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KRESZ–TÁBLA 
 
„Ha meg nem tanulunk együtt élni 
mint testvérek, együtt veszünk el 
mint bolondok!” 
(Martin Luther King) 
 
Mint testvérek! 
Egy Atya gyermekei egy szeretetben! 
Szíves szóban és tettben! 
Egyakaratban! 
Egymást segítve fáradhatatlan! 
Atyánktól kapott kincseinket 
készségesen megosztva mindet: 
földet–vizet–levegőt–kenyeret. 
Szeretni egymást, ahogy ő szeret! 
S ahogy folyók tengerben összeérnek, 
együtt örvendezni a békességnek, 
mint testvérek! 
 
Vagy – ha mint testvérek élni, 
szeretni nem tudunk, 
mint bolondok, együtt veszni. 
Káoszba hullni, vérözönbe fúlni, 
együtt pusztítani, együtt pusztulni. 
 
Jézus Krisztus, ki testvérünkké  
lettél, 
életed árán testvérekké tettél, 
segíts, taníts testvérként élni minket! 
Szereteteddel töltsd be szíveinket! 
Legyen a földön béke, áldott, boldog! 
 
Mert jaj „ha meg nem tanulunk 
együtt élni, mint testvérek, 
együtt veszünk el, mint bolondok.” 
 

Túrmezei Erzsébet 

 
 

A látható és a láthatatlan 
gyülekezet 

 
Általában a közösségről 

Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a kö-
zösségi lét, a közösségben való létezés. Életünk egyik legalapvetőbb 
meghatározó tényezője a másik ember, akivel akár akarjuk, akár 
nem, valamilyen formában, mértékben függőségi viszonyba kerü-
lünk. Az emberi együttélés és együttműködés társas kapcsolatát kö-
zösségnek nevezzük.  Ez létrejöhet akaratunktól függetlenül (pl. be-
leszületés) vagy szabad választásunk alapján. A közösség szabad 
megválasztását nemcsak a szükségletek, hanem jelentős mértékben a 
közös érdekek, felfogás, értékek határozzák meg. Jellemzője, hogy a 
tagjai a magánéletüket megosztják egymással, segítik egymást, pén-
züket, szabad idejüket, stb. a közösség javára fordítják.  

Egyidejűleg több közösség tagjai lehetünk, ha a célok, az elköte-
lezettségek, a felfogás miatt ezek nincsenek ellentétben egymással. 
Egy új közösségben való részvételi szándék esetén előzetesen mindig 
vizsgálni kell, hogy az nem ellentétes-e a már meglévő közösségek-
kel. Ha igen akkor gondoskodni kell a meglévők módosításáról, 
megszüntetéséről, illetve nem szabad az új közösséghez csatlakozni 
rendezetlen kapcsolatokkal. 

A láthatatlan Gyülekezet mint közösség 
A hívő emberek együvé tartozásának sajátos, egyedi formája a 

láthatatlan Gyülekezet mint közösség. Egyedi és sajátos, mert látha-
tatlan és azért, mert nem szűnik meg a földi élet befejeződésével. 
Láthatatlan, mert a közösség feje, Jézus Krisztus, aki létrehozza, 
szervezi, irányítja, fenntartja – fizikailag nem érzékelhető. 
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A másik sajátossága, hogy ez a közösség nem szűnik 
meg a földi élet lezárulásával, hanem emberi test nélkül, 
más céllal és más formában továbbra is fennmarad. (Ter-
mészetesen a feltámadás után megdicsőült testben.) 

Létrejöttének feltételei: a megváltás ténye és a megté-
rés lehetősége. Az elsőt, a mi Urunk a golgotai áldozatával 
biztosította. A másik feltételt, a megtérést az embernek 
kell teljesíteni, ami a keresztről szóló üzenet elfogadását és 
az Úr Jézus engedelmes követését jelenti. Az ember ezzel 
a döntésével a Szentlélek által tagjává válik az „Eklézsiá-
nak” a kihívottak közösségének, a „Krisztus testének” a 
láthatatlan Gyülekezetnek. 

A láthatatlan Gyülekezet szervezetének és működésé-
nek jellemzőit Pál apostol az emberi testhez hasonlítja, a 
következők szerint: A Gyülekezet a test, Krisztus a Fő, az 
ember a test tagja. Az összetartozás tekintetében szoros és 
közvetlen kapcsolat van a Fővel a Szentlélek által. Funk-
cióját tekintve a Fő irányít, a tagnak végrehajtó feladata 
van. Ennek megfelelően egy akarat uralkodik, ennek az 
akaratnak a tagok engedelmeskednek, a működőképessé-
get a Fő biztosítja addig és úgy, ahogy akarja. A tagok és a 
Fő között kölcsönös szeretetkapcsolat van. A Gyülekezet 
rendeltetése ezen a földön a krisztusi élet testi formában 
történő megjelenítése, más szóval bizonyságtétel a mi 
Urunkról. Mindezek alapján az is nyilvánvaló, hogy ez a 
közösség a láthatatlan Gyülekezettel meg is szűnhet, ha az 
ember szembefordul a „Fő”-vel és engedetlenné válik. 

A tagsági viszony létrejöttét és megszűnését a közös-
séget létrehozó Jézus Krisztus és a tagságot igénylő sze-
mély ismeri és mondhatja ki. Harmadik személy erre csak 
következtethet az érintett személy bizonyságtétele és a 
magatartása alapján. 
 

A látható gyülekezet mint közösség  
Minden keresztyén gyülekezet Isten által létrehozott 

közösség. A közösség nevét, szervezetét, működését, kép-
viseletét, a tagok jogait és kötelezettségeit, a tagság kelet-
kezésének és megszűnésének feltételeit az adott közösség 
szabályzatokban határozza meg, a Biblia alapján. Tagja ál-
talában – a gyermekkeresztséget valló egyházak kivételé-
vel – az lehet, aki az adott keresztyén felekezet hitvallását 
magára nézve elfogadja, és a csatlakozási szándékát kije-
lenti.  

A látható gyülekezet megjelenítője, képmása a láthatat-
lan Gyülekezetnek, ha tagjai a láthatatlan Gyülekezethez 
tartoznak. Ezért ragaszkodik közösségünk ahhoz a gyakor-
lathoz, hogy csak azokat fogadja tagjai sorába, akik bi-
zonyságot tesznek megtérésükről az alámerítés vállalásá-
val, és magatartásuk is igazolja, hogy a láthatatlan Gyüle-
kezet tagjai. 

A keresztyén közösség szempontjából is sokatmondó 
kép a „test” (1Kor 12) amely kifejezi a láthatatlan Gyüle-
kezet tagjainak egymáshoz való viszonyát, amely a közös-
ségben élő megtért embereket jellemzi. Az összetartozás, 
az egymásra utaltság, a kölcsönös függés, a sokféleség, az 
együttérzés, a segítségnyújtás, a közös szolgálat, a közös 
növekedés, a szeretetkapcsolat. 

A látható gyülekezet működésének jellemzői 
A látható gyülekezet mint emberi közösség működik. 

Tevékenységét szabályzatok határozzák meg. A gyüleke-
zetet alapvetően a tagok tevékenysége, viselkedése jellem-
zi. A gyülekezet olyan, amilyenek a tagjai. Se nem jobb, 
se nem rosszabb. Nem tud többet adni, többet vállalni, 
másképpen szolgálni, mint ahogy arra a tagjai képesek. 

