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MANNA 
X. évf. 11. sz.                    A Budai Baptista Gyülekezet lapja                 2014. november 
 

90 éves 
a Budai Baptista Gyülekezet 

 
 
 

Otthonom 
 
Otthonom a templom. 
Ajtaján belépve mindig hazaérek. 
Ismerősen csendül fülembe az ének. 
Mintha minden hangja simogatás lenne! 
Égi Atyám keze simogat meg benne. 

Megterített asztal. 
Éhező mellőle sose kel fel éhen. 
Megelégedhetik mennyei kenyéren: 
Élet kenyerével, élet italával, 
Igében, szentségben, Krisztussal magával. 

Mesterem műhelye. 
Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, 
Hogy régi emberből új emberré tegyen: 
Hogy amíg templomát látogatom híven, 
Templommá formálja az egész bűnös szívem. 

Otthonom a templom. 
Mennyei otthonom halvány földi mása, 
Drága tükörképe, szent hívogatása. 
Míg egykor mennyei hajlékod befogad, 
Köszönöm Istenem földi hajlékodat. 
 
Túrmezei Erzsébet 
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ELŐSZÓ 
 

Képes hangoló az ünnepi számhoz 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Bemerítés 1991. 

 

Boldog születésnapot! 
 

Ünnepi számot tartunk a kezünkben, amelyben gyüle-
kezetünk 90 éves múltjára tekintünk vissza. 

Ebben segítenek azok az írások, amelyekben a visz-
szaemlékezők akár szívük legmélyét is kitárva osztják 
meg velünk a gyülekezetben megélt élményeiket. Írtak 
nők és férfiak, idősek és fiatalok, régi és új tagok, ide-
születettek és messziről jöttek is. 

A sok történelmi tény mellett néhány kulisszatitkot 
is közreadtak testvéreink. Így olvashatunk arról, hogy 
az énekkar melyik szólamának mi módon illett kedves-
kedni; hogy melyik pillanatban kellett felállnia a gyüle-
kezetnek az istentisztelet elején; vagy ki volt az a bib-
liaköri tanító, akit szinte mindenki megemlített az írá-
sában. És bepillanthatunk a néha nehezen feldolgozható 
múltba is, amiből remélhetőleg sikerült tanulnunk, és 
amire csakis őszintén érdemes visszaemlékeznünk. 

Hálás vagyok, hogy az emlékeket sok fényképpel tud-
tuk illusztrálni, és azért is, hogy a versek válogatásánál a 
gyülekezet poétáinak munkáit is felhasználhattuk. 

Hálatelt érzéssel ajánlom tehát az újságot: örömteli 
vagy éppen könnyes visszaemlékezésre, múltbeli uta-
zásra, és egyben Isten eddig végzett munkájára való rá-
csodálkozásra! Kívánom, hogy az írásokból áradó hit 
építse a mi hitünket, az őszinteség gondolkoztasson el 
minket, és a múlt áldásaira való visszaemlékezés adjon 
új lendületet további gyülekezeti munkánkhoz is! Így 
teljesülhet be életünkben Urunk ígérete: 
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol 
én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki 
nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (Jn 12,26) 
 
                              Testvéri szeretettel: 
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„Józsi bácsi hosszan nézett rám, majd 
a maga végtelen nyugodt stílusában 
ennyit válaszolt: Hova? Hova? Hát 
Budára!” 

BEKÖSZÖNTŐ 
 

Minden kezdet nehéz 
 

Amikor egy gyülekezet életében elérkezik egy kerek évszám, nyilvánvalóan kötelező a megállás. Számot kell 
vetni: Mit tett ezekben az években az Úr? S számot is kell adni: Hogyan sáfárkodtunk azzal, amit az Úr 
adott a gyülekezetnek, s azon belül minden egyes tagnak? Már csak azért is, mert a gyülekezetnek ugyan 
mindig van múltja, de a számvetés, számadás segít abban, hogy a jelen a jövendőt készítse elő. A krisztusi 
tervben pedig a jövendő a „többre bízatás”, ám ez csak azoknak a sáfároknak adatik meg, akik felett el-
hangzik: „Jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál… .” Enélkül nincs előre lépés. 
Egy jubileum egyben az emlékezés ideje is. Mi történt? Hogyan történt? Esetemben ezt így is lehet kérdezni: 
Hogyan kerültem egyáltalán a budai gyülekezetbe? 
 

Minden kezdet nehéz… Ezt a 
mondást nemcsak ismeri az 
ember, de át is éli – persze 
leginkább olyankor, amikor 
valóban nekikezd valaminek, 
amit addig még nem csinált. 
Valahogy így éreztem magam én 
is 1983 februárjában, amikor 18 
hónapnyi katonáskodás után 
leszereltem. Már azon a hajnalon, 

amikor végső búcsút intettem a laktanyának elhatároz-
tam, hogy a következő hét első napján ellátogatok a Te-
ológiára, ahova még 1981-ben vettek fel, s ezért is kel-
lett bevonulnom katonának Marcaliba. Feltett szándé-
kom volt, hogy ha csak egy mód van rá, elkezdem a ta-
nulást, nem várva meg a szeptembert. 

Dékán testvérünk – dr. Nagy József – először cso-
dálkozva hallgatta kérésünket (a másik Marcaliban ka-
tonáskodó teológus testvér, Dani Győző ugyanezzel a 
kéréssel állt elő), de aztán abban maradtak a tanári kar-
ban, hogy tenni lehet egy próbát. Gyors költözés a teo-
lógiára és másnap már túl is voltunk életünk első gö-
rögóráján, s körülbelül úgy éreztük magunkat, mint aki-
ket a tájfun ragadott magával. „Holnapra elég írni, ol-
vasni görögül” – biztatott minket Páth Géza bácsi, s 
másnap reggel szeme sem rebbent, amikor az első olva-
sáspróbák után feladta az első olvasmányt, aranymon-
dást, nyelvtani anyagot, s mire eljött a szerda, már az 
első teszt is ott volt az orrunk előtt… Teológiai hallga-
tók lettünk, mégpedig teljes sebességre kapcsolva. 

Ám teológus nincsen gyülekezet nélkül – legalábbis 
abban az időben ez így volt. Már beköltözésünk napján 
jelezte dr. Nagy József testvér, hogy természetesen a 
beosztást is megkapjuk, hogy hova kell mennünk mos-
tantól istentiszteletre. 
Nekem például két 
gyülekezetet említett: 
Szigetszentmiklóst vagy 
Csepelt. Ám az első napok 
rohanásában ennek 
tisztázására nem került sor. 
Így értünk el csütörtökig, amikor jobbnak láttam meg-
kérdezni, hova menjek hát istentiszteletre: 

Szigetszentmiklósra vagy Csepelre? Józsi bácsi hosszan 
nézett rám, majd a maga végtelen nyugodt stílusában 
ennyit válaszolt: Hova? Hova? Hát Budára! 

Így lettem budai teológus. Még aznap este el is in-
dultam – annak rendje és módja szerint hat órára, mert 
úgy tudtam, hogy minden gyülekezetben hat órakor 
kezdődik Budapesten az esti istentisztelet. Mivel ponto-
san érkeztem – mint kiderült pontosan fél órával az is-
tentisztelet kezdete előtt –, az ott lévő testvérek közül 
valaki, talán Nagy János testvér, aki ha jól emlékszem, 
akkor feleségével a gondnoki szolgálatot töltötte be, út-
ba igazított a lelkipásztori iroda felé. 

 
Kirándulás az ifivel, 1984. 

Hogy őszinte legyek, kicsit elveszettnek éreztem 
magam. Először is, korábban egyetlenegyszer jártam 
Budán, valami zenei ünnepélyen. Másodszor, soha nem 
is találkoztam dr. Szakács Imre lelkipásztorral, aki rá-
adásul akkor az egyházunk nagy tekintélyű főtitkára 

volt. Harmadszor, még 
Újpesten, ahol felnőttem, se 
igen tettem be a lábam a 
lelkipásztori irodába… A 
szívem éppen ezért kicsit 
hevesebben vert, s magam 
se értettem az izgalom okát, 

hiszen egy héttel korábban még az ezredparancsnok és a 
politikai főtiszt irodájában volt jelenésem, s egyiknél se 
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Boldog, aki hallja 
 

Szólhat Isten fűben, fában, 
születésben és halálban, 
lágy mosolyban, hulló könnyben, 
lázadásban és közönyben, 
nagy örömben, nagy csapásban, 
éhezésben, jóllakásban, 
a kék égből, föld mélyéből, 
sivatagból, őserdőből, 
megszólalhat néma halban, 
égzengésben, madárdalban, 
mindenekben, minden által, 
sírig ható harsonákkal, 
szól régóta s szól még mindég, 
mindenkihez, aki él még, 
ki tagadja, s aki vallja… 
Boldog, aki meg is hallja. 

Mike Károly 

„Túlzás nélkül mondhatom, alapo-
sabban kikérdeztek elhívásról és a 
szolgálat iránti elkötelezettségről, 
mint a teológiai felvételi alkalmával.” 

éreztem ilyenféle izgalmat. Persze tudtam, hogy most 
nem csupán szolgálati okból kell megjelennem – mint 
ahogy a katonáéknál ezt mondták – hanem 
SZOLGÁLATI OKBÓL, így csupa nagybetűvel. 

De hogy fognak fogadni 
engem, az ismeretlent, egy 
számomra soha nem látott 
gyülekezet ismeretlen 
tagjai? 

Bekopogtam, Szakács 
testvér már ott volt. 
Néhány szóban bemutatkoztam, s közben jöttek az elöl-
járók, akik imádkozni érkeztek az istentisztelet előtt. Ez 
volt számomra az első meglepetés. Korábban sehol nem 
találkoztam ilyenféle gyakorlattal, s nagy volt a megle-
petésem, amikor Szakács testvér mindenki előtt kijelen-
tette, hogy ezentúl minden istentisztelet előtt negyed 
órával nekem is ott a helyem az imádkozók között. 

Aztán véget ért az első istentisztelet, s a végén még 
két meglepetés várt: Szakács testvér meghívott maguk-
hoz ebédre – talán két-három vasárnappal későbbre –, s 

közben, mintegy 
mellesleg 

megjegyezte: 
„Remélem tu-
datában van a 
testvér, hogy 
mostantól ennek 
a gyülekezetnek 
a tagja, s 

gyülekezeti 
fegyelem 

szempontjából is 
ehhez a 

gyülekezethez 
tartozik!” 

Mázsás súly-
ként nehezedett 
rám ez a mon-
dat. Fogalmam 
sem volt, mit 
kell ezen érteni, 
de azt sem értet-
tem, miért 

mondja ezt a lelkipásztor testvér. Ám azt mindenképpen 
megértettem belőle, hogy itt nagyon oda fognak figyel-
ni rám, s nekem is tudnom kell, hogy nagy-nagy fele-
lősség a gyülekezet teológusának lenni. 

Az együtt elköltött ebéd előtti és utáni beszélgetést 
sem fogom elfelejteni, amíg élek. Túlzás nélkül mond-
hatom, alaposabban kikérdeztek elhívásról és a szolgá-
lat iránti elkötelezettségről, mint a teológiai felvételi al-
kalmával. Ám ezt követően valami megdöbbentő bi-
zalmat és támogatást éreztem Szakács testvér részéről, 
aki a következő hónapok során számomra ugyanúgy 

egyszerűen Szakács bácsivá vált, mint azoknak a fiata-
loknak a számára, akik itt nőttek fel a gyülekezetben. 

Másfél évig voltam a budai gyülekezet teológusa. Ez 
alatt az idő alatt nagyon sok mindent tanultam és renge-

teg mindenben átformá-
lódtam.  Itt kellett 
felismernem, hogy mély 
zárkózottságom nem segít a 
szolgálatban, ezért kérnem 
kellett az Urat, hogy 
segítsen megnyílni, 

odafigyelni másokra és őszinte szeretettel törődni azok-
kal, akik még csak keresik az Urat. Egy mély bibliais-
merettel rendelkező ifjúságba kerültem, ahol sokan 
akarták szívből és odaszántan szolgálni az Urat. Na-
gyon hamar megismertem a gyülekezet családjai közül 
is többeket, s néhány hónap után arra kellett rádöbben-
nem: otthon érzem magam, s tudtam, hogy sokan imád-
koznak értem. 

 
Tibi és Anikó egy ifikiránduláson 

Meghatározó lett ez a másfél esztendő, s nem csak 
emlékeit őrzöm, hiszen a szolgálatban társat is innen 
rendelt mellém az Úr, Anikó személyében. (Bár Szakács 
bácsi úgy jelentette be eljegyzésünket: „legközelebb ki-
zárólag nős teológust hívunk a gyülekezetbe…”, amin a 
gyülekezet is, ő is, de mi is szívből derültünk.) Így az-
tán a szálak egy életre összekötnek a budai testvérekkel, 
de lelki téren is, hiszen azóta is tudom, hogy sokan min-
dennap imádkoznak értünk… 

Ünnepelünk, de ez az ünnep nem önmagáért való. 
Szívből szeretném, kívánom és akarom, hogy mind a 
gyülekezet, mind egyes tagjai, de magam és csalá-
dom életében is valóság legyen a „többre bízható-
ság”. Angliai testvéreink köszöntését valaki így for-
dította le: „Tartsd magad megáldható állapotban!”. 
Hadd legyen ez az én jókívánságom is! 

Kulcsár Tibor 
(volt budai teológus, 

jelenleg a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora) 
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KRONOLÓGIA 
 

A BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET 
 

1924 – 
 

 

A gyülekezet 
 

Beharka Pál lp. 
 

Kocsis István elölj. 
 

1924. nov. 17. – Megalakult a Budai Baptista Gyülekezet 30 alapító taggal. A gyülekezet alapító lelki-
pásztora Beharka Pál, a Baptista Árvaház gondnoka. 
1925. jan. 11. – Első tanácskozási óra, az első jegyző: Tamaska Gyula. 
Megalakult a négyszólamú énekkar Tamaska Gyula vezetésével. 
Létrejött a vasárnapi iskola 65–70 taggal, a főtanító Beharka Pál prédikátor. 
Az első pénztáros Joó Ferencné.  
1926 – Megszerveződött a Nőegylet Beharkáné Reviczky Ida vezetésével. 

 

1924            1943 
 

1928 – Megalakult az Árvácska Leánykör Heckmann Margit szervezése nyomán. 
1929 ősze – Létrejött a Fiúkör. 
1932 – A gyülekezet megválasztotta az első Elöljáróságot: Bakó Károly, Czifranics József, Fekete Fe-
renc, Kocsis István, Porkoláb Sándor, Tölgyes (Steiner) Izsák és Ulrichshoffer Miksa.  
1934 – A gyülekezet taglétszáma: 138 fő. 
1936 – Reviczky Mátyás, volt teológiai hallgató kirendelése igehirdetői szolgálatra. 
1939 – Diakónussá avatták id. Bakó Károlyt, Kocsis Istvánt és Porkoláb Sándort. 
1943 – Elhunyt Beharka Pál lelkipásztor, az Árvaház gondnoka. 

 

 

Az énekkar 1935-ben 
 

Reviczky Mátyás lp. 
 

Tamaska Gyula 
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KRONOLÓGIA 
 

TÖRTÉNETÉNEK FŐBB ESEMÉNYEI 
 

– 1965 
 

 
Szabó László lp. 

 
Vida Sándor lp. 

 
Dr. Szakács Imre lp. 

 

1943. II.–1944. XII. – Reviczky Mátyás a gyülekezet lelkipásztora. 
A bombázások során a gyülekezet és az Árvaház épületei megrongálódtak. 
A II. világháború végére a taglétszám 50 főre csökkent. 
1944. XII.–1950. III. – Szabó László a gyülekezet lelkipásztora. 
Az Árvaházat Reviczky Mátyás vezette. 
1950 – Megszűnt a Baptista Árvaház. 
A gyülekezet taglétszáma 90 fő. 

 

1943            1965 
 

1950. IV.–1956. III. – Vida Sándor a lelkipásztor.  
1956. V. – 1957. IX. – Kun Gyula a lelkipásztor és Vass Ferenc az ügyvezető lelkipásztor. 
1957. XII. – 1992. II. – Dr. Szakács Imre a lelkipásztor. 
1959 – Az Érdi Gyülekezet csatlakozása. 
1960 – Missziómunka kezdődött Solymáron és Pilisvörösváron. 
1961–63 – Az új imaház építése feltételeinek megteremtése. 
1963. febr.–1965. szept. – Az Állami Egyházügyi Hivatal bevonta dr. Szakács Imre lelkipásztor-
igazolványát. Ezalatt Kovács Géza és Nyári István lelkipásztorok látták el az ügyintézői feladatot. 
1963. nov.–1965. okt. között épült fel az új imaház az Alsóhegy utcában. 

 

 

Az új imaház 1965-ben A gyülekezet 1965-ben 
Összeállította: Kolozs Nagy János 
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ÁRVAHÁZBÓL GYÜLEKEZET 
 

Áldott emlékű elődök 
 

A Budai Gyülekezet alapításáról elsődleges forrásunk Bányai Jenő bácsi (a Budai Gyülekezet tagja, az ének-
kar egykori vezetője 1970-től 1982-ig) aprólékos utánajárással készült beszámolója. Ebből idézve rajzolódik 
ki előttünk az árvaházi élet, és az abból kinövő Budai Gyülekezet történelmének első időszaka. 
 

 
 

 
 

 

Isten, az árvák atyja 
A gyülekezet bölcsője az 1914-ben (éppen 100 éve) Ócsán 
alakult árvaház, amelynek alapítói Joó Ferenc és felesége 
– Joó mama – voltak. 1917-ben költöztek fel Budára, a 
Torbágyi útra, ahol már Udvarnoki András gondnok test-
vér is segítette a munkájukat, és ekkor lett az Árvaház a 
Baptista Hitközség intézményévé. Nemsokára Szabó Esz-
ter, Heckmann Margit és Szakács Erzsébet testvérekkel 
bővült a munkatársi kör. 1919-ben már hatvanra szaporo-
dott az árvák száma, így a vezetőség tágasabb, alkalma-
sabb lehetőség után nézett. Végül 1922-ben, az akkor még 
Hegyalja úti (ma Alsóhegy utca) Novák-féle házakba köl-
tözött az árvaház. 

Beharka bácsi 
Ha valaki ma baptista körökben azt mondja, hogy árvaház, 
akkor biztos ezt is hozzáteszi: igen-igen, és az áldott emlé-
kű Beharka bácsi. Így is van. Beharka Pál, aki első felesé-
gével (Reviczky Ida, 1926-ban az Úrhoz költözött) már 
Ócsán csatlakozott a Joó házaspárhoz az árvák közötti 
munkába, Udvarnoki Andrástól kapott felkérést erre az ál-
dozatos szolgálatra. Ő alkalmatlannak érezte magát, de Is-
ten elhívása egy kis dobozkából kihúzott imakockáról 
mégis egyértelmű lett számára: „Tereád hagyja magát az 
ügyefogyott és az árváknak is te vagy segedelme.” (Zsolt 
10,14) Engedelmes lévén nem volt visszaút, 1922. február 
22-én hivatalosan is kinevezték az árvaház gondnokává. 
Személyéről és lelkületéről így vall Bányai bácsi: 
„Beharka Pál kivételes cáfolata volt az „ép testben ép 
lélek” klasszikus görög mondásnak. Említett törékeny 
„cserépedénye” nemcsak ép, de különleges felépítésű 
léleknek adott szállást. Ez a lélek nemcsak szívjóságá-
val, segítőkészségével, a mások gyarlóságait megértő 
és elhordozó képességgel volt megáldva, de a bölcses-
ségnek olyan különleges ajándékával. amely csak a ki-
választottak tulajdonsága. Ezeket a lelki ajándékokat, jó 
és nemes tulajdonságokat még inkább kiemelte tettetés 
nélküli mélységes alázata. Ő nemcsak olvasta az apos-
toli tanácsot, hogy ti. „alázattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál” (Fil 2,3), hanem, őszinte szívvel 
gyakorolta. Ez predesztinálta személyét úgy a gondjaira 
bízott árvák lelki gondozására, mint a misszióban betöl-
tött felelősségteljes szolgálatainak elvégzésére is. 
Számos árvaházi növendéknek vagy lelki gondozott-
nak, munkatársának még ma is könnybe lábad a sze-
me, ha Beharka bácsi nevét említi… A „bácsi” elneve-
zésben nemcsak a személy iránti tisztelet, de a kiváló 
embernek szóló megbecsülés is szerepet játszott. … 
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Beharka Pál nem tanult pszichológiát, de ösztönösen pszi-
chológus alkat volt. Ennek számos példáját hallottuk, s fel-
jegyeztük. E képességének nagy hasznát vette a gondjaira 
bízott gyermekek hibás tetteinek megítélésénél, némely 
esetben az örökölt terheltség felismerésénél. Ezért nem 
alkalmazott sohasem fenyítéket, mint a beosztottak több-
sége…” 

A segítőtárs emlékei 
Az árvaházi élet hétköznapjairól az ott élők beszámolói adnak 
hiteles képet. Szerkesztett részletek következnek Bányai bácsi 
Beharka nénivel és volt árvaházi növendékekkel 1974-ben ké-
szített interjúiból. 
Beharka néni (sz.: Gacsal Mária, 90 éves) – Beharka bácsi 
második felesége 
– Egy bizalmas kérdést tessék nekem megengedni. Hogy 
történt a Beharka bácsival való megismerkedésük? 
– Hát nem is tudom. Csak egyszer meglátott és utána már 
megkért. Vasárnap meglátott, és csütörtökön megkért. Az 
Udvarnoki bácsi kért meg engem a férjem nevében. 
Beharka bácsi imameghallgatásairól 
– Olyanféleképpen állt ez a dolog, hogy őt bántotta az, ha 
jelentették neki, hogy kifogyott ez vagy az. Rendszerint el 
is mondta, menjen csak a testvér nyugodtan a helyére, 
majd lesz. Nem is kérdeztek tőle semmit sem, mert már 
ismerték. S valóban, másnap megérkezett, amire szükség 
volt. Mindig. Egyszer sem maradtak úgy, hogy ne tudtak 
volna főzni. Tessék elhinni. Volt az is, hogy együtt imádko-
zott a személyzettel. 
Beharka bácsi lelkületéről 
– Egyszer egy özvegyasszony két lánygyermekkel maradt 
egyedül, de semmiképpen nem tudott megnyugodni, any-
nyira elkeseredett volt, hogy az öngyilkosság gondolatával 
foglalkozott. Az utcán ment, az imaházból kihallatszott az 
énekszó. Az ajtóhoz jött hallgatózni, és behívták. Az ige-
hirdetésnek egy része megérintette őt, s amikor a férjem 
odament hozzá beszélgetni, addig beszélt vele, úgy a lel-
kére hatott, hogy attól kezdve rendszeresen járt a gyüleke-
zetbe, hamarosan megtért, nagyon buzgó, hívő asszony 
lett. És nemcsak ez az egy eset van, több is történt, amikor 
az utcáról bejött emberek a prédikációra megtértek. 
Beharka bácsi gyermekszeretetéről 
– Egyszer egy gyermek be akart menni a férjemhez (jöttek 
panaszkodni, mert a többi nevelő lelkülete nem mindig volt 
helyénvaló), én meg mondtam neki, hogy jöjjön kicsit ké-
sőbb. Erre kiszólt a férjem: – „Anyus, az árva gyermekek-
nek én mindig itthon vagyok. Ezeknek nincs hová menni 
panaszra, hozzám jönnek, én pedig mindig meghallgatom 
őket. Hozzám mindig jöhetnek.” – Soha meg nem vert 
egyet sem közülük, amelyik a legrosszabb volt, azt is be-
hívta az irodába, szépen elbeszélgetett vele, és megnyu-
godva ment el a gyermek. 
Beharka bácsi munkatársairól 
– Az Árvaházban Fekete néni volt a legjobb, leghűsége-
sebb munkatársa – válaszolja nevetve. A gyülekezetben 
többen is voltak. Bakó testvér, aki a házkezelésben is segí-
tett neki, néha hétköznap is helyettesítette. 
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Egyszer a férjem vidéken volt, Udvarnoki testvér elfelej-
tette, hogy neki kell prédikálni. Én az utcán vártam, ami-
kor arra jött Bakó testvér, én meg felküldtem a szószék-
re, hiába vonakodott, hogy nem készült, meg Bibliája 
sincs. A mai napig sajnálom, hogy nem jegyeztem fel azt 
az igét, amiről prédikált. Előzőleg odaszóltam néhány 
testvérnek, hogy imádkozzunk Bakó testvérért, mert 
nem volt ideje készülni. Imádkoztunk is négyen-öten. 
Olyan beszédet tartott, hogy, ha két hétig készült volna, 
nem mondott volna annyi jót. 

Ölelő karokban 
Volt árvaházi növendékek és az árvaházban segítő testvérek 
élményei az árvaházi életről. 
Tölgyes Izsák 
Még a Torbágyi úton volt az Árvaház, ahová vasárnap 
délutánonként feljött missziózni a Nap utcai gyülekezet 
énekkara és ifjúsága. Ezzel végeredményben hozzájá-
rultak a Budai Gyülekezet megalakításához. Egy idő 
után a misszió érdekében az árvaház nagytermében 
kezdtük tartani a vasárnapi összejöveteleket az árvaházi 
növendékekkel együtt. … 

Abban az időben (1928) munkanélküliség volt, így 
otthagytam az újpesti albérletemet és Beharka bácsi 
megértése folytán beköltöztem a fiúk szobájába. Fel-
ajánlottam szolgálatomat az Árvaház részére. Ha sza-
bad megemlítenem, én az ajtóállói szolgálatot igen 
nagyra tartottam. Jó alkalom volt ez arra, hogy idegenek 
kezébe adjam az énekeskönyvet, illetve a helyükre kí-
sérjem őket. Lelkesedésemben azt hittem – bármily ko-
mikusan is hangzik –, hogy nem tartják meg az istentisz-
teletet, ha én nem végzem el ezt a szolgálatot. Így kezd-
tem harmóniumozgatni is. Nem tartottam magam alkal-
masnak az énekkar vezetésére sohasem, de mivel nem 
volt jobb, hát ezt is el kellett vállalni. 
Az élelmiszer-beszerző körutakról 
Én már korszerű fogatot szereztettem be, amit Révész 
Zsigmond újpesti kovácsmester testvér készített az Ár-
vaház részére. Ezzel az új kocsival jártam az adomá-
nyokért, amiből néha feleslegünk is volt, ezt kihordtam a 
nagy Vásárcsarnokba, és az így nyert bevételből meg-
csináltattuk a kaput, a kerítést és sok minden egyebet. 
Az adományozó testvérekkel megtaláltam a lelki kontak-
tust. 1934 novemberében Karcagra mentünk. Azt soha 
sem felejtem el, azt hittem, ott halok meg az úton. 
Schmidthoffer Sándort vittem magammal kísérőnek. 
Visszafele jövet olyan rettenetes téli fergetegbe kerül-
tünk, hogy felkészültem a fagyhalálra. Én a kabátot és a 
két pokrócot Schmidthofferre terítettem, bebugyoláltam, 
hogy meg ne fagyjon, majd gyalog menve a lovakat ösz-
tökéltem, mert ránk jött a nagy hófúvás, és a lovak szin-
te nem tudtak menni. Nagy nehezen eljutottunk 
Albertirsára, ahol szombat este zörgettem be Cserhalmi 
Imre lelkipásztor otthonába. Elláttak, lefektettek bennün-
ket. Mi vasárnap estig egyhuzamban aludtunk, teljes ki-
merültséggel, mivel előzőleg már két éjjel és két nappal 
nem hunytuk le a szemünket… 
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Balázs Károly 
Beharka bácsiban megvolt az a jó tulajdonság, sőt adott-
ság, bölcsesség, hogy olyan ügyesen tudta a delikvensből 
kihámozni a beismerő igent, hogy az nem is vette észre. Pl. 
valaki egyszer dupla adagú zsíros kenyeret sajátított el. 
Raport volt, mert végeredményben bűnhődött volna min-
denki, a törvény ide is vonatkozott: Mindenki egyért, egy 
mindenkiért! Mert ez egy intézmény volt. Beharka bácsi 
megérezte, ki lehetett a tettes, és behívta a kisszobába. 
Aztán így Károlykám, úgy Károlykám – pedagógiai alapon, 
de olyan ügyesen forgatta, hogy Károly kezdett bólogatni, 
és bevallotta, hogy ő a tettes. Erre Beharka bácsi azt 
mondta: „Jól van fiam, így kellett volna az elején is tenni. 
Látod, a többi ott ül, és miattad nem ehet.” Ilyen módszerrel 
is lehetett célt érni. 
Tamaska Gyula 
Pedagógiai szempontból nagyon helyesnek tartottam, hogy 
rákényszerítettek bennünket a figyelésre. Ugyanis, amikor 
a Nap utcai istentisztelet után hazamentünk, el kellett mon-
dani az Ige tartalmát. Ez nagyon helyes dolog volt, mert 
oda kellett figyelni az igemagyarázatra. 
Novák Pálné, Marika 
Az ószövetség könyveit az árvaházban szerettem meg. 
Alig vártam, hogy este legyen, és Reviczky bácsi felolvassa 
a soron következő történetet. Még napközben is megkér-
deztem: mi lesz a történet folytatása, Reviczky bácsi? Na-
gyon érdekelt. 

A kenyeremet, a szakképzettségemet én az árvaháznak 
köszönhetem, illetve Margit mamának. Ő ugyanis apró 
gyermekeket nevelt, és maga mellé vett segítőnek. Így a 
csecsemőgondozásban nagy gyakorlatra tettem szert. Ti-
zenhat éves koromban kerültem ki az intézetből, s mindjárt 
családhoz mentem csecsemők mellé. Itt vettem hasznát 
azután mindannak, amit Margit mama mellett tanultam. 
Mint édesanya is nagy hasznát vettem ennek. 
Lajtos József 
Reggel a tehenet megfejték, a kávét elkészítették, de már 
kenyeret nem tudtak adni hozzá. És ebédre sem volt sem-
mi főznivaló. S ekkor Beharka bácsi letérdeltetett bennün-
ket, és imádkoztunk. Tíz órakor befordult a kocsi megrakva 
élelemmel. Aztán: Tamaska Gyula és a hozzá hasonló na-
gyobb fiúk elmentek még este az imaházzal szemben lévő 
pékhez, hogy kenyeret szerezzenek. Reggelig álltak sorba, 
amikor a Welker pék felismerte, hogy ők az árvaház nö-
vendékei, és az oldalajtón protekcióval adott kenyeret. Ha 
észrevették volna ezt a sorban állók, bizonyára meglincsel-
ték volna őket a kenyérért. 
Novák Pál 
Én az árvaháznak köszönhetem a megtérésemet. Felnőtt 
korban kerültem az árvaházba, tizenhét éves voltam, szo-
bafestő-mázoló segéd. Beharka bácsinak köszönhetem, 
hogy hozzásegített ehhez. Ő kegyelemből befogadott en-
gem az intézetbe, hogy legyen szállásom, és ne kallódjak 
el. Fönt a gazdasági udvarban dolgoztam és segítettem. 
Ha nem kerülök a nagy munkanélküliség idején az árva-
házba, akkor én Pesten elkallódom. Így otthonom lett, és 
ez hozzásegített a megtéréshez. 
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(Békehírnök 1924.) 

 

Tamássy Károly 
Tíz évig voltam az intézetben, de a legszebb élményeim 
közé tartozott, amikor Beharka bácsival négyszemközt be-
szélgethettem. 
Schmidthoffer Sándor 
Azon a bizonyos vasárnap délután, Beharka bácsi életének 
végső óráiban én voltam az utolsó beszélgetőpartnere. Én 
is bementem hozzá a kórházba látogatóba, sokáig ott vol-
tam vele, már mindenki elment. Sohasem fogom elfelejteni, 
amikor már én is akartam menni, a Bácsi imádkozott az ár-
vákért, a gyülekezetért, és csendesen elaludt. Akkor még 
nem halt meg, csak imádság közben elaludt. Többet nem 
is tért magához. 

Élő szemtanú 
Pintér Tibor testvérünk, aki a mai budai gyülekezet tagja, és a 
háború alatt került az árvaházba, így emlékszik vissza életé-
nek erre a szakaszára: 
A háború után bóklászás közben sok elhagyott lőszert ta-
láltunk a környéken, de ezeket természetesen tilos volt ha-
zavinnünk, mert szigorú büntetés járt érte. De hát gyerekek 
voltunk, próbálkoztunk. Egy ilyen lefülelt eset után jelent-
keznünk kellett a szokásos három fenekesért Reviczky bá-
csinál. Zoli bátyám úgy döntött, hogy túljár a bácsi eszén, 
és egy lemezdarabot csúsztatott a nadrágjába, hogy ne fáj-
jon annyira az ütés. A turpisság az első fenekes után per-
sze kiderült, ezért büntetésül a másik kettőt már csupasz 
fenékre kapta. Én bár sajnáltam őt, örültem, hogy kivétele-
sen nem hallgattam rá. 

Amikor valaki elhagyta az árvaházat, anyagi javakkal 
nem tudták ellátni, maximum egy öltözet ruhával. De ma-
gával vitte a hitet és a tudást. Nem véletlen, hogy a növen-
dékek közül sokan felsőfokú végzettséget szereztek. De 
még annál is többet nyertünk azzal, hogy megtanultuk az 
önzetlen segíteni akarást, a közösségi szellem és a becsü-
let mindenekelőttiségét. 

Válaszfalak nélkül 
„Az intézet alkalmazottai anyakönyvileg a Budapest-Nap 
utcai gyülekezet tagjai voltak. Amennyiben szolgálati kö-
rülményeik lehetővé tették, akkor jobbára vasárnap kétszer 
bejártak a Józsefvárosban lévő anyagyülekezetbe. Tuda-
tosan használjuk az „anyagyülekezet” kifejezést, miután 
1917-1924 között annak istápolása alatt állottak. A Budai 
Gyülekezet magját a hétköznapi, illetve vasárnapi istentisz-
teletek rendszeres tartása jelentette. Az intézetben napon-
ta kétszer, reggel és este kötelező áhítatot tartottak” – írja 
Bányai bácsi a gyülekezet történetét feltérképező könyvében. 
Majd a Beharka bácsi utáni árvaházi vezető, Reviczky Mátyás 
feljegyzéseiből idéz: 

„A napi kétszeri áhítaton kívül rendszeres istentisztelet-
re szerda este és vasárnap délelőtt került sor az árvaház-
ban… Vagy Joó mama, vagy valamelyik nővér, esetleg 
Fekete bácsi hirdette az igét. Nyáron sokszor a szelídgesz-
tenyefa alatt. Fekete bácsinak volt egy húzós harmonikája, 
amelyen bármely éneket szépen el tudott játszani. 
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Jó hallása és tiszta, erős hangja volt. Ha ő tartotta az isten-
tiszteletet vagy a vasárnapi iskolát, sok éneket énekeltetett 
a hallgatósággal. Sokszor a kirándulók is odasereglettek. 
Állítólag Piszmann-Pannonhalmi Béla, későbbi újpesti pré-
dikátor is ott hallotta először az igét. De a környékbeli lakók 
közül Fekete bácsi bizonyságtevésére tért meg Budai-
Gruber Károly, későbbi amerikai magyar lelkipásztor, an-
nak édesanyja és két leánytestvére is. Sőt még két kör-
nyékbeli leány is.” 

„Ebből a beszámolóból – folytatja Bányai bácsi – már ki-
rajzolódik a később létesült gyülekezetnek a körvonala. 
Mint annyi helyen, hazánkban éppúgy, mint annak határain 
túl, a baptista gyülekezet alapját itt is a személyes vallásté-
tel, ill. bizonyságtevés és a házi áhítatok egyszerű puritán 
légköre vetette meg. 

