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Pünkösd után 
 
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 
Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 
Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten, 
pünkösd után – Lélekkel telítetten. 
pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 
pünkösd után – régit kárnak ítélni. 
Krisztusnak élni és másoknak élni, 
minden mennyei kincset elfogadni, 
és pünkösd után – adni, adni, adni! 
 

Túrmezei Erzsébet 
 

„Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz 
oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége.” 

(Zsolt 91,4) 

 
 

Pünkösd után 
 
A Szentlélek kitöltetésével új korszak kezdődött az em-
beriség történetében, de kiváltképp az üdvtörténetben. 
Igaz, időszámításunkat nem az első Pünkösdtől datál-
juk, hanem 33 évvel korábbi eseményhez mérjük: Jézus 
Krisztus földreszületése az origo. „Miután régen sok-
szor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták 
által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hoz-
zánk…” (Zsid 1,1-2a) Mi is ezekben a végső vagy utol-
só időkben élünk, amely korszakot mennyei Vőlegé-
nyünk eljövetele zárja le, amikor magával ragadja a 
Gyülekezetet mint felékesített menyasszonyát.  

Pünkösd előtt – az ószövetségi korban – sem volt 
ismeretlen a Szentlélek. Igaz, a fokozatos kinyilatkozta-
tás alacsony szintjén a monoteista felfogásból fakadóan 
szélnek, Isten leheletének, erejének és bölcsességének 
tartották, nem személynek. Isten Lelke csak egyes kivá-
lasztott személyekre szállt rá, nyugodott meg (pl.: Mó-
zes, és az általa kiválasztott hetven vén, Józsué, Saul, 
Dávid, Illés és Elizeus stb.) –, míg Pünkösd után a 
Szentlélek betölti és újjászüli a bűneiből megtérő embe-
rek szívét. Már nem kívülről, hanem belülről gyakorol 
hatást a hívő életére. Pünkösd után a Szentlélek már 
nemcsak egy-egy „projekt” végrehajtására indít fel, ha-

nem végleg lakozást vesz az ember testének templomá-
ban, hogy onnan vezessen, tanácsoljon, pártfogoljon, 
ajándékot adjon, gyümölcsöt teremjen és segítse az új-
ember harcát az óember ellen, amely a Lélek ellen vi-
tézkedik. 

Pünkösd előtt óriási szakadék tátongott Isten és az 
ember között, de még Isten és választott népe, Izráel 
között is, hiszen a Sínai-hegyen adott törvény konok 
kíméletlenséggel bizonyította újra meg újra, hogy az 
ember javíthatatlan, és menthetetlenül elvész bűnei mi-
att. Ahogy egy énekünk mondja: „Bárányok vére folyt 
egykor a szent helyen, ám elégséges egy sem volt, hogy 
bűntől megmentsen.” (BGyÉ 434.) Ami ezután követ-
kezett, azt Pál így foglalja össze a galatákhoz írt levél-
ben: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte 
Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, 
hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiai-
vá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte 
Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, 
Atya!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha 
pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” (4,4–7). 
Szóval Pünkösd előtt mindenki – zsidó, prozelita és po-
gány; farizeus, sadduceus, zélóta és esszénus – szolga-



M A N N A   2013. június 

 2

ságban élt, de Pünkösd után a megváltást elvégző Jézus 
Krisztus Lelke által gyermekei, sőt örökösei lehetünk 
Istennek, mennyei Atyánknak. Ezáltal csodálatos távla-
tok, végtelen terek nyíltak meg előttünk. 

A fent idézett igében arra is felfigyelhetünk, hogy az 
ember üdvösségén milyen szívet gyönyörködtető össz-
hangban munkálkodott együtt az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek. Ezért is érthető nehezen, hogy a nagy egyház-
atyák miért csak a IV. század végére fogalmazták meg 
és fogadták el a Szentháromság-Egyistenről szóló taní-
tást?!  

Pünkösd előtt Isten szolgái fizikai és földrajzi korlá-
tok szorításában fejthették csak ki áldásos tevékenysé-
güket. Ez a megállapítás Megváltónkra is vonatkozik, 
hisz működésének három éve alatt – bár szinte állandó-
an úton volt tanítványaival – „csak” néhány ezer embert 
ért el tanításával, gyógyító és életet adó erejével. Maga 
is kijelentette, hogy Ő csak Izráel elveszett juhaihoz 
küldetett. Ennek ellenére tudunk néhány pogánnyal való 
nevezetes találkozásról. Azonban árulkodó az a Pál 
apostol által közölt adat, miszerint a feltámadt Krisztus 
mintegy ötszáz embernek jelent meg, akiknek ezzel erő-
sítette mustármagnyi hitét. Pünkösdkor Jeruzsálemben 
háromezer ember (zsidók és prozeliták a Római Biroda-
lom tartományaiból) részesült a Szentlélek ajándéká-
ban, akik örömmel tértek vissza hazájukba, és bátor-
sággal hirdették az evangéliumot. Pünkösd után a 
Szentlélek nem ismer fizikai, földrajzi és etnikai határo-
kat, és ma már közel van annak beteljesülése, hogy az 
egész világon hirdettetik a Jézus Krisztusról szóló 
evangélium. Így jutott el hozzánk is az ige, és így let-
tünk hívőkké. Hála legyen az Úrnak, és engedelmes 
szolgáinak, akik megmutatták nekünk az üdvösség út-
ját! 

„Vettetek-e Szentlelket?” – kérdezte Pál apostol az 
efezusi tanítványoktól, akiket még Bemerítő János ré-
szesített keresztségben. Miután teljes tudatlanságról tet-
tek bizonyságot, Pál elvezette őket Krisztusig, kézráté-
tel által a Szentlélek ajándékában részesítette őket, majd 

bemerítette őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. 
Abban a pillanatban Krisztus testének, a Gyülekezetnek 
élő tagjaivá váltak. Valami hasonló összekapcsolás tör-
tént Samáriában, és a pogányok vonatkozásában, 
Kornéliusz házanépe között. Isten ezáltal jelezte, hogy 
minden ember előtt nyitva áll az üdvösség ajtaja, és 
Lelkével kész betölteni a megtérő bűnösöket.  

Mi már nem mondhatjuk – Isten mai gyermekei –, 
hogy „Azt sem tudjuk, hogy van Szentlélek!” Hiszen a 
Szentlélek érintett meg bennünket az ige által, indított 
bűnbánatra, juttatott megtérésre, és Ő szült minket újjá 
a Krisztusban elrejtett életre. Ő az aki vezet, tanácsol és 
vigasztal minket, és közbenjár érettünk az Atyánál ki-
mondhatatlan fohászkodásokkal. Elvezet minket min-
den igazságra, és ha vallást kell tennünk, eszünkbe jut-
tatja a szükséges szavakat. Kegyelmi ajándékokkal 
halmoz el minket, amelyek segítségével egymást épít-
hetjük, és hozzájárulhatunk a gyülekezet növekedésé-
hez. Gyümölcsöt terem bennünk, amelynek legfonto-
sabb gerezdje: a szeretet. Igen, mert „Isten Lélek”, és 
„Isten maga a Szeretet”. A Szentlélek ugyanakkor 
Krisztus Lelke, aki bennünk soha nem önmagát, hanem 
mindig Jézus Krisztust dicsőíti.  