Ha a tagok a gyülekezeti szabályzatoknak, döntések-
nek alávetik magunkat, akkor elvileg minden rendben van. 
A valóság azonban az, hogy a tagok magatartása a látha-
tatlan Gyülekezethez való viszonyuktól függ. Attól, hogy 
élő tagjai Krisztus testének, vagy pedig nem. Ezt igazsá-
gosan kizárólag a mi Urunk tudja értékelni. De a jelei 
mindenki részére árulkodnak: Van-e szolgálatkészség, a 
többi taghoz való viszonyulás (együttérzés, segítség nyúj-
tása), hűség az Úrhoz és a gyülekezethez, szeretetkapcso-
lat a tagok felé, anyagi áldozatvállalás, stb. 

Társadalmi, hétköznapi életünket – még sokszor a csa-
ládon belülit is – az érdekek alapján megfogalmazódó el-
várások jellemzik. A „Mit kapok?” szemlélet. Sok esetben 
ez határozza meg a gyülekezethez való viszonyunkat, a 
gyülekezetünk értékelését, a közösség érdekében végzett 
munka vállalását is. „Ha azt kapom, amit szeretnék, ha 
úgy történik minden, ahogyan én jónak látom, ha a többiek 
azt csinálják, amit én mondok, akkor „szuper” a gyüleke-
zet és talán majd én is hajlandó leszek valamit tenni a kö-
zösségért…” A láthatatlan Gyülekezethez tartozó tago-
kat nem az elvárások hangoztatása jellemzi, hanem az 
adottságaik szerinti szolgálatkészség. 

Sajnos a gyülekezetet sok esetben helyrehozhatatlanul 
károsítja, ha működését az Úr szolgálata helyett a tagok 
elvárásai, az érdekek határozzák meg. Előtérbe kerülnek a 
tagok közötti ellentétek, a harc, („kinek van igaza?”) az 
indulatosság, a harag, a neheztelés, sértődöttség. Megszű-
nik a szeretetkapcsolat, a békességes lelkület, az egység, 
de legjobban a bizonyságtétel, az alapfeladat ellátása sérül. 
A láthatatlan összetartó erő hatása megszűnik. A folyamat 
vége a gyülekezet elhagyása, szakadás, a közösség részle-
ges vagy teljes megszűnése. Ilyenkor látszik meg az, hogy 
kik azok, akik ugyan közöttünk voltak, de igazából nem 
tartoztak a közösséghez. Ez a Sátán egyre gyakrabban ta-
pasztalt forgatókönyve annak érdekében, hogy a gyüleke-
zet hitelessége, a közösség megszűnjön és így a bizony-
ságtétel lehetetlenné váljon. Az Úr őrizzen meg ettől min-
den gyülekezetet! 

A gondolatébresztő sorok alapján arra a kérdésre kell 
választ keresnünk, hogy én tagja vagyok-e a láthatatlan 
Gyülekezetnek? Hiszen ez határozza meg az egyéni éle-
tünk számadását a mi Urunk előtt. Emellett meghatározza 
a látható gyülekezet – gyülekezetünk – szolgálatát, a kör-
nyezetre gyakorolt hatását, megítélését, és vélhetően a jö-
vőjét is. Segítsen bennünket a Szentlélek helyes önvizsgá-
latra, és ha kell megújulásra, helyreállásra a láthatatlan 
Gyülekezetben és a látható közösségben egyaránt! 
 

Gulyás Jenő 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Őszinte, meleg kézfogás és pár kedves szó, így ismertem meg dr. Kovács Gábor testvért, aki már jó ideje gyülekeze-
tünk szorgalmas látogatója volt, amikor tavaly szilveszterkor egy bizonyságtétel keretében kimondta, ami a szívén 
volt: közénk tartozónak érzi magát, szeretne a gyülekezet tagja lenni. Most megismerhetjük eddigi életútjának fon-
tosabb állomásait. 
 
 

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

1936. május 29-én láttam 
meg a napvilágot egy kis 
„sárfészek-faluban”, a román 
határ mellett, Biharugrán, de 
bármilyen kicsi és sok 

mindenben elmaradott község is, számomra a legkedve-
sebb, legvonzóbb hely, mert amit itt kaptam gondosko-
dásban, szeretetben, neveltetésben, az egész életemre 
meghatározó volt. Szüleim – legszívesebben csupa 
nagybetűvel írnék róluk – egyszerű parasztszülők 
gyermekei voltak. Édesapám Kovács Imre országosan 
ismert (és elismert) baptista lelkész volt, akinek minde-
nek fölött a szolgálat, a hívatás, az Úr ügye volt az első, 
csak azután jöhetett minden más, így a család is. Még-
sem éreztük soha, hogy bármiben is háttérbe szorultunk 
volna, mert olyan hallatlan erőt kapott a „Munkaadójá-
tól”, hogy mindenre volt ereje. 

No meg édesanyánk, Csillag Erzsébet, az a drága jó 
Anya, aki egy személyben volt jó tündérünk, szolgánk, 
orvosunk, és – megítélésem szerint – kiváló lelkészfele-
ség, akit soha nem ért váratlanul a gyakorta megforduló 
vendégek hada, s mindezt a sok feladatot énekelve, mo-
solyogva, imádkozva végezte. Pedig hány éhes szájról 
kellett naponként gondoskodnia, hiszen – orgonasíp-
szerűen jöttünk egymás után, 8 gyermekkel áldotta meg 
őket az Úr. 1932-ben született első testvérem, majd így 
tovább 2-3 éves pauzával egészen 1954-ig. Mennyi 
munka, türelem, kitartás, szeretet és ima kellett ahhoz, 
hogy mindannyian épségben, egészségben, relatíve ki-
egyensúlyozottan felnőttekké válhatunk. Mert beképzelt-
ség és elfogultság nélkül mondhatom, hogy Isten annyira 
megáldott mindannyiunkat, hogy képességeinknek, lehe-
tőségeinknek megfelelő helyre állított bennünket. Ami 
sikertelenség, baj volt az életünkben, az csak saját enge-
detlenségünk, szófogadatlanságunk következménye volt, 
de egy percig sem éreztük, hogy az Úr magunkra hagyott 
volna minket. 

Egy ilyen szép, nagy családban persze vannak súrló-
dások, civódások a gyermekek között, de mindezek el-
lenére olyan szoros, meleg kapcsolat van közöttünk, 
hogy nem telhet el 2-3 nap sem anélkül, hogy ne keres-
nénk egymást. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttél, milyen volt az 
ifjúsági élet? 

A biharugrai gyülekezet kicsi, de nagyon meleg, 
bensőséges közösség volt, minden munkának megvolt a 
felelőse, szép rendben zajlottak a heti alkalmak, annak 
ellenére, hogy Édesapám körzetéhez 6-7 község is tar-
tozott, így igazi ünnepnek számított, ha néha egy egész 
vasárnapot odahaza tölthetett. Nagyon intenzív vasár-
napi iskolai munka folyt. Alig ebédeltünk meg, már 
menni kellett vissza, pedig milyen jó lett volna néha ját-
szani is. Ezt követte a délutáni istentisztelet, majd az es-
ti, aminek legtöbbször este 8-9 órakor lett vége. Mégis, 
így visszapillantva, csodálatos volt a gyermekkorom. 
Minden vasárnap ezt ifjúsági szolgálatok, énekkari-
zenekari szolgálatok színezték. 
– Egy lelkipásztor-családban felnőve, milyen utat kellett 
bejárnod a megtérésedig? Hogyan fogadtad el Megvál-
tódat? Hol és ki által történt a bemerítésed? 