A Hegyalja úton tulajdonképpen a Fekete házaspár haj-
lékában kezdődtek el az első baptista istentiszteletek. A je-
lenlévők kezdetben a ház tatarozásán résztvevő, dolgozó 
hívő munkásokból verbuválódtak. Később – puszta kíván-
csiságból – a bérházak lakói közül is többen megjelentek a 
házi istentiszteleteken. Ezen túlmenően Fekete néninek kü-
lön alkalma nyílott a személyes bizonyságtevésre, mint-
hogy odaköltözésük után hamarosan fölkereste a környék-
beli háztulajdonosokat.” 
Reviczky Mátyás így emlékezett vissza Fekete néni áldásos 
tevékenységére: 

„Beszélt az árvákról, a gondviselő jó Istenről. Csodás 
tapasztalataikról. Szívesen meghallgatták egyszerű szava-
it. Sokszor az egész család köréje gyűlt. Ők is elpanaszol-
ták bajaikat, betegségeiket. Fekete néni a betegekért 
imádkozott. Történtek gyógyulások is. … Külön érdekessé-
ge a történetnek – folytatja Bányai bácsi –, hogy többségé-
ben a magasabb társadalmi osztályhoz tartozó emberek 
sokszor együtt vettek részt az egyszerű kétkezi munkás-
emberekkel a Fekete bácsi által tartott házi istentisztelete-
ken. Az evangélium hallgatása közben ledőltek a társadal-
mi válaszfalak…” 
A misszió folytatásáról így írt Bányai bácsi: 

„Mint már említettük is, hasonló missziót végzett a ké-
sőbb odaköltözött Beharka Pál gondnok is, aki rendszerint 
a lakbérfizetéskor került kapcsolatba a lakókkal. Hasonlóan 
nemes szolgálatot végeztek Joó Ferencné és Heckmann 
Margit is, akik különösen a betegápolás vagy elsősegély-
nyújtás terén ismerkedtek össze a környék lakóival. Így va-
lójában az alapfeltétel már biztosítva volt egy új, önálló 
gyülekezet megalakulására.” 

A gyülekezet első imaterme szokatlan helyen nyitotta meg 
kapuit: egy kocsma helyén, ami az árvaház földszinti részén, 
az utcafronton helyezkedett el. Szokatlan, de mégis Isten hu-
morérzékéről és irgalmáról tanúskodik. Bányai testvér írásá-
ban így olvashatunk erről, Tamaska Gyula volt árva növendék, 
a gyülekezet egyik alapító tagjának emlékei nyomán: 

„Miután abban az időben is lakáskötöttségek voltak, fe-
lekezetünk elöljárói lelépést ajánlottak föl a vendéglősnek, 
aki ezt nem fogadta el. Ezek után Beharka Pál testvér fel-
hívta őt és bejelentette, hogy a mai naptól kezdve rendsze-
resen Isten elé viszik az ügyet imájukkal, hogy, ha még a 
vendéglős  gazdasági  károsodásával  is,  de  ürítse  ki  ré- 
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Békehírnök 1925. 

 

szünkre az általa bérelt helyiségeket. Aznap este Beharka test-
vér az imaáhítatot így kezdte: „Gyermekeim! A mai naptól kezd-
ve új imatárgyunk lesz. A vendéglőssel folytatott tárgyalásaim 
nem vezettek eredményre, így most titeket hívlak, hogy segítse-
tek nekem ezt a csatát megnyerni.” 

Ettől kezdve a titkos és nyilvános imádságok szálltak az ég fe-
lé… Isten malmai pedig elkezdtek őrölni. Egyszerűen felőrölték a 
vendéglőst a vendégeivel együtt. Egy napon a vendéglős e sza-
vakkal állított be Beharka testvérhez: „Győztek, Beharka úr! Elme-
gyek.” Az örömet csak azok tudnák elmondani, akik átélték.” 
 

A kocsma helyén tehát megnyílt a gyülekezet első imaterme, amit 
később – a létszám növekedése miatt – többször is bővítettek. 

Az ünnepélyes megnyitó istentiszteleten Csopják Attila prédiká-
tor hirdette Isten igéjét. Ezután Beharka bácsinak, mint az újonnan 
megalakult gyülekezet első lelkipásztorának irányításával elkezdő-
dött a gyülekezeti munka, az istentiszteletek rendjének és a gyüleke-
zet különböző alakulatainak kialakítása. Megalakult a vasárnapi is-
kola, az énekkar, a nőegylet, az Árvácska leánykör, majd később a 
János fiúkör is. A lelkes gyülekezeti munkát Isten az elgondoltnál is 
jobban megáldotta. Reviczky Mátyás nyilvántartása szerint 1949-ig 
138 új tagja lett bemerítés által a gyülekezetnek, akik nagyobbrészt 
az árvaházi növendékek közül kerültek ki, de sokan tértek meg 
Beharka bácsi prédikációjára és lelkigondozására az imaházba beté-
rők közül is. 

Az árvaház volt a gyülekezet bölcsője, amely egyrészt mindent 
megtett az árvák gondozása érdekében, másrészt megtűrt olyan dol-
gokat (túl szigorú fegyelmezés, megkülönböztetés, egyes gondozók 
képmutató viselkedése), amelyek hozzájárulhattak ahhoz, hogy sok 
növendék nem Isten útját választotta. Minden jó vagy rossz emberi 
tulajdonság mellett, Isten gondviselésének jóvoltából 90 évvel ez-
előtt itt, a Gellért-hegy lábánál létrehozott egy gyülekezetet, amely a 
mai napig hirdeti az Ő uralmát és szeretetét. 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy most te, kedves olvasó éppen 
erről győződsz meg ennek az újságnak az olvasása közben. 

Ádány Judit

 
 

 
Nagy Pál, Szabó László, Margit mama 

 
Az alapító Bakó házaspár Porkoláb Sándor elöljáró 
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„Ekkor tudtam meg a folyosón lévő 
tablóról, hogy Tölgyes Izsák nagypa-
pám, az egykori árva növendék, majd 
árvaházi tanító és felesége, Mária, a 
gyülekezet alapító tagjai között voltak.” 

EMLÉKEK A RÉGIEKRŐL 
 

Nagyapám nyomdokán 
„A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van 
mindenki, aki a Lélektől született.” (Jn 3,8) 
 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Baptisták 
Árvaháza 1914-es megalapításának 100., a Budai 
Gyülekezet megalapításának pedig a 90. évforduló-
ján a jubileumi Manna újságba írhatok. 

Amint azt az elmúlt években megtudtam, részben az 
árvaházi találkozókon megismert testvéreimtől, részben 
a gyülekezetben meglelt távolabbi családtagjaimtól, 
részben Zsigovicsné Éva testvérnőm segítségének kö-
szönhetően, Isten a magyarországi baptista testvéreket, 
azon belül kiemelten a 
Baptisták Árvaházában 
szolgálókat használta fel 
nagyszüleim megmentésére 
testileg és lelkileg. 
Leírhatatlan felismerés, 
ámulat és öröm a második 
nemzedék tagjaként 
kapcsolódni ahhoz a közösséghez, amely Isten munkája 
révén felmenőimet megtartotta, és meglátni Isten gyü-
lekezetének a folytonosságát. 

Hálás vagyok Istennek, hogy noha egykor nem is-
mertem Őt és az Ő gyülekezetét sem, és édesapám sem 
járt rendszeresen gyülekezetbe (fiatal korától egészen 
idős koráig), az Úr engem mégis megszólított és elveze-
tett az Alsóhegy utcába. 

Az árvaházi találkozókra szüleimnek küldött gyüle-
kezeti meghívókat éveken át hozta elém Isten, noha kül-
földön dolgoztam és éltünk. Emlékszem, hogy szüleim-
nél tett nyári látogatásaink kapcsán hol a zongorán, hol 
a nappali asztalán, hol egykori gyerekszobám asztalán 
találtam egy-egy meghívót. A kezdeti idegenkedésemet 
Isten átformálta, érdeklődésem aztán évről évre nőtt, 
miközben külföldön baptista gyülekezetbe jártunk. 

Először 2011-ben jutottam el a találkozóra. Ádány 
Mihály testvér írta a szeptemberi Manna hasábjain, 
hogy az egykori árvák gyerekei, unokái is fel-
felbukkannak időnként, keresve a gyökereiket. Nekem 

2011-ben adta meg az Úr, hogy 
felbukkanjak. Ekkor tudtam 
meg a folyosón lévő tablóról, 
hogy Tölgyes Izsák nagypapám, 
az egykori árva növendék, majd 
árvaházi tanító és felesége, 
Mária, a gyülekezet alapító 
tagjai között voltak. 

Isten mindeközben 
kimunkálta bennem és felesé-
gemben is a megértést a 

bemerítkezéssel kapcsolatban, és vágyakozást is adott, 
hogy abban a közösségben merítkezzünk be, amelyhez 
Isten kegyelméből nagyszüleim megmaradása és meg-
tartatása miatt érzelmileg kötődöm. 2012-ben az Árva-
ház szellemi és lelki örökségét továbbvivő Budai Bap-
tista Gyülekezetben merítkeztünk be, bizonyságul és 
bátorításul családunknak, barátainknak és a gyülekezet-
nek, Isten generációkon átívelő kegyelméről 

Nagyapámról, Izsákról és feleségéről, Máriáról ke-
vés emlékem van, 
kisgyermek voltam, 
amikor az Úr hazahívta 
őket. Izsák is, és 
édesapám, Tamás is 
gondosan megőrizte a 
köztük zajlott levelezést, 
ez sokat segít pótolni a 

hiányt. Annyi bizonyos, hogy Isten kegyelméből 
életemet már kisgyermekként sok imádság vette körül. 
Izsák és Mária néni, Mária testvére, Lonci néni és férje, 
Sanyi bácsi féltő szeretettel imádkozhattak értem, ér-
tünk. 

 
Tibor és felesége, Emese az emléktáblánál 

Nagyapám biztosan sokat mesélt az árvaházról és a 
gyülekezetről, hiszen a gyülekezetben élte életét. Úgy 
gondolom, hogy leginkább Isten kegyelméről és félel-
méről beszélt nekünk, de sajnos részletekre nem emlék-
szem. Édesapám mindig tisztelettel beszélt szüleiről, de 
az árvaházról, gyülekezetről nem sok szó esett emléke-
zetem szerint. 

Édesapám leginkább a Kiskőrösi Baptista Szeretet-
házban eltöltött gyermekéveiről mesélt, ahol nagyapám 
gondnokként szolgált. Gyermekként a háborút követő 
években átélt nélkülözés alapján tanította nekünk is, 
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hogy mindig hálásak legyünk az ételért és még csak ne 
is gondoljunk válogatni. A szeretetházban megélt vidám 
gyermekkori történeteivel egész este tudott sírva nevet-
tetni bennünket, szomorú történeteket nekünk nem me-
sélt. Kevélységem és külföldi munkám miatt az érdek-
lődés apám gyermekkora iránt későn ébredt fel bennem, 
és lehetőségem is későn nyílt rá, amikor már megrom-
lott egészségi állapota miatt nem tudtunk sokat beszél-
getni. Hiszem, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet 
ad (1Pt 5,5), és hiszem, hogy az atyai házban, ahol Jé-

zus helyet készített az Őt szeretőknek, ezt a hiányt is 
betölti az Úr dicsősége. 

A Példabeszédek 17,17 alapján tudjuk, hogy: „Min-
dig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban vá-
lik.” Tudom, hogy felmenőim gyermekként az árvaház-
ban sok nyomorúságon keresztül is megélték Isten gon-
doskodását. Tudom, hogy az ottani árvatársak testvérré 
lettek, és hálás vagyok Istennek és az Ő gyülekezeté-
nek, hogy megláthattam azt a csodát, amit Isten végzett 
és végez ma is ebben a közösségben az Ő dicsőségére. 

Tölgyes Tibor 
 

 

Gondviselés 
 

Máté evangélista közlése szerint a Hegyi Beszédben Jézus arra is tanít bennünket, hogy ne aggodalmaskod-
junk, bízzuk sorsunkat Istenünkre, Ő tudja mit, miért tesz velünk, csak figyeljük parancsolatait és éljünk 
azok szerint. Ingyen kegyelmében így részesülhetünk, és nyerhetünk Tőle örök életet. 
 

Nagyon régi a következő kis történet. Az emlék 
elmosódott, elhalványult, de valahányszor az 
Alsóhegy utcában elmegyek az előtt a hely előtt, ahol 
a régi imaház és az Árvaház épülete állt, megdobban 
a szívem és jönnek az emlékek. Milyen ismerős és 
kedves ez a hely most is, annyi év után! 

Hat éves lehettem, amikor ez a borzalom történt. 
Az Árvaház épületétől az Alsóhegy utcai oldalon 
néhány négyzetméteres kis kert, zöld terület 
választotta el azt a bérházat, amelynek az imaház 

felőli részében, az első emeleten laktunk mi. Több emelet nem is volt, alat-
tunk valami pékség működött, ahonnan csótányok is látogattak minket. A 
bérház lakói nem csak baptisták voltak, sőt! A mellettünk lévő lakásban 
például, úgy emlékszem, Nagy Pál bácsiék laktak, de a másik ajtószomszé-
dunk más vallású volt. 

Zajlott a II. világháború, bombáztak is, így a mi házunknak is volt óvó-
helye. Legalul, az épület alatt volt a légópince. Emlékszem, gyakorolni kel-
lett a gyors lejutást az óvóhelyre, meg az ottani elhelyezkedést is. Ha jól em-
lékszem, a pincében még ágyak is voltak. Fontos, hogy az Alsóhegy utcai 
magasított járdára a pincéből jól záródó, nehéz vasajtók nyíltak. Ezeket az 
ajtókat a légitámadások alatt zárva kellett tartani. Ide kívánkozik az is, hogy 
a terméskőből magasított járdán még ma is látszik egy sebhely, egy gránát 
becsapódási helye. Sérült a burkolat meg a vaskorlát is a sivító, pengő han-
got követő becsapódáskor. A fémes roncsolás hangja hátborzongató volt. 

Az árvaházi felnőttek és gyerekek valahol máshol voltak óvóhelyen, ott a 
közelben, hiszen a légiriadó előtt még együtt játszottunk. Valószínű abban a 
pincében voltak, amelyiknek bejárata a porolós udvarról nyílt. A mi óvóhe-
lyünkön is voltak gyerekek, hasonló korúak, mint én, akikkel hancúrozni le-
hetett. 

A sok gyakorlatot követően egyszer aztán igazi légiriadó lett. Kuksol-
tunk a pincében, hallgattuk a becsapódásokat és féltünk. Főleg a felnőttek, 
mert mi, gyerekek, fel sem fogtuk a veszélyt. A ház felettünk telitalálatot 
kapott, a pince beomlott, nagy zaj, por, törmelék és sötétség. Biztosan na-
gyon félelmetes volt, én csak arra emlékszem, hogy a férfiak szájuk elé kö-
tött kendőben nagy kalapácsokkal és csákányokkal bontják az utcára nyíló 
vasajtókat. Nyilván azért, mert a bejárati ajtót elborította a törmelék. 

Éjszakai ügyelet 
 

Ma újra éjjel állok őrt, 
sötét az éj, s komor. 
Madárka rebben, árny suhan, 
mélységes csend honol. 
 

Vonat füttye zavarja meg 
a csendes éjszakát. 
S én újra át- meg átjárom 
a sok betegszobát. 
 

S ha van köztük ki álmatlan 
morzsolja perceit, 
kedves, meleg simogatás 
s néhány jó szó segít. 
 

Vagy hogyha nem, 
hisz ez a hely betegek otthona, 
van sok jó, áldott 
gyógyszerem, 
s gyorsan viszem oda. 
 

Hadd ringassa álomba el 
beteg testét, szívét, 
hiszen az álom orvosság, 
gyógyító, drága lét. 
 

S mikor az éj pihenni tér, 
nagy fénnyel kél a nap, 
otthonom áldott csendje vár. 
 

S hogy megnyugodjanak 
elfáradt tagjaim, 
szívem s virrasztó 
két szemem, 
hálát adok neked Atyám, 
s elalszom csendesen. 
Bocska Istvánné Esztike néni
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Az Úr üzenete 
 

Nehéz volt éjem és a nap, 
Magam vittem gondjaimat, 
Mik húztak-húztak lefele, 
S én úgy megfáradtam bele. 
 
Majd csöngetett a telefon, 
Sietek, mert valami van, 
És szól a hang, én figyelek: 
„Jönnék hozzátok, jöhetek?” 
 
És jött az Isten embere, 
Szíve vígasszal volt tele, 
S hullott az Ige szerteszét, 
Filippi 4-ből, 6 és 7. 
„Ne aggódj soha semmiért, 
Hogy mi lesz majd, s eddig mi ért? 
Hogy nincs, vagy kevés kenyered? 
Gondot visel a Szeretet! 
Ruhád kopott? Szobád hideg? 
A szíve százszor melegebb! 
Mindennap mondd el, mit kívánsz, 
Minek örülsz, vagy hogy mi bánt, 
Csak öntsd ki Neki szívedet, 
És hálás légy, hogy kérheted, 
S a békesség, mi isteni, 
A szívedet megőrzi 
Krisztus számára, aki tiéd, 
Ki érted adta életét.” 
Majd becsukta a Bibliát, 
S áment mondott rá a család. 
 
Lehullt szívemről a bilincs, 
Üzenet volt e drága kincs! 
Tudom, ami ma még titok, 
Holnap, mint rózsa nyílni fog, 
S ha sorsom próbával teli, 
Segít majd Ő, ezt üzeni! 
S viszem tovább üzenetét, 
Filippi 4-ből 6 és 7! 

Bocska Istvánné Esztike néni 

 
 

A férfiak sötétben, gyertyafénynél, nagy porban dolgoztak. A 
következő emlékképem az, hogy egy másik, közeli óvóhelyen va-
gyunk, sértetlenül, tehát megmenekültünk. Magam körül láttam szü-
leimet, az imaházból, Árvaházból jól ismert arcokat és minden 
rendben volt. Tudtommal senki sem sérült meg súlyosan, csupán 
mindenféle bőrbajok, viszketős nyavalyák kínozták az embereket, 
no meg a víz és élelemhiány. 

Úgy is el lehetne mesélni ezt a kis történetet, hogy lám-lám, 
mekkora szerencsénk volt, megúsztuk a bombázásokat. Igaz, laká-
sunk és mindenünk semmivé lett, romhalmazzá vált, de túléltük a 
borzalmakat. És jó esetben még azt is hozzá lehet tenni, hogy hála 
Istennek. Nagy „I” betűvel. 

De mi nem így szoktunk fogalmazni. Mi meggyőződéssel vall-
juk, hogy Mennyei Atyánk vigyázott ránk, gyermekeire, szeretetből, 
ingyen kegyelméből. Mert tudjuk, bármi is történik velünk, az a ja-
vunkra van. 

dr. Bocska Róbert

 
Szüleim: Bocska István és Esztike 

 



M A N N A   2014. november 

 18

Valaki járt előttem 
 

Három történet az árvaházi gyülekezet életéből Tamaska Olivértől, Tamaska Gyula fiától, aki alapító tagja 
volt a Budai Gyülekezetnek. Az ő versei sokszor örvendeztették meg a régi, és a mai idők testvériségét is. 
 

Az Úr megőriz 
Szüleim a Baptista Árvaház első 
növendékei közé tartoztak, és mint 
legidősebbek, az árvaház körüli 
teendőkben tevékenyen kivették 
részüket. Házasságkötésük után az 
árvaházzal szemben levő kéteme-
letes ház földszintjén levő lakásba 
költöztek. Itt érte őket a második 
világháború. 

A környékbeli lakosok a bombázások idején a közeli 
bányában lettek elhelyezve. A bánya biztonságos volt, 
de a szűk járatokban a levegő hamar fogytán volt. A 
megfulladástól való félelmükben a házunk lakói elhatá-
rozták, hogy többé nem mennek le a bányába, inkább a 
ház mosókonyháját alakítják át óvóhellyé. A mosó-
konyha félig a sziklaoldalban volt, csupán egy kis ablak 
nyílott a kertre. A helyiségbe emeletes ágyakat tettek, 
középen egy asztal volt, melyen a nagy kincs: egy kan-
csó ivóvíz és poharak voltak. 

A ház asszonyai mind az öten a földszinten, laká-
sunk konyhájában főzték az ebédet. Még süteményt is 
sütöttek. A gyerekek gondtalanul ugráltak az ágyakon, 
játszottak az óvóhelyen.  

A legkisebb (jóma-
gam) megszomjazott és 
vizet kért. A víz ott volt 
az asztalon, de neki csak 
a mamájától kellett. Ki-
szaladt a konyhába vízért, 
de ott már elfogyott. Ak-
kor a vízvezetékben egy-
általán nem volt víz. 
Mindenki elhagyta a 
konyhát, és elment a saját 
lakásába vizet keresni. 
Ekkor csapódott be a 
szemben lévő hegyről 
egy orosz ágyú lövedéke. 

Az ágyúgolyó a tűzhelyben kötött ki s felrobbant. A 
konyha romokban hevert, de senkinek, aki egy pár pil-
lanattal előbb még a konyhában volt, egy hajszála sem 
görbült meg. 

A bombázás kezdetén a ház mellett két gyújtóbomba 
robbant fel. A harmadik bomba az egyik az első emeleti 
lakás fürdőkádjában akadt el és nem robbant fel. Egy 
nagyméretű időzített bomba közvetlenül a mosókony-
hából átalakított óvóhely külső fala mellett csapódott a 
földbe. Az időzítő órája ketyegett egy ideig, de a bomba 

nem robbant fel. A háború végéig ott aludtunk pár mé-
terre a bombától. 

Mindez ugyanakkor történt, mikor az Árvaház mel-
letti épületeket is lebombázták, de az Árvaház egyik 
épülete melyben az imaház is volt, megmaradt. Isten 
megőrzött bennünket! 

Zimányi néni 
Ahogy emlékeimben előjön a régi imaház, látom ott ül-
ni az énekkarral szemben ősz fehér hajával, fehér botjá-
val, csendes, kedves lényével. Amikor imádkozott, ki-
nyílt. Őszinte, szívből jövő imádságai számomra a leg-
tisztább hívő embert mutatták, akinek az egész élete 
imádság volt. 

Zimányi néni özvegyasszony volt, a férje tragikus 
körülmények között halt meg, három gyermekével 
egyedül maradt. Gyermekeit 
nem tudta eltartani, így a két 
nagyobb gyermekét, 
Józsefet és Alajost a közeli 
Baptista Árvaházban 
helyezte el. A két fiú vitte 
magával az otthonról 
hozottakat. Józsefből refor-
mátus lelkész, Alajosból 
kiváló tanár, tanfelügyelő 
lett. A legkisebb, Tibor 
maradt otthon. 

Ő is egyetemet végzett. 
A rendőrségnél kapott munkát, de amikor megismerte 
az ott történteket, nem tudott azonosulni velük. Bejelen-
tette, hogy kilép. Felvilágosították, hogy azt nem lehet. 
Ő mégis ragaszkodott hozzá, hogy kilép. Beleegyeztek. 
Tibor hazament az édesanyjához, de éjszaka rájuk zör-
gettek. Megjelentek az ÁVÓ emberei és elvitték Tibort. 
Zimányi néni évekig nem tudott semmit a fiáról. Abban 
az időben nem lehetett tudni mi történhetett azokkal, 
akiket az ÁVO elvitt, élnek-halnak-e. 

A néni továbbra is fehér botjával járt a hegyre, az 
Alsóhegy utcai gyülekezetbe. Nem panaszkodott, imád-
kozott. Évek teltek el, mire Tibor lesoványodva hazaért. 
A recski internáló táborból érkezett haza. (Ez a tábor a 
Mátrában egy hegytetőn volt, egyszerű fabarakkokban 
laktak a foglyok, kitéve az időjárás viszontagságainak. 
Innét megszökni sem lehetett volna. Ide a politika által 
nem kívánatos személyeket zárták, minden tárgyalás 
nélkül. A közeli kőbányában dolgoztatták őket.) 
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Az első jegyzőkönyv a gyülekezet megalakulásáról 1924. november 
 

 
Erzsi nővér és jómagam 

 
Édesapám  

József fiát hitéhez való ragaszkodása 
miatt Kárpátalján meghurcolták és az ak-
kori Szovjetunióban bebörtönözték. Ki-
lencvenkét hónapot töltött börtönben. Sza-
badulása után Magyarországon folytatta 
áldott lelkészi hivatását. 

Ilyen volt Zimányi néni élete, aki 1976 
augusztusában a házuk előtt, átkelve a 
Hamzsabégi úton, közlekedési balesetben 
halt meg. Ekkor a gyülekezetben egy hét 
alatt még két haláleset történt egy kilomé-
teres távolságon belül: Páth Jánost a Karo-
lina-Bocskai út kereszteződésében, édes-
apámat, Tamaska Gyulát pedig a Budaörsi 
úton, az amerikai katonai temető előtt gá-
zolta el egy autó. Hozzájuk egyszerre jött a 
hazahívó szó. 

Erzsi nővér 
Az Árvaházat a második világháborúban 
bombatalálat érte. A gyerekek a bombatá-
madás közeledtét jelző szirénaszó hangjára 
az óvóhelyre menekültek. Erzsi nővér a 
szobájában maradt, mondván, hogy őt 
megvédi az Úr, de azért biztonságból a 
vaságya alá bújt, védelmet keresve a lehul-
ló törmelékektől. 

Így is történt. A támadás elmúltával a 
környéken lakó férfiak a bajbajutottak se-
gítségére siettek, így édesapám, Tamaska 
Gyula is. Erzsi nővér nagyon jól ismerte őt, 
mint volt árvaházi növendéket. (Édesapám 
mindig csinált valamit, amit a háziak nem 
nagyon értettek. Magyarországon az általa 
készített detektoros rádiót érte először ha-
talmas robajjal egy villámcsapás. A készü-
léket múzeumba vitték.) 

Szóval, édesapám rátalált Erzsi nővérre, 
aki a sokktól nem tért még teljesen magá-
hoz. Kiszabadította az ágy alól, semmi baja 
nem történt. Amikor meglátta a volt árva-
házi „gyereket”, és nekitámadt: „Te Gyula, 
már megint mit csináltál?!” 
 

Tamaska Olivér 
 

Jézus 
 

Én nem értem, de érzem, 
Hogy szívemben él nékem. 
 

Nem értem, de akarom, 
Hogy szeressen is nagyon. 
 

Én itt vagyok és áldom, 
S amint ígérte, várom. 

Tamaska Gyula
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„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”(1Sám 7,12) 
 

 
 

 
 

Dicsérem az Urat! 
 
Dicsérem én az Urat, lelkem nagy királyát. 
Bízok az ígéretében s várom hívását: 
Hogy szárnyaim bontva zsámolyához repüljek, 
S helyemet felcserélve nála énekeljek, 
Míg itt vagyok – mit rám bízott – 
viszem szerteszét, 
S bekiáltom az éjbe áldott üzenetét. 
Hogy szent Fia értünk meghalt a Golgotán, 
És bűnünktől megmentve, kegyet szerzett a fán. 
Ezért vagyok boldog és vidám az énekem. 
Ezért Ő a legdrágább mindennél énnekem. 
Míg mennyben az angyali ajkak 
zengik nagy kegyét, 
Jertek, mi itt dicsérjük áldott szeretetét.  
 
                                                         Tamaska Gyula 

1944 karácsonyát az óvóhelyen 
töltöttük, mert akkor már 
sorozatos belövések és 
bombázások folytak. Az Árva-
házból is és a gyülekezet tagjai 
közül is sokan voltak ott. A 
teljesség igénye nélkül: a Páth 
család, a Szabó család, angol 
testvérek, Reviczky bácsiék, 
Margit mama, Beharka néni és 

Palika, Nagy Pálék, Nagy Lajosék, Tamaskáék, Fábián 
Béla és a mi családunk is. Fábián Béla testvér vágatott 
bunkert az egyik ház mögötti sziklafalba, ahová mind be-
fértünk. Mennyei Atyánk mindannyiunkra vigyázott. 

A háború után az Árvaháznál sok rom volt, de az ima-
ház ideiglenesen javítható volt. Páth, Szabó, Tamaska, 
Nagy és Porkoláb testvérek és édesapám fáradozása nem 
volt hiábavaló, használhatóvá tették az imatermet. A vég-
ső helyreállítás nagy munkáját a Fenyvesi család végezte 
el. 

A szószéki szolgálatot akkor Szabó László testvér lát-
ta el. Páth testvér a fellelhető testvérekből lelkes ének-
kart verbuvált. Később a karvezetői szolgálatba bekap-
csolódott Beharka Pali, Békefi Mihály és Tóth Gábor 
testvérek is. A vasárnapi iskola is újraindult Miskovszky 
Rózsika, Bocska István és Reviczky bácsi vezetésével. 
Tamaska Gyula foglalkozott a fiatalokkal: bibliai jelene-
teket tanultak meg, verseket, biblia történeteket vettek 
sorra. Karácsonykor a fenyőállítás is az ő dolguk volt. 

Nagy segítség volt, hogy a Teológia szeminaristái va-
sárnaponként szintén sokat foglalkoztak a fiatalokkal: 
bibliaóra, énektanulás. Cserébe ők is jól jártak, mert a 
hétvégeken a Szemináriumban nem kaptak ellátást, az 
Árvaháznál pedig volt betevő falat az ő számukra is. 
Akikre emlékszem: Herjeczki, Kovács, Cserepka testvé-
rek. Mindegyikük megtisztelte a mi asztalunkat is, édes-
anyám szívesen látta vendégül őket. Zimányi néni is 
minden vasárnap nálunk reggelizett, fix helye volt az 
asztalunknál. Édesapám mindig előkészített neki egy 
csokor petrezselymet, mert abban sok volt az A-vitamin, 
és ez kellett a néni szemére. 

Amikor 1950-ben az akkori hatalom bezáratta az ár-
vaházat, az sok gyermek lelkivilágát megviselte, életvi-
telét megváltoztatta. Hála a mi mennyei Atyánknak, 
hogy Reviczky bácsi távozása után is mindig kirendelt 
valakit az istentiszteleti szolgálatok elvégzésre, és ezt a 
nehéz próbát is túléltük. Szakács testvér idekerülése után 
sokat imádkoztunk egy új imaházért, amit Istenünk se-
gedelmével sikerült felépíteni. Erre a nagy feladatra a 
Jóatya Szakács testvért választotta ki és tette alkalmassá. 

Így a 90. évfordulón is boldogan mondhatjuk: „Mind-
eddig megsegített bennünket az Úr!” 

Czifranics Győző
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„Lehetett „úrvacsorásdit” játszani a pa-
dok között, rajzolni, nézegetni az énekes 
könyvet, és a Bibliában lévő képeket, tér-
képet. Nagy megszégyenítés volt, ha egy 
gyereket a hangoskodása miatt ki kellett 
vinni a teremből.” 

Rend és szeretet 
 

Édesapám és édesanyám mindketten a régi árvaházi gyülekezetbe jártak, ott ismerkedtek meg, 
majd házasodtak össze. A régi árvaház mögött lévő egyik ház földszinti lakásában laktak. Én, egy 
szem gyermekükként ide születtem, itt nőttem föl, itt tértem meg és lettem a gyülekezet tagja, ide 
nősültem, és ide születtek a gyerekeim. A sok szép emlékből most az ötvenes-hatvanas évek néhány 
pillanatát idézem fel. 
 

A háború utáni években a cukor, 
a csokoládé hiánycikk volt. Az 
idősebb testvérek a gyülekezetbe 
járó gyerekek iránti szeretetüket 
azzal fejezték ki, hogy az 
istentisztelet után édességet, 
gyümölcsöt adtak nekik. Ez a 
fajta kedveskedés bennünk, 
gyerekekben a gyülekezethez 
való kötődést erősítette. Én is 

többször kaptam cukorkát. Egyszer egy idős néni egy 
szép zöld fügével kedveskedett nekem, ami végül is 
nagy csalódást okozott. Én azt hittem körte, és amikor 
jóízűen beleharaptam, nagy meglepetésemre egy isme-
retlen, idegen ízt éreztem. 

Szakács bácsi nagy 
hangsúlyt fektetett az Úr 
iránti tisztelet 
kinyilvánítására. 
Fegyelmezett viselkedést 
igényelt nem csak 
önmagától, hanem a 
gyülekezettől is. Az 
alkalmak pontosan 
kezdődtek, a késés tiszteletlenség volt. A nagyobb gye-
rekek az első és a második sorban ültek, a kisebbek a 
szüleik mellett. Beszélgetni, hangoskodni, ki-bejárkálni 
nem lehetett. Mégsem volt „unalmas” az istentisztelet a 
gyerekek számára sem, akik fokozatosan, szülői segít-
séggel megszokták a „jó rendet”. Lehetett 
úrvacsorásdit” játszani a padok között, rajzolni, néze-
getni az énekes könyvet, és a Bibliában lévő képeket, 
térképet. Nagy megszégyenítés volt, ha egy gyereket a 
hangoskodása miatt ki kellett vinni a teremből. 

Mi, gyerekek szerettünk a gyülekezetbe járni. Külö-
nösen a zártórák ideje alatt (tanácskozási óra) éreztük jól 
magunkat, amikor a kisteremben játszhattunk, nyaggat-
tuk a harmóniumot, a hangszereket (mandolin, nagybő-
gő), és annak örültünk, ha a zártóra sokáig tartott. 

Az ötvenes években hétköznap külön ifjúsági óra 
nem volt. Csak a hatóságnak bejelentett istentiszteleten 
lehetett az imaházban közösségi alkalmakat tartani. Így 
aztán az istentisztelet imaórával kezdődött. Egy közös 
ének után folytatódott az igehirdetéssel, és egy rövid 
szünet után befejeződött a vasárnapiskolával. Kisebb 
csoportokban történtek a foglalkozások: óvodás kortól 
16 éves korig bezárólag. Témája általában az igehirde-
tés üzenetének a megbeszélése volt, ami párosult az 

egyes igehelyek (Lélek gyümölcse, Szeretet himnusza, 
Ó- és Újszövetség könyvei stb.) megtanulásával, amiért 
jutalom járt (Bibliaszalag, igekártya). A vasárnapi isko-
la alatt a felnőttek vagy külön foglalkozáson vettek 
részt, vagy a hátsó padokban beszélgettek. 

Az új imaház építésén mindenki jó kedvvel, szor-
galmasan dolgozott, attól függően, hogy ki mihez értett. 
Különösen emlékezetesek voltak a betonkeverés közös-
ségépítő alkalmai, amelyből sokszor és sokan vettük ki 
a részünk, hiszen ehhez szakértelem nem kellett, vi-
szont sok betonra volt szükség. Úgy kezdődött, hogy 
kb. 4-6 ember lapátot fogott, és egy deszkából elkészí-
tett keretet (kb. ¼ köbméter) teli raktak sóderrel. Erre 
ráöntötték a szükséges mennyiségű cementet az 50 kilós 

zsákokból, és ezt kellett 
először szárazon 
háromszor, aztán leg-
alább kétszer – kráter 
módszerrel – vizesen 
megkeverni. 

Ez csapatmunka volt a 
javából. Senki sem 
„lazsálhatott”, vigyázni 
kellett egymásra, meg az 

egyenletes keverésre, locsolásra. A nem kevés fárad-
sággal járó munkának más haszna is volt: összehozta a 
testvéreket. A betonkeverés közben jókat lehetett be-
szélgetni a mindennapi élet aktuális problémáiról, az Úr 
vezetéséről. Sokat kellett keverni, lapáttal, gép nélkül. 
Az így kevert betonból készültek a gyülekezeti ház osz-
lopai, az áthidaló gerendák, a födémszerkezet. Hogy jó 
beton készült, azt az idő igazolta. 

 
Diakónus-avatás 1980.: Rück Sándor és jómagam, 
balra Kmety Otttó tv., aki kérdez Bodó Sanyi bácsi 
Az ifjúságot érintő gyülekezeti programok közül – a 

közösség építésen kívül –, az énekkarnak és a zenekar-
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nak megtérésre indító és missziós szerepe volt. Akit le-
hetett, azt hívták az énekkarba, akár tagja volt a gyüle-
kezetnek, akár nem. 

 
A pengetős zenekar az új imaházban 

Először természetesen a gyakorló órákon kellett bi-
zonyítani, a szolgálatokban azonban csak az vehetett 
részt, aki már bizonyságot tett a megtéréséről. 

A zenekarok közül különösen a pengetős zenekar 
szerepét kell megemlíteni. Viszonylag kevés gyakorlás-
sal el lehetett sajátítani a mandolin, mandola hangsze-
rek használatát. Szeretném kiemelni Tokaji István test-
vér áldozatos oktató munkáját az ötvenes évektől, aki 
már általános iskolás korban sokunkat megtanított a 
pengetős hangszerek szeretetére, használatára. 

A gyakorló órák, később a zenekari foglalkozások, a 
rendszeres szolgálatok nem csak szórakozást, 
kikapcsolódást jelentettek, hanem az énekek szövege és 
a testvéri lelkület által hitmélyítő, az összetartozást erő-
sítő hatással voltak személyes életünkre és a gyülekezet 
tagjai számára is. 