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt részesültünk a Szentlé-
lek ajándékában, újjászülő munkájában. Jaj nekünk, ha 
azóta elvesztettük első szeretetünket, és azt az örömöt 
és békességet, amit akkor éreztünk. Nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a naponkénti próbák és kísértések között 
megfáradunk, elcsüggedünk, erőnk elfogy. Ilyenkor fe-
lülről való erőre és megújulásra van szükségünk. Újra 
és újra „…teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak 
zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek 
és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adja-
tok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” (Ef 5,18b–20).  

Éljünk minél többször ezzel az istengyermeki előjo-
gunkkal! 

Kolozs Nagy János 

 
 

Szentlélek, jöjj! 
 
 

Szentlélek, jöjj, 
úgy vár a lelkem téged. 
Gyújtsd fel szívem, 
oly sok bennem a vétek. 
Cseréld fel erőddel 
erőtlenségem; 
Jöjj, szentelj meg, 
csak ez a kérésem. 
 

Szentlélek, jöjj, 
úgy vár a lelkem téged. 
Oly sokat szeretnék 
megvallani néked. 
Hogy minden nap gúzsba 
köt gyengeségem; 
De szentelj meg mégis: 
Ez a kérésem. 
 

Szentlélek, jöjj, úgy vár a 
lelkem téged. 
Segíts, hogy eszközöd 
lehessek néked. 
Vezesse szent kezed 
minden lépésem; 
Szentelj meg, Uram… 
és nincs több kérésem. 
 

 
 

Tamaska Gyula 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
A legutóbbi tanácskozási órán örömmel hallottuk, hogy ismét két fővel gyarapodott gyülekezetünk lét-
száma. Két fiatal testvérünk, Máté Arnold és felesége Noémi hozták át tagságukat a mi közösségünk-
be. Bár egyszer már pár szóban bemutatkoztak a gyülekezetben, most ebben az interjúban részleteseb-
ben is betekinthetünk eddigi életük eseményeibe. Olvassák szeretettel a testvérek ezt az interjút is. 
 
– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és 
milyen családba születtetek, kik voltak a szüleitek, 
testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek? 
Arnold: 1988. január 4-én születtem Kecskeméten. 
Gyermekkoromat Soltvadkerten töltöttem, ahova na-
gyon szép emlékek kötnek. Keresztyén családban nőt-
tem fel, így sokat hallottam Istenről, ami meghatározó 
volt az életemre nézve. Édesanyám sokat foglalkozott 
testvéremmel és velem, miközben édesapám keményen 
dolgozott a családért. Hálás vagyok Istennek azért, 
hogy sokat törődtek velünk a szüleink, így most is köz-
vetlen kapcsolatot ápolunk ve-
lük. 

Öcsémmel, Armanddal, 
unokatestvéreimmel és 
barátainkkal sokszor 
játszottunk a szabadban, a 
nagy udvarunk homokozójá-
ban gyakran építettünk 
földalatti bunkert vagy éppen 
medencét a tikkasztó hőség 
idején. Nyaranta a szabad-
időnket örömmel töltöttük a 
Vadkerti-tó partján strandolva. 

Sok emlék eszembe jut 
még a gyermekkoromról, amiket szívesen megosztanék 
a testvérerekkel. Csak néhány példa: közös családi szü-
retek, családi kirándulások, ünnepek, osztálykirándulá-
sok. 
Noémi: 1989. december 6-án születtem Baján. Kedves 
emlékeim vannak a gyerekkoromról, mivel szerető csa-
ládban nőhettem fel. Ezen időszak meghatározó élmé-
nyei a családdal, unokatestvérekkel és a barátnőkkel 
töltött sok-sok idő. Hálás vagyok azért, hogy a gyer-
mekkoromban látottak és tapasztaltak jó alapot adtak az 
élethez és a későbbi kapcsolataimhoz. Nagyon örülök 
annak, hogy fontos lelki értékeket kaphattam meg a csa-
ládomban, mint a hit, az őszinteség, a meghittség, a bi-
zalom és nem utolsó sorban a vidámság. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőttetek? Hogy 
éreztétek magatokat gyerekként, majd ifjúként a gyü-
lekezetben? Milyen meghatározó élményeitek vannak 
ezekből az időkből? 
Arnold: A lelki életemre nagy hatással volt az ifjúság-
ba való bekerülés, majd a bemerítkezésem után három 
évvel felkértek a fiatalok vezetésére. Ekkor én még 
egyáltalán nem éreztem alkalmasnak magam ennek a 
feladatnak az ellátására. Ám megtapasztaltam, hogy Is-
ten valóban alkalmassá tud tenni annak elvégzésére, 
amire elhív. A vezetői feladattal járó felelősség és a ta-

nításokra való felkészülés segített a hitéletemben való 
fejlődésben, Isten megismerésében. 

Ifjúságunk látása volt, hogy beépüljünk Soltvadkert 
életébe, így a városi rendezvényeken többször is szere-
peltünk bizonyságtétellel, énekekkel. (Pl.: szüreti fesz-
tiválok, karácsonyi éneklések, zenés áhítatok, majális) 

Az ifjúság vezetése mellett nagyon szerettem a gyü-
lekezetben a hangtechnikával foglalkozni, de ezen kívül 
szívesen segítettem a fűnyírásban, az imaház körüli 
munkákban is. 
Noémi: A Bajai Baptista Gyülekezetben nőttem fel. 

Hálás vagyok azért, hogy itt mind 
gyermekként, mind fiatalként 
korombeli hívő társaságra leltem. 
Akkoriban kisifjúsági csoport 
működött a bajai gyülekezetben, 
ahova a 12-15 éves tinik jártak, 
akik még az ifjúságnak nem voltak 
tagjai. A kisifjúságit lel-
kipásztorunk, Kotmájer Mihály 
vezette. Ebből az időszakból sok 
szép emlékem van, közös nyaralást 
is szerveztünk. Később a szombat 
esti ifjúsági órák jelentették a 
hétvégék várva várt pontját. 

