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Pünkösdi Lélek 
Szárnyaljon bennem ének: 
legyek pünkösdi lélek. 
A nemesben, a jóban 
örömmel munkálkodjam. 
S a célom itt a földön 
az Isten felé törjön. 
Mértéken túli mérték, 
szépségen túli szépség: 
a szeretet csodája 
üssön át, mint dárda 
s hevítsen, lelkesítsen. 
Éljek reményben s hitben, 
s a fénylő igazságnak 
igaz ösvényén járjak 
s mindig ihletben égjek. 
Jöjj el, jöjj el, Szentlélek! 

Ölbey Irén  
 

Pünkösd – a megkeseredés és öröm napja 
(Apostolok Cselekedetei 2:1–47) 

 

Mint ahogy a történelemnek, úgy életünknek a nap-
jai is különbözőek. Vannak közöttük jelentéktelenek, 
eseménytelenek, de zsúfoltak, eseménydúsak, kiemel-
kedők is. Pünkösd napja ez utóbbiak közé tartozik. 
Ezért aztán sokféle elnevezéssel illethetjük: a Szentlélek 
kitöltetésének napja, a csodák napja, a gyülekezet szüle-
tésnapja, a tanítványok kigúnyolásának napja, az első 
keresztyén bemerítés napja, vagy a megkeseredés és 
öröm napja. Ez utóbbi nem gyakran használt 
emblematikus elnevezés, de teológiai illetve missziói 
szempontból is mélyen igei. 

A megkeseredés napja 
A Péter prédikációját tökéletesen (anyanyelvi szinten – 
11. vers) értő hallgatóság példaértékűen hirdetett evan-
géliumot hallgathatott. Ennek első fázisa az emberileg 
helyrehozhatatlan tragédia – kibúvókat nem engedő – 
felvázolása: ti megfeszítettétek azt, akit Isten Úrrá és 
Krisztussá tett. E meg nem történtté nem tehető bűn 
megkeserítő súllyal szakadt rá a hallgatóságra. A két-
ségbeesett szívekből felfakadó kérdésre nemcsak ők 
nem tudják a választ, de semmi reményük nincs arra 
sem, hogy a prédikációjában megszakított Péter és a 
többi apostol érdemi segítséget nyújthasson nekik. A 
„Mit cselekedjünk?” kérdés egyetlen logikus válasza 

csak ez lehetne: Késő, itt már nincs mit tenni! Ezért az-
tán ők lepődhetnek meg leginkább, amikor e helyett a 
taszító és kétségbeejtő, de várható válasz helyett re-
ményt árasztó, pontosan megfogalmazott, vállalható és 
jutalomban kicsúcsosodó útmutatás következik: „Térje-
tek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus 
Krisztus nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek 
a Szentlélek ajándékát” (38. vers). Mindez azzal a ki-
egészítéssel, hogy a megtérőket, bemerítkezőket, és a 
Szentlelket ajándékul megnyerőket korábbi bűnük sem 
fosztja meg attól, hogy Isten kiválasztott népét illető 
ígéretének részesei maradjanak (39. vers). Lassanként 
oldódik a megkeseredés, és következik az egzisztenciá-
lis, sőt örökkévaló kihatású viszonyulás a megkesere-
dett állapotból kivezetni képes evangéliumhoz. Úgy tű-
nik, ez megosztja az egyöntetűen megkeseredett szívű 
hallgatóságot. Vagyis nem mindenki vállalja a kivezető 
út végigjárását, csak azok, akik örömmel fogadták Péter 
beszédét. De milyen érzések és indulatok feszülnek a 
megkeseredés és az öröm között? 

Az öröm napja 
Nem minden megkeseredett, bűnére eszmélt igehall-

gató számára érkezik ez el. A bűn miatti megkeseredés 
nélkülözhetetlenül fontos, de arra a bizonyos „megté-
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résre való (megtérést munkáló) megszomorodás”-ra van 
szükség. A bűn miatti „öncélú, depresszív” letargiák 
nem segítenek. Az ezekben szenvedők leginkább érzé-
ketlenek a jóhírre, vagyis az evangéliumra. Megszok-
ták, néha már szinte meg is szerették szomorúan bűnös 
állapotukat. A kimenekedés ismeretlen, kockázatokat is 
rejtő útjának vállalása nem mindenki számára vonzó. 
Valami emberileg megmagyarázhatatlan folyamat ját-
szódik le mindkét tábor (a bűn miatt keserűséget érző, 
de tovább nem lépő, illetve a bűn miatt keserűséget ér-
ző, és a kivezető utat örömmel fogadó emberek) lelké-
ben. Ez a megmagyarázhatatlan kettős folyamat az első 

Pünkösd egyik legnagyobb, és azóta is érzékelhető tit-
ka. 

A Budai Gyülekezetet arra méltatta Isten, hogy az 
idei Pünkösd alkalmával a folyamatában titokzatos, de 
gyümölcseiben pozitív módon érzékelhető, üdvösséges 
csodának lehetünk részesei. Pünkösdi ünneplésünk ez 
évben ugyanis bemerítési ünnepéllyel párosul. Sokat 
imádkoztunk ezért. Az Úr meghallgatott bennünket. 
Magasztaljuk hát érette hálás örömmel a megváltó Úr 
Jézus Krisztust! 

Dr. Almási Tibor  
ügyv. lelkipásztor 

 
(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 

Mint minden évben, idén is május első vasárnapjának délutánján köszöntötték édesanyjukat a gyülekezetbe járó 
gyermekek. 

A három korosztály az ünnephez méltó versekkel és saját készítésű ajándékokkal lepte meg az anyukákat. A 
gyermekénekek között hallhattuk Almási Kornél és felesége, Gyopár, külön erre az alkalomra írt köszöntőjét is. 

Ünneplésünket mintegy megkoronázták a délelőtti és délutáni igehirdetések is, melyekben két édesanya példá-
ján keresztül, az Úr Jézus könyörületességére hívta fel figyelmünket az ige. 
 

Az anyák napi ünnephez kapcsolódva olvasható egy kis összeállítás a következőkben. Kezdve egy, az anyasághoz 
szorosan hozzátartozó érzésről, a gyermekekért érzett folytonos „aggódásról”, amely nem bizalmatlanság Isten felé, 
hanem inkább féltő figyelem, ami végig kíséri minden felelősen érző édesanya életét. 

Ezután pedig néhány bizonyságtétel következik, amelyekben már felnőtt anyukák vallanak saját édesanyjukról, 
a tőlük kapott útravalóról, és követendő példájukról. 
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Hogy mennyire igaz… 
 

Van olyan éles határvonal, amikortól 
gyermekünk felelőssé válik tetteiért? 
Van olyan csodás pillanat, amikortól 
a szülők kívülálló megfigyelőként te-
kintenek gyermekük életére, és vál-
lukat rándítják, hogy „ez úgyis az ő 
életük” és nem éreznek semmit? 

A 20-as éveimben járva egy kór-
ház folyosóján állva vártam, hogy or-
vosok néhány öltéssel összevarrják a 
fiam fejét. Azt kérdeztem, „Mikortól 
nem aggódunk?” A nővér azt vála-
szolta, „Amikor már túl lesz a balese-
ten.” Édesanyám csak némán mo-
solygott. 

A harmincas éveimben egy osz-
tályterem kis székén ülve azt hallgat-
tam, hogy az egyik gyermekem fo-
lyamatos locsogásával hogyan za-
varja meg az órát, és közben hogyan 
lépdel a rendszámtábla-gyártó kisipa-
rosi álma felé. A tanár mintha a gon-
dolataimban olvasott volna, azt 
mondta, „Ne izguljon, mindannyian 

átesnek ezen, később hátradőlhet, 
ellazulhat és élvezheti a társaságu-
kat.” Édesanyám ekkor is csak né-
mán mosolygott. 

A negyvenes éveimben rettenete-
sen sokat vártam, hogy végre meg-
csörrenjen a telefon, hogy hazaérjen 
az autó és, hogy kinyíljon a bejárati 
ajtó. Egy barátomtól ezt hallottam, 
„Önmagukat keresik. Ne aggódj, né-
hány éven belül abbahagyhatod az 
aggódást. Felnőtté válnak.” Az édes-
anyám csöndesen mosolygott. 

50 évesen elegem lett a beteges, 
fáradt és védtelen énemből. Még 
mindig aggódtam a gyermekeim mi-
att, és ehhez hozzájött egy új ránc is. 
Nem tudtam eltüntetni. Az édes-
anyám csöndesen mosolygott. To-
vábbra is magamat okoltam a hibái-
kért, lesújtott az elégedetlenségük és 
lehangolt a csalódásuk. 

Ismerőseim azt mondták, hogy 
amikor megházasodnak a gyermeke-

ink, akkor véget ér az aggódásunk és 
élhetjük a saját életünket. Szerettem 
volna elhinni, de ilyenkor előjött ben-
nem édesanyám szerető mosolya és 
egyre sűrűbben ismételt kérdése, 
"Haloványnak látszol. Rendben 
vagy?, Hívj, amint hazaérsz. Rossz a 
hangulatod?" 

Létezik, hogy a szülőket egy tel-
jes életnyi aggódásra ítélték? Az ag-
gódást fáklyaként adjuk tovább, mely 
aztán bevilágítja az emberi gyenge-
ség és az ismeretlentől való félelem 
útvonalát? Az aggódás átok vagy 
épphogy áldás, mely magasrendű 
élőlénnyé tesz minket? 

Az egyik gyermekem az utóbbi 
időkben aggódva esett nekem, hogy, 
„Hol jártál? Három napja hívlak és 
nem vetted fel. Aggódtam." Boldogan 
mosolyogtam. Megkapta a fáklyát. 
 

Forrás: Internet 

 
 

Szüleim… 
Édesanyám, Szöllősi Julianna, 1901-ben született 
Kölesden (Tolna megye), református családban. Édes-
apámmal, Kocsis Istvánnal 1923-ban kötöttek házassá-
got, szintén Kölesden. 1925-ben költöztek fel Budapest-
re, egészségi okok miatt. 1929-ben merítkeztek be 
mindketten itt, a Budai Gyülekezetben. „Ne félj, mert 
én veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom 
a te magodat …” (1Móz 26, 24/b) Ez volt édesanyám 
bemerítési igéje. 

Édesanyám hat gyermeket hozott a világra, két test-
vérem 6 éves, illetve 9 hónapos korában meghalt. El-
vesztésüket nagy fájdalommal élte meg. 

Szüleim nagyon határozottak, következetesek, csa-
ládszeretők és áldozatkészek voltak. Istenszeretetük és 
hitük mindig nagyon fontos volt számukra. Nekünk pe-
dig követendő példa. Így neveltek bennünket – szigorú-
an, de nagy szeretetben és békességben. 

Édesapám keresetéből éltünk, édesanyám nem járt el 
dolgozni, ő a családot látta el. Nagyon takarékos és be-
osztó volt. Ő azt mondta, hogy Istennek a keveset kell 
megáldania, a sok mindenre elég. Nagyon szerette a 
családját, sokat dolgozott értünk édesapámmal együtt. 
Szerették a gyülekezetet, hűségesek voltak, a Budai 
Gyülekezetben élték le az életüket. 

Édesapám halála 
után még 18 évet élt 
meg édesanyám. Moz-
gáskorlátozottsága mi-
att 10 évet a lakás fog-
ságában. Ezt az időt 
nagyon nehezen viselte, 
mert szeretett volna a 
gyülekezetbe menni, és 
emberek között lenni. 
Nagyon szerette a fiata-
lokat. 

Én azt tanultam Tő-
le, hogy a család össze-
tartása elsősorban az 
anya dolga. Ő sokat se-
gített, és vigyázott az unokáira, nagyon szerette őket. 
Ezt én is megtanultam Tőle, és megpróbálom gyakorol-
ni. 

Édesanyám 96 éves korában halt meg, beteg csak 
három hétig volt. A család akkori létszáma: 4 gyermek, 
11 unoka, 29 dédunoka és 4 ükunoka volt. Isten bevál-
totta ígéretét, megáldotta az életét és megsokasította. 
 

