban 
adott jutalmáért.” (Fil 3,13-14) 

Forrás: www.kifinet.hu/tortenetek 
 

 
Változás 

 
Jajgató faág viharos szélben, 
füstölgő gyertya a sötét éjben, 
elkopott kabát zúzmarás télben… 
Ilyen voltam… 
 
Szétfoszló felhő vakító égen, 
megbotló táncos a sima jégen, 
mosolygó emlék, hogy is volt régen? 
Ilyen voltam… 
 
Megrepedt nádszál hullámzó vízben, 
félénk tűzoltó emésztő tűzben, 
hervadó erő duzzadó rügyben… 
Ilyen voltam… 
 
Lángoló fáklya messze világít, 
lobogó zászlót útra kiállít, 
kereső szívet célra irányít… 
Ilyen leszek! 
 

Guti Tünde 
 

Hogyan állítsunk helyre 
egy kapcsolatot? 

 
1. Beszélj Istennel, mielőtt a másik félhez fordulsz! 
Sokszor ez önmagában megváltoztatja a hozzáállásodat, esetleg a 
másik felet. 
2. Mindig Te légy a kezdeményező fél! 
Függetlenül attól, hogy a megbántó vagy a megbántott szerepét 
töltöd be, ne várj a másik félre! 
3. Légy együttérző, megértő az érzéseivel szemben! 
Az érzéseire fókuszálj, ne a tényekre! Az együttérzéssel kezd, ne a 
megoldással! 
4. Ismerd be a konfliktus Rád eső felét! 
Sokszor a másik fél arra számít, védekezni fogsz. Ha beismered a 
hibáidat, a másik fél haragja el fog tűnni. 
5. A probléma ellen lépj fel, ne a személy ellen! 
Ásd el a csatabárdot, melyek ezek: elmarasztalás, ócsárlás, össze-
hasonlítás, minősítés, támadás, leereszkedés, gúny. 
Egy szelíd válasz mindig jobb, mint egy szarkasztikus (=gúnyos). 
6. Működj együtt, amennyire csak lehet! 
A béke érdekében áldozd fel a büszkeséged és az 
énközpontúságod! 
7. A békülésre helyezd a hangsúlyt, ne az elhatározásra! 
Nem kell mindenben egyetérteni. Ha a megbékélésre fókuszálunk, 
a probléma elveszti jelentőségét és gyakran irrelevánssá válik. 

 
Forrás: gyülekezeti honlap/fórum 

 
„Ne mondd soha, hogy Isten nem akarja megadni, amiért imádkozol. Ne ülj le csüggedten, hanem ke-
resd az okát, nézd meg a lajstromot: szerinte való viszonyban vagy-e a feleségeddel, férjeddel, gyer-
mekeiddel, társaiddal, – „jó gyermek” vagy-e ezekben? … Összetévesztjük az ellenszegülést a hűség-
gel, az Istennel való okoskodást az odaszánással. Nem akarjuk megnézni bűnlajstromunkat. … Kér-
tem Istentől szabadságot, míg ugyanazt valakinek a hozzám tartozók közül nem adom meg? … Isten 
gyermekévé csak újjászületés által lehetek, de Isten gyermekének is csak akkor vagyok jó, ha a vilá-
gosságban járok.” (Oswald Chambers) 
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Vers magamról 
 
Ha kedvem van, dicsérem Istenemet, 
Buzgó vagyok, senki buzgóbb nem lehet. 
Ha nincs kedvem, behúzom a nyakamat, 
Minden jótól visszatartom magamat. 
 
Ha kedvem van, éneklek, mint egy madár, 
Dicsérem azt, aki nékem hangot ád. 
Ha nincs kedvem, felborzolom magamat, 
Hiába kértek, az én hangom elakad. 
 
Ha kedvem van, én vagyok a jó hívő, 
Imádkozó, minden nemes jótevő. 
Annál rosszabb mikor nincsen jókedvem, 
Ilyenkor jobb nem találkozni velem. 
 
Ha kedvem van, nincsen nálam jobb ember, 
Odaadom a kabátomat is, ha kell. 
Ha nincs kedvem, no akkor hiába kérsz, 
Elfelejted merről jöttél s merre mész. 
 
Ha kedvem van, olvasom a Bibliát, 
S megtalálom magamban a sok hibát. 
Ha nincs kedvem, nem olvasok semmit 
sem, 
Olyankor oszt nincs bennem hiba sem. 
 
Ha kedvem van, megyek a gyülekezetbe, 
Vágyva vágyom testvéreim körébe. 
Ha nincs kedvem, lefekszem és jót alszok, 
Csinálhattok tőlem amit akartok. 
 
Ha kedvem van, adok a misszióért, 
Erszényemet megnyitom az árvákért. 
Ha nincs kedvem, semmi közöm senkihez, 
Nem törődöm, legyen velük, ami lesz. 
 
Ha kedvem van, dolgozok én ingyen is, 
Fogathattok én velem madarat is. 
Ha nincs kedvem, nem dolgozok pénzért 
sem, 
S inkább éhen, vacsorátlan fekszem le. 
 