Az életem ezen időszakának másik fontos jellemzője 
a zenélés, éneklés és az ezekhez kapcsolódó szolgálatok 
voltak. Iskolás éveim alatt csellózni tanultam, illetve 
gyülekezetem jóvoltából több alkalommal is részt vet-
tem az Egyházzenei Tanfolyamon, ahol a karvezetés 
rejtelmeiben merülhettem el. Így a gyülekezetben mind 
az énekkarban, mind a zenei szolgálatokban (pl. vonós-
négyes) aktívan közreműködtem. 
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a 
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által 
történt a bemerítésetek? 
Arnold: Mint már említettem, Jézus és az Ige közelé-
ben nőttem fel, így megtérésem nem köthető egy bizo-
nyos naphoz, hanem egy folyamat volt. Édesanyám ta-
nításaitól kezdve, a bibliaköri órákon át, a gyülekezet-
ben elhangzott prédikációkig és a testvérekkel történő 
beszélgetésekig sok minden segítette a megtérésemet. 
Azonban a döntést nekem kellett meghoznom. Az Isten 
melletti elhatározásomat 2003. június 8-án bemerítéssel 
is kifejeztem, ekkor a lelkipásztorom dr. Fazekas László 
volt. 
Noémi: Hívő családban nőttem fel, így nem is tudok 
visszaemlékezni arra, mikor hallottam először Istenről, 
„természetes” volt számomra a létezése. Ám választ ne-
kem is kellett adnom az Ő hívására, amit még gyer-
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mekként meg is tettem. Az első bizonyságtételemkor 
csak 8 éves voltam. Arra emlékszem, hogy a tóalmási 
gyerektáborban nyaraltunk, amikor egy felhívás érke-
zett, hogy az esti alkalmon lehetőség van a bizonyságté-
telre. Én Isten erős késztetését éreztem, hogy menjek ki 
a több száz ember elé és mondjam el, hogy a szívembe 
fogadtam Őt és azóta olyan boldog vagyok. Én, aki nem 
szeretek szerepelni, soha nem tettem volna ilyet ma-
gamtól… Istennek azonban muszáj volt engedelmes-
kednem, neki semmi sem lehetetlen. Később egyre job-
ban megismertem Istent, egyre többet tudtam meg róla. 
Néhány év múlva egy nyári tábor alkalmán azokhoz 
szóltak elsősorban, akik már döntöttek Isten mellett, de 
ezt a döntésüket szerették volna megerősíteni. Én is a 
jelentkezők közé tartoztam. 

A bemerítésemre 2003. június 8-án került sor, 
Kotmájer Mihály lelkipásztor által. 13 éves voltam ek-
kor. 
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát 
tanultatok? Hol dolgoztatok világi munkahelyeiteken? 
Arnold: Középiskolai tanulmányaimat Kecskeméten, a 
Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskolában 
végeztem. Érettségi után lehetőségem nyílt ugyanebben 
az iskolában elvégezni egy OKJ-s rendszerinformatiku-
si szakvizsgát. Az iskola befejeztével a Soltvadkerti 
Művelődési Házban találtam munkát rendszergazda-
ként. Az informatikai tevékenység mellett más mun-
kákban is segítettem, így például előadások alkalmával 
a színházi fény- és hangtechnikát kezeltem, illetve a 
könyvtárosi feladatok ellátásában is részt vettem. Szá-
momra kedves emlékként maradt meg az életemnek ez 
az időszaka. Nehéz volt megválni a kollégáktól és ettől 
a munkahelyi légkörtől, amikor Budapestre költöztem. 
Szerettem ott dolgozni. 

Nagy megtapasztalás volt, ahogyan megtaláltam azt 
a munkahelyet, ahol jelenleg is dolgozom. Isten vezeté-
sét és áldását látom abban, ahogyan megsegített az új 
munkahelyen történő betanulásban, majd az ott elért si-
kerekben. Jelenleg informatikai rendszereket üzemelte-
tek a Futurion Kft.-nél. 

Isten megadta számomra, hogy a munka mellett a 
Kecskeméti Főiskolán mérnökinformatikusi diplomát 
szerezhettem 2013 februárjában. 
Noémi: Baján jártam gimnáziumba 2002-2008-ig, majd 
a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanultam és idegen-
forgalmi közgazdász diplomát szereztem 2012 január-
jában. Az idegenforgalomban nem tudtam elhelyezked-
ni (amit utólag már nem bánok), de összességében a ta-
nultakat sokszor tudom hasznosítani. A diplomám meg-
szerzése után többnyire alkalmi recepciós munkáim 
voltak, majd 2012 júniusában találtam meg életem első 
„rendes” munkahelyét. A Kimberly-Clark Magyaror-
szág Kft.-nél voltam irodai asszisztens/recepciós, ked-
ves emlékeim vannak ebből az időszakból. Itt négy hó-
napot töltöttem, majd egy kisebb kitérő után a Futurion 
Kft.-nél helyezkedtem el kereskedelmi asszisztensként, 
ahol Arnold is dolgozik. Isten különösen megáldott 

minket a munka kérdésében. Úgy érzem, hasznosítani 
tudom a képességeimet, és a munkahelyi légkör is kel-
lemes. 
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan élté-
tek meg Isten vezetését a párválasztásban? Hogyan in-
dult közös életetek? 
2005-ben ismerkedtünk meg a bajai és a soltvadkerti fi-
atalok által szervezett közös ifjúsági napon. 

Egy szép májusi délután volt, amikor a soltvadkerti 
ifjúság meghívta a bajait egy közös délutánra a vadkerti 
Lehoczki-tanyára. (A Lehoczki család birtoka ez, mely 
szabadtéri istentiszteletek, gyülekezeti programok gya-
kori helyszíne.) Itt beszélgettünk először, és már akkor 
is úgy éreztük, mintha régi ismerősök lennénk. 

Ez az érzés az elejétől kezdve jellemezte a kapcsola-
tunkat. Már az első találkozástól fogva szerettük egy-
más társaságát, sokat beszélgettünk és jól megértettük 
egymást. 
Noémi: Volt egy időszak, amikor szerettem volna va-
lamilyen jelet kapni Istentől a kapcsolatunkra nézve. De 
ekkor nagyon fontos dolgot értettem meg: Isten nem 
adott különös jelet. Egyszerűen „csak” megadta, hogy 
olyan valakit találjak, akivel igazán szeretek együtt len-
ni, megegyezik az értékrendünk, a hitünk, az élethez va-
ló alapvető hozzáállásunk. És nem utolsó sorban, akivel 
tudok Isten elé menni, imádkozni. Isten a maga termé-
szetes módján adott meg valami természetfelettit. 
Arnold: Hálás vagyok Istennek, hogy egymásra talál-
hattunk Noémivel. Én is úgy gondolom, nagy áldás az, 
hogy jól megértjük egymást, „egy húron pendülünk”. 
Úgy érzem, egymásnak vagyunk teremtve. Ismerkedé-
sünk során törekedtünk odafigyelni Isten vezetésére ab-
ban a tekintetben is, hol és hogy tervezi a jövőnket. Így 
5 évnyi ismeretség után 2010. július 17-én házasodtunk 
össze Baján. Budapesten kezdtük el közös életünket. 
– Milyen úton vezetett Isten ide hozzánk titeket, Budá-
ra? Milyen szolgálatokban vállaltok most részt? He-
lyeteken érzitek magatokat? 
Noémi: Én főiskolás koromban kedves nagynénémnél, 
Zsuzsinál (Nagy Jánosné) és nagybátyámnál, Jánosnál 
(Nagy János) laktam. Mivel ők ennek a gyülekezetnek 
tagjai, azokon a hétvégéken, amikor nem utaztam haza 
Bajára, én is velük jöttem a gyülekezetbe, néha ifjúsági-
ra is ellátogattam. Amikor Arnold felkerült Budapestre, 
ő is velem tartott. Így találtunk a budai gyülekezetre. 
Házasságkötésünk után egyre több hétvégét töltöttünk 
Budapesten, így egyre kevesebbszer tudtunk hazamen-
ni. Az a helyzet pedig furcsává vált, hogy három helyen 
vagyunk otthon egyszerre, de egyiken sem teljesen. Mi-
vel a budai gyülekezetben jól érezzük magunkat és a 
helyünket is megtaláltuk, úgy döntöttünk, hogy hivata-
losan is kérjük a tagságunk átvételét. 
Arnold: Jelenleg a dicsőítő csoportban szolgálunk 
énekléssel, zenéléssel. Szeretünk részt venni az ifjúsági 
alkalmakon, itt is szoktam segíteni a dicsőítésben. Az 
ifjúság egyéb programjait is szívesen látogatjuk (pl. 
csendes nap, csajos délutánok – Noémi esetében ☺) 
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– Kérem, hogy beszéljetek életetek kiemelkedő próbái-
ról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek által 
tanított Isten titeket eddigi hívő életetekben?  
Arnold: Számomra nagyon meghatározó volt, amikor 
Isten egy súlyos balesetben megőrizte az életemet. Sok 
mindenhez másképp álltam hozzá ezután. A 23. zsoltár 
jut eszembe: „Még ha a halál árnyékának völgyében 
járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy...” 
Ezt azóta másképp olvasom, hiszen megtapasztaltam, 
hogy Isten megtartotta az életem, amikor közel voltam a 
halálhoz. Nekem ez sok erőt adott, mivel tudtam, hogy 
Isten azért hagyta meg az életem, mert terve van velem. 
Viszont időbe telt, mire ezt így megfogalmaztam. Soká-
ig nehéz volt, mert a balesetben egyik szeretett unoka-
testvéremet elvesztettem. Fiatal megtértként furcsa volt 
számomra, hogy Attilával már nem fogok többé itt a 
földön találkozni. Isten rengeteg dolgot tanított ezzel 
nekem. Szeretném úgy élni minden napomat, mintha az 
utolsó lenne, hogy ne érjen olyan váratlanul semmi, 
mint az a baleset. 