Nagy Lajosné Irén 
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„Hálát adok értetek Istennek mindenkor…”  
 

 
 

Igen, ha a családomra gondolok, akkor mindig egyetlen 
szó jut az eszembe: HÁLA! Kimondhatatlanul hálás va-
gyok Istennek, hogy egy olyan családba helyezett, 
amelyben az Ő szeretete és békessége tölti be a min-
dennapokat. S nem csak akkor, amikor nagyobb ünne-
pek vannak. 

Anyutól soha nem hallottam egyetlen hangos szót 
sem. Még akkor is békés maradt a hangja, amikor meg-
érdemeltem volna pár hangos szót a nevelés érdekében. 
Ahogy emlékszem mindig türelmes és szelíd volt. Pedig 
időnként próbára tettem a türelmét, mint minden gye-
rek. Az a békesség és szeretet, amit Istentől kapott, az 
nagyobb volt, mint az én csíntalanságom. 

„Szája bölcsességre nyílt és nyelve szeretetre taní-
tott.” Bármit is találtam ki, anyu és apu mindig ott áll-
tak s állnak mellettem. Zongora, gimnázium, egyetem, 
házasság s még lehetne bőven folytatni a sort. Szinte 

észre sem vettem és anyu a szeretetével szelíden mindig 
a helyes irányba terelgetett. 

Családi életünkben látom és tudom, hogy milyen 
próbákon megy keresztül anyu. Valamikor már én 
mondom, hogy ezt már nem lehet szó nélkül hagyni, de 
a végén mindig megszégyenülök példamutató élete lát-
tán. S ilyenkor szembesülök azzal, hogy milyen sokat 
kell még formálódnom és csiszolódnom. 

Bármilyen gondom is adódik, anyu és apu sosem tar-
tott úgy kimondott „lelki fröccsöt”. Van, amikor nem is 
szólnak semmit, „csak egyszerűen” megélik előttem 
szép csöndesen. Apu akármilyen későn is jön haza a 
munkából, anyu soha nem szól semmit. Édesanyám 
megteremti a „családi fészeknek” azt a békéjét, ahová 
édesapám és „mi gyerekek” is szívesen haza megyünk. 

Imáimban sokszor kérem az Urat, hogy segítsen ne-
kem is megteremteni a „családi fészeknek” azt a békés 
légkörét, amelyben férjem, Miki jól érzi magát. Tudom, 
hogy nem egy képzeletbeli ideális családról álmodo-
zom, mert Isten kegyelméből látom és érzem, hogy le-
hetséges egy életen át békességben élni. 

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájato-
kért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; 
mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk 
színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fá-
radozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táp-
lált reménységetek állhatatosságát.” (1Thesz 1:2,3.) 

Kiss Ágnes 

 
 

Édesanyám 
 

 
 

Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy még él az 
édesanyám. 

Hálás vagyok Istennek az édesanyámért, mert a fo-
gantatásom után nem nézte a veszélyt, ami azzal járt, 
hogy 40 évesen a világra hozzon. Három hónapos ter-
hes korában kiderült, hogy egy ciszta van a méhében, 

ami megfojthat engem, amikor növekszem. Választania 
kellett: vagy eltávolítják a cisztát, és akkor remélhető-
leg életben maradok, de ez nem biztos; vagy pedig en-
gem távolítanak el, és akkor a ciszta maradhat. Ő az 
előző megoldást választotta. Megműtötték és Isten ke-
gyelméből mindketten életben maradtunk. 

Köszönöm Istennek, hogy amikor a baloldalára tel-
jes mértékben lebénult, még a halál közelségéből visz-
szahozta az életbe az édesanyámat, és köszönöm, hogy 
ebben a kemény próbában is adott neki hitet és kitartást. 
A halál közelségében is azt tudta mondani: „ha a jót el-
fogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.”. Nem 
más ez, mint megnyugvás Isten akaratában. Ez a mon-
data mindig a fülemben cseng, hisz ezt nem könnyű egy 
ilyen helyzetben kimondani, amikor az ember teljes 
mértékben tehetetlen, mások jóindulatára és segítségére 
van utalva, és vagy kap segítséget, vagy nem. De hála 
Istennek azokért az emberekért, akik minden tőlük tel-
hetőt megtettek azért, hogy édesanyám újra lábra álljon. 
És hála azokért a lelki testvérekért, akik kitartóan imád-
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Édesanyám

koztak érte. Köszönöm Istennek, hogy megtette azt, 
amit nehezen tudtam elhinni, én is csak azt tudtam 
mondani, hogy: „hiszek, Uram, légy segítségül az én hi-
tetlenségemben”. 

Isten másfél hónap után adta külső jelét annak, hogy 
meggyógyítja őt. Akkor állt először lábra. Szerintem ez 
volt a legnagyobb csoda, amit életemben a saját sze-
memmel láttam. Ezután folyamatosan javult az állapota, 

gyönyörködtem Isten kezének munkájában, és köszö-
nöm Neki, hogy láthattam azt, hogy Ő most is ugyanaz, 
mint régen, az Ő keze nem rövidült meg! 

Lehet, hogy nem mindig értjük azt, ami körülöttünk 
történik, de Isten a rosszból is tud jót kihozni. Ő azt 
mondja nekünk: „Ne félj, csak higgy!” – a többit pedig 
bízd Rám. 

Uri Melinda 
 
 

Példaképem az édesanyám 
 

Hívő szülők gyermeke vagyok. 
Megtért, újjászületett emberek voltak 
nagyszüleim is. 

Édesanyám fiatalon, 14-15 évesen 
tért meg. Sokat mesélt a 
cigánymisszióról, ahová rendszeresen 
járt Debrecenből, egy 15 kilométerre 
lévő településre. Óvónőképzőben 

tanult. Bátran megvallotta hitét, mindenhol ahol lehe-
tett. Hívő fiatalokkal együtt evangelizáltak. Egyszer be-
hívták az igazgatói irodába és közölték vele, hogy ki-
csapják, hagyja el az iskolát. Hite miatt kitiltották az or-
szág összes középiskolájából, mert 1947-ben hívő lány 
nem lehetett óvónő. Csak 20 év múlva, négy gyerek 
mellett volt lehetősége arra, hogy leérettségizzen esti 
tagozaton. 

Kicsi korunktól jártunk gyülekezetbe. A gyermek-
istentiszteletet édesanyám tartotta a gyülekezeti gyere-
kek részére. Aranymondásokat tanultunk és igeszalago-
kat gyűjtöttünk a füzetünkbe. Ő tanította a gyermekeket 
énekekre is. 

Minden este lefekvés után leült közénk, együtt 
imádkoztunk saját szavainkkal és sokat énekeltünk 
együtt. Régi „betániás” énekekre is megtanított minket. 

Mikor kicsit nagyobb lettem, több dologra is felfi-
gyeltem. Minden reggel a Biblia olvasásával kezdte a 
napot. A Biblia mindig a keze ügyében volt. Bennünket, 
gyermekeket a szeretetre, egymás segítésére tanított és 
arra, hogy mindig békességben legyünk egymással, ne 

veszekedjünk, ne 
irigykedjünk. 14 éves 
koromban egy számomra 
fontos ifjúsági 
kirándulásra 
kéredzkedtem el tőle. 
Érsekújvárra készülődtek 
a fiatalok. Azt felelte, 
megkérdezi az Urat, és 
majd reggel válaszol. A 
válasza nagy örömömre 
igen volt. Így vezette az 
Úr. 

Gyerekkori emlék, 
hogy amikor csak lehetett, a szomszéd családokat ön-
zetlenül segítette, ha kellett,* gyerekre vigyázott, ha 
megkérték rá, varrt, mosott, főzött, vásárolt, télen tűzi-
fát cipelt a bátyámmal egy idős magányos asszonynak. 

Elmúlt már hetvenöt éves, mégis töretlen aktivitással 
látogatja gyermekeit, unokáit. Segít nekik, szolgálatnak 
tartja, ha valamit tehet értük. Arra is van energiája, 
hogy nagy családját (5 gyereke családjukkal, 14 unoka, 
8 dédunoka) évente többször vendégül lássa a jeles na-
pokon (születésnap, ünnepek). Bizonyságot tesz ne-
künk, imádkozik értünk, és problémáinkban szívesen 
tanácsol, segít. 

Édesanyám a mai napig példa előttem. 
Gulyásné Estilla 

 

 

Az én családom 
 

 

Jó visszagondolni a gyermekkoromra. Nem azért, mert 
az idő múlása megszépíti az emlékeket, vagy hogy nem 
kellett volna próbákkal, nehézségekkel megküzdeni. Is-
ten áldása, hogy olyan családban nőhettem fel, ahol biz-
tonság, szeretet és békesség honolt. Mindezt annak tu-
dom be, hogy szüleim gyermekkorukban elfogadták az 
Úr Jézust, és őszintén, hűségesen neki szolgáltak. Hat 
gyermeket neveltek fel, testi és lelki szükségleteinkről 
példamutatóan gondoskodtak. 

Édesanyám mindenben jó példa előttem. Fáradtságot 
nem ismerve, önzetlenül a családjának él. Szeretetben 
nevelt minket, lélekben való növekedésünk is fontos 
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volt számára. Esténként a Bibliát olvasta nekünk és hí-
vő történeteket. Sokat énekeltünk együtt. 

Pici korunktól fogva rendszeresen részt vettünk az 
imaházi alkalmakon, édesanyám nem engedte világi 
programokra cserélni ezeket. Így nem kerültünk ki a vi-
lágba, hanem mindannyian az Úr mellett döntöttünk. 
Szüleim elmondhatták azt az igét: „Én és az én házam 
népe az Úrnak szolgálunk.” 

Mára, Istennek hála, saját családomat nevelhetem, 
melyben szintén ezt a lelki örökséget kívánom megva-
lósítani. Hála azért is, hogy édesanyám ma is családunk 
tagja. Ünnep, amikor ő nálunk van, nagyon szeretjük őt. 
Sokat segít a háztartásban és a kertben, de legalább 
olyan fontosak a tanácsai. Ahogy egykor minket tanít-
gatott, ma ugyanúgy olvas igét, hívő történeteket az 
unokáknak, amit nagyon szeretnek a fiúk. Ez a kép 
gyermekkori emlékeket idéz fel bennem. Amikor nincs 
nálunk, akkor is érezzük az értünk mondott imáit. Én is 
ilyen édesanya, sőt majd nagymama szeretnék lenni, 
mint ő. 

Amikor hozzánk megérkezik, az unokái már nagyon 
várják. Első nap fánkot süt Tomi kedvére, másnap Zoli 
és Laci túrósbuktát és lekváros kiflit rendel. Később az 
én kedvemben jár, mikor szilvás gombócot vagy kocso-
nyát főz. Árpikának és férjemnek akkor csillan fel a 
szeme, mikor meglátja az asztalon a barátfülét. Ez csak 
egy kis ízelítő, mert számtalan finomsággal szokott 
meglepni, de mi is próbálunk a kedvében járni. 

Amikor így együtt a család, még házimunkák köz-
ben is gyakran énekelünk. Öröm és békesség tölti be 
szívünket, mintha itt volna már a mennyország. Csak az 
szomorít el néha, mikor arra a székre nézek, amely 
édesapám kedvenc ülőhelye volt minálunk. Nagyon 
szerettem őt. Nálam érezte legjobban magát, hiszen én 
voltam a kedvenc lánya. Nem volt egy szónok ember a 
gyülekezetben, de élete számunkra mégis példa értékű. 
Egyszerű, szerény, békességszerető, családjának áldozó 
volt. Több mint negyven évet lakatosként dolgozott va-
gongyárban, három műszakban. Keresetét maradéktala-
nul mindig a család javára adta, ehhez már csak az Úr 
áldása volt szükséges. Anyukám bölcs beosztása által 
családi házat építettünk, miközben a hat gyermek is 
tisztességgel el lett látva. Nagyon várta már a nyugdíjas 
éveket és örült, hogy már sűrűbben tud jönni hozzánk. 
Sajnos hamarosan megromlott az egészsége és szívmű-
tétre került. Öt évet kapott még az Úrtól, ekkor gyak-
rabban volt nálunk, hiszen itt volt orvosi ellenőrzésen. 
Öröm volt számunkra, mikor hozzánk jött és épp hoz-
zánk készülődött, mikor éjszaka Isten magához szólítot-
ta. Elalvás előtt még „A mi hitünk, a mi győzelmünk” 
című könyvet olvasta.  