Már az anyatejjel szívtam magamba a hitet, az Isten-
szeretetet, a naponkénti áhítatok egyenes utat mutattak, 
ahol járnom kell és érdemes. 12 éves koromban, 1948-
ban Édesapám merített be a Sebes-Körösben. Az ige, 
amit mondott bemerítésem előtt: „Ne félj, és ne rettegj, 
mert veled lesz az Úr mindenben…” (Józs 1,9) Ez az ige 
lett életem vezérfonala, valamint a későbbiekben egy há-
laadó konferencián nekem szegeződött ígéret: „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” 
(Ézs 43,1) 
– Milyen szolgálataid voltak mint újdonsült gyülekezeti 
tagnak? 

Újdonsült gyülekezeti tagként úgy folytattam tovább 
életemet, mint azelőtt. Iskolás voltam, majd dolgoztam, 
de a szolgálatokból ugyanúgy kivettem a részem, mint 
azelőtt. Gimnáziumi éveimről majd a következőkben, de 
mindig meghatározó volt számomra a munkahely és a 
hely, ahol éltem. Budapesten sokáig az újpesti gyüleke-
zet tagja voltam, majd rövid ideig nap utcai és a wesse-
lényi u-i imaházat látogattam, de nagyon áldott gyüleke-
zetet találtam a Kelenföldi Református templomban is, 
hiszen sok iskolatársammal találkoztam itt, és áldott 
szolgálatokat hallhattam. A hovatartozás azonban nem 
hagyott nyugodni, hol Dunaharasztiba, hol a Wesselényi 
utcába jártam vasárnaponként, majd egyre többet a Budai 
Baptista Gyülekezetbe, de eleinte csak karzat-tag voltam. 
Amikor gyermekkori kedves barátaim – Ökrös Sándor és 
Margó – ide költözött a közelbe, én beszéltem rá őket, 
hogy jöjjenek ide ők is. Így rögzültem velük és általuk 
ebbe a közösségbe. Sok szeretetet kaptam a budai testvé-
rektől, ami által éreztem, hogy befogadtak. Szinte kivétel 
nélkül mindenki felajánlotta, hogy tegeződjünk, ami a 
testvéri kapcsolat jellemzője. 
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– Hogyan alakultak iskolás éveid? Milyen szakmát ta-
nultál? Hol dolgoztál világi munkahelyeiden? 

Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban 
végeztem. Istennek hála, olyan tanítóink voltak, akiket 
politikai okokból vidékre helyeztek, így nekünk jutott 
az a kitüntetett helyzet, hogy magasan kvalifikált taná-
rok taníthattak. Sajnos a mi környékünket sem kerülte 
el a származási diszkrimináció, bármilyen jó is volt a 
bizonyítványunk, származásunk miatt már középiskolá-
ba sem vettek fel. Végtelenül elkeseredtem, mert min-
denképpen tanulni akartam, hiszen eszmélésemtől 
kezdve orvos szerettem volna lenni. Így két évig a helyi 
Földmíves Szövetkezet vegyes boltjában voltam eladó 
tanuló, ami pokoli nehéz volt az 1950-52-es években, 
amikor a legalapvetőbb árucikkeket is jegyre adták. 

Ebben az időben költözött a falunkba az új reformá-
tus lelkész, aki már szemléletében, lelkületében az éb-
redés és ökumené híve volt. Az ő segítségével és prote-
zsálásával kerültem be a debreceni Református Kollé-
gium és Gimnáziumba. Itt tudatosult számomra igazán, 
hogy Isten milyen csodálatosan rendezi azok dolgát, 
akik hisznek benne és rábízzák magukat. Sehol nem 
kaptam volna olyan lelki támaszt, mint ebben az iskolá-
ban. Annyi segítség, melegség, empátia áradt a tanára-
inkból – kivétel nélkül mindegyikből -, az a mély isten-
hit, az ország egyetlen iskolájában sem volt fellelhető. 
Ez mind pótolta azt a hallatlan nélkülözést, ami ebben 
az időben osztályrészünk volt. Soha nem éreztették ve-
lem, hogy nem a református hitközséghez tartozom, sőt 
hittan órákon még példaként is emlegették a baptista 
lelkületet, mély vallásos érzületet. Egyszer még legáci-
óba is elküldtek, ami felejthetetlen lelki élmény volt 
számomra. Ezért kellett az a két év várakozás, hogy 
egész életre meghatározó értéket kaphassak. Kétlaki 
életet éltem itt, hiszen szabad napjaimon, hétvégeken, 
szabadon mehettem a Szappanos utcai baptista imaház-
ba, hét közben pedig az iskolai áhítatokon, esti isten-
tiszteleteken töltődhettem fel. 

Leérettségiztem, és szorongva vártam az orvosegyete-
mi felvételire. Sajnos – vagy utólag hála Istennek – hama-
rosan jött az elutasító válasz, hogy „bár megfelelt, de 
helyhiány miatt nem nyert felvételt”. Bár tudtam, éreztem, 
hogy sorsom Isten kezében van, mégis összeomlottam, és 
újra csak azt kérdeztem: Uram, miért próbálsz? 

Úgy döntöttem, hogy az egészségügyben fogok dol-
gozni, így jelentkeztem munkára Budapesten a mentő-
szolgálathoz, ahová egyből fel is vettek mentőápolónak. 
Nagyon fontos a dátum: 1956. szeptember 14. Öröm-
mel, boldogan álltam szolgálatba, hiszen azt csináltam, 
amire egész életemben vágytam, nem is sejtettem, hogy 
egy jó hónap után jön a tűzpróba, 1956. október 23. Er-
ről az időről nem lehet röviden beszélni, hiszen minden 
perce megrázó és felemelő volt. Biztos vagyok benne, 
hogy az emberek ajkát soha nem hagyta el ilyen gyak-
ran az „Istenem” szó. Hányszor és hányszor találkoz-
tunk a halállal, hányszor éreztük, tapasztaltuk Urunk 
védelmét, gondoskodását. Milyen felemelő érzés volt 

látni az utcákon a tömeget, ahogy ölelgették, csókolgat-
ták egymást ismeretlenül is. És milyen borzalmas volt a 
mámor, az örvendezés után november 4-e hajnala. 
Ágyúk dörgése, golyók süvöltése, halálhörgés, vérben 
fetrengés, könyörgés segítségért… 1956. október 23-tól 
november 17-ig voltam folyamatosan szolgálatban, ez 
idő alatt senkit nem tudtam értesíteni. Drága szüleim 
halálra aggódták magukat értem, értünk, hiszen fivérem 
is itt volt Budapesten, de vele sem tudtam kapcsolatot 
teremteni, ő a Kisfaludi közben és a Kilián laktanyában 
volt. 

A mentőknél 12 kemény évet töltöttem, ebből 10 
évet a rohamkocsin dolgoztam, amit a legsúlyosabb 
balesetekhez riasztottak mindig. Csodálatosan szép és 
kegyetlenül nehéz szolgálat volt, alig volt nap, hogy ne 
találkoztam volna valamilyen formában a halállal. 
Egyetemi jelentkezéseimet nem hagytam abba, de a vá-
lasz mindig ugyanaz volt: „helyhiány miatt…”. 

