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Amerre járok 
 
Amerre járok, amerre nézek, 
mindenütt látok valami szépet, 
kövek, kavicsok nekem – beszélnek, 
 
a víztócsában látom a Napot; 
éveket tükröznek – pillanatok, 
s az események – kicsik vagy nagyok  
 
magukba rejtik a halk csodákat, 
amit csak a szem sokszor nem láthat, 
mert szív kell hozzá, hit és alázat. 
 

Lukátsi Vilma

 

Milyen böjt kedves az Úrnak? 
 
Mottó: „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az 
emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, 
és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, 
ami titokban történik, megfizet neked.” (Máté 6,16–18) 
 
Böjti időszakban élünk. A római katolikus egyház ha-
gyománya szerint „a húsvétot megelőző negyvennapos 
nagyböjt kezdete, a hamvazószerda idén február 17-ére 
esett. A nagyböjt a keresztények számára bűnbánati 
időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való 
elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen 
felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a 
húsvétnak a megünneplésére. Az egyház hamvazószer-
dára és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 
év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és 
egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi pén-
tekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, 
hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst.”  

Az elmúlt években arra figyeltem föl, hogy a római 
katolikusok által gyakorolt böjtölést egyre több protes-
táns építette be hitgyakorlatába, baptisták is számosan – 
némelyek a fent leírtnál szigorúbban, már-már egészsé-
güket kockáztató önmegtartóztatással. Kíváncsian ku-
tattam ennek okát, s arra a szomorú megállapításra kel-
lett jutnom, hogy sokan félreértik Isten akaratát ezen a 
területen. 

* 

Még a komoly hívők körében is van egyfajta bizony-
talanság afelől, hogy mit is jelent pontosan, amit a 
Szentírás böjtnek nevez, és mi nem az? Nézzük meg, 
mit jelent biblikus módon, Isten szerint való módon böj-
tölni!    

Nem böjt az, ha a sportoló a jobb eredmény elérése 
érdekében mindent félretesz. Nagyon sokan hajlandók 
erre, képesek is. Nem böjt az, ha valamilyen célt kijelöl 
az ember, hogy egy anyagi célt elérjen, s annak érdeké-
ben szorosabbra húzza a nadrágszíjat és félretesz. Be-
csülendő, hogyha valaki ezekre a dolgokra hajlandó, 
hogy egy kitűzött célt, jobb eredményt vagy szakmai 
előrejutást elérjen. Sokan hajlandók arra is, hogy meg-
vonjanak maguktól több mindent, hogy tovább jussa-
nak. Mégsem nevezhetjük ezt a gyakorlatot a Biblia 
szerinti böjtnek.    

A Lukács 18-ban olvasunk egy farizeusról, aki ott áll 
Isten előtt és ezt mondja: „Istenem, hálát adok neked, 
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember:” Ez ön-
magában elképesztő megállapítás. De menjünk tovább! 
„rabló, gonosz, parázna… Böjtölök kétszer egy hé-
ten…” Persze a rablásnak, meg a gonoszságnak azért 
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sokféle válfaja van, de ezt nem részletezi a farizeus. A 
lényeg az, hogy böjtölt egy héten kétszer. Megtartotta a 
törvényt. Annak eleget tett, és úgy gondolta, hogy ez 
elég ahhoz, hogy az Isten előtt kedves legyen.  

Ma is vannak olyanok, akik a böjtöt dicsekedve vég-
zik. Büszkék arra, hogy egy ideig nem tesznek meg va-
lamit, vagy nem esznek meg valamit. Sokan ma is, most 
is az emberek tetszését, elismerését akarják kivívni. 
Elég körülnézni. Mennyi márványtábla. Hímzett terítő. 
Nagybetűvel, hogy XY készítette, kicsivel, hogy Isten 
dicsőségére. Ilyen módon próbálja az ember magát még 
így is Isten elé helyezni.  

Milyen az a böjt, amelyet Isten kedvesen vesz, 
amely betölti a célját?  