Szüleim élete és Istenhez való hűsége, hite, követen-
dő példa számomra. Az életükön keresztül ránk áradó 
áldás, remélem, nem reked meg nálunk, hanem rajtam 
keresztül is tovább áradhat unokáikra. 

Zákányné Megyeri Eszter 
 

BIZONYSÁGTÉTEL 

„… amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, 
 elvezet titeket a teljes igazságra.” (Jn 16,13) 

Ezt az igét szem előtt tartva íródtak a most olvasható bizonyságtételek. Pünkösd ünnepén fogadja mindenki 
szeretettel a megszólaló testvérek élménybeszámolóit. 
 

Isten által vezetve 
 

A tavalyi sátoraljaújhelyi „kis-
nagy”táborban hoztam több 
komoly döntést is (ezeket inkább 
nem részletezném), úgy érzem, 
hogy Isten megérintett akkor. 
Ennek nagyon örültem, és 
teljesen lelkes voltam, úgy 
éreztem, hogy semmi sem 
szakíthat el Tőle. Megvallom 
előttetek is, hogy ennek ellenére 

nem nagyon változtam körülbelül ez év elejéig. Ennek a 
legfőbb oka az volt, hogy én nem tettem semmit, nem 
hoztam áldozatokat, nem helyeztem Istent előtérbe az 
életemben. Ily módon nem is változtam, csak vártam, és 
vártam, hogy Isten változtasson meg engem… Csak ez 
hitem szerint lehetetlen (persze Istennek minden lehet-

séges), ha a „szabad akaratom” ennek ellentmond. Ne-
kem is kell áldozatot hoznom. 

Voltak ún. Isten-élményeim ebben az időszakban, 
éreztem, hogy az Úr szólni akar hozzám (sőt szólt is), 
de én csak nem álltam rá az Ő akaratára, egy pár napra 
rá már „visszaestem”. 

Ez így ment, kb. addig, míg az előző év végén el 
nem kezdtem járni az „imacsopira” vasárnap esténként. 
Nehezen tudom leírni, de már az első alkalommal is 
éreztem, hogy a Szentlélek átjár. Annyira jó volt! Na-
gyon sok erőt adott a rákövetkező hétre – a legjobb ér-
zés két óra közben imádkozni egy kicsit ☺… Nem tu-
dom hogy, de éreztem, hogy el kell kezdenem rendsze-
resebben Bibliázni, mélyebb csendességeket tartani. Is-
ten olyan dolgokat mutatott meg (pl. eddig felfedezetlen 
igeverseket), amelyek egyre több és több erőt adtak a 
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mindennapokhoz. Egyre többször jutottak eszembe 
ezek a versek az iskolában. Hát nem csodálatos? 

Egy nagy „lökést” még a húsvéti istentiszteleteken 
kaptam. Az Úr rámutatott azokra a „kövekre”, azokra a 
bűneimre, amik elválasztanak Tőle. Ezek ellen küzdök 
most is, de egészen másképpen. Nem „passzívan”, ha-
nem aktívan, együtt Istennel, és – kegyelemből – több a 
győzelem, mint az elbukás. 

Testvérek! Annyira kegyelmes Istenünk van! Ha 
megvalljuk előtte a bűneinket, Ő nem emlékezik meg 
róla! Ezzel a bizonyságtétellel is szeretnélek buzdítani 
Titeket, hogy ne „rejtegessük” a bűneinket (mint ahogy 
a nagypénteki istentiszteleten is hallottuk), hanem Vele 
karöltve küzdjünk ellenük! Istennek semmi sem lehetet-
len, és Ő azt akarja, hogy egészen az övéi legyünk! 

Gulyás Zsombor 
 
 
 

Isten munkájában 
 

Isten sokkal jobban ismer engem, 
mint amennyire én ismerem 
magamat. Ezt számtalanszor 
bebizonyította, és ez alázatra tanít: 
ne gondoljam, hogy ezt vagy azt 
„úgysem tudnám megcsinálni”, 
mert ezzel keresztezném az Ő ter-
veit. 

Második évemet töltöm egy 
érdi gimnáziumban, és igazán most kezdem jól érezni 
magam az osztályomban. Tavaly nagyon egyedül érez-
tem magam, nem voltak barátaim. Úgy éreztem, nem 
fogok tudni ebben a közösségben munkálkodni, mert 
nem vagyok népszerű. A Jóisten megint megdorgált, hi-
szen rengeteg alkalmam adódott arra, hogy elmondjam, 
kiben bízom, ki az, akiért élem az egész életemet, aki 
felsegít, ha elestem, és aki megvigasztal. Volt, aki a há-

tam mögött bolondnak állított be mindenki előtt meg-
győződésem miatt. Idén már vele is jó kapcsolatot ápo-
lok. 

A múlt heti osztálykiránduláson (Harkányban és 
környékén töltöttünk el három csodás napot), illetve a 
buszúton is volt alkalmam bizonyságot tenni. Én úgy 
ismerem magamat, hogy emberileg nem vagyok képes 
megnyílni és másoknak egy személyes dologról beszél-
ni (márpedig mi lehet személyesebb dolog, mint a val-
lás?). De Isten munkálkodik bennem, és munkálkodik 
mindnyájunkban. Az ő kegyelme végtelen, ezt tapaszta-
lom megtérésem óta folyamatosan. Hálás vagyok Neki, 
hogy kegyelemben élhetek. Bárcsak mindenki megis-
merné az igazi megváltót! 

„Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, sze-
retete nagy.”(Zsolt 103,8) 

Bodó Dániel 
 

Istenben bízva 
 

Az úgy volt, hogy megérkeztünk 
Amerikába – hármasban 
végigszenvedett hosszas repülőút 
után (akkor még) két 
kisgyerekkel – nem teljesen 
kielégítő fizikai állapotban. 
Ennek oka nem csak a repülés 
volt, hanem az előzőleg itthon 
elvégzendő feladatok és az ébren 
töltött fél éjszakák sorozata. 

Az érkezésünk utáni néhány nap részemről azzal 
telt, hogy próbáltam leküzdeni a fáradtságot, amit foko-
zott az időeltolódás is, és megpróbáltam legalább egy 
órát sírás nélkül eltölteni; ez nem volt könnyű. Aztán 
úgy tűnt, jól alakulnak a dolgok, kezdtünk helyrerázód-
ni és ismerkedni az új dolgokkal, amikor nálam beütött 
a krach, ugyanis rájöttem, hogy a kísértések és a prob-
lémák – különösen egy nagy PROBLÉMA – szintén ve-
lem jöttek, hiába kerültem a világ másik végére. 

Emiatt aztán még rosszabb lett az egész, ráadásul vá-
ratlan nehézségek is felmerültek az alattunk lakó néni 
jóvoltából, aki nem kifejezetten örült a feje felett sza-

ladgáló két kisgyereknek és ebbéli rossz érzésének egy 
levéllel szerzett nyomatékot, amit elküldött a háztulaj-
donos megbízottjának is, aki erről szép hivatalos levél-
ben értesített is minket. Itt aztán már teljesen elveszítet-
tem minden józan ítélőképességemet és dúltam-fúltam 
magamban meg sajnos hangosan is, és csak azt tervez-
gettem, hogy mit mondanék az alsó lakónak, ha éppen 
tudni akarná az én véleményemet is erről a dologról. 
Éppen a gondolataim angolba öntésével foglalatoskod-
tam, amikor rájöttem, hogy ezt persze úgysem lehet 
megtenni, mikor végre eszembe jutott az első jó ötlet 
napok óta, nevezetesen egy igehirdetés meghallgatása, 
amit korábban az internetről töltöttem le. (Csak meg-
jegyzem, hogy magyar nyelvű igehirdetéshez hozzájut-
ni élőben tulajdonképpen lehetetlen volt, így aztán rög-
tön felértékelődött minden, amiben itthon bővelkedtem 
volna…) 

Ahogy hallgattam, a vége felé egy mondat teljesen 
„megfogott”, pedig nem volt benne semmi új, valahogy 
így hangzott: „Bízom én Istenben?”, aztán újra kihang-
súlyozva: „Most magamnak is prédikálok: Bízom én Is-
tenben?” Innentől kezdve már nem is kellett tovább 
hallgatnom, mert már mindent tudtam. Tudtam, hogy 
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eddig nem bíztam, de ezt rosszul tettem. Még most sem 
értem, hogy hogyan történt (így leírva sem hangzik fer-
getegesen eget rengetően), de ez az egyszerű mondat 
egy pillanat alatt átbillentett az egész addigi nyűglődé-
sen és teljesen a helyére került minden. 

Nem állítom, hogy a kint töltött nyolc hónap alatt 
mindvégig kifogástalanul viselkedtem, de akkor ott va-
lami újat tudtam elkezdeni, olyat, amiben nem mások 
hibásak mindenért, hanem ahol én rontottam el, de ke-
gyelemből újra kezdhettem. 

Azért emlékszem erre mindig szívesen, mert az volt 
benne a legjobb, hogy nem kellett hosszas önfegyelme-
ző tréningekbe bonyolódnom és jobb híján egy olyan 
„rosszul-érzem-magam-de-fogcsikorgatva-úgy-teszek-
mintha-nem-is-hogy-mások-ne-lássák” módon visel-
kednem, hanem minden erőfeszítés nélkül, kegyelemből 
nyugalmat kaptam, és ezért ma is hálás vagyok. 

Ádány Orsolya 

 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
Április 20-án rendkívüli tagfelvételi tanácskozásra gyűlt össze a testvériség. Két megtérés mozzanatait hallhattuk, amelyek kö-
zül most Lippai Gábor testvérünk bizonyságtétele olvasható az alábbiakban. 
 

„Aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem 
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”  (Jn 4:14) 

 
Körülbelül 15 évvel ezelőtt 
döntöttem Jézus mellett. Azelőtt 
Istenről egy szót se hallottam. 
Édesapám ugyan vallásos 
környezetből származik (ott a 
szabolcsi szülőfalujában katolikus 
az ottmaradt rokonság), de miután 
ide, Törökszentmiklósra került, 
teljesen elszakadt a vallásgya-
korlástól. Egy ateistát vett el, így 

a családunk nem hisz Istenben, ráadásul az ország akkori 
társadalmi berendezkedése is háttérbe szorította a hitéletet. 

De Isten mégis megtalált. 25 évvel ezelőtt kisagydaga-
nattal műtöttek. A tumort sikeresen eltávolították, de mi-
vel a területet körülvevő idegközpontok is megsérültek, a 
teljes felépülésem ma se fejeződött még be. És csak Isten 
akaratán múlik a jövőm! 

Az operációt követő egy-két napban eszméletlenül fe-
küdtem és ebből az állapotból eljutottam az egy botos já-
rásig. Most már tudom, hogy Isten jelen volt és nem hagy-
ta, hogy rám szabott tervét ne tudjam majd véghez vinni!  

De abban az időben nem gondoltam erre: örültem neki, 
hogy élek, vagyis mikor láttam, hogy egyre tovább húzó-
dik a gyógyulásom, komolyan elkeseredtem. Szüleim, 
nagyszüleim, testvéreim, ismerőseim szüntelen látogatá-
sát, törődését Isten eszközként használta a bátorításomra. 
Hamarosan másképp láttam a dolgokat. Egyszer csak sí-
rásból nevetésbe fordultam. Pár hónap múlva hazakerül-
tem a kórházból és következett az otthoni felerősödés. 
Nagypapám egyik orvosismerősétől kaptam egy keresz-
tény könyvet, a „Joni” 1. kötetét, hogy lássam, nem ma-
radtam magamra és a testi gyengeségből – összeomlásból 
– is van kiút. De olvasás közben a Bibliai idézetek egyál-
talán nem ragadtak meg, többnyire ki is hagytam őket. Tu-
lajdonképpen mégis ekkor találkoztam először Isten igéjé-
vel (De ekkor még tudat alatt). 