Ha kedvem van, kötelesség minden jó 
Irgalmasság, kegyesség, mind való. 
Ha nincs kedvem, nem tartozok semmivel, 
Örüljetek, ha köszönök szerivel. 
 
A kedvemre, jó lesz hát ha vigyáztok, 
Ha én velem célhoz érni akartok. 
Eredményhez velem nem megy senki sem 
Ha nem beszél ügyesen a nyelvemen. 
 
Ím elmondtam milyen ember vagyok én, 
Milyen hívő, és változó keresztyén. 
Nem mondok mást, gondolkozzál felette! 
Állapítsd meg, ha így van, jól van-e? 
 

Molnár Károly

Sebzettnek lenni 
 
Sajnos nemcsak testileg tudunk megsebesülni, hanem lelkileg 
is. Ami sokszor sokkal rosszabb, mint a testi fájdalom. Ha fáj 
a lábunk, akkor csak bicegünk, de attól a kezünket, és más 
egyéb testrészünket gond nélkül tudjuk használni. De amikor 
lelkileg megsérülünk, akkor az kihathat mindenre. Depresszi-
óba süllyedünk, nem eszünk, nem akarunk találkozni senkivel, 
és végül uralmat vesz rajtunk az önsajnálat, keserűség, harag 
és a bánat. 

Sokakat barát, családtag, szeretett személy, keresztény 
testvér sebzett meg, pedig az ember azt hinné, hogy akit ma-
gához közel enged, attól nem várhat bántást és fájdalmat. A 
fájdalom az élet velejárója és el kell tudnunk ezt fogadni, to-
vábblépni, és a megoldást keresni rá. 

 

Egy gyülekezet pásztora elment egy nénihez látogatóba. A 
ház nagyon szép volt és rendezett, egy jó környéken. Viszont 
a hölgynek nagyon rossz kedve volt, és mérgesen bosszanko-
dott, hogy az önkormányzat egy régi gyönyörű fát kivágott a 
háza előtt. Kötődött a fához, mert nagyon sok szép emlék fű-
ződött hozzá. De ez az esemény annyira, rányomta a bélyegét 
a hangulatára és kedélyállapotára, hogy teljesen megmérgezte 
a beszélgetést. 

Végül a pásztor ezt mondta: „Kedves hölgyem, megértem 
fájdalmát, de nem szabad hagyni, hogy békétlenség hatalma-
sodjon el a szívében. Túl kell lépnie ezen! És ne azon bosz-
szankodjon, ami megtörtént, hanem azon gondolkozzon, hogy 
mit tehet. Például, vegyen egy ugyanolyan fajtájú fát, és ültes-
se el a kertjében. Azt más nem vághatja majd ki. Bár nem 
ugyanaz a fa lesz, amihez rengeteg emlék fűződik, de legalább 
enyhíteni fogja a fájdalmát." 

Nagyon sokszor apróbb dolgok is úgy ki tudnak minket 
zökkenti a békességünkből, hogy az komoly lelki terhet ró 
ránk. Nem szabad hagynunk, hogy az élet apróbb dolgai ál-
landóan mérgezzék lelkünket. Törekedjünk a megoldásra, ne 
hergeljük magunkat és ne futkossunk körbe-körbe egy prob-
léma körül. 

Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Újra itt a szeptember. Tudom, hogy nem mindenki 
örül ennek, mégis bele kell rázódni az óvodai és iskolai 
életbe. A bibliaköri évkezdés azért nem ilyen vészes, 
ahogy a mini-interjúkból is kiderült, szerettek oda járni. 

Azokat az ismereteket, amiket a bibliakörön szerez-
tek, próbálják kiegészíteni a Nektek szóló rejtvények is. 
Így bíztatlak Titeket, hogy szánjátok rá az időt, és ezek 
segítségével fedezzétek fel a Biblia igazságait és üzene-
teit. Természetesen szüleitek segítsége is nagyon fontos, 
és főleg az, hogy közösen üljetek le az Ige mellé. 
A mostani rejtvények az jánoshalmi nyaralás témájához 
kapcsolódnak. Kérem, hogy a szokásos módon, Isten 
előtti jó lelkiismerettel, és ha nagyon szükséges, akkor 
egy kis szülői segédlettel oldjátok meg őket. 

Megfejtéseiteket szeptember 26-ig dobjátok be a 
szokásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, 
jutalmat kap. 

Á.J. 

 

 

Szeretettel köszönt-
jük a szeptemberi 
születésnaposokat! 

Boldog  
születésnapot! 

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

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
Ezen a képen Naámánt láthatjátok, amint engedelmeskedik Elizeus utasításának, és megmerítkezik a Jordánban. 
Színezzétek ki a képet, és ha van kedvetek, akkor még rajzoljatok rá növényeket, virágokat. Ha elkészültetek, írjá-
tok rá a neveteket a rajzra, és kivágva dobjátok be a szokásos dobozba. 

 
Grafika: Sztasákné Bogi 
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Kisiskolások (7-11 év) – Nagy iskolások (11 év felett) 
A gyereknyaraláson Elizeus történetét vettétek. Ezekből a leckékből készültek a meghatározások, amelyek kicsit 
összevissza vannak megadva. Ezek alapján kell kitöltenetek a sorokat. A megfejtés egy olyan igazság, amiről az 
egyik lecke kapcsán tanultatok. 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. Kiket féltett az özvegyasszony? 