Másik meghatározó élményem a soltvadkerti ifjú-
ságban ért, amikor felkértek az ifjúsági munkára. Egyál-
talán nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, Is-
ten mégis alkalmassá tett. Rengeteg megtapasztalás ért 
ebben a 3 évben. Mondhatom, hogy életem legmeghatá-
rozóbb élményei közé tartoznak ezek. Az ifjúsági órák, 
a dicsőítő alkalmak, az együtt imádkozások és a fiata-
lokkal eltöltött idő nagyon jó volt és Isten mindezt a ja-
vamra fordította. Minden befektetett időt gazdagon 
megáldott. Nagyon hálás vagyok mindezért. 

Ezek mellett van még sok megtapasztalás, mint pél-
dául az országos ifjúsági táborok, gyülekezeti és ifjúsá-
gi hitmélyítő alkalmak, és Isten vezetése az életemben, 
amit a párválasztásban, az iskola és a munkahelykér-
désben mindeddig megadott. Minden hála Istené! 
Noémi: Úgy gondolom, amilyen ember vagyok, abban 
jelentős szerepe van a gyermekkoromnak. A családban 
és a gyülekezetben kapott értékek sokat segítettek a hi-
tem kialakulásában, amiért hálás vagyok Istennek. Utó-
lag látom, hogy valóban mennyire fontos mind a csa-
ládban, mind a gyülekezetben a gyerekek hitre nevelé-
se, a megfelelő értékrend átadása és a helyes példaadás. 

Azonban az otthonról való elszakadás idején is sokat 
formált engem Isten. Ez nekem nem ment könnyen és 
sok időbe telt a házasságunk elején, mire sikerült meg-
szokni a változásokat. Ezt egyébként a gyülekezetvál-
tásnál is megtapasztaltam. 

A főiskola befejezése után több hónapig nem talál-
tam állandó állást. Sokszor csak helyettesítő recepciós 
munkát kaptam, előfordult, hogy hetente váltottam cé-
get. Sok új dolgot tanultam és sok helyen megfordul-
tam. Utólag örülök, hogy így történt, bár akkor nem 
volt könnyű. 

Az állandó munkahelyeim közül sem az elsőnél dol-
gozom már. Úgy érzem, Isten sokat formált a munka 
kérdésében. Abban, hogy hogyan lehet „zöldfülűként” 

sokszor egymás után újra kezdeni. Abban, hogy felesle-
ges hónapokra előre aggódni, hogy egy probléma ho-
gyan fog megoldódni, hiszen lehet, hogy az a szituáció 
soha nem is fog bekövetkezni, én pedig hónapok múltán 
egy teljesen más élethelyzetben leszek. Dolgoztam 
olyan emberekkel, akiknek a munka volt az életük, és 
nem is gondoltam, hogy ez ennyire nyomasztó és bete-
ges is lehet. Dolgoztam olyanokkal is, akik nemcsak jó 
szakemberek, de jó társaság is voltak. De legfőképpen 
megtanultam, hogy nem szabad beszűkülten gondol-
kodni, mivel Isten olyan lehetőségeket és távlatokat tud 
megnyitni előttünk, amire az adott pillanatban és élet-
helyzetben nem is gondolunk. 
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az? 
Arnold: Legkedvesebb igém a János 3:16, mert benne 
van a megváltás lényege. Ez az igevers személyesen így 
hangzik hozzám: Mert úgy szerette Isten Arnoldot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte, hogy ha Arnold hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A másik igevers 
az 1Péter 5:7-ben olvasható: „Minden gondotokat őreá 
vessétek, mert neki gondja van rátok.” Ebben a versben 
láthatjuk, hogy nem csak szerető, hanem törődő Iste-
nünk is van. Ezt nap mint nap érzem az életemben. 
Nem kell félnem, mert Ő velem van, és bármikor for-
dulhatok hozzá. 
Noémi: Nekem az egyik kedves igém a Hóseás 2:21-22 
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak 
az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom aján-
dékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és 
megismered az URat.” 

Ez az igevers, úgy gondolom, magáért beszél. Szá-
momra sokatmondóan fejezi ki Isten elköteleződését 
irányomba, reményt ad az Ő szeretete és hűsége. 
– Hogyan éltek mostanában? Hogy telnek a hétköz-
napok? Milyen terveitek vannak? 
Mostanában a napjaink gyorsan telnek. Általában 
17:30-ig a munkahelyen vagyunk. Szeretünk szerdán-
ként dicsőítő próbákra, péntekenként pedig ifjúságira 
járni. Előfordul, hogy a hétvégénket a szülői házban, 
Baján vagy éppen Soltvadkerten töltjük. Ha nem, akkor 
is akad program bőven, Budapesten is. 

Egy kis, egyszobás albérletben lakunk, amit szere-
tünk, de idővel jó lenne nagyobb lakásba költözni. Je-
lenleg jól érezzük magunkat a helyünkön, de az, hogy 
hosszú távon hol telepedünk le, sok minden függvénye. 
Reméljük, Isten vezet minket ebben, ahogyan tette az 
életünk más területein is. 
– Köszönöm őszinte válaszaitokat, és egy rövid, de an-
nál fontosabb igével kívánom Isten további áldásait 
életetekre: 
„Boldog ember az, aki féli az Urat, és parancsola-
taiban igen gyönyörködik. … mivel sohasem inga-
dozik, örök emléke lesz az igaznak.” (Zsolt 112: 
1,6) 

Ádány Judit 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 
Gyülekezetünk idei májusa eseményekben gazdag hónap volt. A hónap első vasárnapján a gyermekek köszöntötték 
szüleiket és nagyszüleiket a délutáni istentisztelet keretében. Sok szép anyák napi éneket és verset hallottunk, az 
alkalom végén pedig a gyerekek – a szokásos virágcsokor mellett – saját készítésű ajándékaikkal lepték meg szüle-
iket. Kedves gesztus volt, hogy a már igazán felnőtt bibliaköri tanítók is megajándékozták a jelenlévő anyukájukat. 