Aki Krisztusban hívő ember, az szabad. Aki pedig 
szabad, az szabadon tesz meg valamit, vagy szabadon 
nem tesz meg valamit. Szabad arra, hogy elmenjen va-
lahova, és szabad arra, hogy ne menjen. Szabad arra, 
hogy kimondjon dolgokat, és szabad arra is, hogy ne 
mondjon ki dolgokat.  

Az igazi böjt mindenfajta szabálytól mentes, mert a 
hívő ember szabad ember. Azt mondta valaki: jobban 
értenénk a böjt jelentőségét, ha arra gondolnánk, hogy 
szeretünk valakit, akiről tudjuk, hogy csak negyven nap-
ja van hátra. Sok mindenről lemondanánk azért, hogy 
minél több időt tölthessünk vele. Mennyire lesnénk 
minden kívánságát! Talán ez az utolsó, amit kíván tő-
lünk? Mennyire figyelnénk a szavaira, az intésére, a be-
szédére. Hátha többet nem tudunk vele beszélni. Egé-
szen másképp néznénk rá, ha tudnánk, hogy egy hónap 
van csak hátra, és többé ezen a földön nem beszélhe-
tünk vele. 

Amikor a hívő ember böjtöt kezd, elsősorban tehát 
azért teszi, hogy az Istenhez kerüljön közelebb. Hogy 
jobban értse akaratát, hogy abból jobb döntések szüles-
senek. Ez a biblikus böjt értelme.  

Böjtnek csak azt nevezhetjük, ami önkéntes, ami va-
lamitől való tartózkodást jelent, de nem öncélúan, ha-
nem azért, hogy minél inkább legyen időnk, erőnk, oda-
szánásunk arra, hogy az Isten dolgait jobban értsük. Is-
ten nem akar farizeusi módon dicsekvő böjtöt. Nem 
akar zúgolódva, kényszerből végzett böjtöt, mert vannak 
olyanok, akik csak gyötrődve, szomorúan tudnak to-
vábbadni valamit, vagy tudnak másra időt szánni. Min-
dig ők maguk akarnak a középpontban lenni. Isten sehol 
nem írja elő a húsböjtöt kötelező módon a Szentírásban. 
Nem írja elő a szóböjtöt, vagy a házasságon belüli sze-
xuális böjtöt. Az magától értetődő egy hívő ember szá-
mára, hogy házasság előtt nem él szexuális életet. A há-
zasságon belül is – azt mondja a Szentírás –, csak egy 
időre szakítsátok meg a nemi közösséget, amíg imád-
koztok, csak arra az időre. Aztán térjetek ismét eggyé, 
hogy az ördög meg ne kísértsen titeket. Ez is lehet a 
böjt egy formája, de hosszú távon semmiképpen nem 
ajánlja ezt Isten igéje.  

Mindig mi leszünk szegényebbek, ha nem olvassuk 
a Szentírást. Nem kötelező gyakorlat, mert lesújt ránk 
az Isten, ha nem olvassuk reggelente a Bibliát. Mi le-
szünk szegényebbek és tanácstalanabbak, ha nem figye-
lünk Istenre, és nem érdekel az Ő válasza, véleménye. 

Megváltónk azt mondja, hogyha szeretem Őt, akkor 
tegyek meg neki örömmel valamit, vagy böjtöljek 
örömmel. Akkor ez nem kényszer. Azért teszem, mert 
szeretem Őt. Örömmel beszélgetek vele. Öröm az, 
hogyha hallhatom a szavát, és megszólít engem.  

Lemondhatunk önként egy jó ételről, filmről, szóra-
kozásról vagy kedvenc időtöltésről akár azért, hogy va-
laki egy betegségből megszabaduljon. Azt mondja az 
ige, hogy vannak kötelékek, amelyek akkor oldódnak 
le, ha valaki imádsággal és böjtöléssel könyörög azért a 
másik emberért. Van, aki azért böjtöl, hogy jobban értse 
Isten akaratát, és így vállal önkéntes, de örömteli korlá-
tozásokat az életére nézve. 

A Róma 8,28-ban azt olvassuk, hogy a hívő ember-
nek minden a javát munkálja. Az így folytatott böjt is a 
javunkra lehet. Ha valaki komor arccal böjtöl, amiről itt 
Jézus beszél, akkor mások azt gondolják: nem érdemes 
keresztyénnek lenni. Ha ilyen savanyú, komor dolog az 
egész, eszem ágában sincs Istent követni.  