Gulyás Jenő 
 

„Az egek dicsőítik csodáidat, Uram, 
a szentek közössége áldja hűségedet.” (Zsolt 89,6) 

 
A legkorábbi emlékeim 1946-tól 
idéződnek fel, mivel a háború 
után ekkor kezdtünk – két év vi-
déki tartózkodás után – szüleim-
mel újra a gyülekezetbe járni. 

Az istentiszteletek időpontja, 
időtartama megegyezett a mosta-
ni rendszerrel. Délelőtt imaóra, 
istentisztelet, délután 5 órától is-
tentisztelet. A szolgálatok délután 

voltak a prédikáció után, és kb. 10 perc szünetet köve-
tően került sor az „ifjúsági” órára. Minden műfaj elő-
fordult: bizonyságtétel, szavalat, felolvasás, szólóének, 
zeneszám, csoportjelenet, kb. 1 óra volt. Ez 1957-ig 
Szakács testvér szolgálatba állásáig volt így, attól kezd-
ve nem volt szünet a prédikáció után, hanem folyamato-
san kezdődtek a szol-
gálatok. 

A bibliaköri foglal-
kozások 1946-tól 1957-
ig a délelőtti istentiszte-
let után kb. félórai idő-
tartamban korcsoport-
okként történtek. Sza-
kács tv. érkezése után a 
bibliaköri foglalkozás is 
az ő kezébe került egy-
ségesen, nem voltak 
korcsoportok, mindenki 
együtt volt. Én még hit-
oktatásra is jártam, 
kötelező iskolai tanóra 

keretében. Hetente egy alkalommal az utolsó óra hittan 
volt. A népegyházak papjai bent az iskolában, nekünk, 
baptistáknak az imaházban tartották a hittan órát – Re-
viczky Mátyás testvér oktatott bennünket. Ez 1948-ig 
tartott. 

A zenei kíséret harmóniummal történt, az új ima-
házba való költözés után, 1979-ben lett orgonánk. A 
gyülekezetben mindig volt zenei oktatás, gyakorlás. A 
legtovább a pengetős zenekar működött, de időnként 
volt vonós zenekar is. A pengetős zenekarban szinte 
minden akkori fiatal játszott (kivéve engem): Tokaji Ist-
ván, Nagy Lajos, Gulyás Jenő, Bodosi Judit, Panni és 
Irén, Tamaska Olivér, Nagy Irén, Harsányiné Ica. 

Az ifjúsági élet nagyrészt a gyülekezetben zajlott. 
Az ifjúsági imaórák kedd este voltak, ezeket Szakács tv. 
vezette. Az ő idejövetele előtt nem voltak külön ifjúsági 

alkalmak. Rengeteget 
kirándultunk Szakács 
tv vezetésével, éven-
te két alkalommal 
(május 1., aug. 20.) 
két-három napos 
nagy kirándulások 
voltak. Tavaszi, nyári 
időben rendszeresek 
voltak az ún. éjszakai 
kirándulások. Ezek 
itt a budai hegyekben 
történtek, villamos-
sal-busszal elmen-
tünk a végállomásig 
és onnan indultunk. 
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„Vida bácsi nagyon nagy tudású 
volt, mély igehirdetései közül még 
ma is emlékszem arra, amit a Jele-
nések könyvéből prédikált.”

Éjfélre általában hazaértünk. Ezek az alkalmak összeko-
vácsoltak bennünket, a barátságok a mai napig tartanak. 

Barátaink többnyire a gyülekezetből kerültek ki, de 
ez nem jelenti azt, hogy iskolai, munkahelyi barátságok 
nem létesültek. (Persze ezek más jellegűek voltak.) 

Imaházon kívülre szervezett programok nem voltak. 
Az 1950-es évek elejéig-közepéig megrendezésre került 
évente rendszeresen a gyülekezeti kirándulás. Ez május 
1-hez kapcsolódott, a gyülekezet minden korosztálya 
részt vett benne. Zugligetig mentünk villamossal (ez ma 
a libegő alsó állomása) és onnan gyalog föl az Anna rét-
re, a Normafához. Egész nap ott voltunk, és esetenként 
más fővárosi gyülekezetek is megjelentek ezeken az al-
kalmakon. 

Itt említhető a családok találkozása, egymás meghí-
vása. Ez teljesen spontán, szimpátia alapján történő 
kapcsolatfelvétel volt. Ebédmeghívás vasárnapra, vagy 
hétköznap estére egy teára. 

A szüleink nagyon keményen dolgoztak azokban az 
években (1946–1956), mai szemmel nézve irtózatos 
nyomorban éltünk. Minden szombaton délig tartott a 
munkaidő, és tanítás is volt szombaton. A szabadidő mi-
nimális volt, mivel évente 12 nap szabadság járt a mun-
kásoknak. A társadalmi élet, a barátságok a szüleink ese-
tében is szinte kizárólag a gyülekezet keretében zajlottak. 
Minden vasárnap a gyülekezetben voltunk, csütörtökön 
viszont nem jártunk. Négy gyermek mellett édesanyám 
három műszakban dolgozott, nehéz lett volna. 

Szakács tv érkezése nagy változást hozott a gyülekezet 
életébe. Az addigi pontatlanságok, esetlegességek meg-
szűntek. Rendbeszedte az elöljáróságot, pontosan kezdőd-
tek az alkalmak, rendszeressé váltak a tanácskozási alkal-

mak. Gazdája lett a gyülekezetnek. A taglétszám növe-
kedni kezdett, rendszeressé váltak a bemerítések. 

 
Tamaska Olivér, Bódi Lászlóné és édesanyám 

a 2008-as árvaházi találkozón 

Az imaházépítés külön történet. A gyülekezet össze-
tartása erősödött, mindenki kivette a részét a munkából. 
Sokan erejük felett is vállaltak feladatokat. Édesapám 
festette és mázolta ki legelőször az imaházat egy festő 
barátjával, természetesen társadalmi munkában. Isten 
áldása csodálatosan megnyilvánult. Azokban az évek-
ben csodájára jártak az új imaháznak. Hiszen ez volt az 
első baptista templom, amelyik a II. világháború után 
felépült hazánkban. 

Soha nem jutott eszünkbe elmenni ebből a gyüleke-
zetből. A szüleim is itt éltek (édesanyám az árvaházban 
nőtt fel, édesapám pedig 17 éves kora óta tartozott a 
gyülekezethez), minden szál ide kötötte őket is. A hű-
ség és kitartás is mennyei adomány, ennek alapján kell 
élni; ha problémák, nehézségek adódnak is, ezek min-
denhol előfordulnak. A megoldás nem a gyülekezet el-
hagyása. 

dr. Novák Péter 
 

 

„Az igaznak emlékezete áldott.” (Péld 10,7) 
 

Két testvérnőről és a 
szüleimről szeretnék 
megemlékezni a címbeli ige 
alapján. 

Nagyon hálás vagyok 
édesapámnak és 
édesanyámnak, hogy mindent 
megtettek azért (a Rákosi-
korszakban is), hogy minden 

alkalommal ott lehessen 
három gyermekük a 
gyülekezeti alkalmakon. 

Zimányi néni egy fehér 
hajú, rosszul látó idős test-
vérnő volt. Mindig ő érkezett 
először az imaházba és minden prédikációra emlékezett. 
Nekem nagyon sokat jelentett az egyetemi éveim alatt, 

hogy mindig imádkozott értem, érdekelte a vizsgáim 
eredménye, és nyitott szívvel figyelt rám. Egyszer aztán 
hallottuk a hírt, hogy elütötte egy autó és rögtön meg-
halt. Emberi szemmel ez nagy tragédia; később tudtuk 
meg, hogy mindig azért imádkozott, hogy ne kelljen 
senkire sem rászorulnia. Amikor a temetésére mentem, 
öröm volt a szívemben és nem gyász, mert az volt ben-
nem, hogy Zimányi néni a mennyből „néz” ránk. A töb-
biek is ezt élték át. 

Mike Mária testvérnő 
volt a másik segítőm. Az 
életem minden területére 
kiterjedt az ő segítsége: akár 
gyermeknevelési, akár lelki 
tanácsra volt szükségem. Ő 
képviselte számomra a 

gyakorlati, szeretetben megélt hívő életet. Nála valós 
volt az az ige, hogy „gyors a hallásra, de késedelmes a 
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szólásra”. Teljes szívével figyelt az emberre, és jó volt 
együtt imádkozni vele. Például egyszer, amikor „meg-
prófétálták”, hogy május 3-án nagy földrengés lesz Bu-
dapesten, nagyon féltem. Félelmemet elmondtam neki, 
együtt imádkoztunk, gyakorlati tanácsot is adott: ne 
menjek liften és a metrón. Olyan békességem lett, hogy 
este jutott csak eszembe, hogy félnem kellett volna. 

 
Szüleimmel és testvéreimmel 

Mária rákos beteg lett, nem értettem, miért pont ő. 
Imádkoztunk a gyógyulásáért, megkenték olajjal. Az ő 
Igéje a gyógyulásával kapcsolatban a dánieli ige volt: 
„de ha nem tenné is...” A műtét után meglátogattam; 
alig tudtam vele beszélni, mert a betegtársai úgy körül-
vették. Azt kérte, hogy vigyek be neki Bibliákat, mert 
amit ő bevitt, már mind elfogyott. 

Emlékmorzsáim a 
gyülekezetben töltött évekből 

Kisgyerekként még hallgathat-
tam Szabó László testvért. Nagyon 
szerettem, mert röviden beszélt és 
mindig mondott egy történetet a 
gyermekek számára is. 

Vida bácsi nagyon nagy tudású 
volt, mély igehirdetései közül még 
ma is emlékszem arra, amit a 
Jelenések könyvéből prédikált. 

Szakács testvért nem emelem ki 
külön, mert ő a gyülekezet számára 
már ismert és sokan emlékszünk a 
tanításaira. Sokat jelentettek szá-
momra a keddi ifjúsági alkalmak. 
Szilveszterkor házaknál jöttünk 
össze vagy a gyülekezeti kisterem-
ben. 

Két emlékezetes szilvesztert 
említek meg: 1956-ban nálunk jött össze néhány fiatal, 
és a kijárási tilalom miatt nem mehettek haza, reggel 
közös áhítattal kezdtük az újévet. 1980-ban már házas-

párként fogadhattuk a szilveszteri istentisztelet után a 
testvéreket. Bodó Laci hozott egy gyönyörűen megsü-
tött újévi malacot is. A mi korosztályunk volt ott és 
Szakács bácsi. Egész éjjel a gyülekezet ügyeiről és a 
lelki megújulásról beszélgettünk. Elrepült az idő. 

Az 1970-es években kezdődött a házicsoport. Elő-
ször négyen, majd hatan jöttünk össze: a Harsányi, a 
Nagy házaspár és mi. Hittünk az Ige erejében, elmen-
tünk az imaházban élő, de nem bemerített testvérekhez, 
„csak” Igét vittünk és hamarosan ezeket az alkalmakat 
bemerítés követte. Hetente jöttünk össze nálunk, általá-
ban a korcsoportunk, de pl. Kmety Ottó bácsi is több-
ször ott volt. Ige volt, problémákat soroltunk, hol segít-
hetünk, és imádkoztunk. Volt, hogy negyvenen voltunk. 
A sátán nagyon megirigyelte, és mi is kezdők voltunk. 
Nem tudtuk, hogy milyen szabályokat jó megtartani há-
zicsoportok esetén. Úgy 7–8 évig tartott ez az időszak. 
Mindegyikünk hálával gondol ezekre az alkalmakra. 

Nagyon sokat jelentettek számunkra a kirándulások. 
Soha nem felejtem el annak a kalauznak a csodálkozá-
sát, aki Szakács bácsinak helyet kért az 59-es villamo-
son. Szakács bácsi azt mondta, hogy ő nem ül le, most 
indul a fiatalokkal éjjeli túrára. Egyszer eltévedtünk, így 
egy nap 40 km-t mentünk. Este a turistaház gondnoka 
csodálkozott, hogy ezek a fiatalok milyen csendesek. A 
kirándulás alatt rend volt, ha valaki lemaradt vagy nem 
tartotta meg a rendet, „sima” járt neki. Ez azt jelentette, 
hogyha valaki miatt sokat kellett várni, akkor ráterítet-
tünk egy pokrócot, és aki akart, rávágott egyet. Ez volt 
a „büntetés”, de könnyű volt a pokróc alól kibújni. Aki 
részletesen látni szeretné a kirándulásokat filmen, Nagy 

Rudi megörökítette ezeket és a 
gyülekezet tulajdonában vannak. 

Voltak nagyon, nagyon nehéz 
éveink. Vida bácsinak elvették a 
lelkipásztori igazolványát, a padok 
között állva hirdette az Igét. Sza-
kács bácsitól is elvették az igazol-
ványát. Többen jöttek vele beszél-
getni, mi fiatalok naiv módon egy 
mikrofont helyeztünk a tárgyaló 
asztal fiókjába, kivezettük a másik 
szobába és egy szekrénybe bújva a 
magnetofonnal próbáltuk felvenni 
a beszélgetést. Természetesen 
rossz lett a felvétel. 

Nehezek voltak a későbbi 
lelkipásztor nélküli évek is, de 
soha nem éreztem, hogy el kell 
mennem, mert itt volt és van a 
helyem. A gyülekezet Istené, Ő 
tartja a kezében. Szívem vágya, 

hogy, ami az én szolgálatom, azt engedelmesen, a 
Szentlélek segítségével meg tudjam tenni. 

dr.Novákné Bodosi Irén 
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A „kis Gáll” Budán 
 

A mai napig szívem legmélyebb kötődése a Budai Gyülekezethez kapcsolódik. Szellemi szülőottho-
nomnak tartom, hiszen 1950-ben, háromévesen kerültem szüleimmel a gyülekezetbe. 
 

De hogy is kezdődött? 
Első emlékeim az 
iskoláskor előtti 
foglalkozások, amit Martin 
Jolánka néni és Miskovszky 
Rózsika néni tartott. 
Emlékszem, hogy mennyire 
szerettem ezeken a foglal-
kozásokon részt venni. 

Gyermekénekeket 
énekeltünk, játszottunk, 
szerettük egymást, és 
bennünket is szeretett 
(érezhetően) a két testvérnő. 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel emlékszem rájuk. 
A következő emlék, amikor gyermekként még nem 

vehettünk részt a gyülekezeti – akkori nevén zárt – 
órán. Volt egy kisterem, ahol vártuk a szüleinket, és ott 
játszottunk, bizony, néha nem a felnőttektől elvárt 
csendben és rendben, inkább hancúrozva. Időnként be-
szóltak, hogy csendesebben. Hogy mégis miért kedves 
nekem ez az emlék? Mert itt kötődtek, azok a mély em-
beri, majd testvéri kapcsolatok, amelyek meghatározói 
az életemnek. Hadd említsek néhány nevet: Nagy Irén-
ke (Novák Lászlóné), Gulyás Jenő, aki nekünk akkor 
Jenci volt, Nagy Ilu, Varga Nóra (Nagy Rezsőné), 
Schmiedthoffer Viktor és Gertrúd (Tusika), Benedek Er-
zsike (özv. Novák Gáborné), 
és még mások, akikre talán 
már nem is emlékszem. Én 
később is nagyon jó közös-
ségnek éltem meg az akkori 
fiatalság csapatát. 

Később megtértem, 
konkrétan 1959 nyarán 
Tahiban Kalkó József testvér 
szolgálata nyomán. Ősszel 
felvettek a gyülekezet tagjai 
közé, és egy jó időre 
élvezhettem „a gyülekezet legfiatalabb tagja” címet. Ez 
nem csak cím volt, hanem valóság! Az idősebb gyüle-
kezeti tagok, illetve nem csak a tagok, úgy vigyáztak 
rám, és olyan szeretettel vettek körül, mint a család leg-
kisebb tagját szokták. 

1960 húsvétján merítkeztem be. Ettől kezdve járhat-
tam a „nagyokkal” kirándulni. Minden kirándulás cso-
dálatos élmény volt. Ebből az időből ered az a nevem, 
hogy „kis Gáll”. Mégpedig azért, mert legkisebb lévén 
mindenki figyelte, hogy bírom-e a tempót, nem marad-
tam-e le, vagy nem szaladtam-e valami veszélyes hely-

re. Mai napig emlékszem egy epizódra, amikor a háti-
zsákomban magammal vitt vaj, lekvár és pénz valahogy 
összekeveredett. Ahogy megláttam, gyerekként meg-
szeppentem, de a többiek nevetése, segítsége (Bodó La-
ci próbálta szétválasztani a masszát) feloldotta az ijedt-
ségemet és félelmemet. Valószínű, hogy erről a bel-
sőmben folyó félelemről senki nem tudott. 

Felejthetetlenek számomra a közös takarítások, me-
lyeket közös énekléssel fejeztünk be. Körülálltuk a 
harmóniumot, és Tamaska Olivér kíséretével énekel-
tünk közösen fiatalok. 

Közben megalakult a keddi ifjúsági imaóra. Ott is 
nagyon jó közösségünk volt. Igét olvastunk, tanultuk 
saját magunkra értelmezni az igét, és imádkoztunk. 
Voltak imatémáink saját magunkkal kapcsolatban is, a 
misszióállomásokkal, az ott végzett munkával kapcso-
latban is. Ezenkívül mindig imádkoztunk a katonákért 
(akkor még volt kötelező katonai szolgálat, két év). Ak-
koriban volt katona a férjem, Harsányi Gábor, Gulyás 
Jenő, Novák Gábor. 

Volt egy szolgálat, amit szeretnék megemlíteni, mert 
nagyon komoly kitartást igényelt és nem látványos, de 
abban az időben szinte szellemileg életmentő volt. Volt 
egy drága testvérnő, Baky Gyuláné Incike, aki minden 
vasárnap jegyzetelte a tanításokat, és a következő héten 
elküldte a katonáknak. Ez abban az időben számukra 
kincs, táplálék volt. Itt szeretném megjegyezni, hogy tő-
le tanultam olcsón, finomakat főzni. 

Aztán jött az 
imaházépítés! Ott is egyként 
fogtunk össze, ott volt 
apraja-nagyja! Alapásástól 
kezdve, téglahordáson át, a 
kész épület takarításáig ott 
lehettem, és élveztem! 
Élveztem, mert a munka a 
szeretet légkörében zajlott. 
Soha nem sértődtem meg, ha 
idősebbek valamiben ki-

igazítottak, hogy ezt így vagy úgy, jobban is lehet csi-
nálni. Mindenki arra volt elkötelezve, hogy a legjobbat 
adjuk Istennek a munkából is. Ezt is ott tanultam egy 
életre, útmutatásként. 

Aztán jött a gyülekezeti ház átadása, és utána tavasz-
szal a menyegzőnk. Az első pár voltunk, akit ebben a 
kápolnában adtak össze. Számomra óriási meglepetés 
volt. Ahogy mentünk be a terembe Beharka testvér 
harmóniumjátéka alatt, csak azt láttam, hogy a gyüleke-
zeti terem zsúfolásig megtelt, nemcsak a székek voltak 
tele, hanem a fal és a széksorok között is álltak. Ettől 



M A N N A   2014. november 

 26

úgy megilletődtem, hogy egész testemben remegni 
kezdtem, a kezemben a csokor is remegett. Ezt látva, a 
sorból egy drága testvér, aki valószínű segíteni akart, 
odaszólt: „ne remegjen a kezedben a csokor.” Azt hi-
szem, nem kell mondanom, ettől aztán még jobban 
megijedtem, hogy még látszik is a belső megilletődött-
ségem. Nem gondoltam, hogy ennyien szeretnek. Mun-
kahelyemről is, a gyülekezetből is nagyon sokan voltak. 
Gyermekeim is sorra ide születtek, a szülés utáni idő-
szakban is egyre-másra értek a meglepetések. Csenget-
tek otthon, és testvérnők hoztak főtt ételt (két fogást is), 
hogy ne kelljen felkelnem főzni. Itt is szeretnék meg-
említeni neveket: Kmety Ancika néni, Szakács Marika 
néni, Takács néni, Szabó néni, Gulyásné Borika néni. 
(Ezt a gyakorlatot bevezettük a mi gyülekezetünkben is.) 

A hetvenes évek megújulása is meghatározó volt 
életemben. Nagy átértékelése volt az életemnek. A fia-
tal házasok imaórája nagyon áldott közösség volt. Min-
den héten beszámoltunk arról, hogyan tapasztaltuk meg 
Isten vezetését, jelenlétét az életünkben. Kikötöttük, 
hogy nem lehet konzerv-bizonyság, ami azt jelentette, 
hogy nem lehet több hónappal, vagy évvel korábbi dol-
gokat előhozni. Sokat mentünk együtt szolgálni. Nagy 
öröm volt, amikor Nagy Laliék és Bodó Laci is 
bemerítkeztek. Én úgy látom ezt az időszakot, mint ke-
gyelmi időszakot. 

Azt az alapos igeismeretet, amit a hétköznapokban 
ma is használ Isten az életemben, az üzenetcentrikus 
igeolvasást és igehallgatást ott szívtam magamba. Ezért 
nagyon hálás vagyok. 

A környezetem, a gyülekezetem igen sokszor hallja, 
mennyire hálás vagyok az akkori pásztoromnak, gyüle-
kezetemnek, asszonytestvéreknek, akik részei voltak 
testi, lelki, szellemi neveltetésemnek. A szívemben hor-
dom az akkori gyülekezet lenyomatát. 

Amiket leírtam, piciny morzsák, mert nem fér ide az 
a sok-sok emlék, ami bennem van. A gyülekezeti szil-
veszterek a szüleim otthonában, a Varga családnál (Nó-
ra barátnőméknél) töltött idők olykor ottalvással, 
Czifranics néni finom zsíroskenyere a vasárnapi zene-
óra után…. Két növényt még mindig gondozok, egyiket 
Novák Marika nénitől, a másikat Szakács Marika néni-
től kaptam… 

 
 

Szeretettel: Harsányiné (Gáll) Ica 

 

 

A telekvásárlás krónikája 
 

 
A gyülekezet 1959-ben, még a régi imaházban 

Amikor már folyamatban volt az 
építési engedély megszerzése, az 
egyik elöljáró testvér feltette a kér-
dést – mindnyájunk meglepetésére: 

– Testvérek, hova fogjuk mi épí-
teni az imaházat, amikor telkünk 
még nincs? 

Valóban meglepő volt a kérdés, 
és még inkább meglepő volt az, 
hogy senki nem tudott rá feleletet 
adni. Tamaska Gyula testvér adott 
javaslatot: 

– Induljunk el, és keressünk a 
környéken telket, amit megvásárol-
hatunk. 

Abban egyetértettek az elöljá-
rók, hogy itt a környéken, hiszen itt 
nőttünk fel többen is az árvaházban, 
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ennél fogva csak ezen a környéken kívánunk maradni, 
és az új imaházat megépíteni. 

Megindult tehát a telekkeresés. Teltek a hetek, és 
senki nem talált eladó és megfelelő telket. Egy idő után 
azonban Nagy Lajos testvér szólalt meg. Jól emlékszem 
a szavára: 

– Testvérek, hát itt járunk el évtizedek óta egy telek 
mellett a Köbölkút utca sarkán. Be nem látunk a telekre, 
mert sűrű sövénnyel van körülvéve, de épület nincs raj-
ta. Keressük meg valahogyan, hogy ki a tulajdonosa, és 
próbáljuk megvásárolni. Ennél jobb helyen nem is talál-
hatunk az imaház részére helyet! 

Nemsokára meg is tudtuk, hogy ki a tulajdonos: dr. 
Kolba Vilmos főorvos, a Bartók Béla út 46. szám alatt, 
és délután 7 óráig rendel a fogorvosi rendelőjében. Kije-
löltem 3 elöljáró testvért, akikkel együtt elmegyünk a 
főorvoshoz. Kértem őket, hogy úgy öltözzenek fel, aho-
gyan az imaházba szoktunk menni. Amikor becsönget-
tünk a lakásba, kijött az asszisztensnő és közölte, hogy a 
rendelésnek már vége van, és így a főorvos úr már nem 
fogad bennünket. Közöltem vele, hogy mi nem az or-
vost keressük, hanem más ügyben jövünk. Meglepődött 
és bement. Néhány perc múlva kijött a főorvos. Amikor 
végignézett rajtunk, kissé vonakodva, de beengedett 
bennünket, és egy nagy kerek asztal köré leültetett. Kö-
zölte velünk, hogy behívja a feleségét is, mert ennek a 
beszélgetésnek tanúja kell, hogy legyen. Rádöbbentem, 
hogy a főorvos nyilvánvalóan arra gondol, hogy az Ál-
lamvédelmi Hatóság – közismert nevén az ÁVO – em-
berei vannak itt, és lehet, hogy el is fogják őt vinni, és 
többé haza sem jöhet. Ez abban az időben gyakori eset 
volt. Bejött a feleségével együtt és helyet foglaltak ve-
lünk szemben. Bemutatkoztam, és közöltem, hogy mi 
annak a Baptista Gyülekezetnek a képviselői vagyunk, 
amelyiknek az imaháza ugyancsak az Alsóhegy utcában 
van. Szeretnénk megvásárolni a főorvos úr Köbölkút ut-
ca sarkán lévő telkét, és egy imaházat építeni rá, mert a 
jelenlegi imaházunkat le kell bontani. 

Nagyon meglepődött a főorvos, és látszott rajta, hogy 
a feszültsége is feloldódott, amikor kiderült, hogy nem az 
ÁVO-nak az emberei vannak itt. Rövid hallgatás után 
meg is adta a választ az ingatlanra vonatkozó kérésünkre: 

– A Köbölkút utcai telkünk nem eladó. Feleségem-
mel együtt oda járunk ki szalonnát sütni, amiről nem 
mondunk le. De egyébként is én egy hithű katolikus va-
gyok, és kizárnak a saját egyházamból, ha egy szektá-
nak adok telket, hogy imaházat építsenek rá. A telek 
nem eladó! 

Néhány perces csend következett. A főorvos várta, 
hogy felállunk és elmegyünk, de nem álltunk fel. Az 
elöljáró testvérek néztek rám, és várták, hogy indulunk. 
Azon gondolkoztam, hogy mivel tudnánk rávenni ezt a 
főorvost, hogy adja el nekünk a telket… és a főorvos 
megszólalt – de nem hozzánk, hanem a feleségéhez: 

 

Az új imaház alapkő letétele 1963. október 22-én 

 

 

 

Az épülő imaház és az elöljárók 
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A szerkezetkész imaház 
 

 

 

Az új imaház 
 

 

 

Imaházavatás 1965. november 15-én 

„Uram, a Te szemeid e házra nézzenek 
éjjel és nappal.”(1Kir 8,29) 

 

– Mama, nem ver meg az Isten bennün-
ket, ha nem adjuk oda a telket? Az én egy-
házam nem épít templomot, ezek a szektá-
sok pedig templomot akarnak építeni a tel-
künkre. Mama… nem ver meg az Isten? 

Az Úr csodálatos gondviselését éreztem a 
főorvos szavaiban. A feleség nem szólalt meg, 
de a főorvos odafordult hozzám és kérdezett: 

– Mit ér maguknak az a telek? 
Arra gondoltam, hogy az imaház építésére 

400 ezer forintot tudtunk megajánlani úgy, 
hogy két év alatt kell a felajánlást letörleszteni. 
Legalább egy negyed részét oda tudnánk adni 
a telekért. Válaszoltam a főorvosnak: 

– Százezer forintot tudnánk érte adni… 
És válaszolt a főorvos is: 

– Kilencvenezer forintért a maguké, ha ér-
vényes építési engedélyt kapnak. 

Mindnyájan éreztük, hogy az Úr csodálatos 
gondviselése ez, hiszen már a tizedet is meg-
adta, pedig nem is kértük 

És mienk lett a telek, és felépült rá az Ima-
ház. 

Csodálatos ünnepély volt az Imaház felava-
tása 1965. november 15-én. Nemcsak az ima-
terem, hanem az udvar is megtelt az ünnepre 
eljött testvérekkel. Az ünnepi istentiszteletre 
meghívtam dr. Kolba Vilmos főorvos urat is. 
El is jött – de én a szószékről nem láttam, hogy 
ő is jelen van. Valahol a karzaton tudott helyet 
foglalni. Amikor az avató ünnepségnek vége 
volt, én szokásom szerint a lépcsőházban fog-
tam kezet a távozó testvérekkel. Amikor már 
majdnem mindenki elment, odajött hozzám az 
egyik elöljáró testvér, és arra kért, hogy men-
jek fel a karzatra, mert ott van még egy férfi a 
karzat első sorában, szembe a szószékkel, és 
nem jön le, csak áll, és néz a szószék felé. 

Felmentem, és meglepetésemre dr. Kolba 
Vilmos állt ott, már csak egyedül. Odamen-
tem hozzá, és a vállára tettem a kezem, és 
köszöntöttem szeretettel. Folytak a könnyei, 
és csak annyit mondott: 

– Áldja meg magukat az Isten! – és gyor-
san eltávozott. 

Hiszem, hogy öröm volt a szívében, ami-
kor látta, hogy szalonnasütő telkük a jó Is-
ten szolgálatába került a rajta felépült ká-
polnával. 

A mi bizonyságtételünk pedig az, hogy az 
Úr csodásan működik és gondoskodik az Ő 
népéről! 
 

dr. Szakács Imre
(Részlet a jubileumi évkönyvből)
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Én csodára várok 
Elcsendesedett az ének. 
Az imák az égbe értek. 
az ifjak… még jövőt festnek. 
Az öregek, hazatértek. 
Egyedül a szószék van fent. 
Benne, a múltnak emléke kél. 
Valahogy megsejti, érzi… 
A gyülekezet róla beszél. 
Hangfoszlány jutott füléhez, 
Melytől szíve nagyot dobban. 
A sorsáról döntnek… hisznek. 
Ennek örül a legjobban. 
Mint aki biztos dolgában, 
Lehajtja álomra fejét, 
S boldogan megsimogatja 
A szúette szerkezetét. 
Ott van körülötte minden. 
Két szék, elavult pódium, 
A virágok, a kisasztal, 
és az öreg harmónium. 
És velük álmodik ő is, 
sokkal nagyobb emelvényről, 
Rajta ülő énekkarról, 
s beépített medencéről. 
Oldalt villanyorgonát lát. 
Lent felnyitható székeket. 
Megújult hallgatókat, 
s negyedre jövő véneket. 
Újra megsimogat mindent. 
A vén szószék ifjú lesz, 
És álmában csak ennyit mond: 
„Én tudom, hogy ez igaz lesz.” 
A mi álmunk: ezzel nem ér véget. 
Mi még tovább imádkozunk. 
Mi az Üdvözítő mellett 
Pünkösdi csodára várakozunk. 
Csodára!… Amikor majd látjuk, 
Ifjak bűnbánó könnyeit, 
S a keresztet átölelő, 
A megtért lelkek ezreit. 
Ha majd beteljesül ez a vágyunk, 
S hű szolgamódra 
mindent megteszünk, 
Akkor, csodatevő Jézus, 
Mi öregebbek – hazamegyünk. 

 
Tamaska Gyula 

1962. szept. 3.  

84. Zsoltár 
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! 
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. 
Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 
Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, 
ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem! 

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! 
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi 
eső is elárasztja áldásával. 
Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 
Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! 
Figyelj rám, Jákob Istene! 
Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. 
Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 
Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. 
Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. 
Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik! 

(A megnyitó istentisztelet kezdőéneke, a Hit hangjai 310. ének szövege e zsol-
tár alapján íródott) 
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KRONOLÓGIA 
 

A BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET 
1965 – 

 

 
Dr. Szakács Imre lp. 

 
 

 

50 éves jubileum:
vendéglátás

a lelkipásztori
irodában:

ifj. Beharka Pál
és édesanyja 

(elől)
Bányai Jenő,
Kmety Ottó,
Fábián Béla

és Kocsis István
(hátul) 

 

1965. nov. 15. – Az új imaház ünnepélyes átadása. Ekkor a taglétszám így alakult: Buda 144 fő; 
Érd 14 fő; Solymár 12 fő, összesen: 170 fő. Az első gondnok: Novák Pál. 
1972. nov. 19. – A bemerítő medence ünnepélyes átadása. 
1974 – Megemlékezés a gyülekezet fennállásának 50. évfordulójáról.  
1976 – az érdi szolgálatok beszüntetése az érdi gyülekezet önállóvá válása miatt. 
1979. máj. 19. – Orgonavásárlás és -avatás. 
1983 – Megkezdtük az igehirdetői szolgálat ellátását a Székesfehérvári körzet állomásain. 
1986 – Újból beindult a misszió Solymáron. 

 

1965            1994 
 

1988. jan.–1992. jan. – Dr. Szakács Imre lelkipásztor nyugdíjasként látja el a szolgálatot. Ez idő 
alatt a következő ügyintéző lelkipásztorok szolgáltak: Asztalos Imre, Gerzsenyi Sándor, Lukács Tamás. 
1992. febr. 2. – Szakács testvér végleg letette a lelkipásztori szolgálatot. 
1992. márc. – 2010. dec. – Ádány Mihály és Gulyás Jenő presbiterek végzik a gyülekezetvezetői szol-
gálatot. 
1992. szept.–1994. okt. – Dr. Gerzsenyi László az ügyintéző lelkipásztor 
1993 – A Szentlélek munkájáról szóló állásfoglalás közzététele. 
A solymári missziómunka elakadt, az imaházépítés meghiúsult. 
1994 – A gyülekezet taglétszáma 189-re apadt. 
 

 

 

 

 

 
Gyülekezeti 
kirándulás 
1991. okt. 23. 
Áhítatot vezet: 
Fejős Gábor 

 

 

 
Dr. Gerzsenyi László lp. 
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KRONOLÓGIA 
 

TÖRTÉNETÉNEK FŐBB ESEMÉNYEI 
– 2014 
 

 
Lukács Tamás lp. 

 
75 éves jubileum, a kibővített énekkar 

 

1994. nov. 1.–2001 nyara – Lukács Tamás a gyülekezet lelkipásztora 
1995 – Szolgálatok befejezése a székesfehérvári körzetben. 
1996 – Megkezdtük igehirdetői szolgálatunkat Tordason. A fiatalok beindították a Teaklubot. 
1997 – Elkezdtük rendszeres istentiszteletek megtartását a Kamaraerdei Szociális Otthonban. 
Bevezettük a csoportos imaórák rendszerét. 
1999 nov. – Megemlékezés a gyülekezet fennállásának 75. év fordulójáról, amelyre jubileumi kö-
tetet jelentettünk meg. 

 

1994            2014 
 

2000 karácsonyán elindult a Gyermekklub. 
2001 nyara–2010 dec. – Dr. Almási Tibor, a BTA rektora a gyülekezet lelkipásztora. 
2010. dec. – dr. Novák Péter lett a gyülekezetvezető. 
2011. jan.– 2012. ápr. Marton Zsolt, majd Huszta Csaba az ügyintéző lelkipásztor. 
2011 – Elindult az Utcamisszió. 
2012. ápr. 1.–2014. ápr. 30. – Fábián Sándor a gyülekezet lelkipásztora. 
2013 – Elindult a szolgálat Oroszlányban. 
2014. máj. 1. óta Kulcsár Tibor a gyülekezet ügyintéző lelkipásztora. 

 

 

Dr. Almási Tibor lp. 
 

Hálaadónap 2013. 

 

Fábián Sándor lp. 

Összeállította: Kolozs Nagy János 
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Az új imaházban tartott első tanácskozási óra jegyzőkönyvének első oldala 
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Kik voltak az elsők? 
 

 

Novák Pál 
 

Bodosi Gusztáv 
 

 
Gáll Ilona és Harsányi Gábor 

Régi gyülekezeti tagokkal való beszélgetésekből és a gyülekezeti 
órák jegyzőkönyveiből „halásztuk” az alábbi adatokat (természete-
sen a teljesség igénye nélkül). 
Az új imaház első festő-mázolója Novák Pál testvér volt, míg az első 
kárpitok Bodosi Gusztáv testvér szorgalmának köszönhetőek. 
Akiket első-ként felvettek, a gyülekezet 100%-os hozzájárulásával: 
Novák Gáborné, Nagy Irén, Benedek János és Túróczi Erzsébet. 
Az első gyermekbemutatásra Ádány Anikót hozták el szülei, aki 
1965. november 4-én született. 
Az első házasságkötéskor Harsányi Gábor és Gáll Ilona testvérek 
fogadtak hűséget egymásnak az Úr és a gyülekezet színe előtt. 
Az 1972-ben felavatott bemerítőmedencében az első bemerítkezők 
között volt Ádány Ferencné, akkor még Fekete Mária és Bódi Ágnes 
is. (A többi testvér az érdi gyülekezet tagja volt.) 