Pünkösdvasárnap a délelőtti istentiszteleten a Szentlélek kitöltetésére emlékeztünk, miközben az énekkar ha-
gyományos évzáró alkalmára is sor került. A csodás énekek között bizonyságtételeket, igeverseket és költeménye-
ket is hallhattunk. 

Pünkösdhétfőn megejtettük a már szintén hagyományos kirándulásunkat a Budakeszi Vadaspark melletti Szil-
fa-tisztásra. Két kondérban főtt a finom gulyásleves, amit szorgos kezek kora reggel óta készítettek. Az ebéd előtt 
meghallgattuk lelkipásztorunk, Fábián Sándor testvér igei buzdítását, majd nemcsak jóízű beszélgetésekben, hanem 
szabadon választott játékokban is gyakorolhattuk egymással a közösséget. 

A hónap utolsó vasárnapján pedig régen várt alkalmon – diakónus testvérek avatásán – vehetett részt a testvéri-
ség. Négy testvérünket – ifj. Ádány Béla, Nagy Péter, Sonkoly Tamás és Zsigovics Géza – avatta kézrátételes imád-
kozással diakónussá lelkipásztorunk, Fábián Sándor tv., Ádány Mihály tv. gyülekezetünk presbitere, dr. Szűcs Zol-
tán tv. egyházunk Presbiteri Tanácsának elnöke és Balla András tv. a Presbiteri Tanács jegyzője. Az ünnepi isten-
tiszteleten dr. Szűcs Zoltán testvér hirdette Isten igéjét. Ezután avatandó testvéreink tettek bizonyságot hitünk alap-
vető kérdéseiről: ifj. Ádány Béla a Bibliáról, Isten igéjéről és a gyülekezet bibliai követelményrendszeréről; Nagy 
Péter testvér a bemerítésről és a gyülekezet missziós tevékenységéről; Sonkoly Tamás testvér a család szerepéről és 
a gyülekezet gazdálkodásán belül az adakozás kérdéséről; Zsigovics Géza testvér a hitről, a bűnről és a megváltás-
ról, valamint a Szentlélek munkájáról a hívő ember életében. Az alkalom egyben énekkarunk záró alkalmának má-
sodik része is volt, így a kedves dallamok közvetítésével újra Isten szépségében gyönyörködhettünk. 

Mindenért Istené a dicsőség! 
 

Anyák napja 
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Pünkösdvasárnap 
 

 
 

Pünkösdhétfő – Szilfa-tisztás 
 

 
 

Diakónus-avatás 
 

 
 
„Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézráté-
telével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. 
Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, meg-
mented magadat is, hallgatóidat is.” (1Tim 4,14-16) 
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BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Régmúlt évek emlékei 
 

A Mannában megjelent 
személyes hangú holokauszt-
írások ébresztették fel bennem 
ezeket az emlékeket. 

Sokat lehetne ezekről az 
időkről írni (az 1940 es évek-
ről van szó), de én most a 
kényeset írom le. 

Szüleim építkeztek, és ha 
Vajner nagy fakereskedő nem ad hitelt faanyagra és 
cserépre, úgy tető nélkül maradt volna a házunk. Én vit-
tem minden hónapban 1 pengőt, hogy fogyjon az adós-
ság. Keresztanyám varrónő volt, ő varrt a zsidó asszo-
nyoknak kötényt, ruhát. Ebből tengették magukat, 
merthogy keresztapám hiába volt kőműves mester, nem 
volt munkája. 

Akkoriban nem volt semmi probléma, békességben 
éltek az emberek, segítették egymást. De aztán jött Hit-
ler, meg Szálasi intézkedései, és ezek felkavarták a bé-
két. Nagyon megalázták a zsidó népet. Azok a szép zsi-
dó lányok lehajtott fejjel viselték a sárga csillagot. 

Még mi is részesei lettünk ennek, mert a férjemet 
behívták katonának, és három generációra visszamenő-
leg igazolni kellett a származását. A mai napig meg-
vannak az iratok, az unokák nézegetik az ősök neveit és 
foglalkozásait, majd mind földművesek, kutyabőrös 
nemesek voltak. 

Aztán jött a nagy üldözés, szörnyű idők voltak, még 
most is beleremeg a jóérzésű ember. Aztán a világhábo-
rú, újabb pusztítás, utána az újjáépítés. Mi már az 50-es 
években olvastunk könyveket Buchenwaldról, Ausch-
witzról, a túlélők írták le a történteket. 

Egyszer jelentkeztünk egy németországi útra, cso-
portosan mentünk, repülővel egy óra alatt ott voltunk 
Berlinben. Sok szépet láttunk: rózsakiállítást, szép par-
kokat, kastélyokat, a Brandernburgi kaput, a kelet-
nyugatot elválasztó falat, Liszt Ferenc szobáját. A 
Reichstagot is, amit annak idején felgyújtottak. Végül 
elvittek minket Buchenwaldba, a haláltáborba is. Egy 
bükkös erdőt irtottak ki, barakkokat építettek, ide gyűj-
tötték az áldozatokat. Megrázó dolgok történtek ott, ne-
héz még írni is róluk. 

Megmutatták azt a nagy termet, ez volt a zuhanyzó, 
ahol az emberekre engedték a gázt. Kisebb termeket is 
láttunk, ahol a kínzások folytak. Utoljára egy orvosi 
rendelőt, ahol egy mérlegre állva, a hátuk mögül egy 
kisablakból végezték a tarkón lövést. 

Láttuk még a tábor vezetőinek társalkodó szobáit, 
ahol emberbőrből készült lámpaernyőket mutattak. 

Amikor kitántorogtunk, mindenki halálsápadt volt, a 
nap is bágyadtan sütött ránk, úgy éreztem, ez a pokol 
tornáca. Egy kis emelkedőn mentünk felfelé, ott egy 
nagy beton talapzaton hatalmas márvány emlékmű, 
amin az elhunytak nevei olvashatók. 

Na, de a katonáink hadifogsága se volt leányálom! 
Férjem is eltöltött egy pár évet orosz hadifogságban. 
Még 10 év múlva is voltak rémálmai. 

Nem volt könnyű átélni ezeket a rémségeket, de az 
Úr mindent tud, hogy mi miért van. Legyen meg az Ő 
akarata! 

Kovács Józsefné Anna néni 

 
 

Szerepváltások 
 

Amikor megkaptam a 
felkérést, hogy írjak 
valamilyen próbatételről, 
amiben megőrzött az Úr, 
sokat gondolkodtam, mit is 
mondjak. Az ember egész 
élete igazából egy nagy 
hitpróba. Mindenkit érnek 
nehézségek, komoly, és 
kevésbé nehéz próbatételek, 

amelyek között csak Isten marad mint egyetlen 
lehetőség a próbák feldolgozására. Most ezúttal nem az 
élet gyakorlati nehézségeiről szeretnék beszámolni, ha-
nem valami egészen másról, ami lelki értelemben pró-
batétel volt, és amiről őszintén tudok beszélni. 