1963-ban egy napilapból értesültem, hogy pszicholó-
gus képzés indul az ELTE-n esti tagozaton. Itt már nem 
kellett munkahelyi és pártszervezeti javaslat, így elhatá-
roztam, hogy saját erőmből próbálok meg bejutni. Isten 
segítségét kérve, az ő patronálására támaszkodva jelent-
keztem, s már a szóbeli-felvételi napján kellett éreznem, 
hogy aki Benne bízik, az nem csalatkozik. Áldott emlékű 
Radnay Béla professzorhoz kerültem szóbelire, aki csak-
nem egy óra hosszat beszélgetett velem, s úgy búcsúzott, 
hogy „akkor az őszi viszontlátásra”. Ez az egyetemi je-
lentkezésem végre eredményes volt. 

Amikor elvégeztem egyetemi tanulmányaimat, a 
mentőknél nem tudtak tovább alkalmazni, ezért új 
munkahely után kellett nézni. Ekkor indult egy speciális 
nevelőotthon neurotikus gyermekek részére. Itt töltöt-
tem el 6 évet, ami testet-lelket maximálisan igénybeve-
vő volt. 6 év után kínálkozott az első lehetőség, hogy 
egészségügyben folytathassam munkámat. Felvételt 
nyertem az ORFI Rehabilitációs Osztályára, ahol röpke 
34 évet dolgoztam. Nem tudok elég hálát adni az Úr-
nak, hogy ilyen csodálatosan irányította és vezette uta-
mat. Azt csinálhattam, amire mindig is vágytam, s amit 
nagyon szerettem. Sok pszichológus társammal szem-
ben, nekem nem kellett harcolnom az elfogadásért és az 
elismerésért, a főorvosoktól kezdve a kórház minden 
dolgozója elfogadott és szeretett. 
– Egy ilyen embert próbáló foglalkozás jó családi hát-
térrel biztosabban tölthető be. Hogyan adott Isten mel-
léd társat, mikor és hogyan találtatok egymásra felesé-
geddel? Hogyan éltétek meg Isten vezetését a párvá-
lasztásban? 

Neuralgikus pontja volt az életemnek a párválasztás. 
Sokáig nem is mertem gondolni a családalapításra, hi-
szen amíg nem volt komoly egzisztenciám, lakásom, 
addig sokadrendű dolog volt számomra ez. Igen ám, de 
Isten itt átvette az irányítást az életemben. A tizedik 
egyetemi felvételire készülni hazamentem Gyulára szü-
leimhez. Visszafelé jövet szombati nap volt, szinte üres 
szerelvénnyel utaztam Békéscsabától Budapestig. Mint 
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ahogy nem jó az embernek egyedül utazni sem, így egy 
olyan fülkébe szálltam, ahol két hölgy ült, akik – mint 
később kiderült – Csehszlovákiába utaztak bevásárlás 
céljából. A hosszú út alatti beszélgetésből sok minden 
kiderült, többek között az is, hogy a fiatalabbik lány 
Várda Ilona, nem eléggé elítélhetően, a rajta lévő nyári 
ruhán kívül semmi más ruhát nem vitt magával. Szó-
szó, rábeszéltem, hogy vigye magával az akkor divatos 
füst színű nylon kabátomat. Magával vitte!! De vele 
együtt a szívemet is. Később derült ki, hogy ők hithű 
római katolikus vallásúak. Sok-sok aggódást, tusako-
dást okozott nekem ez a helyzet, amit még az is tetézett, 
hogy Édesapám akkor egyházelnök volt, hiszen addig is 
mindenben elsődleges szempont volt, hogy „Mit szól-
nak a testvérek?” Rászántam magam egy apa-fiú be-
szélgetésre, lesz, ami lesz alapon. Úgy látszik, Apu már 
sejtette, hogy miről lesz szó, végtelen nyugodt, sőt nyu-
galmat sugárzó volt. Miután nagy nehezen kinyögtem, 
hogy miről lenne szó, ő bölcsen, indulatmentesen azt 
mondta: Fiam! Ha úgy érzed, hogy az Úr őt rendelte 
társadul, mi nem gördítünk akadályt elhatározásotok 
elé. Így történt, hogy 1964 októberében Apu és 
Herjeczky testvér áldásos közreműködésével megtartot-
tuk Ilonkával a menyegzőt, a Wesselényi utcai imaház-
ban. Azóta egymás meggyőződését, hitét tiszteletben 
tartva élünk szeretetben, Isten kegyelmében. 
– Hogyan indult közös életetek, ez hogyan változott az 
évek folyamán? 

Lakásproblémánk is lassan megoldódott. Kezdetben 
külön albérletben laktunk, majd 1966 őszén egy szoba-
konyhás szükséglakást utaltak ki számunkra, amit 1969-
ben – nem kis manőverrel – sikerült fiktív cserével, társ-
bérletre cserélni, ahol most is lakunk, de már az egész la-
kás tulajdonosaként. Ebben is Urunk vezetése, gondosko-
dása látszott végig. 
– Tudjuk, hogy Isten gyermekkel áldott meg Titeket. 
Hogyan alakult az Ő élete? 

Egyetlen lányunk, Zsuzsa élete zsákutcába jutott, hiába 
volt szép szó, könyörgés, minden próbálkozás, ő csak a sa-
ját feje után ment, fittyet hányva észérvekre és érzelmi rá-
hatásokra. Istenünk ebből a helyzetből is ajándékot adott 
számunkra, két kis unokánkat, Gabriellát és Dórit születé-
süktől fogva mi nevelhetjük, irányíthatjuk, figyelhetjük 
fejlődésüket, értelmet adnak idős napjainknak. 
– Kérem, hogy beszélj életed kiemelkedő próbáiról, ar-
ról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által tanított 
Isten eddigi hívő életedben? 

Életem, életünk kiemelkedő próbáiról, megpróbálta-
tásairól nehéz lenne röviden beszélni, úgy gondolom, 
hogy arról, azokról a későbbiekben egy bizonyságtétel, 
vagy egy újabb „Manna”-cikk formájában kellene meg-
emlékezni, hiszen mindegyikből olyan csodálatosan ho-
zott ki az Úr, csiszolt, formált, alakított. 
– Van-e kedves igéd, éneked, és miért az? 

Tahiban, egy ifjúsági konferencián hallottam először 
azt az éneket, amelyik még most is, szinte naponta fü-
lembe cseng, s ha bármi problémám van, erőt, bizalmat, 
hitet ad a leküzdésére: az éneket – jelenlegi lelkészünk 
édesanyja, Almási Mihályné írta. Áldja meg érte Urunk! 

Én nem tudom, mit akarsz énvelem, 
Én nem tudom, mi a célod velem? 
Én nem tudom, hová küldesz Atyám? 
Én nem tudom, mit bízol még reám? 
Csak azt tudom, hogy Te nagyon szeretsz, 
Hogy értem állt Golgotán a kereszt. 
Csak azt tudom, és elég ez nekem, 
Vezess, szeress, én drága Mesterem! 

A legkedvesebb igéimet már említettem, Józsué 1-ből, 
valamint Ézsaiás 43-ból, mindkét ige biztat, bátorít: „Ne 
félj, mert…” Van még egy vers is, amit én is írhattam vol-
na (ha tudnék verset írni), Tóth Árpád: Isten oltókése. 
– Mostanában hogy vagy, milyenek a hétköznapok, mi 
foglalkoztat? 