Nem mondja sehol azt a Biblia, hogyha valaki éhe-
zik, vagy valamit élvezhetne, de azt nem teszi, attól 
jobb vagy nemesebb ember lesz. Ezért nem kerül be a 
mennybe senki sem. Azért, mert valamiről lemond, és 
azt nem élvezi, biztos, hogy nem üdvözít. Az üdvözít, 
ha valaki hisz Jézus Krisztusban, és Istennek tetsző éle-
tet él. 

Isten felnőttként kezel minket. Azt akarja, hogy fel-
nőtt módon gondolkozzunk és cselekedjünk. Felnőtt 
módon, önként, szeretetből engedelmeskedjünk neki. 
Felnőtt módon kutassuk, keressük az írásokat, hogy 
megértsük Isten jó kedvét, döntését, tervét velünk kap-
csolatban. 

Lehet és kell időnként szóböjtöt tartani. Egy-egy 
családban biztos örülnének otthon ennek. Ha ezt meg 
ezt nem mondanánk, vagy ha egy ideig meg se szólal-
nánk. Hogy megkönnyebbülnének! Lehet ételtől is tar-
tózkodni. Sokan eljönnek úgy, hogy úrvacsorára ké-
szülnek, de a gyűlölet ott van a szívükben. Hányan még 
itt is irigykednek a másik ruhájára, anyagi helyzetére! 

Fontos a böjt? Igen, de a Biblia szerint csak azon a 
módon végzett böjt, amely közelebb visz minket Isten-
hez, amely megtisztít, amely elvezet bennünket az Isten 
dolgaira. 

Az Úr Jézus nem evett negyven napon át a pusztá-
ban. Ő tudta, hogy az Isten előtt kedves böjt az, amit 
önként, és a lélek megerősödéséért végez. Ha az a cél, 
hogy Istennel mélyüljön el a mi közösségünk. Ha félre-
teszem azt, ami ettől az odafordulástól elvon. És ez 
kedves lesz Isten előtt. Kinek a siker, kinek a pénz, ki-
nek az étel, kinek a szórakozás. 



M A N N A   2010. március 

 3

Jézus egész élete böjtös élet volt. Önmagában böjt 
volt az, hogy otthagyta a mennyei dicsőséget, vagy 
ahogy egy énekünk mondja: „Magára vette szennyes 
ruhámat”, s a végén, mint a rabszolgákat, kivégezték a 
golgotai kereszten. Egész élete böjt volt. De vállalta ér-
tünk, hogy mi egészen közel kerülhessünk a mindenha-
tó Istenhez, hogy eltörölhesse bűneink álnokságát, és 
megtisztíthasson minket. 

Van jutalma a böjtnek? Igen, a jutalom, vagy inkább 
a következmény, hogy megerősödik, megújul, és lelkileg 
felfrissül a hívő élet. Újra öröm lesz a szolgálat. Talán 
most nem az. Újra látszik rajtunk az, hogy jó Jézussal 
járni. Most lehet, hogy nem látszik. Nem is kérdez meg 
senki sem. Újra öröm lesz Őt szeretni, neki engedel-
meskedni. 

Mit mond az igazi böjtről Ézsaiás próféta? „Nekem 
az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott 
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsá-
tod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a 
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és 
ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, 
mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igaz-
ságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.”. 
(Ézs 58,6–8). Mit jelentenek ezek böjtként? Ha van tü-
relmed, szíved, odaszánt időd, ha kell, hogy kiböjtöld 
akár szó szerint, hogy valaki egy kötelékből szabadul-
jon. Hogy egy megromlott házasság rendbe jöjjön 
imádság, beszélgetés, böjt által. 