Ezek a lelki próbatételek az úgynevezett családi sze-
repváltások. Mit is értek ezalatt? Erről szeretnék mon-
dani pár szót. 

Az első igazi nagy szerepváltás az életemben, nem is 
az volt, hogy lányból asszony lettem. Férjhez mentem, 
tele reménységgel, és boldogsággal. Nem volt próbaté-
tel. Talán az első igazi nagy szerepváltás az volt, ami-
kor megszületett az első gyermekem, Tamás. Nagy 
öröm volt. Aztán eltelt pár hét, pár hónap, és rá kellett 
jönnöm, hogy hatalmas feladatra, hatalmas szerepre 
vállalkoztam. Anyaság. Nagy szerepváltás. Rá kellett 
jönnöm, hogy innentől egyetlen nyugodt percem sem 
lesz. Hogy megszűnt a saját kis önző, magamnak élő kis 
létem, és megértettem, hogy innentől csak az aggoda-
lom, a féltés, a gyermek körüli teendők körül forog a vi-
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lág. Mint Ági, meg kell szűnnöm létezni, és mint édes-
anya kell tovább lépni. Emlékszem, amikor erre rájöt-
tem félelem, aggodalom és a jövő bizonytalansága lett 
úrrá rajtam. Akkoriban nem voltam hívő, magam dol-
goztam fel, jól-rosszul hogy mi is az anyaság. Szerep-
váltás. 

Megküzdöttem, és bár nem voltam igazán hibátlan 
anya, nagyon jó kapcsolatom alakult ki a gyermekeim 
és közöttem. Utólag tudom, Isten vezérelte minden lé-
pésünket, de akkor fiatalon (24 évesen lettem anya), ez 
nem foglalkoztatott. Lassan belejöttem. Megszoktam, 
hogy állandó törődés, féltés és megoldandó problémák 
között kell élnem. Közben megtértem és mire Anna lá-
nyom megszületett, már imádkozva tudtam a minden-
napokat élni. Közel kerültem mindhárom gyermekem-
hez, kitöltötte az életemet a család összetartása, a gye-
rekek bizalmának elnyerése és minden, ami egy anyára 
hárul. 

Aztán várt egy újabb szerepváltás. nehezebb, és fáj-
dalmasabb. Felnőttek, kirepültek. Egy év alatt a két na-
gyobb, Tamás és Eszter is házas lett. Na, ez már óriási 
szerepváltás lett. Fájdalmas, mert Tamás el is költözött, 
és Esztiék sem laktak itthon amíg az emelet beépítése 
zajlott. Egy éven belül, mintha két gyermeket vesztet-
tem volna el. Olyan üres tud lenni a székük egy ebéd-
nél. 

Nem voltak motivációim. Nem kellett összetartani a 
családot. Kicsúszott a lábam alól a talaj. Annyira hiá-
nyoztak, hogy többet sírtam, mint ettem. Sokan mond-
ták, hogy ez az élet rendje. Így próbáltak megvigasztal-
ni, akik tudták, hogy nem boldogulok ezzel a történet-
tel. Az élet rendje? Hmmm, igaz, de attól még nagyon 
fájt. Az élet rendje sokszor nagyon fáj. 

Ráadásul, szembe kellett néznem még valami fel-
dolgozhatatlannal. ANYÓS lett belőlem. Hmm. Eszem-
be jutott minden, akár munkahelyen, akár rokonságban, 
akár innen-onnan hallott elbeszélések. Az anyós az 
ilyen meg olyan. Ezt meg azt rosszul teszi, rosszul 
mondja. Buta kis nóták, amit teli torokból énekelnek, és 
ez lettem én ANYÓS. Csupa nagybetűvel..... Rémes ér-
zés volt. Alig 10 hónap alatt kétszeresen is anyós let-
tem. Mit ne mondjak, óriási szerepváltás. Óriási. Küz-
döttem vele rendesen Sokat imádkoztam. Jó anyós sze-
rettem volna lenni. Küzdöttem a gyermekeim kirepülé-
sével és a tudattal: anyós vagyok. Olyan rosszízű szó. 
Lefogytam közel 10 kilót. Próbáltam megszokni, és be-
letörődni. Kértem Istent, hogy segítsen, és adjon ehhez 
az új szerephez bölcsességet. 

Közben persze édesanya is maradtam. Anna még 
igazán gyermek volt. Sőt! Én magam is anyukám gyer-
meke voltam, totál káosz. Szerepek. Ki is vagyok én? 
Tudtam, hogy el kell engedni ezt a dolgot. Nem bele-
szólni. Nem észt osztani. Megtanulni, hogy ők külön 

család, és élniük kell a saját életüket. Ha az én szerepem 
mint anyós rossz irányba visz engem, akkor ez a fiata-
lok közti viszonyt, és békét is erősen rombolja. Csend-
ben lenni. Csendben, ez a kulcs, ezt kaptam az Úrtól. 
Kerülni minden beleszólást, észosztás az életükbe. 
Visszalépni a családi rangsorban egy lépést. Egy lépés, 
de óriási lépés!! 

Isten meghallgatott. Lassan, lassan belejöttem. Tele 
lettem szeretettel. Isten felé hálával. Láttam, hogy a 
menyem szereti a fiamat. hogy jól élnek. Tamás boldog. 
Láttam, hogy Esztert szereti Csabi. Jól megvannak. Ők 
közel 1 év után hazaköltöztek. Szépen élünk. Közelről 
is látom, hogy Csabi úgy bánik a lányommal, hogy 
bármelyik asszony megirigyelhetné. Na, így könnyű 
anyósnak lenni. Biztosan követek el hibákat ebben is. 
De Istenre figyelve azt gondolom, hogy kezd menni ez 
a szerep, bár gondolom a vejem, vagy menyem is Isten 
Lelke által sokat elnéz, mert szeretnek engem. (Persze 
erről őket kéne megkérdezni... ☺) 

Lassan feldolgoztam azt az anyai fájdalmat, hogy a 
gyermekeim kirepültek, és anyóssá váltam. Egészen jól 
ment. Jött egy újabb szerep: nagymama lettem. Néztem 
magam a tükörben: nagymama, én! Közben meg egy 16 
éves kamasz édesanyja. Nagymama. Újabb szerep. Ki-
csit feldolgozni, hogy öregszem. Hogy az élet megy 
előre, és az évek múlnak felettem. Higgyék el a kedves 
testvérek, nem is olyan könnyű dolog ez. Készültem rá, 
mégis különleges érzés volt. Édesanyám Lélek általi 
mondatai jutottak eszembe: Tanuld meg, lányom, hogy 
a gyermek a szülőé. Hát persze. Úgy nevelik, ahogy ők 
kapták az Úrtól. Akkor etetik, akkor altatják, és olyan 
szabályokat hoznak, amikben nekik békességük van. 
Lehet, hogy mások, lehet, hogy eltérőek az enyémektől. 
A gyermek a szülőé. Nem kell nekem itt sem okoskod-
ni, hogy így meg úgy, ezt meg azt, ezt egyen meg azt. A 
gyermek a szülőé. A nagymama meg tartsa be a szülők 
elveit. Pláne nekem könnyű, mert Isten Lelke által ne-
velik az unokáimat. Szerepváltás. Újabb szerepváltás. 
Igaz, nagymamának lenni nagyon jó. Készültem rá. Is-
ten ad hozzá bölcsességet és örömet. 