Aztán a gimnázium elvégzése után édesapámmal Lon-
donban töltöttünk egy hónapot egy baptista családnál, akik 

vendégül láttak bennünket. (Ott ismét megfogott a keresz-
tyén légkör és az a tény, hogy szeretettel befogadtak szinte 
vadidegen embereket.) 

A következő két nyáron angol táborokban vettem részt 
– itt Magyarországon – csak amerikai vezetőség volt. (A 
Continental Singers is velünk táborozott.) Itt nemcsak a 
nyelvvel foglalkoztunk, hanem a Bibliával is. (persze mi-
kor jelentkeztem, ezt nem egészen tudtuk) Itt már „résnyi-
re” ugyan, de kinyílt a szívem ajtaja. 

Érdekes, hogy a végleges döntés Krisztus követése 
mellett akaratomon kívül történt, most már tudom, hogy 
Isten vezetett ebben is. Mikor a londoni vendéglátónknak 
levelet írtam megfordult a fejemben, hogy bejelentem: Jé-
zus útján szeretnék járni ezután. De haboztam a papírra 
vetéssel. Azonban az ujjaim már mozdultak is és papírra 
került az elhatározás! (éppen még össze lehetett volna tép-
ni a borítékot, de eszem ágában sem volt, Isten akarata is-
mét erősebbnek bizonyult.) 

Azóta az életembe beköltözött az Úr és naponta meg-
tapasztalom kegyelmét, és nélküle már nem tudnám elkép-
zelni az életet, mert Ő minden nehézségen átsegít, csak le-
gyen elég hitünk! 

2007 januárjától a NEM ADOM FEL Alapítványnál 
dolgozom, itt Budapesten. Csökkent munkaképességű, fo-
gyatékkal élő, hátrányos helyzetű emberekkel foglalko-
zunk ill. munkát adunk nekik (magam is, mint mozgássé-
rült veszek részt az irodai munkában). Itt már lehetőségem 
van arra, hogy eljárjak gyülekezetbe és a bemerítésemre is 
sor kerüljön. Hiszen az Istennel kötött szövetséget így le-
het végleg megerősíteni, és az embernek tartoznia kell va-
lahova a világban! 

Legkedvesebb igém talán életfelfogásomról is árulko-
dik: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, a holnap majd ag-
gódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.” (Mt 
6,34) 

Lippai Gábor 
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ISMERJÜK EGYMÁST? 
Sokszor hallottuk már bizonyságot tenni özv. Egyed Ferencné, Bözsi nénit, mégsem ismerjük eddig megélt éveinek sok 
eseményét. Talán az alábbi válaszokból közelebbről szemlélhetjük gazdag életútjának állomásait. Szeretettel ajánlom 
minden olvasónak ezt az interjút is. 
 

– Kérem, beszéljen arról, hogy 
milyen családba született, kik 
voltak szülei, hogyan és hol 
teltek gyermekévei? 

Hívő családban születtem 
1924-ben Zagyvarékason. 
Négyen voltunk testvérek, még 
mindannyian élünk. Népes csa-
ládból származó szüleim voltak. 
Bognár mester volt az 

édesapám, anyai nagyapám kovácsmester. Mivel közel 
laktak egymáshoz sokat dolgoztak együtt. Ott a műhely-
ben sokan megfordultak, így jó lehetőség volt a misszió-
munkára. A faluban kis imaház volt kb. huszonöt taggal. 
Törökszentmiklóshoz tartoztunk, ahonnan havonta egyszer 
kaptunk látogatást. 

Gyermekeknek kiváló hely volt a felnövekedésre. A fa-
lut körbefogta a Zagyva folyó, ami sok fürdésre, pecázás-
ra, télen meg korcsolyázásra adott lehetőséget. A faluban 
tizenegyen voltunk unokatestvérek, szinte naponta együtt 
játszottunk, a nagymama összefogta a kis csapatot. A csa-
ládban nagyon sokan tudtak zenélni: öten hegedültek, 
hárman citeráztak, ketten tangóharmonikáztak. Esténként 
a sötétben mindig énekeltünk muzsikaszó mellett. Édes-
apám még nem volt 42 éves, amikor magához szólította az 
Úr. Édesanyámnak nem volt könnyű egyedül felnevelni a 
négy gyermeket. Nekem így többféle munkát meg kellett 
tanulni, amit később az életben hasznosítani tudtam. 
– Milyen volt a gyülekezet, ahol felnőtt, milyen volt az ifjú-
sági élet? 

Vasárnapi iskolába Daruhátra jártunk ki. Mikor onnan 
visszaértünk, akkor kezdődött helyben az istentisztelet. 
Legtöbbször helyi elöljárók tartották az istentiszteletet. A 
gyülekezet zenekarát a család alkotta. Minden éneket így 
kísértek. Nagyobb ünnepségekre Törökszentmiklósra 
mentünk. Konferenciákra a körzet ifjúsága együtt ment 
Tahiba, Balatonföldvárra, Albertirsára. 
– Hogyan történt megtérése, milyen út vezetett a Megvál-
tóval való találkozásához? Hol és ki által történt a bemerí-
tése? 

Már gyermekkoromban hallottam Istenről és Jézus 
Krisztus váltságáról, ebben a hitben nőttem fel és gyer-
mekéveimet is hívő gyülekezetben töltöttem. Az igazi 
döntésem 1948-ban, harmadik gyermekem születésekor 
történt. Abban az időben még volt csütörtökönként reggel 
fél nyolckor baptista félóra. Akkor Somogyi Imre lelki-
pásztor szolgált. Én a kórházban voltam még, ezt az isten-
tiszteletet fülhallgatóval lehetett hallgatni. 

Az aznapi ige ez volt: „Tanúul hívom ma ellenetek az 
eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, 
az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te 
és utódaid is!” (5Móz 30,19) Ez döbbentett rá, hogy mi-
csoda felelősség van rajtunk, nem csak saját magunkért, 

hanem még gyermekeinkért is. Ez késztetett a döntésre. 
Bemerítésem Somogyi Barnabás által történt 1950 pün-
kösdjén. 
– Milyen szolgálatokba kapcsolódott be, miután a gyüleke-
zet tagja lett, ezek hogyan változtak az évek során? 

A gyülekezetben a női munkákba kapcsolódtam be. Itt 
a budai gyülekezetben sokáig a betegek látogatása volt a 
munkánk. Ketten együtt mentünk mindig. De mióta egye-
dül maradtam, meg menni is alig bírok, már csak otthon 
tudok imádkozni értük Ezt viszont hűségesen teszem, 
amíg itt tart az én Uram. 

Férjem húsz éven keresztül a saját terméséből készítet-
te az úrvacsorai bort. Ezt tette szeretetből és jószívvel an-
nak ellenére, hogy ő sokáig az úrvacsorán nem fogyasztott 
belőle. Szakács bácsin keresztül szólította meg az Úr, a 
bemerítése 1988. február 12-én történt meg. 
– Hogyan alakultak iskolás évei? Milyen szakmát tanult? 
Hol dolgozott világi munkahelyein? 

A hat elemi után még 3 évet mezőgazdasági iskolába 
jártam, majd kitanultam Cegléden a varrónői szakmát. 
Pestre költözésünk után a Női-fehérnemű Gyárban dolgoz-
tam nyugdíjazásomig. 
– Mikor és hogyan találtak egymásra férjével, Feri bácsi-
val? Hogyan nyilvánult meg Isten vezetése a párválasztás-
ban? 

Ferivel egy gyülekezetben nőttünk fel. Már gyermek-
korunk óta ismertük egymást. Udvarolni nem udvarolt, de 
mikor a Nagyhéten az édesanyja a piacról egy alkalommal 
hazamenve azt újságolta otthon, hogy Demecs Bözsit 
Bástiné fia feleségül akarja venni, akkor mindenkit meg-
előzve húsvét másnapján megkérte a kezem. Ő húsz, én ti-
zenkilenc éves voltam, még ez évben 1943. október 23-án 
fogadtunk hűséget egymásnak, ötvenhárom és fél évig él-
hettünk együtt Isten kegyelméből. 

Férjem édesapja az uradalomban gépész volt, itt szeret-
te meg a gépeket, ami későbbi munkája is lett. Heten vol-
tak testvérek, de az I. világháborúban édesanyja testvérei 
közül ketten meghaltak, így az öt árván maradt gyermeket 
magukhoz vették, és sajátjaik mellett becsülettel fölnevel-
ték. Ilyen családi háttér után könnyen döntött úgy férjem, 
hogy tíz éves kishúgomat lányaként fogadja. Nevelését, 
iskoláztatását vállaltuk, az eljegyzése és menyegzője is ná-
lunk volt, a Nap utcai gyülekezetben. Gyermekei Gábor 
kivételével is Budapesten születtek. A húgom gyermekeit 
unokáinkként szerettük, így történhetett, hogy mindhárom 
Zákány gyermek Budaörsön, a közelünkben telepedett le. 
Az én életemben valóra vált édesapám kívánsága, amiért 
sokat imádkozott és mondta: „Ha csak tehetitek, lakjatok 
közel egymáshoz, ha már mi nem is leszünk, nagyon sze-
ressétek egymást.”. Mintha érezték volna, hogy hamar itt 
hagynak bennünket. Édesapámat 42, édesanyámat 54 éves 
korában hívta haza az Úr. Édesapámnak hét unokája lakik 
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Budaörsön. Ezek közül hatan családjukkal együtt a Budai 
Gyülekezet tagjai. 
– Hogyan indult közös életük, ez hogy változott az évek fo-
lyamán? 

Házasságkötésünk után három évig Zagyvarékason 
laktunk édesanyámnál, első két gyermekem is itt született. 
Feri már Pesten 
dolgozott és naponta 
hazajárt. A frontot is 
itt éltük át. 
Fiúgyermekem, 
Ferike ennek lett az 
áldozata. Megfázott, 
tüdőgyulladást 
kapott, és ebből nem 
tudott meggyógyulni. 

Pestre 1946 
augusztusában 
költöztünk fel, 
amikor férjem már 
nagyon belefáradt az 
utazásba. Másfél évig 
laktunk albérletben. 
Vártuk már a 
harmadik gyermekünket, mikor azt mondta a főbérlőnk, 
hogy oda az újszülöttet nem vihetjük. Gondolhatják a test-
vérek, mennyit imádkoztunk, hogy mire megszületik a ba-
ba, lakáshelyzetünk megoldódjon. Akkor is problémás volt 
a lakáshoz jutás, hiszen egész Budapest romokban hevert. 
Isten csodálatosan megsegített bennünket: a mentő még az 
albérletből vitt el és mikor a kórházból kijöttünk, már az új 
főbérleti lakásba mehettünk. Ez nagyon közel volt a Nap 
utcai gyülekezethez, így kézenfekvő, hogy odajártunk 
1946-tól egészen 1969-ig. 1967-ben férjemet Bulgáriába 
küldték kiküldetésbe, másfél évig éltünk ott. Az ottani 
baptista testvérekkel nagyon szoros testvéri kapcsolatba 
kerültünk, ami a mai napig tart. 

Budaörsi telkünkön 1964-ben kezdtük el az építkezést 
és 69-ben tudtunk beköltözni. Ebben az évben kerültünk a 
budai gyülekezetbe. 
– Ahogy már említette Bözsi néni, gyermekekkel is megál-
dotta az Úr. Hogyan alakult életük mostanáig? 

Családunk minden tagját jól ismeri a gyülekezet, hi-
szen évek óta idejárnak, s unokáim is itt nőttek fel. Még 
vasárnapi iskolás korukban döntöttek szívükben az Úr Jé-
zus mellett. Bemerítkezésük is itt történt, amiért nagyon 
hálás vagyok a jó Istennek. Mind az ötnek a menyegzője is 
itt volt. Jelenleg is mind az öten családjukkal együtt a bap-
tista közösség tagjai. Hálás vagyok Istennek azért, hogy 
mind a tizenegy dédunokámat hitben nevelik, s ha még 
élek, a nyáron a tizenkettediket is megölelhetem. Nagy 
öröm volt számunkra, mikor 2007. december 22-én unoká-
im, Zoltán és Attila családjukkal együtt beköltözhettek az 
elkészült új házukba. 