Nem titkolom, hogy kegyetlenül megviselt a nyugdí-
jazás, a tétlenségre ítéltség. Hála Urunknak, hogy mel-
lénk rendelte ezt a két kis életet, akik értelmet adnak 
mindennapjaimnak. Sok-sok régi paciensem keres meg 
telefonon, segítségkérés, problémák megbeszélése, hul-
lámvölgyből kisegítés céljából. Bevallom, nagyon sok-
szor áthárítom a probléma megoldását a mindent meg-
oldó, mindent gyógyító áldott orvosra, szerető Édes-
atyánkra. „Soli Deo Glória.” 
– Köszönöm kedves válaszaidat, és ezzel az igével kívá-
nom, hogy Isten áldása legyen további életeden: 

„Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. 
Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, 
aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, 
meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.” (Zsolt 
145, 17-19) 

Ádány Judit 

 
 

Hálaadó nap előtt… 
 

A minap egy néni pénzt kért tőlem a Kálvin téren. Miután adtam neki, azt mondta, a Jóisten százszor vissza fogja 
nekem ezt adni, ha hiszek Benne. Mondtam, hogy én aztán nagyon bízom az Úrban. ☺ Erre elmesélte, milyen há-
nyattatott az élete, és hogy ennek ellenére már 10 éve hívő. 

Amikor arról panaszkodunk, milyen szegények vagyunk, belegondolunk abba, Ki visel rólunk gondot? Egy ke-
resztyén konferencián az egyik előadó azt mondta: ha azt nézzük, mi mindenünk nincs még, panaszkodó termé-
szetűek leszünk. Ha pedig arra tekintünk, amink van, hálaadóak leszünk. Ez csak a mi döntésünk. Én már válasz-
tottam. És te? 

Bodó Dániel 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

Élménybeszámoló az Árvaházi találkozóról 
 
Szeptember 18-án ismét baráti találkozóra gyűltünk 
össze volt árvaházi növendékek a kisteremben. Főleg 
fővárosi testvérek jöttek és az annak idején velünk egy 
házban lakó gyermekkori barátok. Így a megszokottnál 
kevesebben voltunk, de talán ezért közvetlenebb, feszte-
lenebb volt a társalgás. 

A találkozót 
Ádány Mihály 
testvér nyitotta 
meg, az 1Sámuel 
7,12 igeverssel, 
ami szoros párhu-
zamban áll a mi 
gyülekezetünkkel 
is. A próféta egy 
emlékkövet állított, 
mondván: „Mind-
eddig megsegített 
bennünket az Úr!” 
Ezután egyenkénti 
imában köszöntük 
meg az Úr 
gondoskodását. 

A mi emlékkövünk ez az imaház, ez a gyülekezet. A 
régi imaházat lebombázták, a maradékot lerombolták, 
így végül megsemmisült. De a gyülekezet összefogott, 
és a jó Atya segítségével felépített egy szebb és na-
gyobb imaházat, ahol ma is áldhatjuk az Ő nevét. Ezt a 
gyülekezetet az Istenben való hit, az egymás iránti sze-
retet, a segíteni akarás kovácsolta igazi testvéri közös-
séggé. Ez a gyülekezet ma is több száz gyermeket ven-
dégel és ajándékoz meg. Tudjuk, hogy ezek a fiatalok 
csak ezeken az alkalmakon hallanak Jézusról, de bízunk 

benne, hogy néhány év múlva lesznek, akik visszatér-
nek hozzánk lelki táplálékért is. 

Ezután közös éneklés következett, amit a Beharka 
testvér által összeállított takaros kis füzetből követhet-
tünk nyomon, majd a közös fénykép elkészülte után 
asztalhoz ültünk. S bár minden alkalommal megkérik, 

hogy a nevüket ne 
említsük, nem lehet 
elmenni köszönet 
nélkül a mellett az 
áldozatos munka 
mellett, amelyet az 
ebédkészítés jelent. (s 
nemcsak az árvaházi 
találkozóknál). Így 
köszönjük a munkáját 
Kissné Katinak, 
Sztasákné Erzsikének 
és Lukács Edit 
testvéreinknek. És 

köszönetünket 
fejezzük ki még 

azoknak a testvéreinknek is, akik évek óta vállalják a 
szervezést, de inkább az anonimitást választják. 

A közös ebéd után felidéztük a régi emlékeket, a kö-
zös ismerősöket, és gyermekeink, unokáink fényképeit 
nézegetve lassan elbúcsúztunk egymástól. 

Hálát adunk a jó Atyának, hogy ismét összejöhet-
tünk, s imában emlékezünk azokra, akik már nem je-
lenhettek meg, mert az Úr hazaszólította őket. 
 

Pintér Tibor 

 

Újra együtt 
 

Izgalommal, de 
annál nagyobb 

örömmel 
készültünk az 
újabb, évenként 

megrendezésre 
kerülő árvaházi 
találkozóra. Ez az a 
nap, amely felszínre 
hozza belőlünk az 
árvaházi emlékeket. 
Azokat, amelyek a 
múltunkat és jele-
nünket is meghatá-
rozzák, és lélekben 
gazdaggá tesznek 
bennünket. 

2010. szeptember 18-a is ennek jegyében született és 
telt el. Ádány Mihály gyülekezetvezető testvér azzal a 
ránk nagyon jellemző igei gondolattal köszöntött: 
„Eben-Háézer” – „Mindeddig megsegített bennünket 
az Úr!” A köszöntő szavak után régi jó szokásunknak 
megfelelően, éneklésre került sor. Szívből és sokat éne-
keltünk. A gyermekkorunkban tanult énekek gazdag 
csokrát elevenítettük fel. Mint mindig, most is Beharka 
Pál orgonaművész testvér harmónium kísérete és játéka 
emelte a szép együtthangzást. A gyermekkorban meg-
tanult énekeket, míg élünk, nem felejtjük el, hisz átszőt-
te és átszövi egész életünket. A továbbiakban személyes 
bizonyságtételek hangoztak el a régi növendékek részé-
ről. Minden megnyilatkozás az Isten iránti háláról, a 
gondviselésről, valamint az egymás iránti szeretetről 
szólt. A bizonyságtételekből kicsendült, hogy nemcsak 

Fotó: Zsigovics Géza 
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gyermekkorunkban, hanem idősödő napjainkban is Is-
ten túláradó szeretetét és kegyelmét tapasztaljuk. 

A finom ebéd után – mely a budai testvérnőket di-
cséri – egyéni beszélgetésekre is sor került, amely még 
közelebb hozott egymáshoz bennünket. A sok áldás ha-
tása alatt nem éreztük az idő múlását. Mégis, amikor el-
érkezett a búcsúzkodás ideje, nehezen engedtük el egy-
mást, hisz nem tudjuk, még foghatjuk-e egymás kezét?! 
Életünk ideje az Úrnál van. Ennek a hitnek a tudatában 

mégis hálás szívvel köszöntük meg az újabb meghívást, 
amely a következő évre szól. 

A találkozó végén a régi árvaházi imaházról készített 
emléklappal örvendeztettek meg bennünket a szervező 
testvérek, aminek igei mottója így hangzik: „Visszaem-
lékezem a régi napokra, végiggondolom minden tette-
det, elmélkedem kezed alkotásain.” (Zsolt 143,5) 
 

Hasselbach Béláné Novák Etelka 
 

TALLÓZÓ 
 

A csodálatos gyülekezet jellemzői 
 
1. A kis problémák és önmagunk körüli forgás, a vallá-
sosság helyett figyel arra, hogy milliók a kárhozat felé 
mennek. 
2. Olyan gyülekezet, amelynek van lá-
tása. Van jövőképe. Az nem látás, 
hogy minden vasárnap elmegyünk a 
gyülekezetbe. Néhány gyülekezetben 
olyan a hangulat, mintha temetés len-
ne. Ha egy gyülekezet vezetői lenyo-
mottak, akkor milyen a gyülekezet? 
3. Ahol sokféle szolgálat működik. 
Ahol a problémamegoldással foglal-
koznak. Egy kemény kérdés: Ha el-
tűnne a gyülekezeted a városból, 
észrevenné-e a város? 
4. A csodálatos gyülekezet azt 
mondja: IGEN. Lehetőséget ad az 
emberek számára a kibontakozáshoz. 
A gyülekezetben az emberek kivirágoznak. Sok közös-
ségben az emberek bizonytalanul érzik magukat. Légy 
engedélyadó gyülekezet! 
5. A csodálatos gyülekezet hisz az új generációban. Is-
ten mindig használja a fiatal, tapasztalatlan embereket! 