 
 

 
 

Kicsi és nagy vasárnapi iskolások 1965-ben 
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„Egyszer aztán jött a Wesselényi utcából 
egy „jólfésült”, fiatal elöljáró testvér, ő lett 
a lelkipásztorunk. Amíg ő nem volt, nem is 
tudtuk, hogy sok területen milyen „rendet-
lenség” van a gyülekezetünkben.” 

Áldások Budán 
 

Isten kegyelméből eddig befutott – alig több mint nyolc évtizedes – életpályámnak nagyobbik fele 
összekapcsolódik valamilyen módon a Budai Gyülekezettel (lánykori nevén: Alsóhegy utcai Gyüle-
kezet). Ez a kapcsolat akkor kezdődött, amikor – mint tizenöt éves gimnazista gyerek – beköltöz-
hettem a részben még romos, egykori Baptista Árvaház egyik nagyjából épen maradt szobájába. 
 

 
Rudi és Nóra 

Nagyváty Lajossal, volt árvaházi növendékkel lakhat-
tam együtt. Bennünket nem zavart, hogy fűteni nem le-
het, sőt, az sem, hogy az éjszakai hófúvásnál – a betört 
ablakon keresztül – beszállingózott a hó a szobánkba, s 
amikor reggel fel akartam kelni, előtte le kellett kézzel 
söpörnöm a havat a dunyhámról, nehogy az ágy mele-
gétől elolvadva mindent átnedvesítsen. (A háború után 
üveges még nem nagyon működött.) 

Ebből az időszakból az volt a „soha el nem felejthe-
tő” élményem, amikor reggelenként arra ébredtem, 
hogy a szomszéd imateremből áthallatszik Palika orgo-
najátéka. (Palika 
egyébként később dr. 
Beharka Pál or-
gonaművész néven vált 
országszerte ismertté, de 
akkor még – mint 
Beharka Pál lelkipásztor 
„kisfia” – csak ezen a 
néven volt ismeretes kicsik és nagyok előtt, az egész 
gyülekezetben) Így hát az én szürkeállományomba, fél-
álomban vésődött bele kitörölhetetlenül a Bach: „d-moll 
Toccata”, valamint a „B-A-C-H fantázia és fúga”. Az 
„orgonagyakorlás” egyébként a nagy, két manuálos, ki-
váló hangzású gyülekezeti harmóniumon történt. 

Sokáig állandó lelkipásztor nélkül élt a gyülekezet. 
Vasárnaponként általában más-más igehirdető tolmá-
csolta az igét. Mi, a fiatalság nagyon szerettük Illés 
testvér igehirdetéseit, mert nagyon jól tudta szemléltetni 
Isten nagyságát a természetben látható munkáján, alko-
tásain keresztül. Utolsó igehirdetése az Alsóhegy utcá-
ban a makrokozmoszról – a csillagvilágról, az univer-
zumról – szólt. A bevezetőben jelezte, hogy legköze-

lebb majd megvizsgáljuk a „mikrokozmoszt”, a mikro-
szkopikus világot is, hogy ott is rácsodálkozhassunk a 
Teremtő nagyságára. Hiába vártam, arra sajnos már so-
ha nem került sor. 

Egyszer aztán jött a Wesselényi utcából egy „jólfé-
sült”, fiatal elöljáró testvér, ő lett a lelkipásztorunk. 
Amíg ő nem volt, nem is tudtuk, hogy sok területen mi-
lyen „rendetlenség” van a gyülekezetünkben. Vasárnap 
de. 9-kor volt imaóra, 10-kor istentisztelet. Ez addig kb. 
azt jelentette, hogy 9 óra 10 perckor még csak 
Czifranics bácsi volt ott, aki kikulcsolta az ajtót, és ta-
lán már az „imaóravezető” is megjött. Fél tíz-
háromnegyed tízre aztán szép lassacskán beszivárgott 
az egész gyülekezet, mintegy 40–45 személy. Erre azt 
mondta dr. Szakács Imre lelkipásztor: „Az imaóra 9:00-
kor kezdődik. Aki nincs ott, legfeljebb a kezdőének be-
fejezéséig, az legyen szíves megvárni az istentisztelet 
10:00-ás kezdetét.” Ezt komolyan is vette. Aki későn 
jött, tízig kint állhatott a hidegben. Érdekes módon a 
gyülekezet tagjai meg tudták tanulni, hogy vagy kilenc-
re kell jönni, vagy tízre. Bevált a módszer. Csak egy-két 
hónapra volt szükség. 

Szakács tv. a „diszpozícióit” Biblia-méretűre vágva 
egy kalapgumival ügyesen rögzítette a Bibliájában, s 
akkor lapozott, amikor gesztikulálás közben a Bibliát 
átvette egyik kezéből a másikba. Tisztára úgy nézett ki, 
mintha nem is használna jegyzetet. Húsz-huszonöt per-

cet prédikálni papír 
nélkül. Ez igen! Ez aztán 
komoly! Ezt a módszert 
én is eltanultam tőle. Jól 
működik! 

Az Állami Egyházügyi 
Hivatalról, „Palotairól”, 

meg egyéb – a színfalak mögött játszódó eseményről – 
nekünk, fiataloknak nem sok fogalmunk volt. Büszkék 
voltunk arra, hogy nekünk egy kiváló prédikátorunk 
van. Valóban, Szakács tv. igehirdetéseinek mindig 
megvolt a „füle és farka”. Nem is nagyon voltunk kí-
váncsiak mások szolgálatára. A Tahi napokra sem tüle-
kedtünk nagy lelkesedéssel. Akkor még nem láttuk, 
hogy ez is lehet a „bálványimádásnak” egy – nagyon fi-
noman becsempészett – formája! 

A technika fejlődésével együtt haladva Tamaska 
Olivérrel hamar rákattantunk a mikrofonok és magnók 
nyújtotta lehetőségekre, s amint lehetett, kidolgoztuk a 
prédikációk rögzítésének lehetőségét. Eleinte egy 
„Mambó” magnetofonnal, később már kazettás magnó-
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val rögzítettem százszámra – valóban, szó szerint – 
Szakács testvér igehirdetéseit. (Néha másokét is!) Eze-
ket a beteglátogatók – többnyire testvérnők – vitték 
magukkal esetenként mint lelki táplálékot. 

 
Diakónusavatás 1976.: Kőszegi József és jómagam, aki 

kérdez: Bodó Sanyi bácsi 

Megítélésem szerint az igehirdetések „magnós ter-
jesztése” nagyon jó dolog! Ezáltal én magam is több-
ször – néha igen sokszor – meghallgattam egy-egy ige-
hirdetést, s valóban sokat épültem általuk. 

Ez persze azt is magával hozta, hogy szinte megta-
nultam őket. Még évek múlva is emlékeztem egyes ki-
fejezésekre, az igei mondanivalóra, sőt arra is, hogy 
mikor hangzott el. Még ma is emlékszem, hogy az 
1970. január elsejei délelőtti igehirdetés témája Ézs 
44:22 volt. Ez amolyan egész évre szóló iránymutatás 
féle volt. 

„Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint 
felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.” 

Sőt még ma is tudom, hogy milyen mély mondani-
valója volt az igehirdetésnek: álnok vagyok (meglehe-
tősen elmarasztaló jelző), a felhő kicsi vízcseppecskék-
ből áll, mégis eltakarja a Napot – bűn, „bűnöcskék”, Is-
ten a „világosság” – sok kicsi felhőből hatalmas „égi-
háború” tud kerekedni. Mennydörgés, villámlás, pusztí-
tás, halál. A végén a kegyelem, bíztatás: „térj hozzám, 
megváltottalak”. 

Generációnk számára nagy áldást jelentett Kmety 
Ancika (néni) alapos felkészültsége, és munkája a va-
sárnapi iskolában. A VISZ (Vasárnap Iskolai Szövet-
ség) munkatársaként nemcsak gyülekezeti, hanem or-
szágos szinten is sok személy kiképzésében vett részt, 
akik a jövő nemzedékbe, mint friss talajba hintették a 
„jó magot”. Ha utazásaink során valahol más közösség 
gyülekezetébe látogattunk el istentiszteletre, s kislánya-
ink ott vettek részt a vasárnapi iskolai foglalkozáson, az 
ottani tanítók majdnem mindig megjegyezték, hogy fel-
tűnően jó a gyerekeink bibliai tájékozottsága. 

Akiket tanított – azt hiszem –, Mike Mária (néni) ked-
ves hangjára is sokáig emlékezni fognak, meg Varga Jut-
kára is, akit Ancika néni „segített bele” a szolgálatba. 

A gyülekezet fiataljainak összekovácsolásában nagy 
szerepe volt az évenként megrendezett egy-kétnapos ki-
rándulásoknak. Általában lefoglaltuk a szállást a 20–25 
fős csoportnak egy éjszakára valamelyik turistaházban. 
A kirándulásokat Szakács bácsi vezette évtizedeken ke-
resztül. Azt hiszem, minden résztvevő számára felejthe-
tetlen a Rám-szakadékban tett kirándulás. Van ott egy 
szakasz (lehet, hogy csak volt, nem tudom biztosan), 
ahol a szurdokban haladva egy 8–10 m magas vízesés 
állta utunkat. Csak egy létrán volt lehetőségünk tovább-
jutni, amit a lezúduló víz állandóan nedvesen és síkosan 
tartott. Lélegzetünket visszafojtva figyeltük, hogy ezen 
az életveszélyes szakaszon hogyan megy fel lelkipász-
torunk a „hónalj-mankójával”? Pisszenni se mertünk. 
Novák Lacika (azóta már természetesen ő is éltes, tisz-
teletnek örvendő nagypapa) mászott utána, és a mankó 
végét mindig odafogta a létra fokához, hogy, amikor 
megkapja a súlyterhelést, nehogy lecsússzon. Nagyon 
izgalmas volt. 

Ezeken a kirándulásokon sokkal jobban meg tudtuk 
ismerni egymást, mintha csak a gyülekezetben találkoz-
tunk volna. Sokat jelentettek ezek az alkalmak a gyüle-
kezetünkbe delegált teológusok, és a budapesti egyete-
meken tanuló vidéki egyetemi hallgatók kapcsolat-
építésében is. (Gondoljunk csak az így összekerülő fia-
tal párokra: Hargas Gyuszi és Novák Marika, Kulcsár 
Tibor és Ádány Anikó, Csercsa Attila és Tokaji Ildi, An-
tal Laci és Sztasák Márti, Hajnal Zoli és Tokaji Szilvi, s 
talán még többet is lehetne találni.) 

 
Egy régi kirándulás 

Nekünk (20-30 év körüli fiataloknak) még nem szúr-
ta nagyon a lelki szemeinket, hogy a „liturgia” meg-
csontosodása kezdi eltakarni a Szent Szellem vezetését. 
De, ha a Biblia alapján, vagy esetleg másoktól nyert öt-
letből kifolyólag láttunk valamit, ami segítheti lelki fej-
lődésünket, azt megvalósítottuk. 

Az történt, hogy szüleim ismeretségi körében meg-
ismertünk egy négygyermekes, hívő evangélikus csalá-
dot. Nagy erővel tettek bizonyságot arról, hogy náluk a 
„fiatal házasok imaköre” milyen sok áldást jelent szá-
mukra, és a többiek számára is. Láttuk kiegyensúlyozott 
hívő életüket, és megbizonyosodtunk afelől, hogy ez 
nekünk is jó lesz. Megemlítettük egy-két hasonló korú 
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házaspárnak, s miután többen is „ráharaptak”, igyekez-
tünk megvalósítani. 

Annál is inkább, hiszen az Igében is ez van: „Napról 
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a 
templomban, és amikor házanként megtörték a kenye-
ret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.” 
(ApCsel 2,46) „és nem hagytak fel a naponkénti taní-
tással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és 
házanként” (ApCsel 5,42) „Semmit sem hallgattam el 
abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítot-
tam azt nektek nyilvánosan és házanként.” (ApCsel 
20,20) 

Így aztán hamarosan közös akarattal létrehoztuk a 
„fiatal házasok” imakörét. Ezt megemlítettük Szakács 
bácsinak is, aki nem ellenezte, csak azt közölte, hogy az 
imaórákat a gyülekezeti teremben kell tartani. Így is 
kezdtük. Aztán néhány hét után rátértünk a bibliai „há-
zanként” megoldásra. Nem szóltunk senkinek, s évtize-
deken keresztül jól ment minden. Egyszerű szabályaink 
voltak: megbeszéltük, hogy a jövő héten ki hozza az 
imatémát (bármilyen téma felhozható, ami mocorog va-
lakinek a gondolataiban), a fő hangsúly a személyes bi-
zonyságtételeken van (személyes átélés), ha lehet, a bi-
zonyságtétel „átélése” ne legyen egy hétnél öregebb. Ha 
ugyanis egy egész hét el tudott telni az életünkben anél-
kül, hogy Istennel valami személyes átélésünk lett vol-
na, akkor ott valami baj van. Ez arra figyelmeztet, hogy 
„szürkül” az Úrral való kapcsolatom. 

Ezt a legutóbb említett „szabályt” azóta is nagyon 
fontosnak tartjuk. Még ma is alkalmazzuk abban az 
imaközösségben, ahol – immár negyven-ötven év el-
múltával is – hetenként együtt imádkozunk. 

 
Fiatal házasok kirándulása Szakács bácsival 

A „fiatal házasokat” már természetesen nem mi kép-
viseljük, hanem a gyermekeink, unokáink korosztálya. 
Ők viszont – talán nem csak udvariasságból – azt 
mondják, hogy jó nekik, ha tanulhatnak az idősebbek 
tapasztalataiból, s szívesen imádkoznak együtt velünk. 
Számomra/számunkra ez egy nagyon nagy kincs, ami-
vel a Budai Gyülekezetben ajándékozott meg bennün-
ket a mi drága Urunk. 

Nagy Rezső (Rudi bácsi) 
 

 

A legfinomabb rántott hús 
 

Néhány budai emlékképem, amiket igyekszem időrendi sorrendben felvillantani. 
 

1961 augusztusában kerültem a 
Budai Baptista Gyülekezetbe. 
Mindjárt megragadott az a 
befogadó szeretet, amit 
tapasztaltam. 

„Annyi szeretetet fog kapni a 
testvér, amennyit ad” – ez volt 
szinte az első mondat, amit Sza-
kács testvértől hallottam.  

Szakács testvérék (általában 
Szakács néni is jött) családlátogatásai közül a legelsőt 
úgy oldották meg, hogy vasárnap délben ebédre hívtak 
el magukhoz bennünket. 

Példájukat követve Gáll Sándor bácsiéknál is sok-
szor voltunk vasárnaponként ebédvendégek, majd 
Novák Pali bácsiéknál is párszor, akik akkor gondno-
kok voltak a gyülekezetben. Novák nénivel kapcsolat-
ban el kell mondanom, hogy olyan finom rántott húst, 
mint ott náluk, azóta sem ettem. 

 

Amikor 1965-ben Anikót – mint első babát az újon-
nan épült imaházban – vittük gyermekbemutatásra, 
Novák néni meglátott minket az ablakból, és utánunk 
szólt, hogy menjünk be hozzájuk, mert ott kellemesebb 
az idő, mint a gyermekmegőrzőben. Mi jóval az imaóra 
előtt érkeztünk meg, mivel Tárnokon laktunk, és a 
buszhoz kellett igazodnunk. 

Kedves alkalmak voltak a fiatal házasok alkalmai, 
melyeket egymás otthonában tartottunk. A vasárnap esti 
szolgálatok között volt Fiúk estje, Lányok estje, Fiatal 
házasok estje. Ez utóbbira énekkel készültünk, amelyet 
Tokajiné Marika szervezett. Akkor tanultam azt az éne-
ket, amelynek egyik verse így hangzik: „Életemben 
gyakran érzem, erőm fogytán, lankadok…”. Akkor ta-
lán fel sem fogtam ennek a valós voltát. Ma már egyre 
gyakrabban. Az ének szövege így folytatódik: „Segítsé-
gét kérem, s várom, új erőhöz így jutok.” Ebben gya-
korlom magam. Köszönöm az Úrnak, hogy ezt tehetem. 

A közelmúltban Marikával beszélgetve szóba került 
ez az ének, s ő olyan kedves volt, hogy a következő al-
kalomra elhozta, és ideadta nekem. 
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Annuska, mint bibliaköri tanító 1977-ben 

A gyülekezet imádságos szeretetét nagy próbáinkban 
is mindig éreztük. Áldom Istent minden testvérért, aki 
értünk csak egyszer is imádkozott. 

Hálás a szívem azért, hogy bár voltak viharos idő-
szakok a gyülekezet életében, soha nem gondolkodtunk 
azon, hogy elmenjünk egy másik gyülekezetbe. Ezek-
ben az időkben is mindig meg volt terítve az Ige asztala. 
Azt csak az Úr tudja, hogy a szívünk talaja mennyire 
volt elkészítve, és hogy az elhintett magvak szárba 
szökkentek-e, és hoztak-e termést?! 

A megtartó kegyelemért, mind az egyéni életemben, 
mind a gyülekezet életében, Istenünk neve legyen ál-
dott! 

Ádány Mihályné, Annuska 
 

 

„Emlékezz vissza az útra, és Megváltódat áldd!” 
 
Milyen volt az élet a Budai Gyülekezetben 30-40-50 évvel ezelőtt? Ki tudja? Kinek ilyen, kinek olyan, hiszen 
egy-egy eseményt annyiféleképpen élünk meg, ahányan vagyunk. Kapirgálva a múlt porában most mégis 
megpróbálok néhány epizódot felidézni a hajdan volt „régi szép időkből”. 
 

A régi szép időket azért tettem 
idézőjelbe, mert egy találó de-
finíció szerint az a fiatal, aki 
nem tudja, hogy azok a 
bizonyos „régi szép idők” épp 
most vannak. Bizonyos életkor 
után ugyanis állítólag tör-
vényszerű, hogy az ember 
nosztalgiával tekintsen azokra 
az évekre, amikor még fiatal 
volt; s én ebben a 

gyülekezetben születtem, cseperedtem felnőtté, s lettem 
Tibor segítőtársa az életben és a szolgálatban egyaránt. 

Első emlékem, legalábbis a dolgok jelen állása sze-
rint, Sanyi öcsém bemutatása, pontosabban az, hogy 
miért nem vettem részt azon, ugyanis egy félresikere-
dett reggeli következtében én már az imaházba menet, s 
az imaházban is „mással” voltam elfoglalva. Varga Jut-
ka néni, volt bibliaköri tanítóim egyike vigyázott rám a 
gyerekszobában... 

Következő emlékem a bibliakörhöz kapcsolódik, 
ahol Jutka néni mellett Mike Mária néni tanítgatott 
bennünket először Isten igéjére, majd Kmety Anci néni 
vette át a stafétabotot, s végül Szakács bácsi szárnyai 
alá kerültünk, de ekkorra már az ifinek és az énekkar-
nak is „oszlopos” tagjai lettünk.  

Milyen volt a bibliakör? Sok mindent lehetne mon-
dani: énekeltünk, bibliaverseket tanultunk, könyvnélkü-
li igeszakaszokat mondtunk fel (ezek közül a legtöbbre 
még ma is emlékszem), bibliaköri évzárókra készül-
tünk, s gyűjtöttük be az év végi ajándékokat (bizonyos 
könyvek még most is ott sorakoznak a könyvespolco-
mon), aztán gyereknapok is voltak közös ebéddel meg 
Gellért-hegyi kirándulással, és Tahiban is táboroztunk. 

Ezt külön is szeretném megemlíteni, hiszen ezt a 
nyaralást nemcsak befizetni lehetett, hanem megnyerni 
is, mégpedig komoly munkával. Kétfordulós verseny 
helyezettjei részesültek abban a megtiszteltetésben, 
hogy jutalomként Tahiban lehettek egy hetet, persze a 
többiek is jöttek, de a díj az díj... 

 
1977.karácsony. Anikó, Kőszegi Julcsi és Novák Klári 

Mint említettem, komoly munka előzte meg a tábort, 
hiszen először az Úr Jézus példázatait kellett kigyűjteni 
az evangéliumokból és meghatározott szempontok sze-
rint feldolgozni, utána pedig a csodatetteit. Fiatalabb 
olvasóim kedvéért megemlítem, hogy ez még a számí-
tógép és az internet előtti idő volt a „múlt évezredben”, 
s a hellyel-közzel fellelhető konkordanciák sem igazán 
segítettek, mert még ezekkel is csak részlegesen tudtuk 
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„Egy nagyon rövid imában el-
mondott „igen”-t hadd idézzek, 
név nélkül: Uram, most már nem 
akarok nem akarni. Ámen.” 

megoldani a feladatot, így hát maradt a bibliaolvasás, s 
az önálló munka...  

Nem gondolnám, hogy kárunkra vált, sőt immár kö-
zel 30 év szolgálatban eltöltött idő után bízvást állítom, 
hogy a kora gyermekkorban elvetett igemag a kellő 
időben gyümölcsöt hozhat, s ennek hiánya sok olyan 
baj, bűn, tönkrement élet forrása, mely szilárd igei ala-
pok lefektetésével elkerülhető lett volna. Persze a ké-
sőbbi építkezés mindenki személyes felelőssége, de ha 
az alapok sincsenek rendben, akkor a „tanítás minden-
féle szele” ide és oda dobálhat minket, az élet viharairól 
már nem is beszélve. 

Az ifi. Úgy tizenhárom-tizennégy évesen kapcsolód-
tam(tunk) be az ifibe, mely akkortájt kedd este 6 órakor 
volt az alagsori kisteremben. Hétről-hétre körbeültük az 
asztalt, s minden alkalomra valakinek igét kellett hoz-
nia. Ez azt jelentette, hogy arra az estére neki kellett 
felkészülnie, mégpedig egy szabadon választott igesza-
kaszból, és elvben önálló vállalással dőlt el a következő 
hét felelőse. Emlékeim alapján ez az „önkéntesség” 
időnként egy kis segítséggel valósult meg, mégpedig 
Szakács bácsi részéről. Én is így „jelentkeztem” elő-
ször, hiszen hogyan is merészelné egy „kicsi” a „na-
gyokat” tanítani?! A tanítás persze hol így, hol úgy sült 
el, ami nem volt akkora tragédia, hiszen a bevezetést 
követő beszélgetés során 
szépen kiegészítődött, eset-
leg kiegyenesítődött, s vált 
üzenetté. Szárnypróbálga-
tásnak mindenesetre jó volt, 
hiszen ismert terepen tette 
meg az ember az első 
lépéseket a nyilvánosság előtti megszólalásban, s ez 
sem vált kárunkra. 

Az ifivel kapcsolatban mindenképpen meg kell emlí-
tenem a közös imádságokat, imaharcokat, amelyekben 
hordoztuk egymás gondjait, és könyörögtünk azokért, 

akik még nem tudtak igent mondani Jézus hívó szavára. 
Egy nagyon rövid imában elmondott „igen”-t hadd 
idézzek, név nélkül: „Uram, most már nem akarok nem 
akarni. Ámen.”. Hihetetlen öröm és hála töltötte be a 
szívünket ezt hallva, s átélve annak a csodáját, hogy 
„Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve 
hazaérkezett...”. Ennek az előszelében Isten kegyelmé-
ből sokszor volt részünk akkoriban. 

 
Ifikirándulás, 1984. 

Írhatnék még az ifikirándulásokról, táborozásokról, 
szolgálati utakról, de hely hiányában ezt most nem te-

szem. Jó volt, szép volt, 
harcokkal és nehézségekkel fű-
szerezett. Egy kérdés azért ott 
motoszkál a szívemben: hol 
vagyunk mi, azoknak a „régi 
szép időknek” a gyermekei?! A 
helyünkön? Isten tudja, és Ő 

tudja. Mert nem elég a jót elkezdeni, hanem végig is 
kell futni azt a bizonyos versenypályát, mert csak „aki 
mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 24,13) 

Kulcsár (született Ádány) Anikó 

 
 

Azokról, akik előre mentek 
„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. 
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsid 13,7) 
 

E sorokat írva emlékezem 
szeretteimre, hitelődeimre, azokra, 
akik az Úrban haltak meg. Én most 
szüleimre, és azokra az igen kedves 
elöljáró testvéreimre kívánok 
emlékezni, akik hitben, szeretetben, 
hűségben, jó cselekedetekben 
gazdag életet élve, példaképül 
szolgáltak nekem. 

Egyszerű emberek voltak a 
szüleim, de hitük, szeretetük hatalmas volt. Nem volt 
egy olyan ember sem a faluban (legyen az koldus, ha-
rangozó vagy éppen elhagyott, szegény nyomorult), 

akinek ne jutott volna tőlük jófalat. Gazdagok voltak az 
Úrban és megelégedettek. Négy élő gyermekükre ara-
nyat, ezüstöt ugyan nem hagytak örökségül, de annál 
többet, ami maradandó érték: a Jézus Krisztusban kap-
ható kegyelem ismeretét. 

A kedves elöljáró testvérek, akikre szeretettel em-
lékszem: Czifranics, Nagy, Botos, Kocsis, Reviczky, 
Kmety testvérek. Mindegyikük példaképül szolgált előt-
tem szeretetben, figyelmességben, látogatásban. A min-
denki által kedvelt Tóthné Jolánka néni sok-sok beteg-
látogatása, versmondása, valamint igei tanácsa, és 
Kmetyné Ancika fáradhatatlan szolgálatai balzsamul 
szolgáltak a lelkemnek. A kedves id. Ádány Mihály 
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testvér, aki nem beszélt ugyan sokat, de mindig kedve-
sen mosolygott, és köszöntését, meleg kézfogását nem 
lehetett megelőzni. Fejős Gábor testvér, aki csodálato-
san szép énekhangjával és versmondásával felüdítette a 
lelkemet. 

Igen, Atyám! Én most ezekre az elődökre emléke-
zem, és hálát rebegek értük, akik által oly sok áldást, 
örömöt és erőt kaptam Tőled! 

Úgy szeretném, ha csupán árnyékuk lehetnék, és 
szolgálhatnálak Téged azzal, amit kaptam, hűséggel ha-
lálomig! 

Balázsné Tivadarné, Erzsike 
 
 

Kaptam, kaptam! 
 

Nem tudom, miért emlékszem rá. Tényleg emlékszem, vagy olyan sokszor mesélték el, hogy valósá-
gos emlékké vált? 
 

Két éves voltam, karácsony 
volt, a gyülekezetünkben esti 
karácsonyi alkalom volt. Én a 
második sorban ültem, és 
szájtátva néztem a 
mennyezetig érő világító ka-
rácsonyfát. A villanyokat 
lekapcsolták, és a gyülekezet 
együtt énekelte a Csendes éjt. 
Én biztos nem, mert még nem 
tudtam. Amikor vége az 
éneknek, kezdődik az 

ajándékosztás, minden gyerek kap egy csomagot. Ami-
kor megkapom a sajátomat, rohanok hátra az anyu-
kámhoz és hangosan kiabálok: Kaptam, kaptam! 

Most, amikor ezeket a sorokat írom, csak hálával és 
köszönettel tudok visszaemlékezni a gyülekezetre. 
Olyan sok mindent kaptam ott: a hívő nagyszüleimet, 
szüleimet, itt tanultam meg Isten igéjének az alapjait, 
itt jutottam hitre, itt volt a bemerítésem 14 éves ko-
romban. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a gyüle-
kezetért, az odajárt és még most is odajáró emberekért. 
Isten áldását kívánom a további munkájukra! 

Szeretettel: Czirják Klári,
akit a budaiak Novák Klárinak ismernek

 

 

Lánykórus 1979. – balszélen Klári 

 
Lányaimmal és férjemmel 

 

 

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! 
azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4.6) 

 
A hetvenes évek végén az ifiben generációváltás volt. De mindkét csapatra jellemző volt, 
hogy szerettük az Urat. Jó visszaemlékezni az istentiszteletek utáni kilenc óráig tartó 
éneklésekre – amit volt, hogy a villamosmegállóban is folytattunk –, a május elsejei 
kirándulásokra, a Szakács bácsival közösen végzett vidéki szolgáló utakra, a közös nyara-
lásokra... 

A nyolcvanas években történt az egyik nyáron, hogy az esti szabadtéri áhítat végén oda-
jött hozzánk két férfi (biztonsági őrök, vagy portások lehettek). Miután megtudták, kik va-
gyunk, mondták, hogy ők nem hisznek Isten létezésében. Mi többen, többféleképpen próbál-
tuk bizonyítani/magyarázni, hogy Isten létezése valóság. 
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„A végső megoldás pedig azt volt, 
hogy „kérdezzük meg a teológus test-
vért, mert neki hivatalból tudnia kell 
mindenre a választ”. Szegény teológu-
soknak is izzasztó perceik voltak…” 

 
Balatonföldváron, a régi ifi néhány tagjával 

Az elég hosszú beszélgetés után is azt mondták, hogy 
nem tudtuk meggyőzni őket, de most már menniük kell a 
szolgálati helyükre. 

Az ifiből már nem emlékszem ki javasolta, hogy a be-
szélgetés befejezéseképpen imádkozzunk. Azon is ott ma-
radtak. 

Imádkoztunk hangosan, egyenként, aki akart, többen 
(talán mindenki, nem sorban), ahogy szoktunk, mindenért 
(az éjszakai pihenésért is). Mikor befejeztük, elmondták, 
hogy lehet, hogy mégis csak van valami abban, amiről be-
széltünk; ők most valamit érzékeltek (mi különösebbet 
nem). Aztán továbbmentek. Valószínű, hogy Isten jelen-
létét érezték meg, és ez a teljes hitetlenségből kimozdítot-
ta őket. 

Uri Erika
 

 

„Titkaim” a jövő nemzedéknek 
„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbe-
széljük a jövőnemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.” (Zsolt 78, 3-4) 
 

Készülve ennek a cikknek a megírására, meglepődve, sőt a koromtól kicsit meg is ijedve szembesültem azzal, 
hogy a gyülekezet 90 évéből több mint a felének személyes átélője voltam, vagyok. Mindig is olyan meghitt-
nek, szívet melengetőnek tartottam azokat az igéket, amelyekben Isten azt parancsolja az ő választott nép-
ének, hogy mondják el az Ő nagy tetteit a következő generációnak. Nyilván ez az öregek feladata – gondol-
tam. Ehhez képest rá kellett döbbennem, hogy már én is azok közé tartozom, akiknek ez feladatuk, hiszen 
egyre kevesebben vagyunk, akik a régmúlt időknek tanúi vagyunk. 
 

Egy ilyen visszaemlékezésben 
lehetetlen mindent megírni, nem is 
erre törekszem most. A régmúlt idők 
tanúi közé soroltam be magamat az 
előbb, de ezek persze csak az én 
életéveimet jelentik. Persze a 
hatvanas évekből én is kevésre 
emlékszem… Első emlékem, inkább 
emlékfoszlányom az, hogy három 

évesen édesapám nyakában ülök, és próbálunk az ima-
házmegnyitón a tömeg miatt a lépcsőházban állva látni va-
lamit abból, hogy mi is történik odabent… 

A hetvenes évek első felét már aktív gyülekezetbe 
járóként éltem meg. Ebből az időből mindenekelőtt a 
vasárnapi iskolát emelném 
ki. Bevallom, arra már nem 
emlékszem, hogy kisebb 
koromban kik tanítottak, 
jártam-e egyáltalán a 
foglalkozásokra, de a 
Szakács bácsi által tartott 
foglalkozások 
meghatározók voltak az életemben. (Azt gyanítom, 
nemcsak én említem őt az írásomban, hanem még 
jónéhányan rajtam kívül ezt tették sok más vonatkozás-
ban…) Akkoriban a foglalkozásokra a délelőtti isten-
tiszteletet követően került sor, és mi „nagyok” a délelőt-
ti igével kapcsolatban kaptunk tőle kérdéseket. Bizony, 

akkor sokszor izgultunk, hogy tudunk-e válaszolni 
olyan egyszerű kérdésekre, hogy például egy adott 
kulcsszó pontosan mit is jelent. Ha végképp nem talál-
tuk fején a szöget, vagy a beszélgetés során eljutottunk 
egy-egy hitbelileg fogósabb kérdéshez, akkor szüleink 
és egyéb vállalkozó szellemű felnőttek, akik a nagyte-
rem hátsó részében személői voltak zavarunknak, szin-
tén megszólíttattak… A végső megoldás pedig azt volt, 
hogy „kérdezzük meg a teológus testvért, mert neki hi-
vatalból tudnia kell mindenre a választ”. Szegény teo-
lógusoknak is izzasztó perceik voltak… 

Akkoriban a gyülekezet vasárnapi „fő” alkalma a 
délutáni volt. Szokás volt negyed- vagy félórával ko-
rábban érkezni az imaházba. Mi, kamasz legények, ki-

használva az istentisztelet 
kezdetéig hátralevő időt, 
sokszor tettünk egy-két 
kört az imaház körüli 
utcákban. Ma már 
nevetségesnek tűnik, de 
nagy élvezettel néztük a 
parkoló autók (Trabant, 

Wartburg, Lada, Skoda…) emblémáit, vagy az ezekre 
ráragasztott matricákat. Néha erős kísértésünk volt arra, 
hogy egy-egy érdekesebb matricát – leginkább a H-
betűk többféle fajtája volt ez – lekaparva hazavigyünk, 
mint egy igazi kincset. Csak remélni merem, hogy nem 
tettünk ilyet… 
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Szakács bácsi azt a szokást honosította meg, hogy 
a(z engedelmes) gyerekek az első sorokban ültek. Ott 
ült Tóth Lajos bácsi is. Ha jól emlékszem, cigányprí-
másként tért meg, addigra már igen megöregedve, bot-
tal járt. Emlékszem, úrvacsora alkalmával alig bírtuk 
visszatartani kuncogásunkat, amikor a kenyérdarabkát 
igencsak hangosan ette meg… (Lehet, hogy mi sem 
voltunk jobbak, mint az előttünk meg az utánunk kö-
vetkező generációk, csak máshogy rosszalkodtunk?) 

 
Dani Hajnalka, Tapolyai Emőke, Mikes Attila, 

jómagam és Nagy Lajos 1977-ben 
Akik ekkortájt voltak a gyülekezet tagjai, ott látha-

tók az 50 éves jubileumra készített tablón. Nagy kivált-
ság számomra, hogy ismerhettem őket. Persze gyerek-
ként közelebbi kapcsolatom nem volt a felnőttekkel, de 
rájuk gondolva összképként a biztonság érzete maradt 
meg bennem. Bizonyára ők sem voltak tökéletesek, de 
hűségesek voltak. Ott voltak az istentiszteleten, ha esett, 
ha fújt. Vasárnap és csütörtökön egyaránt. Mint most is 
sokan teszik ezt, mindig ugyanott ültek, egyfajta állan-
dóságot sugallva, azt, hogy rendben van minden, min-
denki itt van, mindenki teszi a dolgát… 

Persze lehet azon vitatkozni, hogy jó volt-e ez vagy 
sem. Meg az, hogy az énekkar a délutáni istentiszteletre 
ünnepélyesen („libasorban”) vonult le a karzati gye-
rekmegőrzőből, miután áldást kértek az alkalomra. 
Hogy gyülekezeti határozat született arról, hogy a test-
vériség akkor álljon fel a kezdőimádságra, amikor a lel-
kipásztor az első lépcsőfokra lép föl, hogy ez is ünnepé-
lyes legyen. Ma már ez biztosan nem működne. De ak-
kor ebben éltünk benne. Néhány évvel később már én is 
úgy, mint gyülekezeti tag. Mert a formák mellett ott volt a 
tartalom is a gyülekezet életében. Különösen, amikor Isten 
megújította a közösséget, benne a tagokat: magamra is en-
nek az ébredésnek a gyümölcseként tekintek. 

Az én korosztályomban mindig is kevesen voltunk. 
De sokat jelentett, hogy tizenévesként a nálam néhány 
évvel idősebbek befogadtak. Nem említek neveket, ne-
hogy kihagyjak valakit. De az a szellemi töltet, amit tő-
lük kaptam, máig meghatározó. Nem volt még 
Baptifon, sem Facebook, mégis mintha mindig együtt 
lettünk volna. Találkoztunk vasárnap kétszer, aztán 
vagy hétfőn, vagy szerdán imaközösségben, kedden if-
júságin, csütörtökön istentiszteleten, pénteken pedig 

énekórán. Megtanultam tőlük a közbenjáró imádság 
erejét. Imádkoztunk a gyülekezetért, megtérésekért, 
gyógyulásokért, szabadulásokért – vagy jóval később 
pl. a romániai forradalom vértelen kimeneteléért. 