A hálaadó istentiszteleten említette Almási testvér, 
hogy négy generáció jött hálát adni ezen az estén. S való-
ban igaz volt a 90. zsoltárból felolvasott ige: „Uram, te 
voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” – amit mind-
annyian megtapasztalhatunk életünk folyamán. 

– Kérem, hogy beszéljen élete próbáiról, arról, hogyan és 
milyen élethelyzetek által tanította Isten hívő életében? 

Az idősebb testvérek tudják, hogy az 50-es években 
milyen könnyen elvitték az embereket, úgy, hogy lénye-
gében nyomuk veszett. Nem is kellett nagy bűnt elkövetni, 
elég volt, ha egy haragosa, vagy irigye valamit ráfogott. 

Ezek komoly 
megpróbáltatások voltak 
az életünkben. 

Férjem, Feri már ak-
kor a Ganz-Mávagban 
dolgozott, a diesel-
mozdonyokat gyártották 
jóvátételbe az 
oroszoknak. Itt 
különösen árgus 
szemmel figyelt az 
ÁVO, ha valamilyen 
oknál fogva nem készült 
el a mozdony időre, 
mindjárt ráfogták, hogy 
szabotálja a munkát. 
Csoportvezetőként Feri 
24 ember munkáját irá-

nyította és szervezte. Munkája közben gyakran dúdolt hívő 
éneket. Ezt hallotta meg egy alkalommal az orosz átvevő. 
Behívta az irodába, bezárta maguk után az ajtót és Ferinek 
szegezte a kérdést, hogy kommunista-e. Háromszor kér-
dezte meg egymás után. Félve mondta ki az igazságot, 
hogy ő nem az. Erre ő is elmondta, hogy ő sem az, és azt 
az éneket, amit munka közben dúdolt, ő az édesanyjától 
tanulta, aki már régen meghalt. Őt a szüleitől elvitték isko-
lába átnevelésre és többet nem is találkozott velük. Attól 
kezdve 15 évig ez az ember lett az „őrző angyala” a nehéz 
években. 

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van – ez az 
ének valóság lett az életünkben. 
– Van még másik kedves éneke, igéje? 

Kedves igém nagyon sok van, nehéz lenne mindet föl-
sorolni. 
A 34. zsoltárból: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az 

Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” 
„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklá-

ja és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!” 
(Zsolt 73,26) 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít en-
gem.” (Fil 4,13) 

Kedves énekem: „Szavadra, ó Uram, íme, jövök eléd, 
szívemben boldog béke van, élő hit és remény”. 
Ezek az igék és énekek sokszor megerősítettek, vigasztal-
tak, bátorítottak. 
– Köszönöm Bözsi néninek az őszinte szavakat, és Katiká-
nak, hogy segített az interjú elkészítésében. 
Ezzel az igével kívánok a további úthoz sok erőt, kitartást: 
„… és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus 
Jézusban.” (Fil 4,7) 

Ádány Judit 
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(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
Folytatjuk az előző lapszámban megkezdett beszámolók közlését, amelyekben egy-egy szolgálati terület munkájáról kapunk 
összetettebb képet. 
 

Beszámoló a házi úrvacsorával kapcsolatos szolgálatról 
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemen: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) 

 
A Budai gyülekezet életében mindig 
fontos volt, hogy azoknak a 
testvéreknek, akik betegségük miatt 
hosszabb ideig nem tudnak eljönni a 
gyülekezetbe, vagy idős koruk nem 
teszi lehetővé, hogy rendszeresen lá-
togassák az úrvacsorai alkalmakat, 
otthonukba vigyük az úrvacsorát. Így 

a gyülekezeti közösség ápolására, házi istentisztelet ke-
retén belül kerül sor. Egy rövid igei szolgálat után, imá-
ban elcsendesedünk, hálát adunk az emlékjegyekért, 
majd az emlékjegyek magunkhoz vétele után az „Áldott 
legyen a frigy” kezdetű ének eléneklésével zárjuk al-
kalmunkat. 

Utána kerül sor a beszélgetésre,  amikor  testvéreink 

elmondják problémáikat, gondjaikat, és bizonyságot 
tesznek arról, hogy nehézségeik ellenére, hogyan nyil-
vánul meg életükben napról-napra Isten kegyelme és 
gondviselő szeretete. Jó részese lenni és megtapasztalni 
az Úrban való közösség áldását. 

Ezeknek az alkalmaknak a szervezésében segítsé-
gemre van dr. Novák Péterné, Irénke. A szolgálatban 
részt vállaló testvérek: Magyar Sándor, Polányi Károly 
és felesége Katika, és feleségem, Kőszeginé Jutka test-
vérek. Hálás szívvel mondok köszönetet Istenünknek 
testvéreimért, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkoz-
zanak azért, hogy úgy buzgólkodjunk a szolgálatban, 
mint akik tudjuk, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az 
Úrban. 

Kőszegi József 
 

 

Beszámoló a házgondnoki munkáról 
 

 

Az én munkám itt a gyülekezetben 
olyan, hogy erről nem beszélni kell, 
hanem csinálni. Egy kicsit hasonlít a 
háziasszonyok otthoni munkájához. 
Csak akkor lehet észrevenni, ha nincs 
elvégezve. Ha igen, az nem is tűnik 

fel senkinek, mert az a természetes, hogy nem csöpög-
nek a csapok, az ajtók rendesen záródnak, a világítás 
kielégítő, a feljött járólap visszakerül a helyére, hogy ne 
bukjon fel benne senki stb. Hát én ezeket munkákat 
igyekszem a tőlem telhető módon elvégezni. S ebben a 
munkában a Zsigovics házaspár nagyon sokat segít. 

Kiss Pál
 

 

Beszámoló a Biztos Szikla Klub munkájáról 
 

 
Életkép az egyik alkalomról 

2007 januárjában indítottunk el egy új klubot, Biztos 
Szikla néven. Péntek délutánonként az ifjúsági bibliaóra 
előtt tartjuk az alkalmakat. Célunk a gyülekezethez tar-
tozó tinédzser-korosztály és a kerületi Gyermekklubra 
járó tizenévesek elérése az evangéliummal, valamint a 
számukra fontos kérdések átbeszélése. A Fiatalok 
Krisztusért Magyarország (YFC) által kiadott könyvet 

használjuk, az ott megadott tematika szerint építjük fel 
az alkalmakat: játék, kiscsoportos beszélgetés, majd egy 
igei eligazítás következik az adott témával kapcsolat-
ban. A foglalkozást kötetlen beszélgetéssel és uzsonná-
val zárjuk. Az érdeklődés alapján nagy örömmel írha-
tom le, hogy Istennek terve van ezekkel a fiatalokkal. 
Örömöt jelent számunkra, amikor sorra elhívják osz-
tálytársaikat is. Hálásak vagyunk a „kívülről jövőkért”, 
akiknek talán ez az egyetlen hely, ahol Istenről hallhat-
nak. Rendszerint 10–16 fiatal érkezik az alkalmakra, az 
összetételt tekintve a felénél is többen jönnek hitetlen 
környezetből.  

Végül hadd álljon itt kis csapatunk névsora: Bodó 
Dániel, Gulyás Zsombor, Jenei Péter, Nagy Péter, 
Nagyné Kalán Éva és jómagam. Hála és öröm van a 
szívünkben, hogy Isten méltatott bennünket erre a szol-
gálatra. Kérjük a testvérek imatámogatását a fiatalokért 
és a munkásokért! Hisszük, hogy az Úr megáldja a 
magvetést, és majd együtt csodálhatjuk az Ő hatalmas 
erejét! 

Nagyné Zsuzsa
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Beszámoló a gyermekénekeltetés szolgálatáról 
 

Három éve végezzük a Budai Baptis-
ta Gyülekezetben a gyerekek között 
az énektanítás szolgálatát. Kornél a 
kíséretben segít. Igyekszünk új, illet-
ve az ünnepekhez kapcsolódó éneke-
ket is megtanítani. Több alkalommal 
a nagyobbakat is bevontuk a 
zongorakíséretbe, de volt már más 

hangszeres is a gyerekek közül. Több szólamban is 
énekelünk alkalmanként.  

Bár sajnálom, hogy a húsznál is több bibliakörösből 
csak hét állandó tagunk van, de ők annál lelkesebbek. 
Soha nem tudjuk őket megelőzni vasárnaponként, az 
alkalom után 2 perccel már várnak bennünket az emele-

ten. Egyetlen alkalmat sem hagynak ki. Ez viszont meg-
lehetősen korlátozza a szolgálati lehetőségeinket. Bizo-
nyára a gyülekezet is észrevette, hogy a gyerekalkalma-
kon kívül (karácsony, anyák napja, évzáró) nem nagyon 
szolgálunk. Ez azért van, mert a hét gyermekből három 
óvodás, az adottságok pedig nagyon különbözőek. Saját 
örömünkre ugyan énekelünk minden vasárnap, de ez 
nem alkalmas a gyülekezeti szolgálatra. Az ünnepek 
közeledtével 2-3 fővel nő a létszám, ekkor tudunk csak 
szolgálni. 

Isten adjon bölcsességet mindannyiunknak gyerme-
keink neveléséhez, és példamutatást az Úr útján való já-
rásban! 

Almásiné Nemeshegyi Gyopár 
 

 
Beszámoló az ovis bibliakör munkájáról 

 

 
 

Talán vannak olyanok, akik kimondatlanul is úgy gon-
dolják, felesleges dolog ilyen piciny gyerekeknek Isten-
ről, az Ő nagy és hatalmas dolgairól beszélni (úgy sem 
értik azt meg!); vagy elég ezt otthon, családi körben 
tenni, hisz bibliakörön az ovisokkal úgyis jobbára csak 
játszadozunk. 

Ez részben igaz is: nagyon fontos a gyerekekkel való 
rendszeres otthoni bibliai foglalkozás (nagyon szembe-
tűnő a különbség az olyan gyerekek „lelki szintje” kö-
zött, akikkel a szülők rendszeresen beszélnek otthon Is-
ten dolgairól, szemben azokkal, akikkel kevesebbet); de 
emellett nagyon fontos az imaházba járás, a közös ige-
hallgatás és éneklés, a közösség és az összetartozás ér-
zés jó ízének a gyerekekkel való korai megtapasztaltatá-
sa, megszerettetése. Másrészt a Bibliakörön valóban so-
kat játszunk. Részben a gyerekek feloldódása, részben a 
figyelem lekötése végett, de mindeközben komoly dol-
gokat, bibliai igazságokat, igéket próbálunk a szívükbe 
plántálni (és tudjuk, amit pici korban tanulunk, arra 
gyakran még idős korban is jól emlékszünk!). Harmad-
rész hétről-hétre tapasztalom, hogy az ovisok néha sok-
kal többet is megértenek, megjegyeznek a történetek-

ből, igeversekből, mint amire előzetesen számítani le-
het. Gyakran előfordul az is, hogy miközben tanítom 
őket, én többet tanulok tőlük gyermeki hitből, egyszerű 
és őszinte gondolkodásból, Isten tiszta (képmutatás nél-
küli) szeretetéből… 

Mindezeken túl tisztában vagyunk azért azzal, hogy 
az ovisoknál folyó bibliaköri munka nagyrészt alapozó, 
magvető jellegű; mely során igyekszünk előkészíteni a 
picik szívét Isten későbbi üzeneteinek meghallására, 
megélésére. 

A gyakorlatban 2007 decemberéig Vadas Mártival 
közösen tartottuk az ovis bibliaórákat (4-5 hetes váltás-
ban), fél évre előre egyeztetett és közzétett tematika 
alapján. Márti távozása óta egyedül (jobban mondva hi-
tem szerint az Úr Jézussal) végzem ezt a szolgálatot. A 
befektetett energiát a gyerekek lelkesedésükkel, szerete-
tükkel, jó hozzászólásaikkal és kérdéseikkel, meg egy-
szerűen csak azzal, hogy szeretnek jönni, gazdagon 
„meghálálják”. 