6. A csodálatos gyülekezet adakozó, nagylelkű. Ha nem 
vagy adakozó, akkor beszűkül a világod. Sokan arra 

néznek, amijük nincs, ahelyett, hogy 
abból adnának, amijük van. Isten mindig 
ad magot. A mi dolgunk azokat elvetni. A 
saját áttörésem a saját adakozásomtól 
függ. 
7. A csodálatos gyülekezet boldog. 
8. A csodálatos gyülekezet lelkeket 
megnyerő gyülekezet. A gyülekezet 
természete, hogy növekszik. Jézus nem 
azért jött, hogy mi jól el legyünk 
magunkban, hanem azért, hogy 
megtérjenek az emberek. 
9. A csodálatos gyülekezet pozitív 
gondolkodású. 
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, 
ami tisztességes, ami igazságos, ami 

tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes 
és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4,8) 
10. A csodálatos gyülekezet Isten kegyelmében jár. 
 

Christine Caine tanítása a csodálatos gyülekezetről 
Forrás: Internet 

 

Csalóka almák 
 
Egy földműves ismételten 
meghívta egyik barátját az 
almáskertjébe, hogy ízlelje meg a 
gyümölcsöket és készítsen 
magának almamustot. De a 
barátja azt mondta, hogy nem 
kíván elmenni a gyümölcsösbe. 
Végül a farmer így szólt: Feltéte-

lezem, hogy előítélettel vagy az almáimmal szemben. 
Barátja így válaszolt: Az igazat megvallva, néhány 

almát már megízleltem és nagyon savanyúnak találtam. 
Aztán a farmer megkérdezte, hogy mely almákból evett. 

Azokból, amelyek az út mentén, a kerítés mellett 
vannak – válaszolta. 

Ó, igen – mondta a földműves – azok savanyúak. 
Azért ültettem azokat, hogy becsapjam a tolvajokat. De 
ha bejössz a kert közepébe, akkor már más ízű gyümöl-
csöket találsz. 

A keresztyénség szegélyén vannak nagyon keserű 
almák – bűnbánat, önmegtagadás, az élet tisztasága – 
amelyek visszatartják a képmutatókat és a szájhősöket. 
De a kert közepén vannak az ízletes, édes és kívánatos 
gyümölcsök. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál 
édesebb az öröm. 

http://illusztracio.blogozz.com/ 
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A szívsebész és a fiú 
 
– Holnap reggel – kezdte a sebész – Ki fogom nyitni a 
szívedet. 
– Ott fogod találni Jézust – vágott közbe a fiú. 
A sebész bosszankodva felnézett. 
– Fel fogom vágni a szívedet – folytatta – hogy lássam, 
mennyi károsodás történt. 
– De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott ta-
lálni. – mondta a fiú. 
A sebész a szülőkre tekintett, akik csendben ültek. 
– Miután látom, hogy mennyi károsodás történt, vissza 
fogom varrni a szívedet és a 
mellkasodat, és eltervezem, mi a 
következő lépés.  
– De ott fogod találni Jézust a 
szívemben. A Biblia azt mondja, hogy 
Ő ott él. Minden zsoltár azt zengi, 
hogy Ő ott él. Ott fogod találni Őt az 
én szívemben. 
A sebésznek elege volt. 
– Majd megmondom neked, mit fogok 
találni a szívedben, sérült izmokat, 
gyenge vérellátást, és elvékonyodott 
érfalakat fogok találni. Ez után el fo-
gom tervezni, hogy tudlak meggyógyí-
tani. 
– Jézust is ott fogod találni, Ő ott él. – 
mondta a fiú. 
A sebész elment. 
Leült az irodájában, és magnószalagra vette a műtéttel 
kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait: sérült főütőér, 
sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás. Nincs 
remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, 
kezelésre. Terápia: fájdalomcsillapítók, és ágyban fe-
küdni. Prognózis: – itt kis szünetet tartott – egy éven 
belül halál. 
Megállította a magnót, de még volt mit mondania. 

– Miért? – kérdezte hangosan. – Miért tetted ezt? Te 
juttattad őt ide! Te okoztad neki ezt a gyötrelmet, és Te 
kárhoztattad őt korai halálra! Miért? 
Az Úr így válaszolt: 
– A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a 
te nyájadhoz tartozzon, mert ő az én nyájamnak tagja, 
és az lesz örökké. Itt az én nyájamban nem lesz fájda-
lom, olyan jólétben lesz része, amit te el sem tudsz kép-
zelni. Szülei egy napon találkozni fognak vele és ők is 
megismerik a békességet és az én Nyájam gyarapodni 

fog. 
A sebész forró könnyeket hullajtott, de 
ingerültsége még ennél is hevesebb 
volt. 
– Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtet-
ted ezt a szívet! Meg fog halni hónapo-
kon belül. Miért? 
Az Úr válaszolt: 
– A fiú az Én bárányom, vissza fog 
térni az én nyájamhoz, amint elvégezte 
küldetését. Én nem azért küldtem az én 
bárányomat a nyájadba, hogy 
elveszítsem, hanem azért, hogy egy 
másik elveszett bárányt megmentsen. 
A sebésznek potyogtak a könnyei. 
A műtét után a sebész odaült a fiú ágya 
szélére. A szülők vele szemben ültek. 

A fiú felébredt és suttogva kérdezte: 
– Kinyitottad a szívemet??? 
– Igen – mondta a sebész. 
– Mit találtál? – kérdezte a fiú. 
– Megtaláltam Jézust! – felelte az orvos. 
 

Forrás: Internet 

 
 
 

Szól-e még Isten az emberekhez? 
 
Egyszer egy fiatalember, aki komoly lelki életet élt, el-
ment egy bibliaórára egy baráti családhoz. Csütörtök 
este volt. A találkozót vezető házaspár az imaórát két 
részre osztotta: hallgassuk Istent, és engedelmesen kö-
vessük, amit kér tőlünk. A fiúnak szünet nélkül az járt 
az eszében, vajon Isten ma is beszél még az emberek-
kel? 

A bibliaóra után barátaival még betértek egy kávé-
zóba. A találkozón elhangzottakról beszélgettek. Mind-
annyian elmesélték, hogyan vezette őket Isten különbö-
ző utakon. 

Este tíz óra körül járt, amikor a fiatalember elbúcsú-
zott a barátaitól. Beült az autójába, és imádkozni kez-
dett: – Istenem, ha még beszélsz az emberekkel, szólj 
hozzám. Hallgatni fogok a szavadra, és mindent megte-
szek, hogy engedelmesen kövessem, amit kívánsz. 

Ahogy a város főutcáján hajtott, egyszerre különös 
gondolata támadt, mintha valaki azt mondta volna neki: 
– Állj meg, és vegyél egy liter tejet! – Megrázta a fejét, 
és hangosan megkérdezte: – Istenem, Te vagy az? 