Vannak elnyomottak, akikért legalább a szavunkat 
föl kell emelni. Az öregek, a fogyatékosok, az árvák, a 
teljesen kisemmizettek. Próbáljuk őket segíteni idővel, 
pénzzel, szeretettel! Van, amit nagyon egyszerű megol-
dani. Egy bizonyos összeget oda kell adni. Nem biztos, 
hogy kézbe, de kifizethetünk egy csekket, egy számlát. 
Segítesz a nálad kisebb testvéreidnek, a gyengébb osz-
tálytársnak, a kevésbé ügyes kollégának. Elengeded a 

szülők vagy a gyermek lelki adósságát. A főnök lelki 
adósságát, ahogy bánt veled. 

Az igazi böjt az, ha valamiről úgy mondunk le, hogy 
megérezzük. Odaadunk valamit, ami talán nekünk is hi-
ányzik. Ha a feleslegből adunk, az nem böjt. Az nem 
adomány. Amikor Jézus figyelte, hogy ki mennyit vagy 
mit dob a templomi perselybe, sokan nagy összeget 
dobtak. Meg sem szólalt Jézus. Odaér az özvegyasz-
szony, és két fillért dob bele. Ez egy ember napi élelmi-
szerszükségletére való összeg volt. És akkor Jézus meg-
szólal. Most adomány érkezett. Sem előtte, sem utána 
nem mond semmit. Ez az asszony az egész életét bele-
dobta a perselybe. Igen, ez böjt. Ez lemondás, ez Isten 
előtt kedves dolog. 

A lelki hontalanoknak adsz lelki kenyeret? Lehet vi-
gasztalódni melletted, vagy mindig csak te akarsz kap-
ni? Befogadod a lelki hontalanokat és bujdosókat? Ha-
zavezeted őket Jézushoz? Számukra is az a legjobb, ha 
türelmesen meghallgatod őket, ha könyörögsz értük, és 
elfogadod őket úgy, ahogy vannak. Ez böjtöt jelenthet a 
mi életünkre nézve is. Mert addig nem magammal fog-
lalkozom, nem a saját ügyeimet intézem. Jézusért és a 
másikért lemondok önmagamról. 

Mit mond az ige Ézsaiásnál? Azt mondja, hogy föl-
támad az Isten világossága az életedre nézve. Mit mond 
Jézus? A te Atyád megfizet neked. Eljön világosságod, 
és hamar beheged sebed. Így folytatja tovább Ézsaiás: 
vezet az Isten szüntelen. Megerősíti csontjaidat, és fiaid 
megépítik a régi romokat. 

Mit mond Jézus? Aki szomjas, jöjjön hozzám, és 
igyék. Azt is mondja, hogy nemcsak kenyérrel él az em-
ber, hanem minden igével, amely Isten szájából szárma-
zik. Milyen furcsa. Aki Jézustól kér inni, és kap enni, az 
tud jól böjtölni örömmel, önként, szívből, Isten előtt 
kedves módon. Így lehet a mi böjtölésünk folyamatos 
istentiszteletté. 

Kolozs Nagy János 
 
 

VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Akarva akaratlanul 
Tudósítás a debreceni ifi-konferenciáról 

 
Akarva akaratlanul is kibuggyan 
belőlem az, amit ott Debrecenben 
kaptam Istentől, 2010. január 
utolsó hétvégéjén. Ifjúságunkból 
sokan vettünk részt ezen a három 
napos konferencián, és úgy 
hiszem, mindnyájan részesültünk 
Isten áldásaiból, mindenki 
személyre szabott üzenettel, 

élményekkel tért haza. Lehet, hogy csak én voltam így, 
de az indulás előtt fogalmam sem volt, hogy mit takar a 

mottó. De most már értem: Isten elhív minket szolgála-
tokra, olyanokra is, amiket úgy érzünk, egyáltalán nem 
a mi „területünk”, amik sok esetben belőlünk visszako-
zást, tétovázást, (sokszor újabb és újabb kérdéseket is – 
Uram, tényleg ez a feladatom??), más szóval időhúzást, 
engedetlenséget vált ki. Ő tudja jól, hogy hol a helyünk 
a világban, és, hogy itt a gyülekezetben mi a mi felada-
tunk! 