Elgondoltam: mennyire készültem, hogy anyává vál-
jak kevés hibával. Mennyire készültem rá, hogy anyós 
legyek, viszonylag kevés hibával. Készültem rá, hogy 
nagymama legyek Isten bölcsességével. Mégis a legfon-
tosabb: készülök-e legalább ennyire arra, hogy Isten 
gyermekének mondva magamat ne bukdácsoljak? Fon-
tos-e nekem annyira Krisztus és az Atya, hogy legalább 
annyi energiát, imaéletet és odafigyelést az igére rá-
szánjak. Hogy Isten gyermekévé legyek a lehető legke-
vesebb bukással? Mert számtalan nehéz szerepváltásra 
készülünk az életben. A legfontosabb mégis ez: Isten 
gyermekévé lenni. Ez a legnagyobb feladatom. 

Sonkolyné Ági 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Párosan szép az élet 
 

A fent olvasható igazságot kár lenne tagadni, ennek fé-
nyében bátorkodtunk két labdarúgócsapatot is indítani 
azokon a bajnokságokon, amikre beneveztünk tavasszal. 
Az első a szokásos ökumenikus rendezésű Dünamisz 
Sportnap, a másik pedig a Baptista Ifjúsági Országos Lab-
darúgókupa, vagyis a BIOLK. Haladjunk időrendi sor-
rendben. 

 
 

Az április 5-i tornán Alsóhegyi Zsákbafutás és Budai 
Mindentbele néven indítottuk csapatainkat. Előbbinek 
(amelyiknek én voltam a csapatkapitánya, mely pozíciót 
büszkén vállaltam el Nagy Péter főkonzul felkérésére) bi-
zony igencsak döcögött a szekere a csoportmérkőzések so-
rán. Ennek ellenére az egyenes kieséses szakaszban sike-
resen legyőztük a gyülekezetbeli riválisunkat, akiket az 
Ádány Balázs, Guti Levente, Bodó Jonatán, Széll Edmond, 
Nagy Péter nevek fémjeleztek. A mi csapatunkban szere-
pelt Zákány Zoltán és Tamás, Boda Péter barátom, Juhász 
István, valamint Bartalos Attila és jómagam. Saját várako-
zásainknak megfelelően 4-1-es, vereséget mértünk gyüle-
kezetbeli ellenfelünkre (ők persze másra számítottak, 
dehát nem minden papsajt). Ezen sikeren felbuzdulva vé-
gül a harmadik helyen zártuk a tornát, ami az előző évek-
hez képest csalódás, ugyanakkor fontos megjegyezni, 
hogy még soha nem osztottuk fel szeretett közösségünk és 
az azzal barátkozókat két csapatra. 

A május 18-i BIOLK-ra, ha lehet, még inkább lelke-
sebben érkeztünk, hisz tudtuk, ha ezen a tornán jól szere-
pelünk, arról az országban tartózkodó sportkedvelő baptis-
ta fiatalok nagy része tudomást fog szerezni. Persze a csa-
patkapitányok hamar rámutattak társaiknál arra, hogy 
mindent egyes megmozdulásunkat Isten dicsőségére kell 
tennünk.  

Az ezúttal Budai Baptista Gyülekezet néven induló 
Nagy Péter-féle gárda hiába szerepelt ezúttal is szerényeb-
ben gyülekezeti riválisánál, néhány skalpot ezúttal is sike-
rült begyűjtenie. A Juhász Péterrel, Ficzere Marcellel és 
Lovas Dáviddal kiegészült együttes döntetlent játszott 
Felsőpeténnyel, majd a pécsiektől elszenvedett vereség 
után fölállva a vigaszágas meccsen 2-1-el búcsúztatták 
Pencet a torna további küzdelmeitől. Sajnos ezután a sérü-
lésekkel teletűzdelt BBGy-nek nem sok sikerben volt ré-

sze: a Pesterzsébettől és az Agapétól elszenvedett sima, il-
letve szoros vereség után végül a torna 12. helyét szerez-
ték meg. 

Alázattal és tehetséges ifjú titánokkal teletűzdelt csapa-
tom, az Alsóhegy jóval magasztosabb céllal indult a tor-
nán: a legjobb négy közé kerülés volt a Zákány Lászlóval 
és Szuhánszki Tamással kiegészülő csapatom elsődleges 
célja. Ennek fényében kezdtük meg a csoportkört, ahol a 
pestszentimreiek oktatása után legyűrtük a komoly erőkből 
álló Esztergomot is. Így első helyen jutottunk tovább, 
méghozzá a torna szervezője szerint a legerősebb közép-
döntős csoportba. Először nemes bosszút vettünk a szere-
tett bajtársainkat leigázó Pécsen, majd hátrányból fordítva 
másodszor is elvettük az esztergomiak kedvét a továbbju-
tásban való reménykedéstől – vagyis bejutottunk a legjobb 
négy közé! 

Az elődöntőben Pesterzsébet–Pécel és József utca–
Alsóhegy mérkőzéseket rendeztek. Az egész napos küz-
delmektől feltüzelt bajtársaimmal úgy gondoltuk, ha már 
idáig eljutottunk, miért ne próbálnánk meg bejutni a dön-
tőbe? Ennek megfelelően ádáz küzdelmet vívtunk a házi-
gazda JUBI-val, amely nem tudott mit kezdeni jól meg-
szervezett védelmünkkel. Hiába lőtték be a kaput, Bartalos 
Attila országos barátom egy szerencsétlen szöglet után be-
kapott találattól eltekintve lehúzta a rolót, ami láthatóan 
nemigen ízlett vörös mezes ellenfeleinknek. A vége 3-1 
ide, következhetett hát a döntő az Erzsébet ellen! 

Mint utólag kiderült, több NB III-as, azaz országos 
bajnokságban szereplő labdarúgóval álltak fel a XX. kerü-
letiek. A tudásbeli különbség a pályán azonban alig lát-
szódott - elszánt csapatom derekasan állta a sarat. 

 
Erőnket mutatja, hogy a döntőben háromszor is sikerült 

egyenlítenünk. A negyedik erzsébeti találatra azonban már 
nem tudtunk válaszolni, így szépen csillogó ezüstérmek-
kel, valamint egy oklevéllel utazhattunk haza, ami azóta is 
a szobám falán lóg. 

Büszkén gondolok vissza arra a szombatra, amikor 
megmutattuk, milyen az alsóhegyi virtus. Ha Isten úgy 
akarja és élünk, jövőre megkíséreljük elhódítani az első 
helyért járó trófeát is. Hajrá budaiak! 

Bodó Dániel 
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GYERMEKOLDAL 

 

Kedves Gyerekek! 
 