A tanítható gyerekek, a szorgalmas szülők, és Isten 
fáradozásunkat övező áldásának tapasztalása mellett 
hála van a szívemben a munkánkat segítő jó körülmé-
nyekért is (amiket mára talán már természetesnek is ve-
szünk. Lukács testvér idejében még a lelkipásztorlakás 
nappalijában kényszerültünk bibliakört tartani!) 
Imádkozzanak a testvérek azért, hogy: 

Isten erre a szolgálati területre is küldjön munkáso-
kat. 
Áldja meg az elvetett magot, hogy az a maga idejé-
ben szárba szökkenve termést hozzon. 
Értünk, tanítókért, hogy alkalmas eszközök lehes-
sünk Isten kezében. 
A szülőkért, a családokért, a gyülekezetért, hogy 
példa lehessen az életük a gyerekek előtt. 

 
Gulyásné Timi 
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Beszámoló a kisiskolás bibliakör munkájáról 
 

 
 

A tanítói szolgálatot Gulyás Kingával együtt végzem. A 
tanév kezdetén úgy gondoltuk – és hisszük, hogy ez a Lé-
lek vezetése volt –, hogy egy kicsit rendhagyó foglalkozá-
sokat tartunk. Félév elteltével úgy tűnik, módszerünk nagy 
érdeklődést váltott ki a gyermekekből. Az első hetekben 
olyan  híres  keresztyén  emberek  életével  foglalkoztunk 

(feltalálók, sportolók), akik már kisgyermek korukban ké-
szültek hivatásukra, amit aztán felnőtt fejjel Isten dicsősé-
gére végeztek. 

Ezután sorra vettük a Bibliában előforduló gyermeke-
ket, akiket Isten fiatal voltuk ellenére szolgálattal bízott 
meg. A tanév hátra levő részében azzal szeretnénk foglal-
kozni, hogy Isten már kicsiny gyermekként számít ránk és 
formál bennünket a ránk bízott szolgálat elvégzése érde-
kében. Szeretnénk tudatosítani, milyen nagy kiváltság, 
hogy kora gyermekkorban felismerhetők lelki ajándéka-
ink, amelyeket Isten dicsőségére kell és lehet fejleszteni.  

Csoportunkba nyolcan: Ádány Anna, Ádány Balázs, 
Ádány Máté, Ádány Rebeka, Sztasák Ábel, Uri Benjámin, 
ifj. Uri Imre és Zsigovics Benjámin tartoznak. 

Kérünk benneteket, hogy hordozzatok bennünket az Úr 
előtt imádságos szívvel, hogy a gyermekek mindig a nekik 
megfelelő tanításban részesüljenek! 

Nagyné Zsuzsa 

 

 

Beszámoló a nagy iskolások bibliaköri munkájáról 
 

 
A bibliaköri nagyiskolások csoportjában gyülekezetünk-
nek nyolc gyermeke járhatna, de ezek közül csak hatan 
járnak rendszeresen és van időnként egy külső látogatónk. 
Ez elsősorban a szülők felelőssége, s talán nem is érzik 
igazából a súlyát ennek. 

Hosszú éveken keresztül Anci nénivel együtt vezettük 
a csoportot, az ő halála után egyedül maradtam, s hiányát 
igencsak érzem.  Imádkozni  kell  még  a  „segítő  társért” 

Megszólítottam már egyeseket, hogy szívesen bekapcso-
lódnának-e ebbe a munkába, de visszariadtak a munka fe-
lelősségétől és lekötöttségétől. Ezt Isten fogja majd ki-
munkálni a szívekben, remélem nem is soká. S nagy 
örömmel veszem, ha valaki hajlandó ebbe a munkába be-
kapcsolódni. 

Az idén az Ószövetségből vettük a honfoglalás téma-
körét. Mózes, mikor elküldte a kémeket, azzal a hírrel jöt-
tek vissza: „valóban tejjel és mézzel folyó föld az, de óriá-
sok lakják,. . . nem tudunk ez ellen a nép ellen menni, mert 
erősebb nálunk” Ennek kapcsán néztük meg, hogy nekünk 
is milyen „óriásokat” kell legyőznünk, hogy a Kánaán 
földjére bejussunk. Mint például: a félelem, a bálványimá-
dás, az engedetlenség, a csüggedés, a magunk erejében va-
ló bízás, a halogatás, majd később az önfejűség, a dicseke-
dés, az irigység, a bosszú, a lopás, a büszkeség, a harag. 
Ezek mindegyikéhez egy a honfoglalásból vett téma kap-
csolódott. Nagy örömünk viszont, hogy ezekkel az óriá-
sokkal nem egyedül kell szembeszállnunk, mert ahogyan 
az akkori Izráelnek is Isten adta életében a győzelmet, úgy 
bennünket is Ő segít győzelemre. Dicsőség ezért az ő ne-
vének. 

Kiss Pálné, Kati 
 
 

Beszámoló az ifjúsági munkáról 
 
Az ifjúsági munka különösen felelősségteljes és nemkü-
lönben szép feladat. Számomra mindig is nehezen volt el-
választható a vezetés az ifi közösségében való részvételtől 
– talán ez nem is gond. Az ifjúságban végzett munka sok-
rétű, de alapvetően mégis két feladatkörbe csoportosítható: 
1. A lelki növekedés elősegítése (Istennel való szorosabb 
kapcsolat) 2. A közösségi élet erősítése (egymással való 
szorosabb kapcsolat). Az utóbbi évben előtérbe került to-

vábbá igényünk, hogy a gyülekezetbe való folyamatos in-
tegráció egyre gördülékenyebben történhessen. Ehhez 
szükséges az ifi aktivitása és a gyülekezet nyitottsága. Ez 
utóbbiban kérjük is a testvérek segítségét. 

Ezenkívül szolgálati területünk a Biztos Szikla Klub, 
mely keretében hívő és nem hívő fiatalokat látunk vendé-
gül és játékos formában „szórjuk az igemagvakat”. 
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Ifikirándulás május 1-én 

Tényszerűen az ifjúsági bibliaórák a következő elemekből 
épülnek fel: Isten dicsőítése imádságban és énekekkel, 
közbenjáró ima (gyülekezeti és egyéb témákban), igeta-
nulmányozás beszélgetés és/vagy tanítás formájában, kö-
tetlen beszélgetések, szolgálatokra való felkészülés. 

Az ifjúsági munkában sokak nyújtanak segítséget: ifj. 
Ádány Béla, Jenei Péter, Sonkoly Tamás, ifj. Zákány Gá-
bor, de ezenkívül még többen is aktív részesei a munkánk-
nak. 

Egy-másfél éve még csak átlag hárman-négyen vol-
tunk ifin. Akkori imáink meghallgatásra találtak. Hála van 
a szívünkben, ha arra gondolunk, hogy most már stabil 15-
20 főről számolhatunk be. (Még a BKV-s sztrájk napján is 
kb. 16-an voltunk.) Rendszeresen vannak érdeklődő láto-
gatóink is (1-2 fő), ennek külön örülünk. Hálásak va-
gyunk, hogy szólhat az Ige közöttünk, és hogy a gyüleke-
zetben vannak szolgálati lehetőségeink. Hálásak vagyunk 
a szerető gyülekezeti háttérért is! 

Szükségünk van a testvérek imáira. A Sátán sokféle-
képp kísért minket is, úgy a hétköznapokban, mint akár a 
közösségben. Szeretnénk egységes szeretet-közösségben 
élni egymással és a gyülekezet többi részével is. Arra vá-
gyunk, hogy életünk vonzó példa lehessen Jézus követésé-
ben. 

Nagy Péter 
 

Beszámoló a Gyermekklubban folyó munkáról 
 
Erről a szolgálati területről már többször is olvashattunk 
az újságban, részletes leírás a Manna 2005. decemberi 
számában, az elmúlt évi szolgálattevők neve pedig az 
idei első számban található. 

A feladatok: 
Egy-egy alkalom előkészítési munkálatait Nagy 
Jánosné Zsuzsával végezzük megosztva, ezek a követ-
kezők: – időpont egyeztetése a vezetőkkel majd a meg-
hívott előadóval és az énektanítóval, velük a téma kivá-
lasztása (az éneklés előkészítését külön végzi az aktuá-
lis szolgálattevő); – a meghívandó családok névsorának 
és címének ellenőrzése a Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársával; a meghívók elkészítése, postázása; a gyere-
kek ajándékaihoz szponzorokkal való tárgyalás, a ter-
mékek beszerzése, szállítása, majd csomagolása; – a 
gyülekezeti gyerekek részére a jelképes ajándékok 
megvásárlása; – a Gyermekklub előtti héten a gyüleke-
zeti tagok buzdítása a részvételre, személyes felkérések 
konkrét feladatokra; – ajándékkártyák megírása; – az 
adott napon a jelenlevő segítőkkel teremrendezés (asz-
talok, székek pakolása); – a szeretetvendégség előkészí-
tése; – a vendégek fogadása, majd köszöntése; – az 
evangélizáció és az énektanítás után az ajándékok szét-
osztása; – a kalács, tea felszolgálása, közben beszélge-
tés a családokkal; – ha van szigorú elszámolásra kötele-
zett szponzori felajánlás, akkor azok darabonkénti ad-
minisztrálása; – végül visszapakolás és mosogatás. 

Egy ilyen vasárnap délután minimum húsz fő aktív 
részvételére van szükség ahhoz, hogy minden ékesen és 
jó rendben történjék. 

Visszajelzéseket több irányból is kapunk. A gyüle-
kezet egy része értelmetlennek látja ezt a szolgálatot, 
mivel lelki hasznot (értsd: nincsenek megtérők) nem ér-

zékelnek belőle. Ez valóban így van, de akik jelen van-
nak, láthatják, hogy a meghívott felnőttek és gyerekek 
érdeklődve hallgatják a különféle formában elhangzó 
evangéliumot, és a személyes beszélgetések révén tud-
hatjuk, hogy a családok örömmel fogadják a meghívá-
sunkat. Hogy nem mindenki csak az ajándék miatt jön 
el, az abból is kiderül, hogy egy-egy kisfiút, kislányt 
már nem csak az anyuka kíséri el, hanem egy idő után 
jön az apuka is, a nagymama, a nagypapa. 

A Manna áprilisi számában olvashattuk néhány szü-
lő véleményét is, illetve a legutóbbi személyes élmé-
nyem a vendégek részéről való reagálás terén az volt, 
hogy amikor a húsvéti alkalom végén pár mondatot vál-
tottam az egyik négy gyermekes házaspárral, kiderült, 
hogy két hét múlva kilakoltatás vár rájuk, már semmi-
ben nem bíznak, de itt mindig olyan jól érzik magukat, 
hát eljöttek. Az énektanulás közben az anyukát megra-
gadta az egyik fiatalunk sugárzó arca, ő így jellemezte: 
„… úgy énekelte azt az éneket, hogy elhittem neki: csak 
bízz az Úrban, és soha ne csüggedj! Talán nekünk is 
van még remény…” 

Szavak nélküli pozitív visszajelzés az is számunkra, 
hogy a kezdetek óta ide járó gyerekek közül néhányan, 
akik közben tizenévesek lettek, már rendszeres résztve-
vői a péntek délutánonként megtartott Biztos Szikla 
Klubnak, ahol a játék mellett minden héten hallhatják 
Isten igéjét is. Reményeink szerint így fognak beleol-
vadni az ifjúságunkba és a gyülekezetbe. 

Kérés a gyülekezet felé: 
Hálásak vagyunk azért, hogy néhány testvérnek már 
csak félmondatokban kell jelezni, hogy mikor lesz a 
Gyermekklub, külön kérlelés nélkül is jönnek segíteni, 
de szükségünk van még több aktívan itt levő, feladatot 
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vállaló segítő kezekre, együtt érző szívű és nyitott fülű 
testvérekre, akik készek egy-egy ilyen alkalmon szol-
gálni, beszélgetni.  