Ilyen lelki háttérrel könnyű volt később ezt a szelle-
mi örökséget továbbadni a nálam fiatalabbaknak. Őket 
sem említem név szerint, de ők is meghatározók voltak 
az életemben. Emlékszem a sok közös szolgálatra, 
éneklésre (meg az énekekkel való mókázásra), az éves 
egyszeri és az év közbeni sok kirándulásra, közös nya-
ralásokra a Balaton partján és az akkori NDK-ban való 
túrázásokra. Az egyik ilyen túra során csak hatan vol-
tunk, és a hátizsákjaink súlyát annyira igyekeztünk mi-
nimalizálni, hogy megszerveztük, hogy a személyes 
dolgokon kívül ki mit hoz, és a kasszánk is közös volt. 
Szinte, mint az első gyülekezet idejében. 

A másik sok szempontból emlékezetes kirándulás 
Csernobil után néhány nappal volt – csak akkor még 
nem tudtuk, mi történt néhány száz kilométerrel keletre. 
Mi pedig éppen az országnak a katasztrófához legköze-
lebbi pontján, Sátoraljaújhelyen „nyaraltunk”. De Isten 
megőrzött bennünket, nem tudok róla, hogy azóta is 
bárkinek bármilyen baja lett volna abból, hogy akkor 
azt a néhány napot ott töltöttük, a „jó” levegőn. Máig 
emlékszem a bibliai jelenetek némelyikére, amit előad-
tunk több csoportban – voltunk vagy negyvenheten… 

Tizenhat év hosszú idő, amíg az ifjúság tagjának te-
kinthettem magam. Nemcsak az országunk változott 
sokat ennyi év alatt, hanem a gyülekezetünk is. A válto-
zás mértékén, elégségességén persze lehet vitatkozni, de 
ahhoz képest, hogy valaki egyszer gyülekezeti órán, fel-
szólalásában azt javasolta, hogy a mellékhelyiségben ne 
köszönjünk egymásnak úgy, hogy „az Úr áldja meg!”, 
mert azon a helyen nem illik ilyen szent dolgot monda-
ni, … nos, ehhez képest sokat változtunk… 

 
Egy emlékezetes ifjúsági kirándulás 1992-ben 

Visszatérve az imádkozásra, élesen megmaradtak 
bennem azok az események is, amikor a gyülekezet 
egésze is imádkozott egy-egy nehéz helyzetben. Sanyi 
öcsémért, amikor balesete volt és élet-halál között volt 
hetekig. Vagy Fejős Gáborért, akit Isten vagy három 
évtizedre még visszaadott nekünk, mert a szívműtétje 
során sikerült újraindítani szíve dobogását. Vagy Ádány 
Béláné, Vilmáért, akinek szintén nagy műtétje volt. Biz-
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„… akkor nemcsak az adott szóla-
mot énekeltette meg külön, hanem 
sorba vett bennünket egyenként… 
az egész énekkar hallatára. Izzasztó 
percek voltak, nem csoda, hogy egy-
re rosszabbul ment…”

tos voltak még mások is, de ezek maradtak meg ben-
nem. Meg az, hogy a negyedévenként megtartott 
evangélizációs vasárnap délutánja előtt a gyülekezet 
tagjai egy héten keresztül imaláncot alkotva imádkoztak 
az alkalomért. És mindig volt vállalkozó a hajnali kettő 
és három óra közötti időpontokra is… 

Név szerint két testvért emelnék ki, akik nagy hatás-
sal voltak rám. Az egyik Bányai Jenő bácsi. Vele való 
kapcsolatom akkor kezdődött, amikor 14-15 évesen be-
kerültem az énekkarba. Néhány hét próbára járást köve-
tően tartott egy pár perces meghallgatást – mással is ezt 
tette. Nem tudom, valaha is megbukott-e valaki, de va-
lódi vizsgaként éltem meg mindezt. Később is szokása 
volt, hogy ha valamelyik szólam nem tisztán énekelt 
(legtöbbször a basszus, ahol én is ültem), akkor nem-
csak az adott szólamot énekeltette meg külön, hanem 
sorba vett bennünket 
egyenként… az egész 
énekkar hallatára. Izzasztó 
percek voltak, nem csoda, 
hogy egyre rosszabbul 
ment… Mindezt csak azért 
tette, mert a tökéletességre 
törekedett. (Elég nagy 
lehetett számára a kontraszt 
a Központi Énekkarhoz képest, amelynek évtizedeken 
keresztül volt a karnagya.) 

De mindez csak érdekesség. Ami leginkább megha-
tározó volt, ahogy az énekek lelki tartalmára igyekezett 
rámutatni, időt és energiát nem kímélve magyarázta azt, 
hogy az énekíró mit is akart kifejezni, és ezt hogyan 
tudnánk az énekhanggal a lehető legjobban visszaadni. 
Néha szinte prédikált, ilyenkor az idő megállt, és az 
énekkar áhítattal hallgatta szavait. Örökre megtanultam 
tőle, hogy a zenének a mondanivaló szolgálatában kell 
állnia. Ezt az üzenetet tökéletes mozdulatokkal tudta ki-
fejezni a karvezetőként. Orgonistaként egyszer kérdez-
tem tőle, hogy milyen tempóban kell játszani az éneke-
ket – ugyanis orgonistaként elég lendületes tempót dik-
táltunk a gyülekezetnek, nemcsak én, hanem, a többiek 
is. Akkor is azt mondta, hogy a szöveg a meghatározó, 
az határozza meg a tempót. Amikor ő orgonált, mindig 
figyeltem, hogy milyen akkordokat szőtt bele a kíséret-
be – igyekeztem ellesni tőle ezt is. Jólesett, hogy sok-
szor bátorított, dicsérte az orgonajátékomat. 

 
Elöljárói csendes hétvége 1998-ban 

Így sok év távlatából talán már elmondhatom, hogy 
nagy dilemmát okozott, hogy a menyegzői istentisztele-
tek bevonulójaként mit is játsszak. Az ifjú pár általában 
Mendelssohn Nászindulóját kérte, mint a legnépszerűbb 
bevonulót, de Jenő bácsi azt nem engedte, hiszen az a 
Szentivánéji álom kísérőzenéjének része, az egész darab 
pedig egy pogány szokást zenésít meg, aminek egy gyü-
lekezetben nincs helye. Jól jelzi mindez Jenő bácsi ren-
díthetetlenségét meggyőződése, hitelvei iránt. (Beval-
lom, amikor nem volt ott a menyegzőn, akkor bizony 
sokszor ezt játszottam….) 

A vele és feleségével, Ilonka nénivel való kapcsola-
tom más jellegű lett, amikor gyülekezeti presbiter let-
tem, és megtisztelt azzal, hogy úrvacsorát vihettem neki 
éveken keresztül. Szinte fiaként kezelt, sokat megtud-
tam életéből, gondolataiból – és azóta is becsülöm szik-

laszilárd hitéért, 
egyházunkért érzett fele-
lősségéért. 

A másik testvér, egy 
pótnagymama, Kocsis néni, 
akit én is Mamikának 
szólítottam. Hozzá is éveken 
keresztül jártam úrvacsorát 
vinni, de ez nem hivatalos és 

kötelességből végzett szolgálat volt részemről, hanem 
igazi lelki felfrissülés. Isten hosszú élettel ajándékozta 
meg őt, amelynek utolsó éveit ágyban fekve töltötte. De 
soha nem panaszkodott, mindig az az öröm sugárzott 
belőle, amit csak az Istennel való közösség adhat vala-
kinek. Mindkettőjük emléke legyen áldott! 

Sok mindenről lehetne még írni. Arról az izgalomról 
és örömről, amikor 1980-ban először vezettem imaórát, 
meg arról, amikor Bodó Sanyi bácsi először kért fel ige-
szolgálatra valamikor 1982 nyarán egy csütörtöki alka-
lomra. A későbbi sok-sok alkalomról, amikor igehirde-
tőként vagy liturgusként szolgálhattam. Az emlékezetes 
alkalmakról, bemerítésekről, vagy a 75 éves jubileumi 
istentiszteletről, a rádió által élőben közvetített isten-
tiszteletről. A férfikarról, amit hosszú évek után kezd-
tünk újra, már nem is tudom, mikor. Nagy öröm volt 
szervezni, részt venni benne – azt remélem a többiek-
nek is… és a gyülekezetnek is hallgatni bennünket. 
Vagy arról, hogy nagy lelkesedéssel állítottuk össze An-
tal Lacival a fiataloknak az énekeskönyvet, papírra vet-
ve a már néhány éve vagy hónapja ismert, vagy éppen 
az előző héten hallott új éneket. Lehetne írni arról a ne-
héz időszakról, ami Szakács bácsi szolgálatból való ki-
állása után következett. Arról a fájdalmamról, hogy fő-
ként a fiatalok közül sokan elmentek más gyülekezetbe. 
Bár a szeretet megmaradt, ami a legnagyobb áldás, de 
mégis, nincsenek itt…. És külön fejezet lenne megírni 
részleteiben azt az időszakot, amit gyülekezetvezetők-
ként éltem, éltünk meg Gulyás Jenő testvéremmel 
együtt – de ez már egy külön történet. 

Ádány Mihály 
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„Nagyon élvezetesek voltak számomra a 
vasárnapi iskolai foglalkozások, ahol 
Anci néni (Kmety Ottóné), és Szaki bá-
csi (ahogy mi hívtuk) segítségével és ve-
zetésével tanultuk a bibliai történeteket, 
fontos ige helyeket.”

Budai LEG-ek 
 

Huszonöt évvel ezelőtt jöttem el a gyülekezetből, de ma 
is kedves emlékeket őrzök életem ezen időszakáról. Az 
első emlékeim a gyülekezetről elég messzire nyúlnak 
vissza. Remélem, jól emlékszem: valamikor 1972-ben 
kerültem nagyszüleimmel együtt a gyülekezetbe, ekkor 
11 éves voltam. 

Az akkori lelkipásztor – 
dr. Szakács Imre testvér – 
nagyon kedvesen fogadott 
minket. Ami akkor a 
LEGjobban megragadott, az 
a sok velem hasonló korú 
gyerek volt. Rövid időn belül 
sok barátra tettem szert. Nagyon élvezetesek voltak 
számomra a vasárnapi iskolai foglalkozások, ahol Anci 
néni (Kmety Ottóné) és Szaki bácsi (ahogy mi hívtuk) 
segítségével és vezetésével tanultuk a bibliai története-
ket, fontos igehelyeket. 

Ahogy korosodtunk, átkerültünk az ifjúsági csoport-
ba, itt Szaki bácsi segítségével mélyebben megismertük 
az Igét, közelebb kerültünk Istenhez. Remek kirándulá-
sokat szervezett, ahol mindig garantált volt a jókedv, a 
vidámság és az igei tanítás. Nagyon szerencsésnek tar-
tom magam, hogy ebben az időszakban voltam az ifjú-
ság és a gyülekezet aktív tagja. Lelkipásztorunkat na-
gyon sok helyre hívták szolgálni, és ilyenkor mindig 
vitte magával a fiatalokat, akik szintén szolgálni akar-
tak. 

Egyik LEGmeghatározóbb élményem ebből az idő-
szakból adódik. Az egyik ilyen alkalommal – a család-
nál, ahol laktunk – éjszakába nyúló beszélgetésünk volt 
az ott lakó fiatal lánnyal, és remélem, hogy ez a félig 
átvirrasztott éjszaka Istenhez vezette. Ekkor éreztem 

meg igazán, hogy milyen 
nagy élmény megosztani 
az Istenbe vetett hitemet 
másokkal. 

És még egy LEG: 
nagyszerű élmények 
voltak az énekkari 
próbák Bányai Jenő 
bácsi vezetésével, akit 
sokan szigorú embernek 
ismertek, de egy remek 
humorú, Istent szerető 
szolgáló volt. Voltak 
példaképeim a 
gyülekezetben, neveket 
is írhatnék, de szerintem 
nincs annyi hely ebben a 
cikkben. 

1973-ban befogadtam 
Jézust az életembe, bemerítkeztem és a gyülekezet tel-
jes jogú tagja lettem. Itt ismerkedtem meg feleségem-
mel, Mezei Zsuzsannával, és 1980-ban itt kötöttünk há-
zasságot. Most 34 évi házasság után hat gyermekünk és 
három unokánk van. 

Sok-sok emlék feljött 
bennem ennek a cikknek 
az írása közben, több 
oldalt is megtöltene, ha 
mindet papírra vetném. 
Mivel erre most nincs 
lehetőség, így marad ez a 
rövid visszaemlékezés. 

Most is hálás szívvel emlékezem vissza a gyüleke-
zetben eltöltött időre, arra, amit ott kaptam gyerekként, 
felnőttként. Bátran kijelenthetem, hogy ezek alapozták 
meg a hitemet, a szolgálatomat. 

Legyen a gyülekezeten továbbra is Isten áldása! 
 

 
 

Szabó Aladár 
(A fenti kép balszélén, a lenti képen pedig családommal) 
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Végletesen szubjektív emlékeim Budáról 
Lehet, hogy nem így volt, de én így emlékszem. Műfaj: vakuvillanások a múltba. 

 
Gyerekkor 
8-10 éves kisfiúként mindig 
elkapott a ruhatárban Polányi 
Tündi és megfésülte a hajamat 
amolyan anyáskodó nő-
vérként. Akkor még nem így 
gondoltam, de ma már tudom, 
hogy ez jó dolog. 

Az istentiszteletek előtt a 
mindig ugyanott ülő apai és 
anyai nagyszüleimet is 

végigjártam, köszönés és persze az édességek begyűjté-
se céljából. Matricát Mike Maritól lehetett szerezni, aki 
az énekkar első sorában ült, könnyen és gyorsan meg-
közelíthető helyen és mindig mosolygott. 

A két legmeghatározóbb felnőtt, akiknek a tekintélye 
kikezdhetetlen volt számomra: Szakács bácsi és Mike 
Karcsi bácsi. Gyerekként állandóságot, megbízhatósá-
got jelentettek és válaszokat a kérdéseimre. Kellenek az 
ilyen emberek. És jó, ha idővel mi is ilyen emberekké 
válunk. 

Egyszer a bibliaköri foglalkozáson Mike Mária néni 
megkérdezte tőlünk, hogy odaadnánk-e a tortánkat az 
Úr Jézusnak. Én őszintén azt feleltem, hogy nem. Ezt 
azóta is szégyellem. Na nem az őszinteséget, hanem az 
óemberi motivációt, amivel azóta is mindennap meg 
kell küzdenem, mert a kérdés mindennap aktuális. Oda-
adnám a „tortámat” Jézusnak? Azt olyan könnyű mon-
dani, hogy az életünket odaadjuk. Na de a mindennapi 
részletek? 
Kamaszkor 
Szerettem az orgona mellett a sarokban ülve nézni, 
ahogy Misi csak úgy játszik, gyakorol. Sosem értettem, 
hogy lábbal, hogyan lehet játszani a pedálokon. Na nem 
mintha kézzel tudnék bármin is játszani, vagy érteném. 
Egy ilyen alkalommal kérdezte meg tőlem, hogy ho-
gyan állok a megtéréssel.  

Életem legfontosabb döntését 13 évesen hoztam 
meg, és be is merítkeztem. Számomra ez nagyon fontos 
és komoly dolog volt. Ma is az. A legfontosabb. 

Az énekkarba nagyon szerettem volna bekerülni és 
be is kerültem. Mondjuk, ha Bodó Csabi vagy Nagy Já-
nos nem énekelt mellettem, nem sok hangot találtam el 
magamtól. 

A vidéki szolgálati utak a fiatalsággal elképesztően 
izgalmasak voltak, főleg, ha ott is aludtunk valahol. Ek-
kor vezettem először autót is, Zákány Zoli Trabantját 
próbálhattam ki a hóban. 

Van, hogy rátör az emberre az érzés, hogy vajon Is-
ten tényleg szeret-e, vajon biztosan megtértem-e és van-
e üdvösségem? Egy ilyen gyenge pillanatomban egy-

szer Szakács bácsi után iramodtam a lépcsőházban és a 
lelkészlakás előtti utolsó lépcsősoron értem utol. Azon-
nal megállt, meghallgatta a kérdésemet, elővette a Bib-
liáját, és felolvasta nekem a Filippi 1,6-ot: „Meg lévén 
győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dol-
got, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.”. Persze eh-
hez kell a mi engedelmességünk is. Azóta is ez életem 
egyik alapigéje. És az Ige kardja a leghasznosabb fegy-
ver a sátán ilyen támadásai ellen is. 

 
Egy rendkívüli ifi 

Sztasák Ferivel eljártunk a Budafoki (Nagytétényi?) 
Művelődési Házba – messze volt villamossal – komoly-
zenei koncertekre, amiken Ádány Sanyi hegedült. Sanyi 
volt az elsőhegedűs. 

Sanyival néztem meg moziban egy nap alatt kétszer 
vagy háromszor, azt hiszem, a Macskafogót. Ezt a re-
kordomat azóta se döntöttem meg. 

A legjobb barátom Mike Árpi volt. Ő inkább hallga-
tott, én inkább beszéltem. Nagyon sokat bicikliztünk 
együtt. A versenykerékpáromat az első diákfizetésem-
ből vettem, 1986. szeptember 1-jén, Sztasák Feri segít-
ségével az Örs vezér téri Sugárban. Ma is megvan. 
Fiatalság 
Sok őszinte beszélgetés, pillanat, sírás és nevetés és út-
keresés. Máshogy nem érdemes, csak teljesen őszintén 
magunkhoz és 
azokhoz, akik közel 
vannak hozzánk, 
fontosak és 
megbízhatóak. Az 
ifink ilyen volt. Sok 
ilyen pillanattal a 
kisteremben. 

A nyáresti végte-
len séták istentiszte-
let után a fiatalság-
gal, fagylalttal, 
énekléssel és gitáro-
zással – felejthetet-
len. 
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„Anci néni aktív, agilis énekeltetése-
it, bibliaköri óráit sem fogom elfelej-
teni. Gyermekként nagyon élveztem, 
sok énekre máig emlékszem.”

Az 1989-es lillafüredi közös ifinyaralás életem egyik 
legszebb emléke. Sikerült részben összedöntenem egy 
éjszaka alatt az egerszalóki melegvízű forrás házilag ki-
épített vízvezetékrendszerét, és a gyomrom érzékenyen 
jelezte, hogy Eger és Lillafüred között pontosan 100 
kanyar van a Bükkben, akármilyen óvatosan is vezette a 
zöld kombi Ladáját Szalai Gyuszi. 

Bár akkor még nem tudtam, csak utólag jöttem rá, 
hogy itt indult az a kapcsolat, ami ma már egy 22 éves 
házasság. És arra is utólag jöttem rá, hogy nem a férfi 
választ, hanem a nő engedi meg neki, hogy udvarolhas-
son és érezhesse, hogy ő választott, pedig a nő ezt már 
hamarabb tudta. Valahogy úgy működik ez, mint az ut-
cán a köszönés. Hiába akarunk köszönni valakinek, 

amíg nem néz ránk, és nincs meg a szemkontaktus, ad-
dig nem tudunk köszönni. Én valahogy így gondolom. 
Eljövetel 
A mi generációnkból azokban az években mi ketten 
voltunk Sárival az utolsók, akik eljöttek Budáról és más 
gyülekezethez csatlakoztak. Akkoriban sokat beszélget-
tem és vitatkoztam Gulyás Jenővel. 
A jelen 
Egy idei nyári estén, hazafelé a munkából láttam, hogy 
a kiskapun jönnek ki az elöljáróság tagjai. Ahogy tud-
tam, gyorsan felpattantam a járdára, és még elértem Gu-
lyás Jenőt és Ádány Ferit. Köszönés, kézfogás, puszi, 
öröm. Akárhol, bármikor. Nincs mit hozzátenni. 

ifj. Novák Péter 
 

 

Budai múltam jó példái 
 

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan gyülekezetben, ifjúságban nőhettem fel, ahol a tiszta Ige, az 
evangélium szólhatott, és megkaptam a hitben való élet alapjait. Azóta is sokat gondolok azokra a tanítások-
ra, ifjúságikra, kirándulásokra, amik hozzásegítettek engem az Istennel való személyes találkozáshoz, a hit-
ben való járáshoz, és a jó közösségi kapcsolatok kialakításához. 
 
Megélhettem a gyülekezetben, hogy elfogadnak olyan-
nak, amilyen vagyok, hogy nem kell megjátszanom 
magamat, hogy bizalommal lehetünk egymás felé, hogy 
értelmes, építő módon tölthetjük el a szabadidőnket – 
olyan volt, mint egy nagy család. Köszönöm ezúton is 
Nektek! 

Hálás vagyok a szüleimnek is, akik biztosították a 
feltételeket, hogy részt vehessek minden programon, ki-
ránduláson. Anyaként gyakran jutnak eszembe azok a 
lehetőségek, amiket én tiniként élvezhettem az ifjúság-
ban. Isten kegyelméből ezt példaként vihetem tovább a 
saját családomba. Gyermekeink nevelése közben tuda-
tosan figyelünk arra, hogy a gyülekezeti baráti kapcso-
lataikat támogassuk, erősítsük, hogy a programokon 
résztvegyenek: például hazaérjünk a családi programja-
inkról az ifjúsági kezdéséig, hogy a családi nyaralás ne 
essen egybe az ifjúsági táborral. Ez sokszor nem köny-
nyű, amikor az anyagiakat, az éjszakai pihenésünket, a 
nyugodt otthonunkat beáldozzuk a barátokkal való ak-
tív, hangos „kapcsolattartás” miatt. De azt látjuk, hogy 
ezek a befektetések megtérülnek. Talán itt is él az a 
szellemi törvény, hogy azt fogja az ember (a szülő is az 
…) aratni, amit vet. Ha befektetünk ebbe a szellemi tő-
kébe, akár komoly – pénzbeli 
– áldozatok árán is, akkor 
várhatjuk az örök életre való 
aratást is. 

A felkérés után – hogy 
írjak a budai emlékeimről –, 
elővettem a fotóalbumainkat. Ahogy lapozgattam, ren-
geteg klassz élmény elevenedett fel bennem. 

Gyermekkoromban biztonságot adtak a Szakács bá-
csi által felállított komoly határok. A mai szülők nehe-

zen viselnék, hogy a mocorgó, járkáló, hangosabban 
beszélő gyermekeket hosszan odanéző szempár figyelné 
a szószékről. De akkor rend és nyugalom volt az Ige 
hallgatásakor, az biztos. 

 
Márti egy gyerek-csendesnapon 1979-ben 

Anci néni aktív, agilis énekeltetéseit, bibliaköri óráit 
sem fogom elfelejteni. Gyermekként nagyon élveztem, 
sok énekre máig is emlékszem. 

A szigorú X Sándor bácsink is hozzá segített minket, 
hogy „ne igazodjunk az istentelen korszellemhez és di-

vatjaihoz” (Rm 12,2). 
Később az ifjúságba való 

beilleszkedésemnél csupa 
szeretettel elfogadó, nem „kis 
kezdőként” engem lenéző 
fiatalt ismertem meg. Sőt, 

rám is odafigyeltek, kérdezgettek, és megtérésemet is 
Uri Erika ilyenfajta kezdeményezéséhez köthetem. 
Ezeket is megtanultam, és igyekeztem továbbvinni. 
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„Ha mégis azt kérdezné bárki, „mi volt a 
legnagyszerűbb az akkori gyülekezet-
ben?” – azt mondanám, hogy a szerete-
ten, a hiten és a közösségen túl maga az 
ÚR volt jelen!” 

 
Ifikirándulás – Prédikálószék 1985. 

Ifjúságik után a 61-es villamos megállójában – de 
amúgy bárhol, sőt mindenhol – rengeteget énekeltünk 
lelkesen kánonokat, többszólamúakat is. Ilyenkor előke-
rültek a gitárok, szájharmonikák is. (Én itt tanultam 
meg az „Oly édes a hegedű” szimfónia szólamait is.) 
Sokan megnéztek, és meghallgattak minket, de nem za-
vart bennünket – gyakran tapsot is kaptunk. Majd elsé-
táltunk a Móriczra, vagy a Déliig, és a fagyizókat sem 
hagytuk ki, ahol ma már törzsvásárlói kártya tulajdono-
sok lennénk, és gyűjtenénk a pontokat. 

Megtanultunk odafigyelni egymásra, bátorítani, ki-
tartani, elfogadni, segíteni egymást a rendszeres közös 
szolgálataink során. Eljutottunk Madocsára, Álmosdra, 
Gyulára, és még számos helyre elkísértük Szakács bá-
csit. A közös imádkozásaink, imaharcaink, imameg-
hallgatásaink is szorosan összekötöttek bennünket. Na-
gyon élveztük a közös kirándulásokat is, cipeltük ren-
díthetetlenül a súlyos hátizsákjainkat. Az NDK-ban 
évekig olcsóbban nyaraltunk, mintha itthon tettük volna 
ezt. Még az sem vette el a kedvünket, amikor egy ivó-
víztározó melletti táborhelyünkről eltűntek a sátraink, 

amíg mi kirándultunk. Na jó, azért izgalmas volt ezt ott 
a helyszínen átélni. 

Külön kegyelemnek élem meg máig is, hogy ebben 
az ifjúsági közösségben ismerhettem meg férjemet, La-
cit. Egy biztonságos, védett környezetben találkoztunk, 
az együtt eltöltött szolgálatok, kirándulások során pedig 
egyre jobban megismerhettük egymást. Azóta 26 éves 
házasok is elmúltunk. Hú, leírva elég soknak tűnik… 
Azért még fiataloknak tekintjük magunkat ma is. ☺ 

 
Kis családom 

Különleges lehetőség egy ilyen keresztyén közösség, 
hogy a fiúk és a lányok természetes módon, sokféle 
élethelyzetben találkozzanak, ismerkedhessenek. A „mi 
időnkben” sokan ki is használtuk ezt, és a „bezzeg”-et 
kihagytam a mondat elejéről… Szóval sok házasság 
alakult ki ilyen módon. Hiszem, hogy Isten áldása volt 
rajtunk. 

Szeretettel gondolok mindannyiótokra, és köszönöm 
az ott töltött gyermek- és ifjúkoromat – Nektek és Is-
tennek is! 

Antalné Sztasák Márti 

 
 

„Annyi szeretetet fog kapni a testvér, amennyit ad.” 
 

… hangzott el 1982 őszén felém a gyülekezet akkori lelkipásztorától, Szakács bácsitól. 
Nos, 32 év távlatából elmondhatom, hogy Szakács bácsi „tévedett” a fent idézett 
mondatával, hiszen sokkal-sokkal több szeretetet kaptam a Budai Gyülekezettől, mint 
amit valaha adhattam. Abban az időben a szeretet kifejezésének sajátos formáját ta-
pasztalhattam diákként a sok-
sok ebédmeghívásban, amelyet 
valóban nem tudtam viszonozni, 
de megtanultam továbbadni azt 
mások felé életem későbbi 
szakaszában, ahogyan láttam 
akkor a befogadó családoktól. 

Arra emlékszem, hogy a gyülekezet szoros szeretetközösségben élt, emiatt 
nehéznek tűnt bekerülni a közösségbe. Persze, hamar rájöttem, hogy ez mégsem így 

volt, hiszen új barátok vettek körül, bevontak az ifjúság közösségébe és a különféle gyülekezeti feladatokba. Meg-
tért, bemerítkezett tagként érkeztem, mégis nagy szükségem volt a bátorításra, a tiszta igei tanításra, amelyre 
mindmáig hálásan emlékszem. Abban az időszakban új felismerést is adott Isten közénk, és a Szentlélek erejével 
újított meg bennünket. Az evangélium továbbadásának öröme újabb és újabb – közösségben is átélt – valóságot tárt 
elénk: Krisztus örömének szabadságát. 
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Ekkor még egyáltalán nem volt természetes, hogy 
olyan bátorságot kaptunk, amely által a villamosmeg-
állókban vagy a tereken evangéliumi énekeket énekel-
tünk, vagy embereket Isten szeretetéről győzködtünk. 
A kommunista idők hitet elnyomó szelével szemben, 
de a gyülekezet hátterével nyíltan vállalhattuk hitün-
ket. Volt hová hívni kollégiumi szobatársunkat, és volt 
honnan vinni feléjük Jézus szeretetét. 

Persze nem maradhat említés nélkül a sok-sok kö-
zösségi program sem. A kirándulások, a missziós utak, 
a közös nyaralások, na és persze a szilveszterek. Ez 
utóbbit, aki végig ébren akarta tölteni, annak részt kel-
lett vennie az újév-délelőtti „sorban imádkozós” ima-
órákon – mély áhítatok voltak ezek… 

Ha mégis azt kérdezné bárki, „mi volt a legnagy-
szerűbb az akkori gyülekezetben?” – azt mondanám, 
hogy a szereteten, a hiten és a közösségen túl maga az 
ÚR volt jelen! 

Antal Laci Kecskemétről

Nyaralás az NDK-ban 1986-ban 

 
 

Muzsikálás és imádkozás 
 

1982 januárjában jöttem a Budai 
Baptista Gyülekezetbe. Úgy 
kerültem ide, hogy a gyülekezet 
meghívott karvezetőnek az 
Angyalföldi Baptista 
Gyülekezetből. Nem volt könnyű 
a döntés, mert szerettem azt a 
gyülekezetet. Nagyon jó volt 
együtt dolgozni az énekkarral, és 
nagyon szerettem őket. Sok szép 

emlék kötött oda. 80 és 100 tag között mozgott a gyüle-
kezet létszáma, mint ahogy a legtöbb gyülekezetben 
van mozgás elköltözések és ideköltözések miatt. Sok 
testvérnek csak ideiglenes volt az itttartózkodása, mert 
vagy munka, vagy tanulás céljából jöttek. Nagyon sok 
fiatal volt. Amikor eljöttem, már nem voltam fiatal. 

Sok harc után született meg a döntés, hogy eljövök 
ide. Nagyon segített az elhatározásomban az, amikor 
meghallottam a fiatal lányok szép és üde hangját (ez 
még akkor volt, amikor csak kóstolgattam az itteni 
énekkart). Éreztem, hogy meg lehet énekeltetni őket, és 
úgy is lett. 

Érdekes, hogy talán ebben a gyülekezetben volt a 
legkevesebb ismerős testvér a többi budapesti gyüleke-
zethez hasonlítva. A fiatalok közül ismertem néhányat, 
mert 2-3 évig jártam ide tanítani egy kevés zenei tudás-
ra. Nagyon kedvesen fogadtak a testvérek, az énekkar 
is. Nem éreztem idegennek magamat. Amikor átvettem 
az énekkar vezetését Bányai Jenő testvértől, még több-
ször megkértem őt, hogy vezényeljen, és el is vállalta. 
Az orgonálásban is részt vett néha, Ádány Misi viszont 
derekasan helyt állt ebben a munkában. Mielőtt idejöt-
tem, már vezetett énekkart Fejős Gábor testvér is. Egy 

tanfolyamon részt vett Zákány Gábor testvér is, meg-
kértem, hogy próbálkozzon, de ez nem történt meg sok-
szor, és ha az én hibám, akkor bocsánatot kérek. 

Amikor elkezdtem a munkát, láttam, hogy elég kon-
zervatív az énekkar repertoárja és az énekesek ízlése 
is… Az angyalföldi énekkar sokkal több éneket tudott, 
így jobban tudtam gazdálkodni, válogatni a sok ének 
közül. Óvatosan hozzáláttam, hogy új énekeket kezdjek 
tanítani. Elég kritikus volt az énekkar. Egy alkalommal 
– gondoltam, hogy Jenő bácsi iránti tiszteletből – tanul-
tunk tőle egy éneket, de akkora ellenállásba ütköztem, 
hogy egy néhány énekóra után abba kellett hagynom. 
Azért is jutottam erre a döntésre, mert egy nem énekka-
ri tag figyelmeztetett, hogy a lépcsőházban megjegyzé-
seket hallott rólam meg az énekről, így jobb volt félre-
tenni. De ez nem hagyott mély nyomokat bennem, elfe-
lejtettem, már csak mosolygok rajta. 

Az énekórák hangulata változó volt, néha jól lehetett 
dolgozni, néha akadozva, mert előfordult fegyelmezet-
lenség. A karvezetők tudják, hogy amikor van egy fel-
adat, amit el kell látni, vasárnapra felkészülni, előre ta-
nulni énekeket, és ismételni bizonyos alkalmakra, és ha 
ez nem sikerül, az feszültséghez vezet. Olyan is előfor-
dult, hogy énekórán szinte mindenki ott volt, vasárnap 
pedig annyian hiányoztak, hogy nem tudtuk elénekelni 
a kijelölt és gyakorolt énekeket. Természetesen a fordí-
tottja is megesett. Sokszor váratlan helyzet állt elő, de 
túllettünk rajta. 

A legtöbb esetben szerettem énekórát tartani. Egy-
szer volt, hogy elegem lett a sok jópofaságból és közbe-
szólásból, és ott akartam hagyni az énekeseket, kezdtem 
csomagolni, azután mégis maradtam és békességben be 
tudtuk fejezni az énekórát. Valakitől hallottam, hogy 
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„A szoprán szólam tagjait meg kell di-
csérni, észre kell venni új frizurájukat és 
ruhájukat. Az alt komoly szólam, rájuk 
kell bízni a kottatárosi munkát. A tenor 
szereti a szólampróbát, még a rendkívülit 
is. A basszus vicceit meg kell hallgatni. 
Hát, néha ebből nagyon sok volt.”

mik a különböző szólamok fő jellemzői. A szoprán szó-
lam tagjait meg kell dicsérni, észre kell venni új frizurá-
jukat és ruhájukat. Az alt komoly szólam, rájuk kell 
bízni a kottatárosi munkát. A tenor szereti a szólampró-
bát, még a rendkívülit is. 
A basszus vicceit meg kell 
hallgatni. Hát, néha ebből 
nagyon sok volt. 

Aztán egyszer csak 
előkerült két fiatal, 
akiknek rátermettségét 
felfedeztem és bevontam 
őket a munkába – ők most 
is benne vannak a 
gyülekezet zenei életében. Polányi Tünde és Ádány 
Sándor volt a két fiatal. A hozzájuk fűződő remény be-
vált, és nem csalódtunk. Fejős Gábor testvér is vezé-
nyelt még sokszor. 

Nagyon nagy segítségem volt Ádány Misi a hangsze-
res kíséretekben. Zeneileg és hozzáállásban is megbíz-
ható volt. Mondok egy példát arra, hogy milyen fontos 
volt a tudása, és rálátása a dolgokra. A lányokkal éne-
keltünk egy Britten műből részleteket, és az egyik he-
lyen hamarabb intettem be a lányoknak, de Misi észre-
vette, és tovább tudott menni. Ezt soha nem felejtem el. 
Sok jó élményt adott az együttműködés. 

Mindig kívülről vezényeltem, az énekek zenei ré-
szével nemigen volt gondom, inkább néha a szövegnél 
volt némi hiányosságom. Egyszer egy Héthalmi művet 
énekeltünk, és ezt nem éreztem igazán jól, sok volt 
bennem a bizonytalanság. Kivihettem volna magammal 
a kottát, de valahogy eszembe 
se jutott ez a megoldás. Nem 
sültünk bele, de ez csak az 
énekeseknek volt köszönhető. 
Szerencsére ritkán jut eszembe 
ez az eset, de nincs is je-
lentősége.  

Fejős Gábor testvér 
segítségét kell még megemlíte-
nem, amikor Szakács bácsi 
váratlanul kért még éneket az 
énekkartól, és a negyedik, 
ötödik, néha a hatodik éneknél 
tartottunk, és már nem volt ötletem, Gábor mindig tu-
dott valami alkalmas éneket ajánlani. Volt olyan eset is, 
amikor készültünk énekkel, de tudott egy jobban illesz-
kedő éneket mondani. Nagyon jó testvér volt Gábor, és 
az ő sokszínű értékét nem felejtjük el. 

Most is szívesen emlékszem vissza arra a tíz évre, 
amit az énekkarral együtt töltöttem. De ennek is vége 
szakadt, mint ahogy mindennek. Eljött az idő, amikor 
abba kellett hagynom, és ennek egy ember sem volt az 
okozója. Azért tudom, hogy az Úrtól volt, mert azóta 
sem bántam meg, és semmi hiányérzetem nem volt és 
most sincs. Az Úr azonnali pótlásról gondoskodott 
Tarnai Endre személyében, és megmaradt az énekkari 

munka folytonossága. Örülünk azoknak, akik ebben 
részt vettek és most is részt vesznek. 