De mivel nem kapott választ, továbbhajtott. De a 
hang újra megszólalt: – Vegyél egy liter tejet! 
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A fiatalembernek eszébe jutott a bibliai idézet, ami-
kor a kis Sámuelhez szólt Isten, és ő nem ismerte fel a 
hangot. 

– Rendben van, Istenem, ha valóban Te vagy az, ak-
kor megveszem a tejet. Nem gondolom, hogy ez túl 
nagy próbatétel volna. 

Megállt, megvette a tejet, és folytatta az útját hazafe-
lé. A következő kereszteződésnél újra egy különös bel-
ső ösztönzést érzett: Fordulj be ebbe az utcába! 

Ez valami őrület, gondolta 
magában, és ment tovább. De 
újból érezte, hogy be kellett volna 
fordulnia. Visszafordult hát, és 
követte a hangot. Félig tréfásan, 
félig komolyan azt mondta 
magában: 

– Rendben, Istenem, 
megteszem! 

Ment tovább az úton, elhagyott 
több kis utcát, míg egyszerre azt 
érezte, meg kell állnia. Megállt 
hát, és körülnézett. Tipikus városi 
környék volt, lakóházakkal és bol-
tokkal. Nem a legjobb, de nem is 
a legelhanyagoltabb negyed. Az 
üzletek már bezártak, és a legtöbb 
ház ablaka sötét volt. Csak egy házban égett a lámpa az 
utca másik oldalán. 

A fiú újra hallotta a hangot:  
– Menj, és add oda a tejet azoknak az embereknek, 

akik abban a házban laknak, a túloldalon.  
A házra nézett. Kinyitotta a kocsiajtót, és kiszállt. 

De azután kétségei támadtak, és vissza akart szállni. 
– Uram, ez őrültség! Hogy csengethetnék be egy 

idegen házba éjfélkor? 
A gondolat azonban, hogy oda kell adnia a tejet, 

nem hagyta nyugodni. Elindult hát, miközben azt 
mondta magában: Rendben van, Uram, ha Te mondod, 
megyek, és odaadom a tejet ezeknek az embereknek. Ha 
az Úr azt kívánja, hogy őrültként viselkedjem, hát jó. 
Én engedelmeskedni akarok Neki. Valami célja bizto-

san lehet; Ha pedig ki sem nyitják az ajtót, azonnal 
visszafordulok. 

Átment az úton, megállt az ajtó előtt, és megnyomta 
a csengőt. Bentről mintha egy gyerek sírása hallatszott 
volna. Egyszerre egy érdes férfihang szólalt meg: 

– Ki az? Mit akar?  
Az ajtó kinyílt, mielőtt a fiú elfuthatott volna. 
– Egy férfi állt előtte farmerben és ingben. Elég kel-

lemetlen szag áradt róla, és nem látszott különösebben 
boldognak sem a fiatalember lát-
tán.  

– Mi történt?  
A fiatalember gondolkodás 

nélkül átnyújtotta az üveg tejet, és 
azt mondta:  

– Ezt önöknek vettem.  
A férfi megragadta az üveget, 

és beszaladt a házba. Azután egy 
nő szaladt át a folyosón kezében a 
tejjel, valószínűleg a konyha felé 
sietve. Mögötte a férfi, karján a 
síró csöppséggel. Amikor a férfi 
visszajött, a fiú látta, hogy a 
szemében hatalmas könnycseppek 
csillognak, majd zokogva azt 
mondta:  

– Imádkoztunk. Nagyon sok tartozást kell kifizet-
nünk ebben a hónapban, és épp elfogyott minden pén-
zünk. Nincs több tejünk a kicsinek. Kértem az Urat, 
mutassa meg, hogy tudnék tejet szerezni a kicsinek. 

A felesége is kikiáltott a konyhából:  
– Én arra kértem Istent küldjön egy angyalt. Ön egy 

Angyal? 
A fiatalember kivette a zsebéből a pénztárcáját, és 

minden pénzét odaadta a férfinek. Azután megfordult, 
és szemében könnyekkel visszament az autójához. 
Megtapasztalta, hogy Isten ma is meghallgatja az iga-
zak imáit.  

Forrás: Internet 
Az írásokat közreadta: Bencsikné Zsuzsa 

 
 
 

„Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48) 
 
… 
A keresztyén jellem nem a jó cselekedetekben mutatkozik meg, hanem az Istenhez való hasonlóságban. Ha Isten 
Szelleme belsőleg átformált, akkor isteni jellemvonások mutatkoznak életedben, nem pedig jó emberi tulajdonsá-
gok. Az Istentől való élet úgy jut bennünk kifejezésre, mint Isten élete, nem mint olyan ember élete, amely meg-
próbál isteni lenni. A keresztyén embernek az a titka, hogy Isten kegyelme által a természetfeletti természetes lesz 
benne, és ez a megtapasztalás az élet gyakorlati apróságaiban alakul ki, nemcsak azokban az időkben, mikor zavar-
talan közösségben vagyok Istennel. Amikor belekerülünk az élet nehézségeibe, csodálkozva vesszük észre, hogy 
van erőnk azok közepette is egyensúlyban maradni. 

Oswald Chambers 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Örülök, hogy ismeretlen nevek is vannak a megfejtők 
között, reméljük, hogy máskor is üdvözölhetjük majd 
őket itt, a gyerekoldalon. És annak is örülök, hogy a fi-
gyelmes rejtvényfejtők észrevették, hogy egy helyen el-
rontottam a keresztrejtvényt, de pótolták a hiányzó kis-
kockát, és így már minden rendben volt. Ígérem, hogy 
legközelebb jobban ellenőrzöm majd a saját munkámat! 

Akik helyes megoldást adtak le: 
Ádány Balázs, Barnabás és Zsófia, Boda Péter, 

Kiss Anna, Máté és Zoltán, Radványi József Dávid 
és Tamás, Sztasák Janka, Zsigovics Benjámin és 
Dorina. 

A helyes megoldásokat, színezéseket a lépcsőházi 
táblán láthatjátok. Remélem, hogy akik most nem adtak 
le megfejtést, kedvet kapnak, és a következő hónapok-
ban több ajándékot oszthatok majd ki! 

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 október 26-ig dobjátok be a szo-
kásos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.          Á.J. 

 

Boldog  
születésnapot! 

Kiss Anna (okt. 12.) 
Zákány László (okt. 12.) 
Kiss Máté (okt. 29.) 

 

 

Óvodások (7 év alatt) 
 

 

 
Ebben a félévben József tör-
ténetét is megismerhetitek a 
bibliakörön. 

Ezen a képen azt láthat-
játok, amikor Józsefet elad-
ták a testvérei, és a karaván-
nal elindult Egyiptomba, 
ahol rabszolgaként került 
Potifár házába. 

Beszélgessetek 
anyuékkal arról, hogy mi 
késztette a testvéreket egy 
ilyen gonosz tettre, és hogy 
Isten mégis milyen csodála-
tos dolgot valósított meg Jó-
zsef életében. 