Konkrét munka ezeken a vasárnap délutánokon az 
asztalok, székek pakolása, ami általában fél 3-tól fél 4-
ig aktuális, majd a két órával későbbi helyreállítás, il-
letve a kalács szeletelése, a tea töltögetése és a vendé-
gek kínálása. Azt tapasztaljuk, hogy a családok közül 
többen is vannak, akik egyáltalán nem sietnek el, szíve-
sen beszélgetnének, de a helybelieket a rendrakás veszi 
igénybe, így kevés gyülekezeti testvér marad a kapcso-
latfelvételhez. Szükség lenne mindkét nemből és min-
den korosztályból olyanokra, akik felvállalják ezt a 
szolgálatot. Ha valaki a fenti leírásból kedvet kapott az 
előkészítési feladatokhoz, az adminisztratív tennivaló-
kat is szívesen átadjuk neki. 

A legközelebbi Gyermekklub várhatóan május utol-
só vagy június első vasárnapjának délutánján lesz. 

Hálaadás 
2000 karácsonya óta kisebb-nagyobb csodákat élünk át 
a szervezés során, amiért hálásak vagyunk az Úrnak, és 
szükségünk is van ezekre a megtapasztalásokra, hogy 
alázatban tartson minket az a tény, hogy nem mi irá-
nyítjuk az eseményeket, csak eszközök vagyunk Isten 
kezében, az igazi munkát a Lélek végzi. Hadd írjak le 
egy ilyen történetet. 

Ildikó egyedül neveli 8 éves ikerfiait és 4 éves kislá-
nyát. Ő és gyerekei évek óta járnak hozzánk. Az őszi 
Gyermekklubon megemlítette Gulyásné Timinek, hogy 
szeretne kapni egy Bibliát. Olvasna belőle történetet a 
gyerekeinek. Timi még aznap szólt, hogy tudjunk róla. 
Két héttel később felhívott Kosztánné testvérnő a gyü-
lekezetből, hogy megromlott látása miatt felajánlana 
néhány értékesebb könyvet a gyülekezet könyvtárának, 

tudom-e, hogy mire van szükség. Bibliád van? – kér-
deztem. - Hogyne, többféle kiadás is, milyet kérsz? 

Mi irányítottuk volna így az eseményeket? Nem, 
csupán mindenki tette a maga dolgát, és Isten jónak lát-
ta, hogy áldását adja rá. 

A karácsonyi ünnepen adta oda Timi Ildikónak a 
Bibliát. A képen ezt a pillanatot örökítettük meg. 
 

 
 
A termékeikkel támogató cégek adománya nem fedezi 
egy-egy ajándékosztás csomagtartalmát, ezért hálásak 
vagyunk azért is, hogy a gyülekezet vezetősége vállalja 
a növekvő kiadásokat. Örülünk annak, hogy néhányuk 
személyes jelenlétével is bátorít bennünket, és ezúton 
köszönjük a névtelenségét kérő testvér anyagi támoga-
tását, illetve mindazok közbenjárását, akik imádsággal, 
odaszántsággal segítik a gyülekezetnek ezt a missziós 
területét. 

Zsigovicsné Éva

 
IFIHÍREK 

Ifjúsági Csendesnap 
 

 
 

Március utolsó hétvégéjén az ifjúság egy része 
Szokolyára utazott, hogy a várostól eltávolodva, kizáró-
lag Istenre figyelve tölthessünk el egy áldáscsomagok-
kal teli hétvégét. Annyira jól sikerült, hogy még idén 
tervezünk egy újabb hasonló „tábort”. 

Az Úr ismét megáldott minket. Jó volt látni, hogy 
egy a szokásostól eltérő környezet mennyire megnyit 
mindenkit. Áldásos volt a dicsőítés gitárral és dobbal, 
nyitott szívvel jöhettünk Isten elé imádságban, és az 
építő jellegű viták is tényleg építőek voltak, sok min-
dent érintettek, megtapasztaltuk, hogy érdemes az ösz-
szes gyülekezettel kapcsolatos problémát a hosszú be-
szélgetés után Isten elé vinni, és az Ő akaratát keresni. 

A család, a munka és a tanulás mellett nem sokszor 
adódik alkalom ilyen messzire eljönnünk hazulról, még-
is biztos vagyok benne, hogy a következő 
„Csendesnapon” többen leszünk. Istenre mindig érde-
mes időt szakítani, hogy csak rá figyeljünk, nem csak 
egyedüli csendességünkben, de másokkal közösségben 
is. 

Bodó Dániel 
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HÓPELYHEK 

„Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, 
mert én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) 

 

„Köszönöm, Uram, az új tavaszt, az éltető napsugarat, 
köszönöm a színpompás, illatos virágokat.” 

Az 1990-es évek elején a megszálló szovjet csapatok 
elhagyták hazánkat. Sok hittérítő jött országunkba. 
Megindult a vándorlás, keresték Jézus Krisztust. Én is 
sok meghívást kaptam szóban és levélben. De úgy érez-
tem, hogy a Szent Biblia a kezemben van, abból min-
dent megkapok. 

A gyülekezetünkből is sokan mentek el, sokan nem 
is jöttek vissza. Szakács bácsiék is elutaztak Ameriká-
ba. Pásztor nélküli juhok voltunk. Nagy szomorúság lett 
úrrá rajtam. „Istenem, mi lesz a gyülekezettel?” – napo-
kig töprengtem, Igét kértem, és ezt a drága igét kaptam: 

„Én élek, és ti is élni fogtok.” Ekkor megnyugodtam, és 
azóta is, most is él bennem ez az ige. 

Örömmel van tele a szívem, hogy vannak szolgálat-
kész, buzgó fiataljaink, iskolások, óvodások, akik to-
vább viszik az örömhírt. Örülök, hogy él a gyülekezet, 
ha nem is olyan létszámban, mint régen, mint 1990 
előtt. 

Az Úr megtartja az övéit. Dicsőség Neki! 
„Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy 

nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé te-
gyen benneteket.” (1Sám 12,22) 

Kovács Józsefné, Anna néni 

 
ELGONDOLKODTATÓ 

Ki a gyülekezet „főszereplője”? 
 
 

Külföldi ruhacsomagból rám maradt egy fehér trikó, 
amin néhány vonással, de jól kirajzolódik a virágvasár-
napi szamár, hátán Jézussal, akinek a fején még a koro-
na is látható. Meglátta rajtam ezt a trikót egyik szolga-
társam, aki így kérdezett: – Tamás! Te vagy a király a 
Fasorban? – Ugyan már! – válaszoltam. – Nem látod, 
hogy legfeljebb a szamár lehetek, aki hordozza Jézust! 
De azóta nem veszem fel a trikót, mert az ilyen gondo-
latokat válthat ki másokból is. 

Ez a jelenet újra megelevenedett előttem. Tegyük 
csak fel a kérdését: „Ki is a király a gyülekezetben? Ki 
van ott középen?” A lelkipásztor, akinek az igehirde-
tését hallgatjuk? Vagy a gyülekezet tagjai, akik körül 
forog az élet; akiknek központi kérdése ez: vajon jól ér-
zem-e magam a gyülekezetben? Mit kapok ott? Mert 
sok gyülekezeti tagot ki kell szolgálnia a lelkésznek, a 
munkatársaknak. Fontos kérdések ezek, ezért ne ha-
markodjuk el a választ! 

Jézus ezt mondta: „Ha a földbe esett gabonamag el 
nem hal, csak egymaga marad; de ha elhal, sok gyü-
mölcsöt terem” (Jn 12,24) Ezzel az igével válaszolt Jé-
zus azoknak, akik szerették volna a kereszthalál mély-
ségétől megóvni, a szenvedés elől más irányba hívni. 
Válaszával kifejezte, hogy milyen út vezet az élet, a 
„sok gyümölccsel” teli élet születése felé. Így lett ke-
reszthalála is az örök élet egyedüli forrása. Ha a gabo-
namag „őrzi” magát, egymaga marad; ha a földbe esik 
és elhal – mint ahogyan ez megtörtént Jézussal – milli-
ók és milliók életét gazdagítja meg. Ugyanez az ige ér-
vényes a hívő ember életére is. Persze, nagy a különb-
ség Jézus és közöttünk. Amíg Jézus a szent, tiszta életét 

adta oda értünk, majd magára vette minden szennyün-
ket, és szenvedett rettenetes testi-lelki halállal, addig a 
hívő ember a javíthatatlan és megromlott természetét 
adhatja halálba Jézus keresztjén („Krisztussal együtt 
megfeszíttettem...” Gal 2,20), és a bűneitől szabadulhat. 
Nem ő él tovább, hanem él benne a Krisztus. Ez a mi 
mérhetetlen lehetőségünk. Ha ezt komolyan vesszük és 
folyamatosan „gyakoroljuk”, akkor Jézus élete árad 
egyszerű hívő életünkből. 

Ennek elméletét jól ismerjük, helyeseljük is azt, de 
gyakorlati megvalósítása mégsem egyszerű. Sok gyüle-
kezetben is gondot jelent a „régi hívők” jelenléte, mert 
ők az „igazhitűek”, mindent jobban tudnak másoknál, 
akár a lelkipásztornál is. Néha rideg, ítélkező tekintettel 
szemlélnek mindent, a szolgálat helyett kritizálnak, ez-
zel nehezítik a gyülekezet életét. De más közösségben 
talán éppen ők jelentik a „kovászt”, mert imádságaikkal 
folyamatosan segítik a gyülekezetet. Szolgálnak akkor 
is, ha nem mindenben értenek egyet a lelkipásztorral, 
sőt ők az első számú segítői, rájuk mindig számíthat. 
Szeretetükkel mennyei erőteret „hoznak” a gyülekezet-
be. Ehhez újra és újra „meg kell halniuk” saját elképze-
lésüknek, indulatuknak, akaratuknak, amivel Jézus élete 
lesz látható halandó testükben. 

A fentiek érvényesek a lelkipásztorra és az összes 
szolgálóra is. Ha magukra vagy egymásra néznek, ak-
kor feltehetik a kérdést: „Kicsoda alkalmas erre?” A he-
lyes válasz ez: „Ami embereknél lehetetlen, lehetséges 
az Istennél.” 
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Egyszer valaki ezt tanácsolta: „Ha ébredést akarsz, 
húzz egy kört magad köré és mondjad: – Uram! Adj éb-
redést, és ezen a körön belül kezdd el!” 

Ehhez, először ezekre a kérdésekre is választ kell 
adnod: 

Kiért, miért vagy a gyülekezetben? Mert tetszik az 
igehirdetés? Vagy azért, mert kiszolgálnak? Esetleg, 
mert kedvesen fogadtak? 

Ha szolgáló vagy, akkor mi motiválja munkálkodá-
sodat? Talán az, hogy dicséretet kapsz, esetleg így ke-
rülhetsz a középpontba? S, ha egyiket sem kapod meg, 
akkor elmegy a kedved az egésztől? 

A lelkipásztorok is tegyék fel a kérdést: Kié a gyüle-
kezet, ahol szolgálok? A jó válaszhoz ne így fogalmaz-
zanak, hogy „az én gyülekezetem”, inkább így, hogy „a 
mi gyülekezetünk”, hiszen nem az övék. Ezért ismétel-
ten ellenőrizzék, hogy Jézust hirdetik-e, szolgálják-e, 
vagy pedig „kiszolgálják” a híveket, esetleg érzéseiket, 
indulatukat, akaratukat engedik kibontakozni szolgálat 
címszó alatt? Görcsösen ragaszkodnak-e elképzeléseik-
hez? Vagy ellenkezőleg: mindenkinek tetszeni akarnak, 
és ezzel sodorják emberi akaratok, ötletek őket a gyüle-
kezetépítésben? 