Ilyen, és ehhez kapcsolódó témák kerültek lelki terí-
tékre a tanításokon; Mike Sámuel és Papp János testvé-
reinken keresztül. Úgy gondolom, nem nehéz a „rohanó 
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világunkban” elbizonytalanodni, abbahagyni, belefá-
radni egyes szolgálatokba. A Sátán nagyon jól kihasz-
nálja emberi mivoltunkat, éppen ezért nagyon is aktuá-
lis volt a téma, és örülök, hogy több százan is hallgat-
hattuk, hogy Isten szeretne minket a helyünkre állítani. 

Személy szerint engem az érintett meg, és gondol-
koztatott el nagyon, amikor elhangzott, hogy nem azért 
szolgálunk, hogy a többi ember lássa, hogy mi milyen 
jól végezzük a dolgunkat, hanem, hogy Isten előtt fo-
gunk elszámolni ezzel az idővel, és Őérte tesszük ezt. 
Így, hogyha az én Uram arra kér, hogy olyat tegyek, 
ami nem nyilvános tett, amit a többiek nem látnak, és 
nem tudnak véleményt nyilvánítani róla (legyen az po-

zitív vagy negatív), akkor azt ugyanolyan lelkülettel 
(sőt még nagyobb hálaadással) kell tennem! Ilyenek 
például a névtelen, titkos kedvességek, a rendszeres 
imádkozás, és a többi „láthatatlan” szolgálat, hiszen e 
földi életünk csak egy ideiglenes állomáshely… Isten 
szeretné a jellemünket formálni, az egónkat, 
óemberünket háttérbe helyezni. 

Kívánom minden testvéremnek, hogy hálaadással 
gondoljunk azokra a dolgokra, szolgálatokra, amiket Is-
ten beleír a „naptárunkba, teendőink közé”, sőt hagyjuk, 
hogy Ő írja át minden egyes napunk „napirendjét”! 
 

Gulyás Zsombor 

 
BÚCSÚZUNK 

 

 
 

Novák Pálné Jószai Mária 
(1918 – 2010) 

 
Édesanyám életútjáról megemlékezve, mindenekelőtt 
Istenünk szerető kegyelmét kell kiemelni. E nélkül a 
következők nem lennének leírhatók, és az ő sorsa is 
másként alakult volna. 

Édesanyám Monostorpályiban született, de 6 éves 
korától az Árvaházban nevelkedett, ahol az édesanyja 
szakácsnő volt. Az Árvaházban végezte el a 4 elemi és 
a 4 polgári iskolát. 14 éves korában kezdett el dolgozni. 
Gazdag családhoz került mint felvigyázó, nevelő. Itt la-
kást és teljes ellátást kapott. Külön adománya, ajándéka 
volt a gyermekekkel való foglalkozás, a kisgyerekek 
szeretete. Természetesen ezekben az években is hűsége-
sen járt a gyülekezetbe. 1938 pünkösdjén merítkezett be 
a József utcai gyülekezetben, Reviczky Mátyás lelki-
pásztor testvér által. 

1939-ben kötöttek házasságot édesapámmal, aki 
szintén az Árvaházban lakott, a nehéz gazdasági hely-
zetre való tekintettel. 

Én 1940-ben születtem, testvéreim: Gábor 1944-ben, 
László 1946-ban, Mária 1954-ben születtek. Valameny-
nyien a gyülekezetben nőttünk fel, párválasztásunk, há-
zasságkötésünk is itt történt. Gábor öcsém 40 éves ko-
rában, családunk nagy fájdalmára, tragikus hirtelenség-
gel elhunyt. 

Édesanyám 1950-től kezdve dolgozni kényszerült, 
az akkori súlyos megélhetési gondok miatt. Ez a négy 
gyermek mellett csak úgy volt lehetséges, hogy kezdet-
ben mindkét nagymama velünk élt, ők végezték a ház-
tartási munkát. 

Édesanyám volt a gyülekezet első gondnoka 1965 
őszétől nyugdíjazásáig. 

A négy gyermek házasságából összesen kilenc uno-
ka született, akik neveléséből, a gyermekbetegségek 
idején történő felügyeletből édesanyám derekasan ki-
vette a részét. Ez a szerető gondoskodás a 16 dédunoká-
ra is kiterjedt, akiket szintén nagyon szeretett, és figye-
lemmel kísérte útjukat. 