2. Ki tisztította meg és tette ihatóvá a vizet? 

3. Hogy éledt fel a sunémi asszony fia? 

4. Melyik városban volt romlott a víz? 

5. Mi lett annak a következménye, hogy az arám hadse-
reg megostromolta Samáriát? 

6. Minek a napja volt az, amit a négy poklos ember nem 
hallgatott el? 

7. Mi volt az özvegyasszony korsójában? 

8. Mit épített a sunémi asszony férje Elizeus számára? 

9. Milyen tanítvány volt az özvegyasszony néhai férje? 

10. Milyen betegsége volt Naámánnak? 

11. Hová vezette Elizeus az arám katonákat? 

12. Mit tettek az arámok, amikor harci kocsik és lovak 
hangját hallották? 

13. Ezzel verte meg az Úr az arámi katonákat. 

14. Így hívták Elizeus szolgáját. 

15. Melyik folyóban kellett megfürödnie Naámánnak? 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  

augusztusban 
született 

testvéreinket! 
 

Kiss Sándorné (aug. 2.) 
Gyöngyösi János (aug. 4.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde  
(aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Bodó Anilla (aug. 15.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 

„Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is kiknek nincs pénze-
tek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort 
és tejet.” (Ézs 55,1) 
Isten hívása az Ő szívéből fakad. Annyi szeretetet érzünk ebben a szóban, 
hogy „jertek”. Megesik a szíve rajtunk, hogy felesleges dolgokért adunk 
pénzt, ami hamar  elmúlik, hatása nem tart soká, ami nem elégít ki. 

Az Úr azt mondja, hogy Nála van minden, amire szükségünk van. Ha mi 
magunk akarjuk szomjunkat csillapítani, szörnyű forrásokból iszunk, ami 
tönkre teheti életünket. Csak az elégíthet meg, ami Istentől származik. In-
gyen ihattok bort és tejet, örömöt és életet. 

Érezzétek meg azt a szeretetet, ami kiáradt a Földre, értsétek meg azt a 
szeretetet, ami Őbelőle árad felétek. Isten felfakasztja az Ő forrásait előtte-
tek, ebből jön az élet, ami megtart titeket. Kevesebb nem elég: Egy lépést se 
tegyetek a felajánlott víz nélkül! 

Lukács Edit 

Szeretettel köszöntjük 
szeptemberben született testvéreinket! 

„Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segít-
ségedben felette örvendez.” (Zsolt 21,2) 

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.) 

Dávidot úgy ismerjük, mint Izráel királyát, de úgy is mint zsol-
tárírót. Dávid zsoltáraiból sok erőt gyűjtünk, tanulhatunk látása-
iból, amire megtanította öt az Úr. Az ő királysága, mint tanulság 
van előttünk, ami lehet követendő, vagy elkerülendő. 

Király volt Dávid, de a fő foglalkozása a zsoltárírás volt, azt 
írta le, amit az Úrtól vett. Dávidnak volt egy sátora, ahova be-
ment, és az Úr előtt volt, a találkozás helye volt. Ez volt az 
erőmű számára. A zsoltárokat úgy íratta meg vele Isten, hogy 
mi is profitáljunk belőle. Kérdés, hogy lehet-e ma is hosszútáv-
ra szóló munkát végezni? 

Van egy foglalkozásotok, amivel megkeresitek kenyerete-
ket, de ezenkívül lehet egy főfoglalkozásotok, ami megmarad, 
ami a világosság felé viszi az embereket. Honnan van az erő, 
saját magatoktól, vagy az Úrtól? Nyilvánvaló, hogy az Úrban 
való életnek van jövője. Életetek értelme az isteni élet hordozá-
sa. Jézus jelenléte teszi tisztává és szentté életeteket. Keressétek 
az alkalmakat, hogy naponta találkozzatok Vele, hogy bármerre 
jártok, érezhető legyen az Úr munkája bennetek! 

Lukács Edit
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, barátkozók 
alkalma (Palacsintázó), gye-
rekeknek bibliakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

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

Ifjúsági alkalom 

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

Minden hónap 3. vasárnapján a dél-
utáni istentiszteletet a Kamaraerdei 
Idősek Otthonában tartjuk. 
 
 

Programajánló 
Tv-műsor: 

PAX TV: szept. 6-án, hétfőn 19 
óra: Békesség Hírnöke. 

Árvaházi találkozó 
Szeptember 18-án délelőtt 10 órá-
ra, egy közös beszélgetésre hívtuk 
meg a volt Baptista Árvaház még 
élő növendékeit, és a környéken 
lakott kortársaikat. 

 

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

„Mert nem az én gondolataim a ti 
gondolataitok, és nem a ti útatok az 
én útaim, így szól az Úr! Mert amint 
magasabbak az egek a földnél, 
akképen magasabbak az én útaim 
útaitoknál, és gondolataim gondola-
taitoknál! (Ézs 55:8,9) 

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