Ha Jézus a „főszereplője” a gyülekezetnek, akkor 
sokkal értékesebb lesz a tagok számára a közösség. Pál 
apostol az efézusi véneknek úgy beszél a gyülekezetről, 
a nyájról, mint  amit  Jézus  „tulajdon vérével szerzett” 
 

 

(ApCsel 20,28). Ezért tekintünk úgy templomunkra, 
épületeinkre, mint Urunk „felségterületére”, a gyüleke-
zet tagjaira pedig úgy, mint akiket ő hívott el, illetve 
szeretne elhívni követésére. Ezért a szolgálat (gyer-
mekmegőrzés, takarítás, látogatás, kertrendezés, javítá-
sok, stb.) neki való szolgálat lesz. Számunkra pedig ki-
váltság, hogy végezhetjük. De az adakozásunk is neki 
szól. A bajokat, nyomorúságokat ő elé visszük. Közben 
pedig átéljük azt a kegyelmet, amiről így ír az apostol: 
„az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel 
szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az 
egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és 
összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és 
minden egyes rész saját adottságának megfelelően 
működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy 
épüljön szeretetben.” (Ef 4,15-16) 

Sok gyülekezetben a fenti ige még nem valóság. De 
az Úr célja az, hogy munkálkodjék azokon a helyeken 
is. Hadd kezdődjék, illetve hadd folytatódjék az új élet 
kibontakozása az ige szerint bennünk: „minden egyes 
rész saját adottságának megfelelően működve 
gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön sze-
retetben”! Először egy-két, öt-tíz, majd egyre több tag 
életében, ha a mi életünknek és gyülekezeti életünknek 
„refrénje”, vissza-visszatérő valósága lesz: „Királlyá 
Jézust, Jézust koronázzátok!” 

Végh Tamás (Biblia és Gyülekezet 2005 dec.) 
Forrás: Internet 

 

Isten csodásan működik 
 

Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas 
és alkalmatlan helyzetben azt mondta: „Isten csodásan 
működik.” 

Egy idő után a király olyan sokszor hallotta ezt a 
mondatot, hogy már elege lett belőle. A király és mi-
nisztere vadászatra indultak. A 
király lőtt egy szarvast. Mindket-
ten éhesek voltak, így tüzet rak-
tak és megsütötték. A király ne-
kilátott az evésnek, de a nagy si-
etségében levágta egy ujját. A 
miniszter most is azt mondta: 
„Isten csodásan működik.” 

A királynál most már betelt a 
pohár. Elbocsátotta miniszterét 
és megparancsolta neki, hogy 
tűnjön el a szeme elől. A minisz-
ter elment. A király, a 
szarvassülttel jóllakva elaludt. 
Vad rablók, Kali istennő imádói törtek rá. Megkötözték, 
fel akarták áldozni istennőjüknek, majd elfogyasztani. 
De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a ki-

rálynak hiányzik egy ujja. A rablók tanácskoztak, és 
úgy találták: „Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy 
testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat.” 
Így futni hagyták. 

A király visszaemlékezett minisztere szavaira: „Isten 
csodásan működik.” És megér-
tette, hogy ebben az esetben is 
igaza volt. Bűnösnek érezte 
magát, hogy száműzte őt, és 
megparancsolta, hogy keressék 
meg. Hosszú idő után rátalál-
tak. A király bocsánatot kért 
tőle és kérte, hogy álljon be új-
ra a szolgálatába. 

A miniszter azt válaszolta: 
„Nem kell bocsánatot kérned. 
Hálás vagyok, hogy elküldtél 
magadtól. Különben engem ál-
doztak volna fel a rablók. Ne-

kem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik!” 
 

Forrás: Internet 
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GYERMEKOLDAL 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Az áprilisi rejtvények helyes megoldásait és a színezé-
seket a lépcsőházban található táblán láthatjátok. 

Örülök a sok lelkes óvodásnak, akik gyönyörűen szí-
neznek, és az áldozatkész szülőknek is, akik gyermekeik 
kezébe adják az elkészítendő feladatokat. 
Akik áprilisban jó megfejtéseket adtak le: 

Almási Rubina, Ádány Balázs, Szilvia és Zsófia, 
Boda Péter, Egyed-Kiss Dániel, Kiss Anna, Máté és 
Zoltán, Pethő Benedek, Zákány Árpád, Zsigovics Ben-
jámin, Dorina és Virág. 

Most következzenek az új feladatok, amelyeket a 
szokásos módon, Isten előtti jó lelkiismerettel, és ha 
nagyon szükséges, akkor egy kis szülői segédlettel old-
jatok meg. 

Megfejtéseiteket május 25-ig dobjátok be a szoká-
sos dobozba. Minden gyermek, aki jól dolgozott, ju-
talmat kap.      Á.J. 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a 
májusi születésnaposokat! 

Sztasák Zsófia (máj. 2.) 
Ádány Barnabás (máj. 11.) 
Uri Boglárka (máj. 31.) 

 

 
 

Óvodások (7 év alatt) 

 

Mostani rajzo-
tok közepén a 
Szentlelket áb-
rázoló láng-
nyelveket lát-
hatjátok. 

Vajon ki lehet 
az a sok bácsi, 
akikhez az oda-
vezető utat nek-
tek kell megta-
lálni?! 

Kérjétek meg 
anyuékat, hogy 
mondják el 
nektek a pün-
kösdi történetet. 

Színezzétek ki a 
rajzot, vágjátok 
ki, majd dobjá-
tok be az ima-
házban lévő 
szokásos do-
bozba. A neve-
tek se maradjon 
le! 
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Kisiskolások (7-11 év) 
Megint találós kérdések következnek a Bibliából, amelyek után három lehetséges választ találtok. Ezek közül kell 
kiválasztani a jót. A helyes megfejtéseket karikázzátok be, a rejtvényt vágjátok ki az újságból, és úgy dobjátok be a 
dobozba. A neveteket se felejtsétek el ráírni! 

1. Az ő keze alatt szolgált Sámuel a templomban.   Józsué  Éli  Náhum 

2. Uralkodása alatt épült fel az első jeruzsálemi templom.  Salamon Dávid  Ézsaiás 

3. Mordokaj fogadott lánya volt.      Ruth  Anna  Eszter 

4. Menekülés közben hajánál fogva fennakadt egy fán.   Sámson  Absolon Sém 

5. Ő volt Izráel első főpapja.      Mózes  Izsák  Áron 

6. Ő a baráti hűség egyik ragyogó példája.    Jonatán  Júdás  Hámán 

7. Felesége sóbálvánnyá változott.     Saul  János  Lót 

8. Tüzes szekéren ment fel az égbe.     Elizeus  Illés  Ezsdrás 

9. Isten a „népek atyjának” nevezte őt.     Rúben  Ábrahám Fülöp 

10. Isten megőrizte őt még az oroszlánok között is.   Dániel  Aháb  Manassé 

 
Nagy iskolások (11 év felett) 
Írjátok be a betűrejtvény soraiba a helyes válaszokat. Megfejtésként egy olyan fogalmat (mondatot) kaptok, aminek 
a születését pünkösdkor ünnepeljük. Ha elkészültetek, vágjátok ki a rejtvényt, írjátok rá a neveteket, majd dobjátok 
be a szokásos dobozba. 

1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

14.

15.

16.

1. Százesztendős volt, amikor 
fia születetett. 

2. Vele énekelt Pál Filippi bör-
tönében. 

3. Királynő lett, hogy népét 
megmentse. 

4. Bölcsessége nagy hírnevet 
szerzett neki. 

5. Ő vezette be Izráel népét az 
ígéret földjére. 

6. János, aki sáskán és erdei 
mézen élt. 

7. Elizeus kapzsi szolgája. 
8. Jézus jelzője: Ő Isten ……. 
9. Titusznak ígérte Pál, hogy 

elküldi hozzá őt. 
10. Jákob 14 évet szolgált érte. 
11. Őt indította Isten, hogy épít-

se újjá a jeruzsálemi temp-
lomot. 

12. Majdnem áldozat lett a 
Mórijja hegyén. 

13. Testvérgyűlölet áldozata lett. 
14. Dániel neve a fogságban. 
15. Kis ember a fán. 
16. Erős vitézből Izráel bírája 

lett. 
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SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
Szeretettel 
köszöntjük 
májusban 
született 

testvéreinket! 

Gulyás Csaba (máj. 3.) 
Bencsik István (máj. 13.) 
ifj. Boda Mihály (máj. 13.) 
Rück Sándor (máj. 13.) 
dr. Doktor Sándorné (máj. 17.) 
Gyöngyösi Jánosné (máj. 23.) 
Vétek Ferencné (máj. 25.) 
Kőszegi József (máj. 26.) 
Fábián Béla (máj. 27.) 
Bóra Zoltán (máj. 28.) 
Sonkoly Eszter (máj. 31.) 
 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szívei-
teket… .” (Zsid 3,15) 

Jó meghallani kétszer Isten szavát. Lehet, hogy először 
csak a fülünkig jut el az Ige, de az Úr a szívünket akarja meg-
mozdítani, azt akarja, hogy legyen belső hallásunk. Értelmünk-
kel azt fogjuk fel az Igéből, ami logikus, de úgy kell meghalla-
nunk, hogy meg is cselekedhessük azt. 

A mi Istenünk szava sokszor nem érthető, lehet, hogy ke-
ménynek tűnik, de ott van mögötte az Ő atyai szíve. 

Legyetek készek arra, hogy az Úr munkálkodhasson ben-
netek. Engedjétek, hogy beleszólhasson mindennapjaitokba. 
Járjatok engedelmességben az Ő dicsőségének magasztalására! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, törekvők 
alkalma, gyere-
keknek bibliakör 

10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet, kivéve 

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

17 óra: Biztos Szikla Klub 
19 óra: Ifjúsági alkalom 

Ünnepi programok: 
– Május 11. vasárnap 10 óra 

Bemerítési istentisztelet, 
délután 5 óra 
Pünkösdi ünnepi istentisztelet 

 
Különleges alkalmunk: 
– Május 12-én, Pünkösdhétfőn ha-

gyományos gyülekezeti kirándu-
lást tervezünk a budakeszi Va-
das-park melletti Szilfa-tisztásra. 
Gyülekező de. 10 órakor. 
A bográcsgulyás elkészítéséről a 
szokásos csapat gondoskodik. 
Akik szeretnének az előkészüle-
tekben is részt vállalni, azok már 
8 órakor munkába állhatnak. 
A remélhetőleg most is finomra 
sikeredő étel elfogyasztásához 
mindenki hozzon magával evő-
eszközt és tányért. Ezenkívül aki 
tud, hozzon egy-egy tál süte-
ményt is. 

Az alkalmat áhítattal kezdjük, 
ami után mindenki ápolhatja a 
közösséget testvéri beszélgeté-
sekkel, sportolhat, játszhat. 

 
Programajánló 

Rádióműsor: 
Kossuth Rádió: május 23. pén-
tek, 13,30 óra: Baptista félóra 

Tv-műsor: 
PAX TV: május 26. hétfő, 19 
óra: Békesség Hírnöke 

Ifjúsági istentiszteletek a Nap ut-
cai imaházban: 

– Május 13. kedd 18 óra: 
Növekedés a hitben – Balogh 
Barnabás 

– Május 20. kedd 18 óra: 
Az élet dimenziói II. – Dani 
Zsolt 

 
Betegeink 

dr. Doktor Sándorné 
Gál Dezső 
Kádárné Kőszegi Mariann 
özv. Láda Sándorné 
Szabó Sándorné 
özv. Takács Sándorné 
(Kiskőrösi Szeretetház) 
Tokaji István 
„Jó az Úr a benne reménykedők-
höz, a hozzá folyamodókhoz. Jó 

csendben várni az Úr szabadításá-
ra.” (Jer Sir 3: 25-26) 

Tavaszi ébredés 
Mily szép a csodás, szent ébredés! 
Az illatozó, szerény kis virág. 
Mily szép künn a hímes, üde rét, 
Virágtól ékes, friss gyümölcsfaág. 
 
Mily szép a madárdaltól hangos 
Határunkban a zöld erdő, berek… 
Mily szép az Istent dicsérő lantos, 
Ki új tavaszban zeng új éneket! 
 
Mily szép a hívő szívben a tavasz, 
Ige szárnyán jött szent ébredés, 
Elhal ekkor ajkakról a panasz, 
Dermedtség helyett: – felengedés… 
 
Mily szép az Úrért égő szeretet, 
Mely szerte áraszt csodás illatot – 
tavasz kerjének ösvénye mellett 
Isten legkisebb virága vagyok. 
 

Vágréti Irma 
 

Szeretettel várjuk a testvérek 
bizonyságtételeit, amelyeket 
itt az újságban, írott formá-
ban szeretnének megosztani 
a gyülekezettel. 
 

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János 
Grafika: Sztasákné Gulyás Boglárka. Fotó: több szerzőtől 
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