Édesapám 2000-ben bekövetkezett halála után, élete 
utolsó tíz évét özvegyen élte le. 

A gyülekezetet második otthonának tekintette, ha 
egészségi állapota megengedte, mindig részt vett az al-
kalmakon. Legfőbb feladata a családjáért és a gyüleke-
zetért történő kitartó, hűséges imádkozás volt. 

Az utolsó három hetet László testvéreméknél töltöt-
te, nagyon legyengült állapotban. Már szinte teljesen 
befelé fordult, a körülötte lévőkkel alig tartott kapcsola-
tot. Halála előtt három nappal szólalt meg utoljára. „Én 
az Úr Jézust szeretem.” – ezt mondta el háromszor 
egymás után. Az utolsó két napon a család összejött a 
betegágyánál, és közös imában bocsátottuk hívő élete 
célegyenesébe. Február 14-én, hajnalban csendesen át-
költözött az Örök hazába. 

Csendes szolgáló élete, családszeretete, a gyüleke-
zethez való hűséges ragaszkodása valamennyiünk szá-
mára követendő példa. A boldog viszontlátás reményé-
ben gondolunk rá. 

dr. Novák Péter 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

 
 
Énekkarunk két énekkel tett bizonyságot hitünkről és Jézus Krisztusról a TIT Stúdió-ban 2010. február 23-án meg-
tartott „Sokszínű világunk” című kerületi rendezvényen.     (Fotó: Mikes Benjámin) 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

„Az Úr meghall imát…” 
 

Ez az ének visszhangzott szívemben 
egész február 21-én, vasárnap délután, 
a tagfelvételi tanácskozási óra után. 
Hála és öröm töltött el. 

Mint minden hívő nagymamának, 
nekem is imatémáim közé tartoznak 
az unokáim. Életkoruk széles skálán 
mozog, így adott koruknak megfelelő 
dolgukban, problémájukban hozom 

őket az Úr elé. Szilviért azért imádkoztam az utóbbi idő-
ben, hogy Isten Szentlelke ragadja meg őt, segítse meg, 
hogy dönteni tudjon az Úr Jézus mellett. 

Amikor az előző tanácskozási órán elhangzott azoknak 
a neve, akik a gyülekezet előtt szeretnének vallást tenni ar-
ról, hogy eldőlt a szívükben, hogy követni akarják Jézust, 
az egyik szemem nevetett, örült, a másik sírt, mivel Szilvi 
neve nem hangzott el. 

Azon törtem a fejem, hogy hogyan említsem meg neki 
ezt a kérdést. Imádkozz! – mondta egy belső hang, s ezt 
folytattam tovább. 

A gondolatok azonban kavarogtak bennem, mintha Is-
tennek szüksége lenne, hogy én valahogy besegítsek Neki. 
Ugyanis az jutott eszembe, hogy majd a bemerítés napján 
idézem neki Arany János Toldi c. művéből: „Hej! ha én 
is, én is köztetek mehetnék, Szép magyar vitézek, aranyos 
leventék!” – nekiszegezve a kérdést: nem jutott eszedbe 
Toldi Miklóshoz hasonló gondolat? 

Aztán a tagfelvételi tanácskozási órán, mivel Szilvi ne-
ve is elhangzott, nagyon elszégyelltem magam, és kértem 

az Urat, hogy bocsásson meg. És dicsértem Őt, mert az Ő 
gondolatai magasabbak az enyémnél. (Ézs 55:8,9) 

Eszembe jutott a 139. zsoltár 4. verse is: „Mikor még 
nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted, Uram!” 

Nem szeretném, ha félreértenének a testvérek, hisz 
nemcsak Szilviért tölti be öröm és hála szívemet, hanem a 
dr. Kovács Gáborért, Boda Péterért, Simon Dávidért, és 
Sonkoly Tamás feleségéért is, Annináért. 

Áldott legyen értük az Úr neve! Imádkozom értük. Kí-
vánom, hogy ifjú testvéreim, és valamennyiünk életében 
legyen valóság a következő ének: 
 

„Én hűséggel követem Jézust 
e zarándok utamon. 
Megőrzöm hűn szívem Számára, 
hogy csak néki dobbanjon. 
 