Színezzétek ki a rajzot, 
majd vágjátok ki, és a neve-
teket sem lefelejtve dobjátok 
be a szokásos dobozba 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Bibliai kifestőkönyv 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Nehéz témával foglalkoztatok a bibliakörön a múlt héten. A mostani versikék olyan fogalmakat takarnak, amelyek 
a hívő élettel, a Bibliával kapcsolatosak. Találjátok ki őket, majd a megfejtéseket írjátok a kipontozott vonalakra. 
Lehet, hogy kell hozzá majd egy kis szülői segítség is, de ha jól forgatjátok az eszeteket, és visszaemlékeztek az 
eddig tanultakra, akkor nem lesz nehéz kitalálni ezeket a fogalmakat. Miután elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt 
az újságból, és dobjátok be a szokásos dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Az első emberpár hagyta 
örökségül, 
az emberi szívben soha el 
nem évül, 
Krisztus veheti el irgalma 
jeléül. 
(mi az?) 

B……………………… 

2. Lehet illat-, lehet étek-, 
lehet égő-, lehet vétek-, 
de egyetlen, ami élő, 
a Krisztusé: a tiétek. 
(mi az?) 
 
 

Á….………………… 

3. Nem tudomány, mégis 
erős bizonyosság, 
reménység, bizalom, 
szívbéli orvosság, 
a kételkedőnek 
viszont csak bolondság. 
(mi az?) 

H………………………. 

4. Harci tett, de ezt a csa-
tát Isten maga vívta, 
miután egyszülött Fiát 
temették egy sírba. 
(mi az?) 
 
 

F….…………………. 

5. Bűnös úton hátraarc, 
akár Pál apostolé, 
innentől az ember szíve 
nem magáé, Istené. 
(mi az?) 
 
M………………………. 

6. Ádám, Éva elvesztette, 
Isten Fia visszaadta, 
aki hisz az Úr Jézusban, 
örök ajándékul kapja. 
(mi az?) 
 
Ö……………………… 

7. Lehetnek több százan, 
vagy csak ketten-hárman, 
hogyha az Úr ott van köz-
tük, testvérek mindnyá-
jan. 
(mi az?) 
GY……………………. 

8. Ház, melynek alapja 
Krisztus békessége. 
Építőkövei 
maga Isten népe. 
(mi az?) 
 

E..…………………… 

Forrás: Füleden be szádon ki 2. 
 

Nagy iskolások (11 év felett) 

Nagyon szép témával kezdtetek el foglalkozni a bibliakörön, magával a Bibliával. A következő rejtvénnyel próbára 
tehetitek a bibliaismereteteket. Értelemszerűen oldjátok meg a feladatokat. Ha elkészültetek, írjátok rá a neveteket, 
vágjátok ki a rejtvényt, és dobjátok be a szokásos dobozba. 
 

1. Válassz közülük egyet! (húzd alá) 
 
1. Az Újszövetség hatodik könyve:   Kolossé, Galácia, Róma 

2. A Biblia legidősebb embere:   Akháb  Matuzsálem Salamon 

3. Az Újszövetség első vértanúja:   Fülöp  István  András 

4. Jákób egyik fiának neve:    Nehémiás Nimród  Issakár 

5. Jézus feltámasztotta:    Jairus leányát Szilászt  Fesztuszt 

6. Pál nem írt levelet:     Efézusba Júdásnak Titusznak 

7. Sámson nemzetisége:    egyiptomi római  zsidó 

8. A tüzes kemencében lévő három ifjú története ebben a könyvben található megírva: 

      Bírák  Dániel  Jónás 

9. Názáret ebben a tartományban található:  Galilea  Samária Júdea 

10. Ennyi zsoltár található a Bibliában:  hetvenöt száz  százötven 
 
2. Milyen égtáj irányába utazunk? 
 
1. A Genezáreti tótól a Földközi tengerhez? ……………………………………. 
2. Egyiptomból a Vörös-tengerhez? …………………………………………….. 
3. Itáliából Egyiptomba? ………………………………………………………… 
4. Palesztinából Görögországba? ………………………………………………... Forrás: Bibliai fejtörő 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
 

 
Szeretettel köszöntjük 
októberben született 
testvéreinket!  
 

Ádány Mihályné (okt. 1.) 
Barabás Júlia (okt. 1.) 
Zákány Etelka (okt. 1.) 
ifj. Zákány Zoltán (okt. 2.) 
Polányi Károly (okt. 3.) 
Nagy Viola (okt. 4.) 
Kádárné Kőszegi Mariann (okt. 13.) 
Gulyás Jenő (okt. 16.) 
Sztasák Ferenc (okt. 16.) 
Szabó Sándor (okt. 18.) 
Egyed-Kiss Attila (okt. 23.) 
Gulyás Józsefné (okt. 23.) 
Zákányné Megyeri Eszter (okt. 23.) 
Kádár László (okt. 25.) 
Sztasákné Gulyás Boglárka (okt. 26.) 

„És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja: Kit küldjek el és 
ki megyen el nékünk?” (Ézs 6,8) 

Az Úr keres egy embert. Ti vagytok azok az emberek, akiket 
egy adott munkaterületre elküld az Úr. Akiket az Úr megbíz 
valamivel, azok kapnak hozzá kegyelmet is, hogy képesek le-
gyenek elvégezni a feladatot. Ti is kaptok a megbízatásotok-
hoz szívet, szemet, kezet, lábat, időt. Szükséges, hogy a szol-
gálatban benne legyen a szívetek, mert Isten csak azt a munkát 
veszi figyelembe. 

Amit tesztek szeretetből tegyétek! Ha valaki segítséget kér 
tőletek, időbe kerül. Mindenki azt mondja, hogy nem ér rá. Ha 
lesz időtök más számára, nem lesztek időszűkében. Anyagi 
segítségre is szüksége lehet valakinek, és aki ad a szűkölkö-
dőnek, arra ráhullik Isten kegyelme és szeretete, harmincszor, 
hatvanszor, százszor többet kap időben és anyagiakban is. Le-
gyetek Jézus követői, oda menjetek, ahova Ő küld, így bátor-
ságban és védettségben élhettek. 

„Igyekezzetek a ti elhivatásotokat és kiválasztottságotokat 
erőssé tenni!” (2Pét 1,10) 

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 
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. 

Október 17-én tartjuk hagyomá-
nyos gyülekezeti hálaadó ünnepé-
lyünket. 
Előtte 16-án, szombaton a szokásos 
nagytakarítást is megtartjuk. 
Az őszi Gyerekklub időpontja: ok-
tóber 31. vasárnap, 16 óra. A szer-
vező testvérek mindkét alkalomra 
szeretettel várják a segítő kezeket! 
 

Programajánló 
Rádióműsor: 

Kossuth Rádió: 
október 8. péntek, 
13,30 óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 
MTV1: október 10. vasárnap, 
9,05 óra: Baptista magazin mű-
sor 
PAX TV: október 4. hétfő, 
19 óra: Békesség Hírnöke 

 
Betegeink 

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

„A reménység Istene pedig töltsön be 
titeket a hitben teljes örömmel és bé-
kességgel, hogy bővölködjetek a re-
ménységben a Szentlélek ereje által.” 
(Rm 15,13) 
 

 
A prédikáció 

 
Csodálatos a prédikáció 
– gúnyolhatják –  
itt Istené a szó! 
S ha belülről látnád a szíveket, 
elállna akkor a lélegzeted. 
Van megszállott, 
ki rázza láncait, 
van Saul, akit égi fény vakít, 
van, ki most döbben rá, 
hogy elveszett, 
s riadtan keres egy mentő kezet. 
Van gúnyos, konok, lázadó, 
pogány, 
van, ki a végső ítélettől retteg, 
de van, kinek csillag gyúl 
homlokán, 
mert szívében Krisztus most 
született meg! 

Bódás János 
 

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