Többen azt gondolták, hogy az énekkari munka ab-
bahagyása azt jelenti, hogy elmegyek a gyülekezetből. 

Egyrészt nem volt olyan 
helyzet, ami miatt el 
kellett volna mennem, 
másrészt pedig egy 
gyülekezetben nemcsak 
egyféle munka van. Most 
is örülök az énekkarnak, 
örülök, amikor a fiatalok 
énekelnek, velük énekelek 
én is, örülök a tehetséges 

fiatal zenészeknek. Ameddig szükséges, szívesen ját-
szom orgonán, nincs ellenemre, de bármikor abba tu-
dom hagyni. 

Tudom, hogy néhány testvéremmel együtt közbenjá-
rásra hívott el az Úr. Ez nem azt jelenti, hogy mást nem 
teszek szívesen. Sok kedves testvérem van, akik közel 
állnak a szívemhez. Sok érték van a gyülekezetben, de 
sok akadály is van, ami miatt nem tudjuk hasznosítani 
ezeket. Ezért is szükséges az imádkozás, hogy az ellen-
séget megerőtlenítsük, hogy ne kerekedjen felül rombo-
ló munkája, és legyünk érzékenyek arra, amikor mani-
pulálni akar minket valami jónak látszó dologgal. Kér-
dés, hogy hol bicsaklik meg keresztyén életünk? Az 
biztos, hogy a kritizálás és a meg nem bocsátás nagyon 
visszavet minket. Nem engedhetjük meg, hogy az ősi 
ellenség éket verjen testvér és testvér közé, hogy ezzel 
megakadályozza az egymással és az Atyával való kö-

zösségünket. 
Az imádsággal kapcsolatban 

szeretnék még valamit elmondani. 
Sokan emlékeznek még dr. Nagy 
Katalin testvérnőre. Mi, akik 
hosszú ideig imádkoztunk vele 
egy csoportban, nagyon sokat 
tanultunk tőle az imádkozás 
területén. Amikor mentünk va-
lahova, vagy hazafelé egy irányba 
vezetett az utunk valameddig, 
beültünk a Trabantjába, 
beszélgettünk valamiről, és ő 

azonnal az Úr elé vitte vezetés közben. Mindig azt hit-
tem, hogy az imádkozáshoz neki kell készülni, csak bi-
zonyos körülmények között lehet, nem lehet akárhol, 
akármikor, akárhogyan. Az Úr Jézus is arra tanította a 
tanítványait, hogy mindig imádkozni kell, soha ne fá-
radjanak bele. Kati olyan őszintén, gyermeki hittel tárta 
az Úr elé kéréseit, hogy példája lassan szabaddá tett a 
beidegződések alól, együtt gyakoroltuk a spontán imád-
kozást, és már nem okozott gondot, hogy elég szépen 
hangzik-e az imádságunk. 

Kati több emberre mondta, hogy olyan imádkozós-
fajta. Én is szerettem volna olyan imádkozós-fajta lenni. 
Egész fiatalon, még általános iskolás koromban hívott 
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el egy baptista lány abba az imacsoportba, ahol ilyen 
imádkozós-fajták voltak a testvérek. Havonta jöttek 
össze több közösségből is, és nagyon tetszett, ahogy az 
egyik ima a másikhoz kapcsolódott, egyik ima a másik-
ból nőtt ki. Rövid imák voltak, egy-egy testvér többször 
is imádkozott, és nagyon érezhető volt, hogy egyaka-
rattal imádkoznak. Később az Aliansz imaheteken ez a 
közösség sokszor megfordult nálunk. Ezek a testvérek 
még nem felejtettek el imádkozni. Úgy összekapcsoló-
dott az imájuk, hogy amikor az egyik testvér befejezte 
az imáját, a másik testvér úgy folytatta, hogy „és”, ő is 
elmondta a hozzátartozó gondolatait, és a végére lett 
egy egész, közösen elmondott imádság. Az utóbbi idő-
ben nem tapasztaltam ezt az imádkozást. 

Hát ebben gyakorlom magam. Ezért szoktam majd-
nem minden összejövetelen imádkozni. Nem azért, 
hogy valaki imádkozzon, hanem azért, mert mond va-
lamit az Úr az igehirdetőn keresztül, és azt nem tudom 
szó nélkül hagyni, ki kell mondanom, és ehhez nem ke-
resek különösképpen szavakat. 

A gyülekezet 90 évéből közel 33 évet tölthettem el 
itt. Nyilvánvaló, hogy akik hosszabb ideig voltak a gyü-
lekezet tagjai, több mindent éltek át. Azt gondolom, 
hogy mindannyian arra vágyunk, hogy egység legyen a 
gyülekezetben. Remélem, hogy mindnyájan azt akarjuk, 
hogy a gyülekezet feje Jézus Krisztus legyen. Ha Jézus 
Krisztusba gyökerezünk bele, akkor lehetünk stabilak. 
Legyünk biztosak abban, hogy kik vagyunk Jézus 
Krisztusban. Ha Krisztus értelme és beszéde lakik ben-
nünk, akkor tudunk értelmesen építkezni. Isten Szava és 
a Szent Szellem által lehet rendbe szedett az életünk és 
a gondolkodásmódunk. Menjünk mindig a Forráshoz, 
hogy felfrissüljünk és áradjon belőlünk az élet, amire 
vágynak a gyülekezeten kívül élő emberek is! 

Hálával gondolunk a gyülekezet 90 évére, de nem 
állhatunk meg. Az Örökkévaló áldását és segítségét kér-
jük közösen a gyülekezet előrehaladásához! 

Lukács Edit 

 
 

„Én most a szádba adom igéimet! „ (Jer 1,9/b) 
 

Ahogy megpróbáltam visszagondolni a bibliaköri szolgálatomra a Budai Gyülekezetben, rá kellett jönnöm, 
hogy messzebbre kell visszamennem az időben. Egészen az én gyerekkoromig, amikor még én is résztvevője 
voltam a vasárnapi iskolának. 
 

Eszembe jutott Mária néni (dr. Mike Károlyné), aki 
már hiszem, átvette fénylő koronáját a mennyben aláza-
tos és kitartó munkája jutalmául. Bár egészen kicsi vol-
tam, amikor eleinte még anyukám kíséretében – meg-
vallom, mindig kicsit félve – beléptünk a lelkipásztori 
iroda hatalmas, nehezen kinyíló ajtaján; láttuk lemenni 
a sötétruhás, mindig komoly elöljáró bácsikat, a fürge, 
Bibliáját mindig kezében tartó Szakács testvérrel az 
élen, néha magukkal cipelve az úrvacsorai asztal szá-
munkra szinte meseszerűen szép aranyozott darabjait. 
(Aztán nagy szó és ügyesség volt, ha valaki már egye-
dül is fel mert ide jönni, hozzátartozó nélkül! Később 
már én is megtettem…) 

Bár egészen kicsi voltam, de még most is élénken él 
bennem (a „körülményekkel teljesen kontrasztban ál-
ló”) Mária néni egyszerű, szelíd alakja, és az, ahogy 
sokszor minden különösebb eszköz és extraság nélkül is 
színesen, magával ragadóan és szíve mélyéből tudta 
„mesélni” a Biblia történeteit. Még tőle származik a 
francia drazsé ötlete, ami (talán kevesen tudják), de hi-
hetetlen bátorító és okosító „erővel” bírt és bír azóta is. 
☺ Később, amikor tanítani kezdtem, elmondta nekem: 
Timikém, az óvodásoknak valami olyan kell, ami kicsi, 
finom és nem tart sokáig. Különben arról fog szólni az 
óra további része, hogy kiesett, lenyelte, ráragadt, és a 
szája is tele lesz, nem tud beszélni (ami persze néha jó), 
de úgy kérdezni, aranymondást tanulni sem lehet… Az-
óta tapasztalatból tudom, milyen igaza volt, ezzel a 
mellékesnek tűnő, de nagyon hasznos tanáccsal! 

Kedves emlékeim még ezekről a Mária néni-féle 
bibliakörökről az énekek: Hallod-é, Jézus kopog ajtó-
don: kop-kop-kop (ekkor legálisan lehetett az irodaasz-
talon dübörögni), és a Vezess Jézusunk, véled indu-
lunk… kezdetű (amikor néha még az asztal alatt is át-
bújt a „vonatunk”.) 

 
Az ovis bibliakör 2008-ban 

Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ké-
sőbb – már iskolás koromban – láthattam Mária nénit 
nem hívő gyerekek között is bibliaórákat tartani, a mi 
általános iskolánkban. Emlékszem, rá várva általában 
leckeírással múlattuk az időnket, és sokszor, mire oda-
ért, már „javában állt a bál”. Különösen két lány bírta 
nehezen elviselni egymás eléggé eltérő természetét, s az 
a fél óra elég volt, hogy valami apróságon egymásnak 
essenek, híveket is toborozva maguk mellé. Hát gyak-
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ran ilyen viszonyok fogadták Mária nénit, aki kedves, 
szeretetteljes, higgadt lényével pillanatok alatt elsimí-
totta a kamaszos, csip-csup viszályokat, és ráterelte a 
figyelmet a Bibliára. Pusztán az a szeretet és tisztelet, 
ahogy az Igéről beszélt, kedvet csinált ezeknek a nem 
hívő fiataloknak (és nekem is) a Biblia olvasására, tanulására. 

Aztán, akit még nem lehet kihagyni az emlékeimből, 
az Anci néni (Kmety Ottóné), aki, már hiszem, szintén 
megkapta mennyei fényes jutalmát. Bár temperamen-
tumában nagyon különbözött Mária nénitől, elhivatott-
sága, lelkesedése, az, ahogy tanításait felépítette és rá-
mutatott a bibliai történetek lényegére egy-egy mondat-
ban megjegyezhetővé téve a tanulságukat (központi 
igazság címszóval), az egyedülálló volt. Az is, ahogy 
mindig volt, valami gyakorlatias (sokszor nagyon egy-
szerű) ötlete arra nézve, hogy ne csak vasárnap a vasár-
napi iskolán, hanem a hétköznapokban is vegyük kézbe 
a Bibliánkat, forgassuk, tanuljunk meg kívülről igever-
seket. (Én még most is ezekből a gyerekkorban megta-
nult igékből élek! – persze nem úgy értve, hogy azóta se 
olvasom a Bibliát, de nagyon sokat segít egy-egy ige-
vers, ami egyes élethelyzetben eszembe juthat, mert van 
honnan! Szülők, ezt vegyük nagyon komolyan! Tanít-
sunk igeverseket a gyerekek „szivacsagyának”! Hálásak 
lesznek érte később!) 

És, hogy miért említettem fel ezeket a „nagy neveket”, 
ami ellen ők tiltakoznának a legjobban? Hát azért, mert 
szeretnék emlékezni az elődökre, és elsősorban követni – 
ha nem is a módszereiket –, de a HITÜKET mindenképp. 
Mivel én szinte a vasárnapi iskolai padból felállva (kb. 
13–14 évesen) kezdtem el a „tanítói” munkát, rám az elő-
deim élete, akiktől én is tanultam, nagy hatással volt. 

Nagyon korán (9 és fél évesen) fogadtam el, hogy én 
is bűnös vagyok, szükségem van Jézus bocsánatára, 
váltságára. Aztán nem sokkal utána be is merítkeztem, 
és tudtam, Isten rám is bízott valami – lehet, nem túl 
nagy –, de Számára fontos feladatot. A gyerekek min-
dig is közel álltak hozzám (főleg a kicsik), és, bár még 
félig én is annak számítottam, tudtam, nekem valahol 
köztük lesz a feladatom. Nem volt könnyű ilyen fiatalon 
ezt vállalni, mert úgy éreztem, továbbra is a bibliakör-
ben a helyem, csak a pad másik oldalán. De Isten a 
jeremiási igékkel bátorított engem is: „Az ÚR azonban ezt 
mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, 
ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! 
Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! – így 
szólt az ÚR. Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette 
a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba 
adom igéimet!” (Jer 1,7-9) 

Így kerültem először Mária néni mellé „párnak” (az-
az inkább tanoncnak) az óvodások csoportjába. Sok jó 
tanáccsal ugyan nem látott el, de egyre mégis felhívta a 
figyelmemet, amit én azóta is szem előtt tartok az órá-
imra készülve. A biblia történeteit, még a könnyebb 
megértés kedvéért se másítsuk meg, egyszerűsítsük le, 
színezzük ki. (Persze lehet olyat mondani, hogy ezt én 
így képzelem el, vagy ez ilyen lehetett, vagy én azt 

gondolom, hogy…. De ez mindig nagyon különüljön el 
attól, ami a Bibliában le van írva.) Illetve, hogy mindig 
– főleg kicsiknél – lehetőleg egy szemszögből (pl. egy 
szereplő életét végigvezetve), egy fonalra felfűzve 
mondjuk el a történetet. Az ugrások nehezítik a megér-
tést, megjegyzést. Az aranymondást is, ha lehet, jó az 
adott történetből választani. Nagy példa számomra, 
hogy a rohanó világban is Mária néninek MINDIG 
VOLT IDEJE velem átbeszélni a következő történetet, 
és hogy hogyan kellene azt jól továbbadni. (Azt hiszem, 
jó utánpótlást, csak így lehet nevelni!) 

 
Gyerekkarácsony 2005. 

Aztán nem sokkal (talán egy évvel) a kezdésem után 
bekapcsolódott a munkánkba az akkor már itt szolgáló 
Lukács testvér lánya, Réka is. Három ennyire különbö-
ző stílusú embert azt hiszem, csak Isten csodálatos Lel-
ke tudott egy szolgálaton belül megtartani. Rékával 
korban és lélekben is közel voltunk egymáshoz, hihetet-
len ötleteivel, kreatív és építő hozzáállásával, pszicho-
lógiai, gyógypedagógiai ismereteivel egészen új színt 
hozott ebbe a kis csoportba. (Rengeteget tanultam tőle 
is!) Nagyjából ezzel egy időben a bibliakör helyszíne 
átkerült az irodából a lelkipásztorlakás nappalijába! Ezt 
azért hangsúlyozom ki ennyire, mert ez nekem akkor 
nem tűnt akkora dolognak (leszámítva, hogy ott a na-
gyobb tér, barátságosabb környezet jóval több lehetősé-
get rejtett, illetve a gyerekek is jóval szívesebben érkez-
tek meg egy ilyen helyre). De azóta, gyakorló kisgyer-
mekes anyaként, minden elismerésem a Lukács családé, 
akik négy gyerekkel meg tudták oldani, hogy ott vasár-
nap reggel 9 órára rend, tisztaság és öröm fogadja an-
nak a sokszor 8-10 ovis gyereknek az érkezését! (És 
valljuk be őszintén, azért nem mindig hagytuk ugyanezt 
magunk után!) Le a kalappal! 

Az évek múlásával aztán Mária néni (ebben is példa, 
hogy tudta mikor kell!) csendesen a háttérbe vonult eb-
ből a szolgálatból. Mi pedig maradtunk először kettes-
ben, aztán Gulyás Kingával hármasban. Majd Rékáék 
elköltözése után új embereket vontunk be magunk mel-
lé a munkába: Bóra Csilla, Gulyás Csabi, Vadas Márti, 
Boda Gabó. Közben az én körülményeim is nagyban 
megváltoztak: gyerekből fiatal, aztán felnőtt lettem; fe-
leség és anya is. Johanna lányunkkal még kb. másfél 
éves koráig jártunk együtt az ovis bibliakörbe órákat 
tartani (nem lehet elég korán kezdeni ☺ ). 
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„Imike (aki azóta már minimum ifjabb 
Uri Imre) a sok „gyerekes” felvetés 
után nagy komolyan megjegyezte: 
LELKIPÁSZTOR vagy ORVOS! Hát 
itt megállt a levegő egy pillanatra! Öt 
évesen ilyen tervekkel?!”

Rengeteg élmény, megtapasztalás fűz ehhez az idő-
höz. Mindig is mondtam, és ezt így is gondolom, hogy 
egy-egy vasárnapi iskolán én többet tanultam a gyere-
kektől, mint amennyit ők 
tőlem (egyszerű gondolko-
dásból, ahogy az Igéhez 
álltak, feltétel nélküli hitből, 
bizalomból, 
engedelmességből, ahogy 
rögtön cselekedni készek a 
felismert igazságot). Ahogy 
Jézus nem véletlenül 
mondja: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, 
és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem 
mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3) Mindig 
örömmel hallom, ha egy-egy „régi tanítvány” megtér és 
bemerítkezik. De jó, hogy az elvetett jó mag megtermi a 
gyümölcsét! (És ha csak egy pici rész is lehettem, lehet-
tünk ebben a folyamatban, az nagy hálaok!) 

Emlékezetesek a jelenetek, színdarabok, versek is, 
amikkel karácsonyra, anyák napjára vagy az év végi be-
számolókra készültünk. A szülők aggódásai: „Komo-
lyan gondolod, hogy ezt az én gyerekem elmondja, el-
énekli, felveszi stb. majd? Szerintem ki sem fog állni 
veletek!” (Most direkt nem írok neveket.) Ezt nem egy-
szer hallgattam/hallgattuk végig. Szülők! A gyerekek 
sokkal többre képesek néha, mint amit mi „kinézünk 
belőlük”. Csak sokszor rájuk ragasztjuk a saját magunk 
kétségeit, félelmeit, aggódásait. Ha mi támogatólag és 
bizakodóan nézünk rájuk, még az is lehet, hogy sikerül, 
amit MI felnőttek nem is hittünk volna! 

 
Amikor a tanító együtt szolgál egykori tanítványaival 

2006 Gyerekklub 
Egy két beszélgetés is mélyen a szívembe vésődött: 

például, amikor egyszer arról volt szó, hogy Istennek 
minden ember életével van valami terve. És lehet tőle 
kérdezni, hogy „Mi legyek, szerinted, Istenem, ha nagy 
leszek?” Erre – körkérdés lévén – mindenki elmondta, ő 
mi szeretne lenni: buszvezető, kutyakozmetikus, anyu-
ka, rendőr, óvónéni… stb. Talán megbocsátja, ha most 
névvel mondom: Imike (aki azóta már minimum ifjabb 
Uri Imre) a sok „gyerekes” felvetés után nagy komo-
lyan megjegyezte: LELKIPÁSZTOR vagy ORVOS! 
Hát itt megállt a levegő egy pillanatra! Öt évesen ilyen 

tervekkel?! Hát nem tudom, azóta hogy állunk e téren? 
Mi lett a nagy tervekből? 

De Petikét (Boda Péter) sem fogom sosem elfelejte-
ni…. Olyan sebességgel és 
lelkesedéssel gyerek rajta 
kívül szerintem azelőtt és 
azóta sem érkezett még 
imaházba. Ugyan mindig 
kicsit késésben volt, de 
kivirult a terem, ha belépett, 
Ha éppen senkinek nem 
nagyon volt kedve semmihez 

(mert még kicsit álmosak voltunk), neki biztosan, bármihez. 
Vagy ott volt a kis Dorcika (azóta már minimum 

Dorina), mindenki „kedvence”. Ő szerintem még két 
éves sem volt (talán még beszélni se tudott?), amikor 
már járni kezdett, és nem tudom, mit értett meg a fog-
lalkozásokból, de az biztos, hogy lelkesen ült a kis szé-
kén, és nézte kitartóan a falra felrakott színes képeket. 

Vagy a testvére, Benike (Zsigovics Benjámin), aki 
mindig megvárta, amíg a többiek a felvetett kérdésre 
valamicske gyermeki válaszokat próbálnak adni, majd, 
mikor rákerült a sor, kapásból megmondta a „frankót”, 
azaz a velős lényeget. Már akkor felnéztem arra a mély 
hitre, ami fiatal kora ellenére benne volt! 

Vagy Uri Benike, ő is egy emlékezetes személy a 
számomra…. Mivel ovisok közt voltunk, bár sose ferdí-
tettük el a történetet, vagy tagadtunk le dolgokat, de a 
nagyon „véres”, számukra nehezen emészthető részeket 
azért igyekeztünk nem nagyon részletezni. Amikor 
Benike megjelent a csoportban, ennek a törekvésnek 
„lőttek”. Ő volt az, aki általában már előre is ismerve az 
eseményeket, szinte alig várta, hogy valami „szörnyű-
séghez” érjek, és, ha valami apró részlet kimaradt vol-
na, egyből pótolta (olyan hatékonysággal, hogy utána 
már csak az érdekelt mindenkit). Lehet, hogy történe-
lem tanár lesz egyszer ebből a gyerekből? – gondoltuk. 
Például, amikor Dávid és Góliát esete végén megálltam, 
hogy összegezzem a tanulságokat, Benike jelentkezett 
(már előre féltem) és hozzátette: azt kihagytad, hogy 
Dávid odaszaladt, kivette Góliát kardját, jó nagyot vá-
gott rá, levágta a fejét és utána ráállt az óriásra… 

Nem szeretném szaporítani a szót, még órákig tud-
nék mesélni… Nem teszem. A történet vége az lett, 
hogy aztán egyszer csak én is úgy tizenegynéhány (15-
16?) év után „letettem a lantot”. Legalábbis a Budai 
Gyülekezetben…. De milyen jó, hogy a munka nem állt 
meg, mert az végső soron nem emberek, hanem, hi-
szem, Istenünk kezében van. És Ő adott és ad azóta is 
munkásokat a szőlőjébe! 

Munka nélkül én sem maradtam. Azóta egy nehe-
zebb terepen végzem ugyanezt a feladatot (nem hívő 
gyerekek között). Hiszem, és az az imádságom, hogy az 
ő épülésükre és nem hiába való módon! 

Gulyásné Ádány Tímea 
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„De én az Úrra nézek!” (Mikeás 7,7) 
 

Első emlékem a budai gyülekezet-
ről, illetve a budai imaházról 1965-
re tehető. Ez év nyarán amerikai 
vendégek jelentek meg a Váci úti 
imaházban. Az istentisztelet után 
édesapám, mint a vendégszeretet 
gyakorlásában élenjáró lelkipásztor 
az egész családot meghívta ebédre 
(nem kis fejfájást okozva 
édesanyámnak). Délután vendége-

ink mikrobuszával városnézésre indultunk. Arra már 
nem emlékszem, hogy fővárosunk mely nevezetességeit 
tekintettük meg, de arra igen, hogy az átadáshoz közeli 
állapotban levő budai imaházat is megcsodáltuk – nem-
csak kívülről, hanem belülről is. Akkor még nem sejtet-
tem, hogy valamikor nagyon sok közöm lesz a budai 
gyülekezethez és imaházhoz… 

1982-tőt írtunk. Feleségemmel, Zsuzsával és két fi-
únkkal, Petivel és Gergővel immár három éve 
Őrbottyánban éltünk, és az ottani gyülekezetben szol-
gáltunk bibliaköri tanítóként (Zsuzsa az óvodásokkal 
foglalkozott, én meg az iskolásokkal). Hogy kerültünk 
Angyalföldről Őrbottyánba? Miután Zsuzsával 1975-
ben összeházasodtunk, első éveinkben szüleimnél, a 
lelkipásztorlakásban éltünk. 1977-ben megszületett Pé-
ter, és a hely egyre szűkösebbé válása miatt, valamint 
amiatt, hogy édesapám 1980-ra tervezte nyugdíjba me-
netelét (ami azt jelentette, hogy nekünk is el kell hagyni 
a szolgálati lakást), elfogadtuk az Aradi utcai egyház-
központ gondnokának, Huszti Zsigmond testvérnek az 
ajánlatát, és 1979-ben kiköltöztünk Őrbottyánba, há-
romnegyed részben kész családi házukba. A helyi gyü-
lekezetben belevetettük magunkat a szolgálatba, de 
közben nem mondtunk le arról, hogy szeretnénk vissza-
költözni a fővárosba. Imádkoztunk és vártunk. 

Szóval 1982 tavaszán egy hirdetésre figyeltünk fel a 
Békehírnökben. A budai gyülekezet pályázatot hirdetett 
házgondnoki állás betöltésére. Jelentkeztünk, és, ha jól 
emlékszem, hét pályázó közül belénk helyezte bizalmát 
dr. Szakács Imre lelkipásztor testvér és a budai elöljáró-
ság. Június 1-jén költöztünk az Alsóhegy utcai gond-
noklakásba, és azonnal megkezdtük a teendők ellátását. 
Hogy ezek mik voltak? Röviden összefoglalva: a gyü-
lekezeti ház tisztántartása, az udvar rendezettségének 
biztosítása, a rózsakert és a sziklakert gondozása, a sö-
vény nyírása, az utcai front méltó képének megőrzése, 
az összejövetelek előtt és után a nyitás és zárás feladata, 
valamint a nonstop telefonügyelet biztosítása. Munka-
szerződésem legkülönösebb pontja az volt, hogy záros 
határidőn belül el kellett végeznem egy kisteljesítmé-
nyű kazánfűtői tanfolyamot. Ugyanis a ház fűtéséről 
akkor még egy Marabu nevű, gőzfűtésű kazán gondos-
kodott, amelynek a kezelése nemcsak szakértelmet, ha-
nem egy adag bátorságot is igényelt, mivel néhány öntöttvas 

tag el volt repedve, és az elpárolgó vizet naponként pótolni 
kellett… 

A gyülekezet tagjai nagy szeretettel fogadtak min-
ket. Kmety Ottó presbiter testvér és felesége, Anci néni 
egy kicsiny, kézzel készített bibliajelzőt ajándékoztak 
nekünk, amelyre csak ennyi volt írva: „De én az Úrra 
nézek!”(Mik 7,7). A következő években sokszor emelt 
fel bennünket és adott erőt ez a rövid igevers. Lelki jel-
legű szolgálatainkra hamar rátaláltunk: én azonnal be-
kapcsolódtam az énekkar munkájába – erősítve a basz-
szus szólamot, Zsuzsa pedig egyre több szerepet vállalt 
mint bibliaköri tanító. Feleségemnek van még egy, 32 éve 
elkezdett és a mai napig végzett szolgálata: a vasárnapon-
ként a szószéket díszítő virágról való gondoskodás. 

A gyülekezet tagjai között volt néhány ismerősünk 
és rokonunk. Bodó Sándor presbiter testvér, és felesége, 
Vera néni 1970-ben jöttek át Angyalföldről a budai 
gyülekezetbe. Élénken emlékszem arra a tanácskozási 
órára, amelyen bejelentették távozásukat. Miután édes-
apám igei jókívánsággal elbúcsúztatta őket, Bodó bácsi 
felállt és azt mondta: „Testvérek, mi nem elbúcsúzunk, 
hanem elköszönünk!” Azóta is töröm a fejem, hogy mi 
a különbség a kettő között, de tény, hogy aztán 1982-től 
ismét egy gyülekezetben szolgálhattunk az Úrnak. 
Bencsik István testvérem és barátom szintén a Váci úti 
gyülekezetből jött át, hogy rátaláljon élete párjára, Bódi 
Zsuzsára. Unokanővérem, Lukács Edit, akivel együtt 
nőttem fel a Jász utcában (még más 8 gyerekkel), és aki 
Angyalföldön tíz évig a karmesterem volt, s aztán há-
rom évi őrbottyáni kitérő után ismét együtt dicsőítettük 
Istent. S akkor még unokabátyám, ifj. Nagy József és 
családja is idetartozott, sajnos, később elmaradtak. Vé-
gül megemlítem Mónus Barnabás orgonistát és a Há-
zunk Népe keresztyén családi folyóirat kiadóját, akinek 
az édesanyja Mónus Dánielné Nagy Ágnes szintén az 
unokanővérem. 

 
Régi-új szolgálat: vendégfogadás a Gyerekklubon 
Azokban az években a gyülekezet taglétszáma nö-

vekvő tendenciát mutatott. Úgy emlékszem, hogy a 
csúcslétszámot 1985-ben értük el, amikor a bemerített 
tagok száma 249 főre rúgott. Vasárnap délutánonként – 
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a szolgálatok súlypontja miatt – olyan sokan vettek 
részt az istentiszteleten, hogy az épületből az összes el-
érhető széket behoztuk, hogy mindenkit le tudjunk ül-
tetni. Ez adott esetben 270–280 hallgató részvételét je-
lentette. Minden évben tartottunk bemerítést, volt, hogy 
kétszer is. Az énekkar négy széksora(!) teljesen tele 
volt, és új énekesek csak „kihalásos alapon” juthattak 
szóhoz. Akkor még délelőtt és délután is énekeltünk, s a 
délutáni istentisztelet előtt a karzati gyermekmegőrző-
ben gyülekeztünk, és Szakács testvér áldáskérő imája 
után vonultunk le, hogy elfoglaljuk a helyünket. 

Egy rövid időre (1985–86-ban) nyugdíjas szüleim 
áthozták tagságukat a budai gyülekezetbe. Sokat tartóz-
kodtak nálunk, játszottak a két unokával és szabadsá-
gunk idején többször helyettesítettek minket. Szakács 
bácsi egyszer-kétszer fel is kérte édesapámat igehirde-
tésre, amit ő örömmel vállalt. Aztán amikor a szétzilá-
lódott angyalföldi gyülekezet visszahívta régi lelkipász-
torát, úgy érezte, szent kötelessége segíteni a helyreál-
lásban és új lelkipásztor hívásában. 

Gondnoki éveink alatt két nagy tatarozást éltünk át. 
1984–85-ben volt a gyülekezeti ház belső felújítása: a 
fűtési rendszer korszerűsítése, a falak festése, mázolása. 
A Marabu kazánt három cirkogejzírrel váltottuk ki, a 
gőzfűtést melegvízfűtésre cseréltük, és a szakaszolás 

révén gazdaságosabban lehetett fűteni. 1987-ben került 
sor a gyülekezeti ház külső tatarozására, a falak szige-
telésére, a járdák újrabetonozására. Nem voltak könnyű 
időszakok, de az Úr adott kellő kitartást, türelmet és 
erőt a renoválás teljes végigviteléhez. 

1987 őszén értesítést kaptunk a XI. kerületi Tanács-
tól a lakáskiutalásról. Érthető volt az örömünk, hisz 12 
évi várakozás után teljesült a vágyunk: saját lakásba 
költözhetünk! A negyedik lakás megtekintése után érez-
tük úgy Zsuzsával, hogy ez az, ezt adja nekünk az Úr 
otthonul. Novemberben költöztünk az Andor utcába, 
ahol aztán gyermekeink felnőttek, megtértek, megháza-
sodtak, s ahol most is élünk Urunk kegyelméből! 

Amikor letettük a gondnoki szolgálatot, Szakács 
testvér nekem szegezte a kérdést: 

– János testvér, nem mentek el a gyülekezetből? 
Azt válaszoltam: 
– Nem megyünk, Szakács bácsi! Nekünk a budai 

gyülekezet a lelki otthonunk, itt szeretnénk továbbra is 
szolgálni. 

És, ha ezt a kérdést ma tenné fel nekem valaki, 
ugyanezt mondanám! 

Kolozs Nagy János 

 
 

„Ezért a gyermekért imádkoztam, 
és az Úr teljesítette kérésemet…” (1Sám 1,27) 

 
Ezzel az igével írtam bizonyságtételt egy régi Mannába, 
és nagyon hálásak vagyunk a sok imádságért, amit test-
véreink a gyermekáldásért mondtak el, így most boldog 
szülei lehetünk Eszternek, Ádámnak és Sárának, akik 
mindannyian a gyülekezetben eltöltött éveink alatt szü-
lettek. 

Tíz évig voltunk a budai gyülekezet tagjai. Édes-
anyám és nővérem, Éva jártak az imaházba, ők kérték, 
hogy menjünk velük. Zolival a menyegzőnk után Lon-
donban éltünk egy évig, és miután hazajöttünk, gyüle-
kezetet kerestünk. Egy ideig a Nemzetközi Baptista 
Gyülekezetbe jártunk. Aztán jöttünk át Budára, ahová 
szerettünk járni, úgy gondoljuk, hogy szerető közösség-
be vezetett minket Isten. Mindig örömmel töltött el 
minket, ahogy Ádány Misi bácsi az ajtóban fogadott 
bennünket. Lukács Tamás lelkipásztor testvér és felesé-
ge, Irénke is nagyon kedves volt számunkra. 

Boldog voltam, hogy szolgálhattam a bibliakörben 
mint tanító, Ádány Timivel. A legkisebbeket taníthattam 
Isten szeretetéről. Emlékezetes számunkra, mikor Dr. 
Almási Tibor testvér Isten előtt bemutatta gyermekein-
ket, és mikor Timi köszöntött minket Eszter gyermek-
bemutatásánál. Máig őrizzük azt a kis képeslapot, amin 
a bibliakörös gyermekek fényképe és jókívánsága van. 

Szerettük a házasok házicsoportját is, ahol együtt 
imádkozhattunk testvéreinkkel, és megoszthattuk terhe-
inket, örömeinket. 

 
Hívő életünknek nagyon meghatározó és boldog, 

békés időszaka volt ez a tíz év. Jó volt mindig a tiszta 
evangéliumi tanítást hallgatni, együtt dicsőíteni Istent. 
Idén nyáron, mikor látogatóban voltunk a gyülekezet-
ben, jó volt tapasztalni testvéreink szeretetét, és, hogy 
nem felejtettek el bennünket, hanem megtartottak jó 
emlékezetükben. 

Bóra Csilla és családja 
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„Vassal formálják a vasat…” 
 

Sokat gondolkodtam azon, hogy mit is emelnék ki azokból az évekből, amit a Budai Gyülekezetben töltöt-
tem. Ott éltem le a kamaszkoromat, érzékenyebb voltam, mint valaha; amit ott kaptam, az sokkal erősebben 
vésődött be a hitembe, mint, ami előtte meg utána ért. Ez az időszak meghatározóan alakította az identitá-
somat. És a végeredmény az, ami számít, nem az, hogy mik történtek velem. 
 
Mik voltak ezek? 
A Budán töltött évek alatt döbbentem rá arra, hogy nem 
vagyok értelmiségi típus, mert a szívemet szeretem 
használni, nem az agyamat. Rádöbbentem, hogy a 
baptizmus nem egyenlő a hívőséggel: úgy jöttem el a 
leforrázó befejezés után, hogy attól a naptól kezdve én 
többé nem vagyok baptista, mert nem tudok azonosulni 
a baptista egyház/gyülekezet céljaival, szokásaival és 
módszereivel. Csak egy sima – felekezetmentes – hívő 
vagyok, hóna alatt egy Bibliával. (Itt Amerikában is, 
ahol jelenleg élünk, felekezetmentes gyülekezetbe já-
runk...) 

 
Robit, a férjemet itt, Budán ismertem meg. Ő is úgy 

nyűgözött le, akkor szerettem bele elsöprően, amikor 
felfedeztem, hogy ő sem körkörös elméleteken rágódik, 
hanem a szívével tájékozódik. 

A gyülekezetben lebénítottak a hatalmas elvárások, 
egy idő után direkt késve érkeztem és elsőként rohan-
tam fel a lakásba. A szavazás előzményei és következ-
ményei sokáig terhelték a lelkemet. Nehéz leckék vol-
tak, kemény eledel; a mai napig emésztem, de a táp-
anyagtartalma nagyon egészséges és hasznos: az Igaz-
ság mindig egyszerű, csak a hazugság komplikált. Az 
Ige önmagában elég mindenre, a szertartások, rutinok – 
tehát a vallás, az intézményesített szellemi élet rendsze-
rint olyan csomagolás, amiben elvész a lényeg, az Is-
tennel való élő kapcsolat. A mindenféle ceremónia csak 
tompítja a Kételű Kardot, pedig az pont akkor gyógyít, 
amikor megsebez... Isten azzal műt minket. 

Emlékszem jó dolgokra is, amikor a lelkipásztor-
család életének terheit több-kevesebb időre félre tudtam 
tenni. Bevillan az a kép, amikor az ideköltözésünk után 
először lementünk ifire, Uri Erika éppen az erősítővel, 

hanganyagokkal volt elfoglalva, de ő és húga, Ildi is na-
gyon mosolygósan-kedvesen fogadtak minket; az jó volt! 
Meg amikor rájöttem, hogy a tahis gyerektáborból Anci 
néni meg a Tökölyi Robi (tábori nevén: Ecseveri) is ide 
jár...hm! Az jó volt! Robi helyes fiú volt már 15 éves ko-
rában is...  Anci néni tábori ébresztőjét amúgy a mai na-
pig énekelem a gyerekeimnek, szinte minden nap: 

A tegnap terhe már a tegnapé. 
A holnap árnya még a holnapé. 

Minden új reggelen örök útitársam köszönthetem! 
 

Jó reggelt, Uram Jézus, 
Jó reggelt, Öröm, 

Jó reggelt békesség, 
Jó reggelt, kegyelem! 