Ref.: Érte ég, érte hőn lángol szívem, szereti. 
Én hűséggel követem Jézust, 
szívem a bűnt megveti. 
 
A lábammal utjain járok, 
kezem is Őt szolgálja. 
És hűséggel, szent reménységgel 
nyelvem mindig vallja.” 

 
Marsall János lelkipásztor testvértől tanultam ezt töb-

bedmagammal, kb. 50 évvel ezelőtt, emlékezetből írtam 
le. 

Egy boldog nagymama: Ádány Mihályné 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Bíztató, hogy ismét sokan vettétek a fáradságot, és meg-
fejtettétek a februári rejtvényeket. A helyes válaszokat 
beküldők a következők voltak: 

Ádány Balázs, Barnabás és Zsófia, Gulyás Jo-
hanna, Kiss Anna, Máté és Zoltán, Sztasák Ábel, 
Janka és Zsófia, Uri Benjámin, Boglárka és Imre, 
Zsigovics Benjámin és Dorina. 

Gratulálunk! Igyekszem, hogy a továbbiakban is a 
bibliaköri témákhoz igazodjanak a rejtvények. 

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

Megfejtéseiteket március 28-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.     Á.J. 

Boldog születésnapot! 

 

Szeretettel köszöntjük a 
márciusi szülinaposokat! 
Ádány Anna (márc. 4.) 
Zsigovics Virág (márc. 9.) 
Ádány Balázs (márc. 11.) 
Ádány Rebeka (márc. 12.) 
Gulyás Johanna (márc. 19.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
A legutóbbi bibliaköri foglalkozáson arról a történetről beszélgettetek, amikor Péter látogatást tesz Kornéliusz há-
zában. Megtanultátok, hogy Isten válogatás nélkül szeret minden embert. Ezen a képen több ember is van, akik kü-
lönböznek egymástól. Színezzétek ki őket, és ha van kedvetek, akkor rajzolhattok még háttérképet is hozzá. Ha el-
készültetek, vágjátok ki a képet, és a neveteket sem lefelejtve róla, dobjátok be a szokásos dobozba! 

Forrás: www.reformatus.hu 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Bibliakörön József életével foglalkoztatok. Ezzel kapcsolatosak a most következő kérdések is. A helyes választ ír-
játok a kipontozott vonalra. Ha elkészültetek, vágjátok ki az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neve-
teket se felejtsétek el ráírni! 

10 kérdés József életéről 
 

1. Kik voltak a szülei? ....................................................................................................................................  

2. Kik voltak a fiútestvérei? Sorold fel őket! ..................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

3. Milyen növény szerepel az első álmában? ..................................................................................................  

4. Mi szerepel a második álmában? ................................................................................................................  

5. Miért gyűlölték meg a testvérei őt? ............................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

6. Kiknek és minek adták el őt a testvérei? ....................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

7. Egyiptomban kinek a házába került? ..........................................................................................................  

8. Miért került börtönbe? ................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

9. Kik voltak a fogolytársai a börtönben? .......................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

10. Hogyan került a fáraó elé? ..........................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Mostani fejtörőtökben egy-egy állításról kell eldöntenetek, hogy igaz vagy hamis, mégpedig úgy, hogy az adott sor-
ban aláhúzzátok a jó megfejtést. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt és a nevetekkel ellátva dobjátok be a szo-
kásos dobozba. 

Melyik igaz? 
 

1. Pál apostol:  Athénben Tárzusban Samáriában született. 

2. Kornéliusz:  római  egyiptomi görög  nemzetiségű volt. 

3. Ézsaiás könyve után: Jeremiás Jónás  Zsoltárok könyve következik. 