A májusi rejtvények helyes megoldásait a lépcsőházban lévő táblán láthatjátok. Örülök, hogy sokan kitartóan fejtik a 
rejtvényeket. Remélem, hogy a nyár utánra is megmarad ez a lelkesedés! ☺ Akik a megérdemelt jutalmat kapják: 
Ádány Zsófia, Boda Zsolt, Fábián Adél és Gáspár, Uri Benjámin, Veress Cippóra és Zsigovics Dorina 

Új rejtvényekkel, színezővel szeptemberben fogtok találkozni. A nyáron pihenjetek jól, használjátok ki az időt, 
játszatok sokat! Mindenkinek Istentől áldott nyarat kívánok!                  Á.J. 
 

 

 

Örömhír 
 
Örömmel osztjuk meg a testvérekkel a hírt, hogy 
2013. május 18-án, szombaton hajnalban megszüle-
tett Sonkoly Tamás és Annina testvéreink második 
gyermeke: Sonkoly Dávid. 

Ezzel az igével kívánjuk Isten áldását a kis család 
életére: 

„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh 
gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127,3) 

 
 

AJÁNLÓ 
 

Kedves Testvéreim, szeretnék 
megosztani Veletek az alábbi-
akban pár internetes forrást, 
ahonnan épülhetünk Isten 
Igéje és a többi hívő írásai 
nyomán! Mindenkinek van 
Bibliája, sokan vagyunk, akik 
egynél több fordítással, esetleg 
külföldi változattal 
rendelkezünk. Úgy gondolom, 

nem kell különösebben részletezni, hogy mire jó, ha 
egy adott szakaszt több forrásból tanulmányozhatunk. 
Sajnos anyagilag megterhelő lenne ezeket nyomtatott 
példányban beszerezni, ezért ajánlom a következő olda-
lakat: 

A biblia.jezusert.com oldalon a Fordítások legördülő 
listából majd a könyvekből választva egyszerűen elér-
hetjük a legtöbb magyar fordítást, ám a legújabb, teljes 
egyszerű fordítást még nem. Ez a biblegateway.com 
angol nyelvű oldalon érhető el, ahol a Search (keresés) 
mező melletti listából kell kiválasztani a Magyar (HU) 
alatti Easy-To-Read Version-t. Ezután a Bible book list 
(barna, alatta levő sor) vagy a keresési mező (balra a 
listától) használatával könnyen elérhetjük a kívánt sza-

kaszt (a keresési funkció az előbbi, magyar oldalon is 
elérhető). 

Napi áhítatra is több forrás fellelhető a világhálón, a 
baptist.hu-n (egyházunk oldala) az Olvasnivalók menü-
ből a Napi áhítatot választva a jól ismert baptista Áhitat 
könyv napi bejegyzéseit olvashatjuk, kereshetjük. Ezen 
felül, ajánlom a napiremeny.blog.hu és maiige.hu ol-
dalakat, melyek szintén napi szinten új elmélkedésekkel 
fordíthatják gondolatainkat Isten felé. 

Kissé elvontabb, de elgondolkoztató forrás még az 
ujragondolo.hu, melynek cikkei mindig picit a szokot-
tól eltérő megvilágításban tárgyalják az adott témát. 

Nem feltétlen tanulmányozásra, de az olvasás és 
énekléshez kapcsolódóan ajánlom a keresztenydalok.hu 
oldalt, melyen főleg dalszövegeket lehet keresni, de 
többek között versek és áhitatok is elérhetőek a címen 
(a menüszalagból választva). 

Kívánok mindenkinek kellemes és tartalmas minő-
ségi időtöltést Istennel! 

Gulyás Zsombor 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 
  

Szeretettel 
köszöntjük  
júniusban 
született 

testvéreinket! 

 
ifj. Uri Imre (jún. 4.) 
Kiss Zoltán (jún. 6.) 
Gulyás Zsombor (jún. 10.) 
Mikes Benjáminné (jún. 12.) 
Nagy János (jún. 13.) 
Kiskőrösi József (jún. 14.) 
Kovács Józsefné (jún. 15.) 
Zákány Gáborné (jún. 24.) 
Zsigovics Géza (jún. 24.) 
Kapros Sándorné (jún. 29.) 

„Az Úr Jézus ezt mondta: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra 
igyekszel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, 
mely el nem vétetik tőle.” (Lk 10,41-42) 

Mária ugyan a jobb részt választotta, de Márta munkája is fontos volt. A 
Márta- és Mária-szolgálat legyen egyensúlyban. A Márta-feladatokra 
annyi időt fordítsunk, amennyit az ügy megérdemel, de elhanyagolni 
nem szabad, mert ha valaki nem gondoskodik a családjáról, rosszabb a 
hitetlennél. (1Tim 5,8) 

Jól használjátok fel a rendelkezésetekre álló időt, mert a mostani 
napok gonoszak. (Ef 5:15,16) 

Az Úr ad éhséget Igéje után, vágyat ad arra, hogy leüljetek az Ő lá-
bához. Minden területen meg akarja változtatni életmódotokat, felemel-
kedéseteket akarja. Üljetek le, és halljátok meg a hit beszédét, hogy 
megértsétek az új dolgokat, ami eddig nem volt érthető! Nyitva van az 
ajtó, lépjetek be! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők 
alkalma, gyerekeknek bib-
liakör 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 17 óra Biztos Szikla 

Klub, 18,30 óra Ifjúsági alka-
lom 

Minden hónap 2. vasárnapján dél-
előtt Közösségi Vasárnap: kávé, 
tea, sütemény és lelkes testvéri be-
szélgetések. 
Minden hónap 3. vasárnapján a dé-
lutáni istentiszteletet a Kamaraer-
dei Idősek Otthonában tartjuk. 

Június 9-én, vasárnap délután 4 
órakor kerül sor gyülekezetünkben 
a Gyerekklub nyári alkalmára. Az 
evangélium üzenete mellett aján-
dékot is kapnak a kerületi rászoruló 
családok gyermekei. 
A szervező testvérek várják a lel-
kes, segíteni vágyó testvéreket. 
 
 

Betegeink 
Ádány Erzsébet 
Bányai Jozefa 
Búzás Lászlóné 
Czifranics Győző 
Egyed Ferencné 
Gulyás Józsefné 
Kiss Gyula 
Menyhért Béláné 
Molnár József 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 
Szabó Sándorné 
 

„Még sok mindent kellene mon-
danom nektek, de most nem 
tudjátok elviselni: amikor azon-
ban eljön ő, az igazság Lelke, 
elvezet titeket a teljes igazság-
ra; mert nem önmagától szól, 
hanem azokat mondja, amiket 
hall, és az eljövendő dolgokat is 
kijelenti nektek.” (Jn 16:12,13) 
 

Programajánló 

Gyülekezeti gyereknyaralás 
Jánoshalma, augusztus 5-10-ig. 

 
 
 

Ifinyaralás 
Kőröshegy, augusztus 11-17-ig. 

 
Gyászhír 

 

Életének 90. évében hosszú be-
tegség után szólította haza az Úr 
Bocska Istvánné testvérünket, 
Esztike nénit. 
Utolsó földi útjára június 5-én, 
9 órakor a Farkasréti temető 
Hóvirág utcai ravatalozójából 
kísérjük. Kedves családjának a 
jó Atya vigasztalását kívánjuk! 
Életéről a következő lapszá-
munkban emlékezünk meg. 

 
 

 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Fotó: több szerzőtől 

Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu 