 

A bibliakörben benne volt a szívem-lelkem! Adja Is-
ten, hogy a Szentlélek eszébe juttassa a megfelelő he-
lyen és időben a tanítványaimnak, amit kicsi gyerekko-
rukban tanítottam nekik – akkor már nem éltem hiába! 

Aztán eszembe jut, hogy nem is voltam teljesen 
egyedül a kamaszos nyavalyáimmal: Zsigovics Éva vé-
gigasszisztálta a nehéz éveimet! (Igaz, ő nem a korosz-
tályom, de órákat beszélgetett velem, amikor csak rá-
ért!) Azzal, hogy annyit törődött, sőt a mai napig törő-
dik velem, azt érezteti, hogy fontos vagyok, és ez meg-
fizethetetlen! Örültem, hogy ők lettek a gondnokok, és, 
hogy sokszor összefutottunk! Ez is jó volt! 

Jó volt a balatonlellei meg a pécs-somogyi ifitábor 
is, meg, amikor együtt utaztunk le az ifivel a mindenfé-
le konferenciákra - azokat is nagyon szerettem. 

Aztán az akkori sok problémám között annak is na-
gyon örültem, hogy egyáltalán a Gellért-hegyen lakhat-
tam! Szerettem ott lakni, a környéket; a gyerek- és há-
ziorvosunkat is, szép emlékek! 

Ha mindent összegzek, biztos vagyok benne, hogy 
semmi sem volt véletlen, mert minden Isten munkájá-
nak a része volt, benne volt és van a nagy Tervben – ha 
kellemes volt, ha nem. Szilárd alapok épültek bennem a 
budai évek alatt, és ezt nagyon köszönöm Istennek! 

Van egy visszatérő igém, ami azóta is rendszeres 
időközönként előjön, és sok mindent megmagyaráz az 
életemben, mégpedig, hogy sosem véletlen, hogy hova 
kerülök, kikkel kerülök kapcsolatba, mert: 

„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja 
a másikat.” (Péld 27,17) 

Tökölyi (született Lukács) Réka 
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A JELEN 

„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.” (Zsolt 127,4) 

Őszinte vallomások az ifi néhány tagjától. 
 
Baranyai Zsolt 

Engem az köt leginkább a 
gyülekezethez, hogy egy oázisként 
gondolhatok rá, hangozzék ez 
bármilyen sziruposan is. Sokat jelent 
számomra, hogy bármilyen alka-
lomról legyen szó, biztos lehetek 
benne, hogy épülni és fejlődni fogok 
általa Krisztus ismeretében, ami 

magamtól, otthon, sokkal-sokkal nehezebben menne. 
Külön örülök annak, hogy az elmúlt egy évben, amióta 
ide járunk Julival, máris sok testvért megismerhettünk 
személyesen a gyülekezetből. 
 
Horváth Ádám 

A Budai Gyülekezethez tartozom. 
Nekem ez azt jelenti, hogy a részese 
vagyok egy lelki közösségnek, 
amiben együtt futom a pályámat a 
mennyei jutalomért a többi taggal, 
akik közül sokan a barátaim is. Sőt, 
ez nem csak lelki, hanem szolgáló 
közösség is, ahol együtt építjük 
egymást, formálódunk Krisztushoz 

hasonlóvá, és erre hívjuk azokat is, akik még nem tar-
toznak közénk. Ezért veszek részt az ifiben, imacsopor-
ton, közös éneklésben, ezért hirdetem az Igét, és ezért 
hallgatom a szolgálatokat. 
 
Uri Imre 

Az ember kapcsolatokra lett 
teremtve: Istennel és más emberekkel 
való kapcsolatokra. Én egy ideje 
kimondottan szeretek találkozni 
azokkal az emberekkel, akik a Budai 
Baptista Gyülekezetet alkotják. Be 
kell vallanom, hogy ez nem volt min-
dig így. Volt idő, amikor nagyon 
elegem volt a gyülekezet 

viselkedéséből. Visszagondolva ennek a „megcsömör-
lésnek” az oka a saját hozzáállásom és önös célú elvárá-
saim voltak. Erről az időszakról mégis szeretnék egy 
pár mondatot írni, mert szerintem nagyon érdekes és ta-
nulságos:  

Ahogy egyre ritkábban találkoztam az itteni baráta-
immal, testvéreimmel, egyre magányosabbnak kezdtem 
érezni magam. Úgy éreztem, hogy a gyülekezeten kívü-
li ismerőseim nem azért szeretnek engem, mert létezem, 
hanem azért, mert adok nekik cserébe valamit. Ennek 
következménye az volt, hogy egyre jobban kellett előt-
tük teljesítenem ahhoz, hogy szeressenek. Úgy éreztem, 

hogy csak én vagyok „bogaras”, mindenki más boldo-
gan él, mert ért hozzá, hogy hogyan szórakoztassa ma-
gát. (Pontosabban: ezt akarják másokkal elhitetni.) Úgy 
éreztem, hogy egyedül kell harcolnom, mint Krisztus-
követő, nincs társam. Aztán rájöttem, hogy Isten na-
gyon bölcsen állította össze ezt a közösséget! 
 
Máténé Csikéri Noémi 

Vasárnap reggelente már várom, hogy 
mehessünk a gyülekezetbe, mivel, ha 
nyitott vagyok rá, mindig meg-
tapasztalom Isten jelenlétét, a Vele 
való találkozást az alkalmainkon. Az 
istentiszteletek után pedig tartalmas 
testvéri beszélgetések szoktak 
kialakulni, amelyekből szintén épülök. 

Szeretem, hogy nyitottság, kedvesség, befogadó kész-
ség jellemzi a gyülekezet tagjait. Sokszor megtapasztal-
tam már egy-egy tartalmas beszélgetés áldását, és remé-
lem, én is hasznos tudok lenni, amikor másnak van 
szüksége arra, hogy meghallgassam. Azoknak pedig külön 
szeretném megköszönni, akik a babavárás kapcsán hasz-
nos tanácsokkal láttak el és segítettek minket, hogy min-
den szükséges holmi és ruhadarab rendelkezésre álljon! 

Soha nem felejtem el az ifialkalmak utáni pizzázá-
sokat Pétinél (Jenei Péter), aki nagyon hősiesen ajánlja 
fel a lakását péntek esténként azok számára, akik még 
folytatni szeretnék a közösség gyakorlását. Jó lehetőség 
ez arra, hogy befejezzük az ifialkalom folyamán meg-
kezdett beszélgetéseket, jobban megismerjük egymást, 
és, hogy a fárasztó hét után egy finom pizza mellett 
végre egy kicsit elfelejtsük a hétköznapi problémákat. 
Bár a családunk bővülése következtében valószínűleg 
már nem fogunk részt venni ezeken az alkalmakon, nem 
felejtjük el az eddigi vidám és tartalmas estéket. Kö-
szönjük, Péti! 
 
Nagy Péter 

Számomra a gyülekezet maga a 
felüdülés. Idén a munkahelyemen 
megjutalmaztak egy wellness-
hétvége utalvánnyal. Mint kiderült, 
közben eladták azt a bizonyos 
szállodát, és az új tulajdonos ezt az 
utalványt nem hajlandó beváltani. De 
nem éreztem csalódást: az Úr 

eszembe juttatta, hogy nekünk minden hétvége 
wellness-hétvége az Alsóhegy utcai komplexumban! Itt 
feltöltődünk szeretettel, kikapcsolódunk, inspirációt és 
célokat kapunk az erőnk mellé. Igazi felfrissülés a gyü-
lekezetben tölteni a vasárnapot! 
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Bodó Dániel 
Én soha nem felejtem el a közvetle-
nül a megtérésem utáni beszélgeté-
semet Pétivel. Igazából nem is be-
szélgettünk – én elmondtam neki, 
hogy átadtam az életemet Jézusnak, ő 
pedig elénekelte nekem a „Három 
éve nem volt már eső” kezdetű éne-
ket a Mike Duótól. Máig úgy 

gondolom, nem a saját gondolatait vagy kedvenc énekét 

vette elő, hanem a belső fülére hallgatva elénekelte azt a 
dalt, amit akkor és ott hallanom kellett. 

Sok egyéb mellett azért szeretek a gyülekezetbe jár-
ni, mert akikre 14 éves koromban számíthattam, azok 
most vasárnap is ott lesznek mellettem – fizikai és lelki 
értelemben is. Ez egy olyan, a szeretteihez mélységesen 
kötődő személyiségnek, mint amilyen én vagyok, felbe-
csülhetetlenül értékes. 

Összeállította: Bodó Dániel 

 

IFI-s aranyköpések 
Jenei Péter (Péti) több éves gyűjtése az ifis alkalmakról és az ifinyaralásokról 

 
Tarsoly Csabi: 

• „felkapcsoltuk a gyertyát” 
• „piros-fekete fénnyel szirénázott” 
• „Ne félj, csak BIGGY!” (Bízz és higgy!) 
• „Megjött Eszti, csináljunk neki egy széket!” 
• „Irigy vagyok a zöldségtől.” 
• „Olyan állatszag van. Csináljunk egy gyors ablak-

cserét!” 
• „A villamosoknak a közepe a legritkábban lakott. 

Én ott szoktam felszállni.” 
• „Képzeld! Egyik faterom barátja…” (faterom 

egyik barátja) 
 

Péti (Jenei Péter): 
• „lekéstem az utolsó metrót, de nemsoká jött egy 

éjjel-nappali” 
• „Siloámi toronyőr” 
• „Budaföldváron vagyok.” 
• „Akkor majd merhetjük a vellünket.” 
• – Ezt ki akarom verni a fejemből! (Dani) 

– Jól van, gyere, segítek! (Péti) 
• Állatkertben: „Ezeknek az állatoknak itt arany-

dolguk van!” (arany életük, semmi dolguk) 
 

NagyPeti (Nagy Péter): 
• „Odaérünk a sarokra és látjuk a puddzafutárt!” 

(pizza-futár) 
• „Focimeccs, csúnya buktatás: - Ez simán piros 

lámpa!” 
• „Nemrég kezdtem el ott dolgozni, és még nem 

ismerem a kanári tart.” 
• „Szakad az eső lába.” 
• „Az jutott eszembe, amit most elfelejtettem.” 
• „Nekem kell a tábla! Oda énekeltem fel a számo-

kat!” (írta fel az énekszámokat) 
• „Azt kérték szüleim, hogy nyolcra érjek haza, 

hogy ki tudjak menni értük vonattal.” 
• „Nincs nyitva a kulcs.” 
• „Megtekintik a teremtélyt.” (megteremtik a tekin-

télyt) 
• „Mindenki szenvedhet valamiért, ha más nem 

azért, mert valamelyik családtartozója…” (család-
tagja – hozzátartozója) 

• „A világ egyes részein örülnének, ha fele ilyen 
ruhájuk lenne.” 

• „Előfordul, hogy növeljék a játékos népszerűség-
ét, hogy a meccs előtt lehozzák…” 

• – Peti! Erős volt a paprika? 
– Csipit! (kicsit – csípett) 

• – Peti! Ti mikor mentek? 
– Nagyon sokkal később nem, mint most. (nemso-
ká) 

 

Béci (ifj. Ádány Béla): 
• „Peti, hol fogsz prédikálni? A szószéken vagy az 

asztalon?” 
• – Nem ez a Spar? 

– De igen! Csak ez a háta möge. 
• „Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag-

nak…” 
• „Nekem túl nagy ez a pizza, de azért elkezdem 

feldolgozni.” 
• „Hallottam, tehát igaz volt…” 
• – Hogy vagy, Béci? 

– Megvagyok…fázva! ☺ 
•  „Állítólag azt olvastam egy könyvben…” 

 

Nagyné Évi: 
• „A buszmegálló a falu szélén tesz le.” 
• „Régen történt, akkor még magamhoz képest kicsi 

voltam.” 
• „Nézz rám! De ne a szemeddel!” 
• „A következő egy kétfős személy legyen…” 
• „Kés és rugóskereszt” (Rugóskés és kereszt) 

 

Sonki (Sonkoly Tamás): 
• „Jézus is tanított arról, hogy ki lehet a féltestvé-

rünk.” (felebarátunk) 
• „Régi új dalok köntösben.” 

 

Nagyné Zsuzsa: 
• „Rossz emberre tették a lovat!” 

 

Zsombi (Gulyás Zsombor): 
• „Á, mire hazaérünk, már alszani fognak!” 
• „Az 50% az lehet elég kicsi és elég nagy is.” 
• „A kulcsot fénymásoljuk le!” 



M A N N A   2014. november 

 57

• „Nyugat és Kelet messzebb van, mint Észak és 
Dél. 

• „Apácák: ők nem jöhetnek ki a zárkából.” 
• „Menjünk hétfőn az egyetemre szakállpörköl-

ten…” (megpörkölődött szakállal) 
• Filmnézésnél; a lány kapott valamit az apjától: 

– Mi az? 
– Paprika-spray…mi szem-szájnak ingere! 

• „Jön egy kérdés, lesz kettő lehetség!” 
• „Nagy hajtömegből kinéz két szempár…” (két 

szem=egy szempár) 
• „Szembe kell sülnöm azzal a ténnyel…” 

 

Tündi (Gulyásné): 
• „Hogy rajzoljalak le? Szemből vagy orrból?” 

 

Sanna (Sonkoly Anna): 
• „Lépcső mellett menjél!” (korlát mellett) 
• „Milyen menő ez a busz: mozog!” 

 

Simon Dávid: 
• – Mi az: feszültséget kelt a zenében? 

– Csönd!? 
• – Dávid! Ez mikor jár le? 

– Ez nem jár le, ez konzerv! (2008-ban járt le) 
 

Szilvi: 
• „Tizedik látásra értettem meg.” 
• „És amikor kimentem a vécére, a többiek össze-

súgtak a fülem mögött.” 
• (Virágnak) „Ha itt hagysz egyedül, lány leszek!” 
• „Nem kell belelovagolnia magát…” 
• „Nekem a limonádéról mindig eszembe jut vala-

mi, csak nem tudom mi!” 
• „Akkor kettő telefon fog csöpögni.” (csörögni) 

• „Üljél velem háttal szemben!” 
• – Szilvi! Rajtam is röhöghetsz, én sem vagyok 

még felnőtt. 
– Dani! De te már fiú vagy… 

• „Van egy szöszi a hátadon.” (Pétinek mondta) 
• „Ki szeretné, hogy betegyük a mikróba?” 
• „Ezt az éneket mindenhol gyorsan éneklik, az át-

lagnál is gyorsabban.” 
• „Tóalmáson mindenkinek a fele baptista!” 

 

Gabó (Boda Gábriel): 
• „Menjünk beljebb, mert itt még leér a víz!” (Bala-

tonban) 
• – Elfelejtettem, hogy mit szeretek a legjobban. 

– Van benne hús? 
– Igen! Rántott gomba. 

 

Gajdács Rebi: 
• „Ne figyeld már el a terelmem!” 
• „Ebben a zokniban nem akarok járni!” 
• „Bűn és bűn között nincs bűn!” (különbség) 
• „A mi osztályunkat egy pálinka cég gyártotta” 

(pálinkagyártó cég támogatta) 
• „Mert én nem hallok el odáig!” 

 

Bazsó (Ádány Balázs): 
• „Legyen a pizzán: bacon, sonka, kukorica, paradi-

csomkarika, brokkoli és csirkesajt” ☺ 
 

Virág: 
• „Indexelt a kocsi balra, lefele…” 
• – Virág! Egyél már valamit, mert rosszul leszel! 

– Szilvi! Már rosszul vagyok! 
• „Mi az a Zsám. 22:17?” (2Sámuel) 

 

 
Az IFI 2014 őszén 
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HŰSÉGES UTÓDOK 
 

A megtérés 
 

Nemcsak lemondás megszokott dolgokról, 
Nemcsak leszállás a magas ormokról, 
Nemcsak észrevenni azt, kit kerültünk, 
Nemcsak otthagyni, akiért hevültünk, 
Nem szemlecsukás ás világámítás, 
Nem egyszerű újabb váltó-állítás, 
Nemcsak templomba járás 
s Krisztus-hirdetés, 
Nem nyögés nélküli teherviselés. 
 

Részemre alázatos szívkitárás, 
Egy szent csodálatos isteni áldás. 
A megtérés nekem világ-esemény, 
Melyben énbennem zajlott le szívrengés. 
Ledöntve bennem magam, kit szerettem, 
Kit gyakran toronymagasba emeltem. 
A megtérés egy meglátása annak, 
Hogy utak között különbségek vannak. 
 

A megtérésben magunkévá tesszük, 
Hogy néki élünk s erőnk Tőle vesszük… 
És bár e világ forró katlanjában 
Hevít s perzsel is sistergő árjában, 
A sárra, mely ránk freccsent, 
legyen gondunk, 
Hogy minden folt leégjen rólunk… 
Istenben élni a legszentebb dolog, 
S megmaradni… bár a prés recseg-ropog! 
 

Tamaska Gyula 
 

Az Árvaház 1950-ben bezárta kapuit, de a Budai Gyülekezet testvéri-
sége nem hagyta abba a lélekmentő munkát, még ha ez más terüle-
tekre tevődött is át. 

Az árvaházi múlthoz való közvetlen kapcsolódás az évenként 
megtartott árvaházi találkozók. Imádkozunk azokért a volt árvákért 
és a ma is gyülekezetben élő kortársaikért, akik még nem Isten gyer-
mekei. 

A gyerekek felé való vasárnapi iskolai szolgálat folyamatosan je-
len volt és van gyülekezetünk életében. Ezzel a gyülekezeti gyerekek 
felé missziózunk. Az árvaházi munkához legközelebb álló terület a 
Gyerekklub és a Biztos Szikla Klub, amellyel a barátkozókat szeret-
nénk megszólítani. A Kamaraerdei Idősek otthonában végzett misz-
sziós munka is ilyen, csak az idősebb korosztály felé. Az ifjúsági al-
kalmak előszobája volt néhány évig a Teaklub, manapság már köz-
vetlenül az ifibe kapcsolódik be ez a korcsoport. Az Utcamisszió el-
nevezés pedig nem szorul magyarázatra. 

Gyülekezetünk tagjai szolgálatot végeztek több más gyülekezet-
ben is. Még a hatvanas években jártak Solymárra és Pilisvörösvárra, 
ilyen hely volt Érd, majd a székesfehérvári körzet sok állomása, ké-
sőbb Tordas, jelenleg pedig Oroszlány. 

Sokan szolgálnak más gyülekezetben olyanok lelkipásztorként, 
vagy gyülekezeti munkásként, akiknek bölcsőjük volt a Budai Gyü-
lekezet, szolgálatukhoz itt kaptak bibliai alapot, felkészítést. 

A XXI. század új lehetősége a gyülekezeti alkalmak internetes 
közvetítése és a magunkról való híradás a weboldalunkon keresztül; 
az utóbbi években többen is ezeken keresztül találtak rá gyülekeze-
tünkre. Az ő fogadásukra is felkészülve vezettük be a köszöntőszol-
gálatot, hogy bárki, bárhonnan jön közénk, kedves szavakkal tudjuk 
fogadni. 

A 90 év alatt tehát sokat változtak a missziós módszerek, hang-
súlyok. De, ami örök és változatlan, az Isten szeretetének tolmácsolá-
sa. Ehhez kérjük az Ő áldását, és erről szólnak az alábbi írások. 

Ádány Mihály 
 
 

Miért kezdtem el? – a Gyerekklub indulása 
 

Azt nem mondhatom, hogy a missziós lelkületem hajtott, mert ennél sokkal prózaibb volt az indok. 
Amikor 1998-ban Budára költöztünk, az előző gyülekezetemben végzett szolgálatom révén ma-
gammal hoztam egy olyan kapcsolati tőkét, amit vétek lett volna, ha itt, a számomra akkor még is-
meretlen helyen hagyok elpazarolni. 
 

Ez egy lehetőség volt, ami akkor a 
birtokomban volt. Azokban az 
években a Hajnalcsillag Missziós 
Alapítvány elnöke, Nyári Jenő 
révén kerültek az országba ka-
rácsonyi cipősdobozos ajándékok, 
melyeket a nemzetközi Operation 
Christmas Child (OCC) és 
Samaritan's Purse segélyszervezet 

együttműködésével készítettek Angliában, Amerikában, 
és küldtek szét világszerte. Akkor még Magyarország is 
hátrányos területnek számított, így mi is hozzájutottunk 
a dobozokhoz. Az első évben a budai gyülekezet kör-

nyékén levő gyermekotthonokba vittük el az ajándéko-
kat, rövid kis bemutatkozással, énekléssel egybekötve, 
az evangélium pedig színes, képregény-szerű füzetben 
volt látható, olvasható. 

Ma már szinte elképzelhetetlen, de 1999-ben a gyü-
lekezetből még nem mindenki volt nyitott egy nem hí-
vőkből álló csoportot befogadni az imaházba. Sokféle 
negatív indokot hallgattam végig, de több irányú be-
szélgetést követően, a fentebb leírt lehetőséget felvá-
zolva végül az akkori lelkipásztor, Lukács Tamás testér 
és a bibliaköri tanítók is egyetértettek abban, hogy nyis-
sunk a kerület hátrányos helyzetű családjai felé. A XI. 
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kerületi Önkormányzat vezetői viszont egyáltalán nem 
fogadták bizalommal azt a kezdeményezésünket, hogy a 
Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat 
közvetítse a meghívásunkat a velük kapcsolatban levő 
családok gyermekeinek. Nem titkoltuk, hogy az 
evangélizációs alkalmunkon ajándék mellé mi bibliai 
tanítást is adnánk, úgyhogy elsősorban elutasításban 
volt részünk. Ezt a kudarcot részben magamnak is kö-
szönhettem, utólag úgy vélem, hogy azon a megbeszé-
lésen nem képviseltem elég hatékonyan ezt a gyüleke-
zeti ügyet, a lelkesedésem kevés volt egy professzioná-
lis karitatív projekt bemutatásához, ezért is lehetett 
nemleges a képviselőtestület válasza. Istennek viszont 
jó terve volt ezzel az ötlettel, így egy másik oldalról in-
dult el a „puhítás”. Ádány Mihály testvér az egyik ön-
kormányzati képviselővel vette fel a személyes kapcso-
latot, és tisztázta vele kezdeményezésünk célját, az 
ajándékok eszmei és gyakorlati értékét, míg végül né-
hány egyeztetés után 2000 karácsonyán megtarthattuk 
az első olyan ünnepet, melyre a kerületből 100 óvodás, 
iskolás gyermek és szüleik érkeztek. 

 
Bohócok a Gyerekklubon 

Ebből a karácsonyi cipősdobozos ajándékozásból 
fejlődött ki a következő években a negyedévenkénti 
gyerekklub. A gyermekevangélizációk mindig az 

örömhír átadására épültek, de sosem maradt el mellőle 
az ajándékozás sem. A lelki üzeneteket többek között a 
Palánta Bábmissziós csoport, a Gabonamag Alapítvány 
munkatársai, Kiss László missziómunkás, a gyülekezet 
színjátszó csoportja, a vasárnapi iskolai tanítóink, éne-
keseink közvetítették váltakozó személyekkel, az aján-
dékokat pedig év közben külső szponzorok biztosítot-
ták. év végén pedig még 5-6 évig a Hajnalcsillag Misz-
sziós Alapítvány, utána pedig a gyülekezet, a magunk 
által készített cipősdobozok révén. Voltak imaházon kí-
vüli rendezvényeink is, kirándulás, sportnap, de néhány 
év után külső programokat nem szerveztünk, mert nem 
volt hozzá kapacitásunk. 

Időközben a Családsegítő Központ munkatársaival 
kölcsönösen jó kapcsolat alakult ki, a bizalom egyértel-
mű jele volt, hogy már csak név és címlistákat kaptunk, 
melyekre mi magunk postázhattuk ki a meghívókat, így 
ez is segített bennünket abban, hogy még személyesebb 
legyen a kapcsolatunk az ide érkező családokkal. 

A 2000-es évek második felére a gyülekezet vezető-
sége és a szolgálók részéről is csökkent az elvi támoga-
tottság a klubok megtartásához. Ennek egyik követ-
kezménye az volt, hogy a vasárnapi iskolai tanítók ré-
széről csak Nagy Jánosné Zsuzsa maradt a szervezői 
csapatban. A belső bizonytalanság mellett viszont a ki-
alakult külső kapcsolati források nem apadtak el. A 
Polgármesteri Hivataltól Vida Zsolt egyházügyi ügyin-
téző pozitív hozzáállásával bátorította a munkánkat sőt, 
az önkormányzat részéről pályázatok révén folyamatos 
pénzügyi támogatást is kaptunk, illetve a gyülekezet 
gazdasági vezetése is beillesztette a költségvetésébe a 
gyerekklubok anyagi hátterének biztosítását. A szolgá-
lat tehát nem állt le. 

Én magam tíz év után léptem ki a gyerekklubok 
szervezési feladatköréből, amelyet Zsuzsa, és férje, Já-
nos töretlen kitartással folytat ma is. 

Zsigovicsné, Éva 
 
 

„… ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” 
 

A Gyerekklub útja nem volt aka-
dálymentes, de már az első 
években kezdett kialakulni egy kis 
szolgáló csapat, amely azóta is 
folyamatosan erősödik. Voltak, 
akik rövidebb ideig vállalták a 
munkát, és hála az Úrnak, mindig 
vannak új csatlakozók. 

Ez a szolgálat számomra egy 
ismeretlen út volt. Nagyon sok imaharccal és megfára-
dással küzdöttem az elmúlt 14 év alatt. Sokszor kérdez-
tem: Istenem, miért nem térnek meg az emberek? – és a 
gyülekezetből is sokszor kaptam ilyen vagy ehhez ha-
sonló kérdéseket. Egy ilyen harc alkalmával Isten érez-
hetően a tenyerébe vett, tanítgatott – és azóta is ezt te-
szi. „A megtérítés nem a te dolgod, erre soha senkit 

nem kértem. Arra figyelj, amit reád bíztam! Én ahhoz 
adom az erőmet!” 

 
Kiss Laci bácsi, a gyerekek kedvence 
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Megértettem (remélem, végleg): az az én feladatom, 
hogy segítsek eljuttatni az evangéliumot ezekhez a csa-
ládokhoz, hogy megérezzék Isten szeretetét, és hogy el-
higgyék, Jézus Krisztus őket is kész megszabadítani (Jn 
3,16). 

Isten gondoskodása végtelen, mindig kirendeli az 
anyagi forrásokat (Önkormányzat, Budapesti Baptista 
Egyházkerület, Budai Gyülekezet), hogy legyen mit 
ajándékozni a gyermekeknek; a testvérek önzetlen sze-
retete a karácsonyi dobozok megtöltésében, és vég nél-
kül sorolhatnám a sok-sok segítséget. Isten dicsőségére 
szeretnénk végezni ezt a szolgálatot. Jelenleg évenként 

négyszer tartunk Gyermekklub-alkalmat. Mindig van 
énektanulás, amely a végére lelkes közös énekléssé ala-
kul. Ezt követően különböző formákban hangzik fel az 
evangélium (rajzos evangélizáció, bábozás, jelenet stb.), 
majd ajándékosztás és egy uzsonna melletti beszélgetés 
zárja a programot. 

Az Úr Jézus ezt ígérte: „…magamhoz vonzok min-
deneket.” (Jn 12,32). Az a vágyunk, hogy ezek a szülők 
és gyermekeik megérezzék Krisztus vonzását! 

Nagy Jánosné, Zsuzsa 

 
 

Utcamisszió 
 

Már három éve, hogy a gyülekezetből néhányan rendszeresen járunk ki a közeli terekre hirdetni az Öröm-
üzenetet. Akkoriban még csak ketten, hárman voltunk. Később többen is csatlakoztak a szolgálathoz és a 
gyülekezet támogató segítségét is egyre nagyobb téren tapasztaltuk meg. 
 

Az örömhírt kezdetben a Capitaly 
Mission módszerével hirdettük. A 
módszer lényege az volt, hogy egy 
kérdőív segítségével 
megszólítottuk az embereket, 
majd aki a kérdőív kitöltése után 
érdeklődött Isten személye iránt, 
annak egy rajzzal illusztrálva el-
mondtuk az Örömhírt. Azóta több 
módszert is kipróbáltunk. Ezek 
közül az egyik, talán 

leghatékonyabb, a következőképpen néz ki: nyáron a 
Feneketlen-tóhoz kiviszünk egy pultot, amiről ingyen 
limonádét osztunk az embereknek. A pult mellett egy 
padon ül még egy-két ember, akikkel a járókelők be-
szélgethetnek egy limonádézás erejéig. Mindeközben a 
közelben szintén ülnek néhányan, akik az alkalom alatt 
imádkoznak a beszélgetőpartnereinkért. 

Ezt a szolgálatot nagyon fontosnak tartjuk, mivel így 
sokkal gördülékenyebbek és hatékonyabbak a beszélge-
téseink. Az ingyen limonádé ténye hamar felveti az em-
berekben a kérdést, hogy miért is vagyunk itt. Erre a 
kérdésre pedig elegendő azt válaszolni, hogy „van egy 
fontos üzenetünk, érdekel?”, és a legtöbb esetben már el 
is tudjuk mondani az Evangéliumot, így már egy termé-
szetes beszélgetés részeként. 

Tavaly nyáron külön érdekesség volt, hogy már az 
első alkalommal szereztünk „visszatérő vendégeket”. 
Egy csapat végzős középiskolás jött oda limonádét inni, 
majd egész hamar összebarátkoztunk. Ezután majdnem 
minden alkalommal találkoztunk velük és sokat beszél-
gettünk. 

Most éppen egy olyan módszert tesztelünk, aminek a 
lényege az, hogy ugyanazt a kérdőívet töltetjük ki az 
emberekkel, mint a Capitaly Mission-on, de nem mi 
szólítjuk meg őket, hanem a pultra kiírjuk, hogy kapnak 
csokit, ha kitöltik. (És tényleg kapnak.) Ezzel a mód-

szerrel már tavasszal és ősszel is ki tudunk menni az ut-
cákra. 

 
Szolgálatunk során főleg két dologgal kell szembe-

néznünk. Az egyik az időjárás: télen például sajnos 
egyáltalán nem tudunk kimenni. A hidegen kívül prob-
lémát jelent még az eső is, mivel azon felül, hogy el-
ázunk, a víz tönkreteszi a standra ragasztott plakátokat 
is. A többi nehézség főleg az érzelmeinken keresztül je-
lentkezik: ha kedvetlenek vagyunk, nem érezzük Isten 
vezetését, vagy éppen félünk. A csodálatos az, amikor 
Isten segít nekünk átlendülni ezeken az akadályokon, 
sőt, a legjobb beszélgetések sokszor épp akkor hangzot-
tak el, amikor a legkevésbé éreztük alkalmasnak ma-
gunkat. 

A szolgálat gyümölcse sokszor nehezen látszik, mi-
vel nem tudjuk minden esetben nyomon követni azok-
nak az életét, akikkel beszélgetünk, és így nem látjuk, 
hogy milyen hatással volt rájuk az Evangélium. Ezzel 
együtt sok olyan beszélgetésünk is van, ahol az érdek-
lődők rendkívül nyíltan és őszintén beszélnek az életük-
ről és Istennel kapcsolatos kérdéseikről, megtapasztalá-
saikról. 

Mindezek után szeretnénk mindenkit arra buzdítani, 
hogy csatlakozzon a csapathoz! Szükségünk van még 
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társakra a szolgálatban, mind az emberekkel való be-
szélgetéshez, mind a helyszínen imádkozók csapatába. 
Persze, nem kell rögtön a mélyvízbe ugrani: bárkit na-
gyon szívesen megtanítunk a módszerre, az evangélium 

lényegének továbbadására, és lehetőség van csendes 
megfigyelőként is részt venni az alkalmakon. 

Simon Dávid 
 
 

Vidám történetek – vidám tanítók 
 

 
Válogatós szófogadás 
Már nem tudom, hogy pontosan mikor hangzott el az 
egyik bibliakörön az örök téma, a szófogadás. 
– Ti mindig szótfogadtok az anyukátoknak? – kérdez-
tem tőlük. 
– Igen – hangzott egyhangúan a válasz. A szemeket lát-
va tovább kérdeztem. 
– Akkor is szótfogadtok, amikor azt mondja, hogy fel-
kelni....? 
– Igen. 
– És amikor azt mondja, hogy öltözz föl és menjél mo-
sakodni? 
– Igen – hangzik a válasz. 
– És ha azt mondja, hogy irány fogat mosni? 
– Igen. 
– De jó! És akkor is szót fogadtok, ha azt mondja, hogy 
pakoljátok el a játékokat... ? 
Az igen-lendületű válaszok megszakadtak, és az egyik 
kis lurkó megszólalt: 
– Ja, akkor nem, akkor nem mindig fogadok szót, mert 
úgyis szétpakolok. 

Amikor a foglalkozás végén elpakoltunk, akkor 
gondoltam rá, hogy én mikor fogadok szót Istennek. 
MINDIG, vagy csak akkor, amikor helyesnek tartom 
vagy ésszerűnek? 
A kis „aranymondó” 
Pár éve még az istentisztelet előtt az óvodások a gyüle-
kezet előtt is elmondták az éppen megtanult aranymon-
dást. Az egyik vasárnapon is előrementünk, mint az ösz-
szes többin, levettem a mikrofont, leguggoltam, és szé-
pen elmondták a frissiben megtanult aranymondást. 
Ahogy befejeztük, és elindultunk kifelé, észrevettem, 
hogy Gulyás Johanna még mindig ott toporog mellettem. 

– Mi a baj? – kérdeztem, mert láttam rajta, hogy nagyon 
kétségbeesett. 
– Én nem mondtam – felelte, és már majdnem pityergett. 
– És, elmondod? 
– Igen... 

És elmondta egyedül. Ezután a vasárnap után Jo-
hanna mindig elmondta külön a többiek után az arany-
mondást. Akkor sokan nem értették, hogy miért „kell” 
neki ezt így, külön elmondani. Hát ezért. 
Igaz beszéd ez… 
Tavaly volt az első év, hogy Tarsoly Barnabás jött bib-
liakörre. A beszédet éppen csak elkezdte próbálgatni, 
ezért figyeltünk és figyelünk arra, hogy, ha lehet, akkor 
minél rövidebb legyen az aranymondás (2-3 szó). Eh-
hez igazodva az éppen aktuális aranymondásunk az 
volt, hogy: „Szeret az Isten.” Barnabás egy kicsit meg-
változtatta, és így mondta vissza: „Szeret az Ági.” En-
nél nagyobb dolog nem is kell egy tanítónak. ☺ 

Kiss Ági 

 
Gumicukor 
Jánoshalmán az utóbbi néhány táborban az énekeltetés 
szolgálatában segítettem. Az egyik vicces életpillanat, 
amit most felidézek, az most nyáron történt. Minden 
évben szoktam vinni a gyerekeknek békás gumicukrot. 
Aki időben érkezik, az az éneklés elején kaphat belőle 
egy darabot. Ezen kívül ki szoktam rakni egy papírt, a 
kívánság listát, amire fel lehet írni azokat az énekeket, 
amiket szeretnének, hogy énekeljünk. 

Az egyik alkalommal, amikor készítettem elő az 
éneklést, válogattam az énekeket és néztem a listát, 
hogy mit kívántak a gyerekek, a következő kívánság 
volt felírva: egy gumicukor helyett legyen kettő! ☺ 

Boda Gábriel 
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Nagyiskolás bibliakör 2014-ben

            Kamaszság 
 

Hányszor vagyok én bökős kaktusz, 
Nincsen szüleimmel kontaktus, 
Mert bezárkóztam. 
 
Simogatnának, bökölődöm, 
És visszahúzódnak az ősök, 
Tinédzser lettem. 
 
Talán majd megérek úgy egyszer, 
Szúrós tüskéimet levedlem, 
És felnőtt leszek. 
 
A tüskefészkemből nem látom: 
Szüleim, ti mindig csodáltok, 
Bocsássatok meg! 
 
Bökdösődöm az egész világot, 
Kamasz természetem világol, 
Bár él virágom. 
 

Kedves világ! Tudd, csak azt várom, 
Szemeddel simogasd virágom! 
Csak arra vágyom. 
 

Ez éltet. Megértő szeretet. 
Ez viszi le majd tüskéimet. 
Így tán felnövök. 
 

Színes folt az Isten kertjében, 
Természetes, hogy most tüskékkel, 
Lassan kinyílok. 
 

Újra látni fogom majd akkor, 
Érezni, amit most alig tudok: 
Értékes vagyok. 
 