4. Jób barátai:  hárman  heten  tízen  voltak. 

5. Alexandria:  Olaszországban  Asszíriában  Egyiptomban található. 

6. Ismael édesanyja: Mirjam  Hágár  Debóra  volt. 

7. Sámson története: Mózes 2. Józsué  Bírák  könyvében olvasható. 

8. József Egyiptomban: Potifárhoz Lábánhoz Efraimhoz került. 

9. Garizim:  egy hegy egy folyó egy tenger. 

10. Dániel könyvében: Gábriel  Rafael  Mihály főangyallal  találkozunk. 
 
 

Forrás: Gerzsenyi Sándor: Bibliai Fejtörő 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük 
márciusban 

született 
testvéreinket! 

 

Baranyai Jánosné (márc. 1.) 
Illés Károlyné (márc. 10.) 
Kőszegi Józsefné (márc. 10.) 
Galambos Sándorné (márc. 11.) 
Kiss Pál (márc. 13.) 
dr. Novák Péterné (márc. 15.) 
Pomázi Lászlóné (márc. 20.) 
Simon Ildikó (márc. 25.) 

 

„Keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek 
mind megadatnak nektek.” (Mt 6,33) 
Földi létünk érdekében annyi mindent megteszünk, sorrendet állítunk, 
hogy mi a legfontosabb, és azt részesítjük előnyben. Sokszor kiderül, 
hogy lényegtelen dolog kerül az első helyre. Fizikai és szellemi tör-
vények vesznek körül minket. Nem megyünk a szakadék szélére, 
mert ha leesünk, összezúzzuk magunkat. Vigyázunk, mert tudjuk, 
hogy működik a gravitáció törvénye. Isten Királyságának is vannak 
törvényei. Ebben az igeversben azt mondja az Úr Jézus, hogy az álta-
lunk felállított sorrend nem helyes. De ha először Isten országát ke-
ressük, akkor megkapjuk, amire szükségünk van. Ha aggódunk, nem 
töltjük be azt a szellemi törvényt, amelyet az Úr Jézus, mint igazságot 
elénk tárt… 

Jól jártok, ha először befektettek a Királyságba, és azután meglát-
játok, hogy megtörténik, amit a törvény kimond. Kívánom, hogy 
ahogy van bizonyítékotok a fizikai törvények működésével kapcso-
latban, legalább annyi bizonyítékotok legyen a szellemi törvények 
működésével kapcsolatban is. Járjatok utána, de ne a lábatokkal, ha-
nem a szívetekkel, és hiszem, hogy jó bizonyságokat szereztek! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
 

 

ÖRÖMMEL tudatjuk a testvérek-
kel, hogy ha az Úr akarja és 
élünk, hamarosan bemerítést 
tartunk.  
 Imádkozzunk azokért, akik-
nek a szívében már eldőlt, hogy 
követik Urunkat, hogy Isten segít-
se készülődésüket a hitvalló ün-
nepélyre! 
 És imádkozzunk azokért, 
akik még vívódnak, keresnek, 
hogy az Úr segítse őket a dön-
téshozatalban! „Ma, ha az ő sza-
vát halljátok, meg ne keményít-
sétek a szíveteket!” 

Előreláthatólag március 28-án, va-
sárnap délután 16 órakor kerül sor 
a Gyerekklub következő alkalmára. 
A szervező testvérek előre is kérik a 
szokásos testvéri segítségnyújtást. 

 

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

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

lom 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Programajánló 
 
A Központi Énekkar szolgálata: 
Március 20., szombat 17 óra 
Kelenföldi Református Templom 
(Bp., XI. Október 23. u. 5.) 
Műsoron: Händel: A Messiás 

Betegeink 
Baranyai János 
Kádárné Kőszegi Mariann 
Ökrös Sándor 
Szabó Sándor 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné (Kiskőrös) 
„Mivel tehát nagy főpapunk van, 
aki áthatolt az egeken, Jézus, az Is-
ten Fia, ragaszkodjunk hitvallá-
sunkhoz. Mert nem olyan főpapunk 
van, aki ne tudna megindulni erőt-
lenségeinken, hanem olyan, aki 
hozzánk hasonlóan kísértést szen-
vedett mindenben, kivéve a bűnt. 
Járuljunk tehát bizalommal a ke-
gyelem trónusához, hogy irgalmat 
nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 
amikor segítségre van szüksé-
günk.” (Zsid 4,14-16) 

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