Szemerei Gábor 

Kitartással a gyermekmisszióban 
 

1969-ben költöztünk ki Budaörsre, és abban az évben jöttünk át a Budai Baptista Gyülekezetbe. 
Szakács bácsi 1971-ben szólt, hogy a bibliaköri munkába kapcsolódjak be. Hogy ezt a munkát jól 
végezzem, abban Anci néni segített nagyon sokat. 
 

Amerikából jöttek 
gyermekmunkások, hogy 
képezzenek bennünket, és 
nagyon sok bibliaköri anyagot 
kaptunk tőlük. Amit először 
megtanultam az az, hogy a 
gyerekek sokkal többet tudnak 
és értenek, mint amit 
feltételezünk róluk. Abban az 
időben a bibliaköri 

foglalkozást az istentisztelet után tartottuk, és a 
közös éneklés után mentünk szét csoportokba. Az 
óra végén ismét lejöttünk a nagyterembe, s egy 
közös ismétlésben adtak számot a gyerekek a ta-
nultakról. Mivel a pusztai vándorlás során a nép zúgolódása volt a téma, Szakács bácsi megkérdezte a gyerekeket: 
„Ti szoktatok-e zúgolódni?” Egy pöttöm kislány – még nem volt három éves – nagyon feltűnően bólogatott. Szaki 
bácsi megkérdezte tőle: „Te mit csinálsz olyankor, amikor zúgolódsz?” A válasz: „Ledobom magam a földre.” 
Megmosolyogjuk, de benne van, hogy mennyire tisztában van a jelentésével. 

Ez a munka sok kitartást és hűséget igényel, s mikor az órára 
készülünk, Isten bennünket is formál, nemcsak a gyerekeket. Két esetet 
írok le, ami számomra is meghatározó volt és egy életre a szívembe 
vésődött. Az egyik Naámán története. Milyen nagyon megsértődött, 
mikor Elizeus nem rangjához méltóan fogadta! Sőt, sehogyan sem 
fogadta, csak a szolgájával üzent ki, mit csináljon, ha meg akar 
gyógyulni. Milyen könnyen megsértődünk mi is, ha nem kellőképpen 
értékelnek bennünket, vagy a munkánkat! Szinte egyenesen elvárjuk 
ezt. Naámán történetében viszont azt látjuk, hogy, mikor megtisztult, 
már nem bántotta Elizeus sértő viselkedése. Ő ment be hozzá és állt 
meg előtte. Nagyon a szívembe vésődött, hogy, amíg meg tudok 
sértődni mások bántó viselkedése miatt, addig lelkileg „leprás” vagyok.  

A másik pedig annak a felismerése, hogy az öröm és a békesség 
igazából nem függhet külső körülményektől. Nehéz helyzetekben is le-
hetünk boldogok, és a szívünket betöltheti az öröm. Ezt István vértanú 
megkövezésénél láthattuk. Ha olyan dologgal vádolnak, ami nem igaz, 
az Úr Jézus meg tudja őrizni szívünk békéjét, és az öröm beépül az éle-
tünkbe. Azt olvassuk, hogy Istvánnak szorongatott helyzetében is 
mennyei fényben ragyogott az arca. Más fordítás szerint olyan volt az 
arca, mint egy angyalnak. Márpedig, ha valakinek az arca ragyog, 
akkor az az ember örül, a szíve tele van örömmel. 

Azt szeretném még leírni, hogy Anci néni halála után sokáig egye-
dül végeztem ezt a munkát a csoportomban, de ez már nincs így. Na-
gyon örülök, hogy van már két segítőtársam: Uri Erika és Magyar 
Bernadett. Igaz, hogy Berni most egy évet tanulással tölt Svájcban, de 
ha hazajön, teljes gőzzel át tudja venni ezt a szolgálatot. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy fiatalok bekapcsolódjanak a gyermekmisszióba. 
Nagyon örülök neki, hogy van rá jelentkező. A Jóisten áldja meg őket 
és tegye eredményessé az ő munkájukat! 

Kiss Pálné, Kati 
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Kisiskolás bibliakör 2014-ben 

Erőről erőre 
 

Több mint harminc éve (1982) kezdtem Budán a gyermekek közötti 
tanítói szolgálatomat. Isten iránti hálával emlékszem vissza az akkori 
tanítókra: Mike Marika néni és Kmety Anci néni példás segítőim 
voltak a szárnybontogatásban. Amikor számba veszem az elmúlt 
évtizedeket, megható látni azt, hogy akiket az elején tanítottam, azok 
már a gyermekeiket hozzák a csoportomba, sőt, néhányan 
tanítótársaimmá lettek. 

Harminckét év alatt nagyot változott a világ, gyermekek és 
felnőttek számára egyaránt (módszerek, kommunikáció, mások a 
figyelemfelkeltés eszközei). Megdöbbentő és félelmetes a felismerés, 
hogy a sátán is változtatja a módszereit, célja viszont változatlan: 
minél korábban elszakítani, elválasztani az embert Istentől. De van 
egy fantasztikus erőforrásunk: „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.” Legfontosabb célom, hogy ezt az igei 
meggyőződést jól át tudjam adni a gyermekeknek. 

Mindig nagy élmény látni kis tanítványaim gyermeki hitét, 
tisztaságát, őszinteségét. Sok-sok derűs perccel ajándékoznak meg a kicsinyek. Nem egyszer van szorongás a szí-
vemben a felelősség súlya miatt, mert nem mindegy, hogy mit tanítok a gyermekeknek, milyen őszinte az életem. 
Számtalan esetben ők tanítanak engem, ők adnak nekem új erőt. 

Kimondhatatlan hálával tartozom Istennek, a gyülekezetnek és a szülőknek, hogy ezt a szolgálatot végezhetem. 

Nagy Jánosné, Zsuzsa 
 
 

„Jézus olyan, mint a palacsinta. 
Mindenki szereti, aki igazán ismeri.” 

A Palacsintázó nevű tinédzser-bibliakör jelmondata 
 
2008 augusztusában történt, amikor visszajöttünk a 
nászutunkról, hogy Ádány Misi kérte, üljünk le hármas-
ban beszélgetni. Azt vetette fel, hogy Anninával, a fele-
ségemmel kezdjünk bele egy új bibliakörbe, ami a tiné-
dzsereknek szól. Ez a korosztály ekkoriban kicsit elve-
szett volt a gyülekezeten belül; még korábban Szakács 
bácsi tartott nekik alkalmakat, de ekkor már nem volt 
számukra semmilyen szervezett program. Némi gon-
dolkodás és imádkozás után igent mondtunk erre a hí-
vásra – visszatekintve úgy örülök, hogy ezt válaszoltuk! 
Hadd ismertessem a tinédzser bibliakört az alapelveken 
keresztül! Három elvvel indultunk neki az egésznek, 
amelyek azóta sem változtak, és minden évben felidéz-
zük őket: 
Legyen minden palacsintázás finom és laktató! 
Ez az elv arról beszél, hogy legyenek az alkalmaink fi-
nomak, azaz tinédzsereknek valóak, és emellett persze 
lelkileg laktatóak is. Nem akartunk valami sablonos, 
unalmas dolgot csinálni – ezért is hívjuk az alkalmat 
Palacsintázónak és nem „negyedik számú vasárnapi is-
kolának” vagy ilyesminek. Nagyon fontos számomra, 
hogy minden alkalom érdekes legyen, amire könnyű 
odafigyelni, és aminek gyakorlatias az üzenete. 

Emlékszem, hogy az elején kifejezetten féltem a tiné-
dzserektől; hiszen ők nagyon kritikusak, passzívak, 
gyorsan ítélkezőek és, úgy általában, borzasztóan nehéz 
természetűek. Hú, mekkorát tévedtem… Nagyon nagy 
megkönnyebbülést jelentett, amikor láttam, hogy meny-
nyire kedvesek, és, hogy mennyire értékelik az erőfeszí-
téseimet.  

És az, hogy legyenek a palacsintázásaink finomak, 
nem jelenti azt, hogy csak bulis dolgokra van szüksé-
gük, valódi tartalom nélkül. Például emlékszem, hogy 
sok évvel ezelőtt volt egy sorozatunk, ami számítógé-
pes játékokat használt példázatnak. Remek ötletnek tar-
tottam, az alkalomra járóknak „házi feladatként” játsza-
niuk kellett minden alkalom előtt az aktuálisan kijelölt 
játékkal, hogy aztán a tanulságokat át tudjuk ültetni a 
lelki életünkbe. Ehhez képest a fogadtatás vegyes volt – 
azóta már megtanultam, hogy nem az érdekes formát 
kell először megalkotni, és ahhoz keresni bármi lelki 
tanulságot, hanem először az igazán húsbavágó lelki ta-
nulságokat kell elkérni Istentől, és aztán ezekhez lehet 
(de nem muszáj) valami frappáns illusztrációt társítani. 
Együnk sok palacsintát! 
Azaz minél jobban ismerjük meg, és ezáltal minél job-
ban szeressük is meg Jézust. Ide tartozik egyrészt az, 
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De jó is így 
 

Istenem, 
óh csuda bölcs, 
csuda jó, 
hogy nyár is van, 
s hogy tél is van… 
Hogy száraz fát is 
lát a két a szemünk. 
De jó, ha néha 
arra döbbenünk, 
hogy nincs e földön 
örök otthonunk, 
hogy egyszer innen 
mind elmegyünk. 
Így annyi mindent 
másként 
rendezünk… 
De jó is így! 

Mike Károly 

hogy bővítsük az ismereteinket – nagyon jó, hogy eb-
ben a körben olyan témákról is beszélgethettünk, amik-
ről máshol nem annyira. Például, ha Jézus ma járna su-
liba, milyen diák lenne? Mik azok a kínos kérdések, 
amiknek hallatán a keresztények csak feszengeni szok-
tak? Ha valaki fél a nyilvános szerepléstől, akkor mi-
lyen mikrofon nélküli szolgálatokkal dicsőítheti Istent? 
Ez három példa az elmúlt évek sorozataira. A legtöbbet 
persze én épültem ezekből, amikor a készülések során 
beleástam magam egy-egy témába. Az egyik 
legmacerásabb készülés az volt, amikor a melegekről 
beszélgettünk egy alkalmon – nem volt könnyű okosat 
mondani a Biblia igéi és a körülöttünk lévő valóság vi-
szonyáról, de nagyon jót beszélgettünk róla, és emlék-
szem, hogy volt, aki külön visszajelzett arról, hogy 
mennyire megváltozott a véleménye. 

Ugyanakkor az évek során Isten egyre inkább arra 
billentette a Palacsinta-evésünket, hogy ne elméleti 
okosságokkal foglalkozzunk, hanem az alkalmazásra 
tegyük a hangsúlyt. Bevezettük az „aprópénzre-váltás” 
elvét, mely szerint minden alkalommal legyen konkrét 
alkalmazásra felhívás. Egyszer Zsombi azt a felhívást 
intézte hozzánk, hogy adjunk egy csokit valakinek, akit 
nem szeretünk. Vezetőként nem akartam elengedni a 
fülem mellett ezt a felhívást, de igazán nehezen tudtam 
teljesíteni ezt az „egyszerű” kérést. Soha nem felejtem 
el, hogy milyen érdekesen teremtett Isten lehetőséget 
rá, hogy csokit adjak két munkatársamnak, akikkel úgy 
éreztem, hogy tűz és víz vagyunk… És azóta már jóban 
vagyok mindkettejükkel, talán ez az első lépés indította 
ezt el. 
Osztogassunk palacsintát! 
Ne csak kapjunk, hanem adjunk is. Ennek az egyik esz-
köze az imapárok rendszere, amit folyamatosan csiszol-
gattunk. Régen minden héten új imapárokat sorsoltunk, 
akik azon a héten imádkoztak egymásért. Jónak tűnt, de 
így csak sok felszínes kapcsolat alakult ki. Most már 
hosszabb távra, fél évre vagy az egész tanévre osztjuk 
be az egymással jóban levőket imapárokba. Emellett 
egyre több alkalmat nem a vezetők, hanem a tinédzse-
rek tartanak, az idei rendszer szerint az imapárok ké-

szülnek fel együtt. 
Ez is nagyon jó 
ötletnek bizonyult: 
ez egy biztonságos 
terep az ilyen 
gyakorlatokra és 
extra motiváció a 
hitbeli dolgokkal 
foglalkozásra, 
készülésre. Büszke 
vagyok a tinikre, na-
gyon jó alkalmakat 
szoktak tartani! 
Sokat tanulok tőlük! 

Az elmúlt nyár 
folyamán rengeteget 
gondolkoztam, 
olvastam, 
imádkoztam, 
keresve a Pala-
csintázó útját. Isten 
arra vezetett, hogy 
ne a tanítás és ne a 
programok 
legyenek a 
középpontban (ezekből rengeteg jut a tinédzsereknek 
sok más alkalommal minden héten), hanem kifejezetten 
a közösséget építsük. Ez az oka annak, hogy most több 
közösségi programot szervezünk, az ifivel szorosan 
együttműködve is. Illetve a Palacsintázós alkalmakon 
nemcsak a tanítás viszi el az egész időt, hanem szánunk 
bőven arra is, hogy mindenki elmondhassa, mi újság 
vele, mik az elmúlt hetének Isten-élményei, harcai, 
imakérései. 

Külön öröm számomra, hogy tavaly elindult a tuda-
tosabb misszió is a Fernando-hadművelet keretében, 
abszolút a tinédzserek indítványozására és szervezésé-
vel.  Még keressük, hogy mi ennek a legjobb formája, 
mindenesetre nagyon szeretnénk olyan lehetőségeket 
adni a még nem keresztény ismerőseinknek a hívőkkel 
való találkozásra, amik aztán Istennel való találkozás-

hoz is vezethetnek. 
Az elmúlt években nagyon sokan 

segítettek a Palacsintázó működésében. 
Sok vezetőtársam volt, sok vendégtaní-
tó jött el, és persze sokan segítettek a 
programjainkban, illetve imádsággal. 
Jelenleg Nagyné Évivel és Gulyás 
Zsombival dolgozunk együtt a Pala-
csintázón, imahármasként is segítjük 
egymást, illetve tanítgatjuk egymást jó 
vezetőnek lenni. Nagyon hálás vagyok 
nekik is mindenért. 

Minden imát (és minden palacsin-
tát) köszönettel fogadunk! 

Sonkoly Tamás 
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ISTEN KÉZZELFOGHATÓ GONDOSKODÁSA A GYÜLEKEZETRŐL 
 

A piszkos tiszta anyagiak 
 

„A lévita Kóré, Jimná fia, a keleti kapu őre, az Istennek adott önkéntes adományokra ügyelt. Ő osz-
totta szét az Úrnak felajánlott és igen szent dolgokat.” (2Krón 31,14) 
 

A Budai Baptista Gyülekezet 
elöljárójaként a pénztárosi szol-
gálatra 1993-ban választott meg a 
közösség. Az ezt megelőző évek 
pénztárosi munkáiról annyit 
érdemes tudni, hogy az Alsóhegy 
utcai gyülekezeti házunk épí-
tésének befejezésétől (1965) az 
Úrhoz költözéséig Kmety Ottó, 
majd őt követően Polányi Károly 

testvérünk állt ebben a szolgálatban. A pénztárhoz kap-
csolódó könyvelésben pedig Gulyás Jenő, Bodó 
Lászlóné és Kádár László testvéreink tevékenykedtek. 

Sokan nem tudják, mert ritkán van róla szó, hogy 
munkánk hibátlan végzésében nélkülözhetetlen a min-
denkori gondnokkal való jó és pontos adminisztráció, 
kommunikáció és együttműködés. Ez mondható el a 
pénztári ellenőrökről is, mert a munka akkor tekinthető 
késznek, ha az ellenőrizve lett, átszámolták kimutatása-
inkat, megszámolták a pénzkészletünket. 

Az idők folyamán sok változáson ment át ez az ad-
minisztrációs munka, amiből reményeink szerint a test-
vérek nem sokat érzékelhettek, legfeljebb csak azt, 
hogy a misszióbeszedők személyében voltak változá-
sok, és a korábbi számozott bevételi blokkok helyett 
bevételi bizonylatok kiállításával vételeztük be az ado-
mányokat, illetve szükség esetén évente az adományo-
zóknak adományaikról igazolást állítottunk ki. 
Isten anyagi gondoskodása a gyülekezetről 

Minden évben elmondom a pénzügyi beszámoló ide-
jén, hogy a Gyülekezet Ura kirendelte az anyagi forráso-
kat a szükségeinkre, a fennmaradásunkra és a működé-
sünkre. Évről-évre hallva közhelynek tűnhet, de a törté-
nelem erre már sokszor rácáfolt bizonyítva, hogy a gyü-
lekezet csak akkor életképes, ha abban jelen van Isten 
Szentlelke és az azt befogadni vágyó, áldozatokat is fel-
vállaló, tudatos gyülekezeti tagság. A tudatos tagság alatt 
azt értem, hogy tudjuk, hogy áldozat nélkül nincs meg-
váltás, se gyülekezet, de még istentiszteleti alkalom se. 

Otthoni szükségeinkről természetesnek tartjuk, hogy 
gondoskodjunk, és annak költségeit előteremtsük, a 
„sárga veszedelem”-nek is becézett közműszolgáltatói 
csekkeket befizessük, az átutalásokat időben teljesítsük. 
Mégis előfordulhat, hogy minden feltétel adva van, nem 
tétlenkedünk, mégsem elegendőek bevételeink a szük-
ségesekre. Akkor sem kell elmaradnunk a gyülekezeti 
alkalmakról. 

„… az igaz pedig ad, és nem tartóztatja meg adomá-
nyát.” (Péld 21,26) 

Mi, közösségi alkalmainkon a gyülekezet alapítójá-
nak és fenntartójának vendégeiként veszünk részt. Csak 
az zavarhatja meg bennünk ezt a tiszta képet, hogy a 
gyülekezet szükségeire valókat áldások formájában a 
hálás szívű tagságon keresztül akarja biztosítani a mi 
Urunk. Hálás vagyok Istennek azért, hogy közössé-
günkben az adományokat a testvériség nem egyházadó-
nak nevezi, mert nem is annak érzi. 

A gyülekezet villany-, gáz-, és vízfogyasztásának 
költségeit, valamint a szolgálatban álló lelkipásztor és 
családjának fenntartási költségeit is ki akarja fizetni a 
gyülekezet Ura. Ez sem történik áldás, áldozatkész há-
lás szív nélkül. 

A tapasztalatom az, hogy a gyülekezet kiadásai év 
közben változóak. Likviditási szempontból gyülekeze-
tünk pénzügyi stabilitását korábbi megtakarításainkon 
kívül elsősorban a nyugdíjasok („régiek”) és sok eset-
ben az özvegyek rendszeres és pontos, pénzforgalmi 
szempontból tervezhető adományai biztosítják. Termé-
szetesen jól jönnek a nem rendszeres bevételek is, mert 
nélkülük lehetetlen lenne fejleszteni, beruházni, szépí-
teni imaházunkat. Akik a gyülekezet pénzügyeit figye-
lemmel kísérik, láthatják azt is, hogyan fejlődik, növe-
kedik a tagság szellemi értelemben. 
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a 
kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.” 
(Jak 1,17) 

A szolgálatba állásom idejétől eltelt időszakban a 
gondviselés jelenlétét és működését gyülekezetünkben 
sokszor megtapasztalhattuk, átélhettük. Talán a legem-
lékezetesebbek között említhetjük a lelkipásztori lakás 
vásárlásakor megtapasztaltakat. Alkalmi lehetőségünk 
nyílott annak megvásárlására, de a lealkudott és leenge-
dett ár sem állt rendelkezésünkre. Éreztük, hogy nem 
véletlenül van ez a vásárlási lehetőségünk. Ebben a 
helyzetben nem mondtunk le róla, de nem dőltünk hátra 
sem, mégis le tudtuk tenni Isten elé ügyünket. Ő meg-
hallgatta kérésünket és kirendelte az ár hiányzó részét is 
úgy, hogy a gyülekezetet sem kellett eladósítani és a to-
vábbi működésünkre is maradt. 

Felajánlásaink, célgyűjtéseink tapasztalata az, hogy, 
amit leteszünk Isten kezébe, azt Ő megáldja. Merjünk 
áldozatot hozni egymásért és a gyülekezetért, és megta-
pasztalhatjuk az Ő közelségét, szeretetét és áldását! 
Mindenki előtt ismeretes és együtt élhettük át azt is, 
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amikor új orgonát vásárolt gyülekezetünk. Nem volt 
tervezve ez a kiadás, és felajánlásokat kértünk a tagok-
tól erre a célra. Amikor megszámoltuk az adományokat, 
az pontosan annyi volt, se több, se kevesebb, mint az új 
orgona ára. Elvileg lehetnek véletlenek, de Isten való-
ságában ez ismeretlen fogalom, mert Ő pontosan tudta 
az árat is és eddigi ismereteink szerint még soha sem 
tévesztett, nem követett el számolási hibát. Ilyen meg-
tapasztalások után könnyű hálát adni és magasztalni 
Urunkat. 

A 2008-as gazdasági válság hatásai a gyülekezet 
tagjait is elérték, és bevételeinkben is megjelent hatása. 
Azóta tudjuk, hogy nem is olyan természetes, hogy az 
életünkhöz és gyülekezetünk működéséhez szükséges 
források rendelkezésünkre állnak. 
Adakozó lelkület 

Talán kijelenthető a budaiakról, hogy adakozó lelkü-
letűek, de azt mindenkinek magában kell eldöntenie, 
hogy mit bízott rá és mit vár tőle személyesen az Úr az 
áldozathozatal és teherhordás terén. Amit vissza kell 
adnunk áldásaiból, vagy amire elköteleztük magunkat 
ígéretben, fogadásban, azt teljesítsük is! 

Fontosnak tartom, hogy ne szokásból, hirtelen felin-
dulásból, vagy egy adakozásra buzdító igehirdetés hatá-
sára adakozzak, hanem, amikor számot vetek Isten 
előtt, mi az, amit személyesen kaptam Tőle, és mit kí-
ván tőlem az én Uram. 

Ugyanilyen fontos az is, hogy ne a mástól kapott 
ajándékból adjak, hanem abból, amiért megküzdöttem, 
megizzadtam, megdolgoztam. (Előttem a „megdolgoz-
tam” kategóriába tartozik a megérdemelt nyugdíj is.) 

Sajnos baptista körökben is előfordult már, hogy a 
családfő vagy a domináns fél dönti el, hogy mit adjon a 
család az Úrnak és ebből később komoly bajok, békét-
lenségek, szélsőséges esetekben veszekedés és válás 
lett. Családi körben az adományról, hálaáldozatról, an-
nak mértékéről beszélni kell, mindenkinek jó, ha tudja, 
hogy a közös adományból, áldozatvállalásból mi és 
mekkora a része, mire vállalt kötelezettséget, mert a 
„jókedvű” adakozót szereti és áldja meg az Isten. 

Adakozás és/vagy jótékonykodás? 
Adjuk meg az Istennek azt, ami Őt megilleti: hála-

adásunk, dicséretünk, magasztalásunk, soha ne marad-
jon el hétköznapjainkban, imáinkban. Megtapasztalt ál-
dásaiból pedig a hálás szívűek önként és jókedvűen ad-
nak vissza az Úrnak. Hálaáldozatunk nem adakozás, az 
adakozás pedig nem jótékonykodás, fontos, hogy jól 
értsük a jelentés- és alkalmazásbeli különbségeket. A 
gyülekezet javára azért adakozunk, hogy működését 
fenntartsuk, hogy a gyülekezet betölthesse küldetését, 
és a közösség elérhesse kitűzött céljait. A kifelé irányu-
ló jótékonyságnak látásom szerint akkor van létjogo-
sultsága, ha már az Istennek járó dolgok rendezve van-
nak, azaz a családomban és gyülekezetemben sem látok 
önhibáján kívüli szűkölködőt. A gyülekezetünkben a 
tagok helyzetét és életkörülményeit figyelemmel kíséri 
az elöljáróság. Szükség esetén a lelki mellett, anyagi 
természetű segítséget is kaphatnak a segítségre szoruló 
testvéreink a gyülekezet adományaiból. 
Előttem az utódom? 

Sokan úgy tartják, hogy a pénztári és pénzgazdálko-
dási munka felelősségteljes és ezért az abban dolgozók-
ra nézve kockázatos. Ez így is van, de vannak más és 
nagyon felemelő dolgok is, ha arra gondolunk, hogy kié 
a Gyülekezet és annak pénztára is. Az Isten pénztárában 
dolgozni, az Ő megbízatásában lenni, az több mint, 
megtiszteltetés, látni és megtapasztalni a hétköznapok-
ban a gondviselés működését. Azt is bizonyítva látom, 
hogy az Atya megbecsüli és megáldja azokat, akik az Ő 
szolgálatában a kockázatokat is felvállalják azért, hogy 
a közelében lehessenek. 

Úgy gondolom, hogy a gyülekezetünkben gazdasági 
szolgálatokat végzők tudják, hogy szükséges volna már 
fiatalítani, új, friss ismeretekkel rendelkezőkkel leválta-
ni a régieket. Addig is, amíg ez meg nem történik, tudá-
sunkhoz mérten igyekszünk helytállni szolgálatunkban. 
 

Zákány Gábor 

 

 

Az engedetlenség fia 
 

Az engedetlenség fia voltam, 
Testem a víz alatt maradt holtan. 
De az Úr gazdag, kegyelme nagy, 
A halálban tudom, 
Ő sohasem hagy. 
 
Az engedetlenség fia voltam, 
A szeretetet rossz dolgokkal  
pótoltam. 
A test vágya vezetett engem, 
A nagy tömeggel kellett mennem. 
 

Az utamon az Úrral találkoztam, 
Szólt: engedetlenség fia, 
a megváltást hoztam. 
Makacs voltam, 
még mindig engedetlen, 
De most már tudom, jó, 
hogy vele mentem. 
 
 

Kiemelt a hullámsírból  
új életre már, 
Örök élete van annak,  
ki Jézussal jár. 
Követem az úton,  
hisz ezt várja tőlem, 
Tenyerén hordoz, 
tud mindent felőlem. 

Zsigovics Géza
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Grafika: Soltészné Takár Anita
 

Boldog az az ember 
 

Boldog az az ember, 
ki az Úr szolgája, 
S visszajövő Urát 
munkálkodva várja. 
 
Gondozza a gyöngét, 
megszánja az árvát, 
Jóságos tettének 
sohse tudja számát. 

Rosszért sohse vádol, 
jóval fizet vissza, 
Akkor is, ha könnyét 
keserűen issza. 
 
Boldog vagyok én is, 
mert Uram az Isten, 
Nála szeretőbb szív 
a világon nincsen. 

Mike Károly 

Baj van a személyes névmással 
 
Te is észrevetted?!… Nagyon nagy baj… 
Az ént egészen kisajátítottuk, 
S mint szentek és szellemóriások: 
E szerepben magunkat megjátsszuk. 
– Azt mondjuk: én, én, jelentek valamit. 
A többi te-ő csupa-csupa súlytalanság. 
Csak cél nélkül lebegnek a térben: 
Mint bogarak és pillangók, 
A reflektor fényében. 
 
Én-testvérek!… Egy pillanatra álljunk meg. 
Valamit mi is akarunk mondani. 
– Mi, akik mindig csak a te vagyunk. 
Ma este mégis válaszoltunk, 
– Mi azért kerültünk ide mellétek: 
Mert, én, te, ő- mi összetartozunk. 
Nekünk azért kell jönni az én után, 
Hogy ne csak önzés legyen, 
Az élet országútján. 
Hogy abból a cseppnyi örömből, 
Mit együttesen össze tudunk szedni, 
Osztalékot kapjanak azok is, 
Akiknek mindenért meg kell könnyezni. 
Minket a nagy „Ő” rendelt. 
Az Alfa, az örök Ómega, 
Így kicsinységünket megbírálni… 
Egyedül csak neki van joga. 
– Nekünk nem az én szeretetét kell vinni. 
Tanítani, és megtanulni azt: ami nehéz, 
Gátlások, csalódások közt is hinni. 

 

Tamaska Gyula 

 

 

133. zsoltár 
Ó, mily szép és mily 
gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek!  
Olyan ez, mint mikor a drága olaj 
a fejről lecsordul a szakállra, 
Áron szakállára, 
amely leér köntöse gallérjára. 
Olyan, mint a Hermón harmatja, 
amely leszáll a Sion hegyére. 
Csak oda küld az ÚR áldást 
és életet mindenkor. 
 

 

 

A gyülekezet elöljárósága 2014 őszén 
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GYERMEKOLDAL 
 
 

Kedves gyerekek és fiatalok! 
 

Az ünnepi számban nem a hagyományos rejtvényekkel találkozhattok, és a rejtvényfejtők körét is kibővítjük a fia-
talokkal. A mostani közös feladvány megfejtéseinek forrásai a következők: az ünnepi Manna, a 75. évfordulóra ki-
adott jubileumi évkönyv, az ünnepi istentisztelet és némi leleményesség. Nem kell megijedni, nem lesz olyan nehéz, 
legfeljebb meg kell kérdezni valakit, és addig kutatni, amíg nincs meg a válasz. (Nem becsületes, ha a szülőktől 
nyert információk alapján, az otthoni karosszékben írjátok be a válaszokat.) Nagyobb a munka, tehát nagyobb lesz 
a jutalom is! A megoldásokat (névvel) a szokásos dobozba várom, december 14-ig. Lehet két-háromfős csapatok-
ban is játszani, de ezt írjátok rá a megfejtett rejtvényre, mert az ajándék mértéke ehhez igazodik! Minden becsületes 
megfejtő ajándékcsomagot kap!                    Á. J. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Ki játszotta Mózest 2013-ban a bibliaköri évzárón? 
……………………………………………………………… 
2. Mi az a két (fő)dolog, ami nem volt meg 1965-ben 

az imaház épületén, a mai állapothoz képest? 
………………………………………………………………. 
3. Hány éves volt Manci néni, amikor az Úrhoz költözött? 
………………………………………………………………. 
4. Készült-e interjú a Mannába Szakács bácsival? 
………………………………………………………………. 
5. Hányan merítkeztek be nálunk 2012 Pünkösdjén? 
………………………………………………………………. 
6. Ki nézte végig az 1965-ös megnyitó istentiszteletet 

kisfiával a nyakában, az imaház lépcsőházából? 
………………………………………………………………. 
7. Ki volt a lelkipásztor Beharka bácsi után? 
………………………………………………………………. 
8. Vezényelte-e valaha az énekkart Fejős Gábor? 
………………………………………………………………. 
9. Találkozott-e a gyülekezetben Szakács bácsi és Simon Dávid? 
………………………………………………………………. 
10. Ki adományozta azt az ezüst tálat a gyülekezetnek, 

amiben a hálaadónapi oltárra tesszük a gyümölcsöt? 
………………………………………………………………. 
11. Melyik ország testvériségétől kaptuk a székeket az új ima-

házba 1965-ben? 
……………………………………………………………….. 
12. Minek a helyén nyílt meg a Gyülekezet első imaterme? 
……………………………………………………………….. 
13. Melyik két ige lett elhelyezve az új imaház alapkövébe? 
……………………………………………………………….. 
14. Melyik az az étel, amit Sztasák Erzsike néni híresen 

jól tud elkészíteni? 
……………………………………………………………….. 
15. Hány nap telt el az új imaház alapkő letétele 

és az ünnepélyes megnyitó között? 
……………………………………………………………….. 
16. Hány lépcső van az imaházi lépcsőházban az alagsortól 

a lelkipásztori irodáig? 
……………………………………………………………….. 
17. Melyik évben zárták be véglegesen az Árvaházat? 
………………………………………………………… 
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18. Tagja volt-e a pengetős zenekarnak Bodosi Irén (néni)? 
……………………………………………………………….. 
19. Milyen szokása volt Szakács bácsinak a tanuló ifjúsággal 

kapcsolatban családlátogatáskor? 
……………………………………………………………….. 
20. Mit mondott Nagy Gergő (János és Zsuzsa fia) egyszer Sza-

kács bácsinak, amikor meglátta őt a gondnoklakás ajtajában? 
……………………………………………………………….. 
21. A legendárium szerint, melyik éneket szerette énekeltetni 

Lukács Edit (néni), a neki szívhez szóló prédikációk után? 
……………………………………………………………….. 
22. Ki mondta a sógornőjének ezt: Ilyen fiatalon még senki sem „fu-

tott be „gyülekezeti karriert”, mint te gyülekezeti „vénné-ként”? 
……………………………………………………………….. 
23. Ki volt az a gyermek, akit először mutattak be az új imaház-

ban, 1965 decemberében? 
……………………………………………………………….. 
24. Szolgált-e a gyülekezetünkben teológusként Lukács Tamás 

lelkipásztor? 
……………………………………………………………….. 
25. Mi volt a neve a Mannát megelőző gyülekezeti újságnak, 

amit Nagy János (bácsi) szerkesztett? 
……………………………………………………………….. 
26. A gyülekezetből melyik két testvér tanult és gyakorolt szak-

mája a villanyszerelés? 
……………………………………………………………….. 
27. Ki volt oszlopos tagja gyülekezetünkből a Jákim Stúdió ne-

vű keresztyén színházi csapatnak? 
……………………………………………………………….. 
28. Ki kapta kitől a túloldali bögrét ajándékba 2012-ben? 
……………………………………………………………….. 
29. Kinek a gyermeke bújt meg a Palacsintázó tagjairól készült 

fényképen a lábak között? 
……………………………………………………………….. 
30. Melyik volt az első közös ének (HH) 1965-ben, a megnyitó 

istentiszteleten? 
………………………………………………………………... 
31. Vezetett-e valaha imaórát Gulyás Zsombi? 
………………………………………………………………… 
32. Régebben mikor kellett felállnia a gyülekezetnek a kezdő 

imádsághoz az istentisztelet elején? 
………………………………………………………………… 
33. Kinek a bibliaóráin volt hangsúlyos a „központi igazság”? 
………………………………………………………………… 
34. Melyik (most is a gyülekezet tagjai) házaspár volt az, akik 

egy időben merítkeztek be? 
………………………………………………………………… 
35. Hogy hívták azt a kedves nénit, aki a gyermekei 

aranyköpéseit egy füzetben gyűjtötte össze? 
………………………………………………………………… 
36. Hány bemerített tagja van most a gyülekezetnek? 
………………………………………………………………… 
37. Kikkel tanított már együtt bibliaköri pályafutása során 

Nagyné Zsuzsa (néni)? 
…………………………………………………………………. 

+1 Miért pont 37 kérdés van? ...................................................... 
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„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezze-
tek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a 
király, az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne. A folyó-
vizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; meg-
ítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.” (Zsolt 98, 4-9) 
 

 

 

Szeretnék 
énekelni Néked 

 
Szeretnék énekelni Néked, 
Uram, nyisd meg ajkamat, 
hogy szent legyen mindig az ének, 
amely szívemből felfakad. 
 

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott 
keresztednél ki megpihen, 
hadd zengjem el, hogy megtalált ott 
s békére lelt az én szívem. 
 

Szeretném énekelni másnak 
hogy Néked énekelni jó, 
hogy életünk bús lázadás csak, 
míg el nem ér az égi Szó. 
 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 
mely életet adott nekem! 
Szeretnék énekelni Rólad 
halálig engedelmesen. 
 

Szeretnék énekelni Néked 
folyton, ameddig itt leszek, 
szeretnék hangot adni, szépet, 
mikor lelkemhez ér Kezed. 
 

Füle Lajos 

 
A képeken a gyülekezet zenei életének mai résztvevői 
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Várjuk a mennyei találkozást! 

     

     

     

     

   

      
A válogatás a 75 éves jubileumra készült fotókból készült, és nem teljes körű. 
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Csodákra emlékezni jó! 
 
Határkőnél hittel megállni, 
határköveknél visszanézni, 
hálás szívvel múltat idézni: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Meglátni, hogy minden utunkat 
hű és hatalmas kéz vezette, 
javunkra szolgált minden tette: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Látni, hogy át viharon, vészen 
hű Mesterünk hogyan segített, 
éjekre fényt hogyan derített: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Határköveknél hálát adni, 
és hallelujás köszönetben 
méregetni, mi mérhetetlen: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Messzi évekre visszanézni, 
és számba venni ezer áldást, 
erőt, kegyelmet, megbocsátást: 
csodákra emlékezni jó! 
 
Hallelujás hálaadással 
leborulni egy határkőre, 
s elindulni hittel előre, 
amerre hív az égi szó. 
 

Túrmezei Erzsébet 
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