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MANNA 
 
XI. évf. 11. sz.                  A Budai Baptista Gyülekezet lapja                2015. november 
 

50 éves a budai imaház 
 
 
 
 
 
 
 
 

122. zsoltár 
 
Grádicsok éneke, Dávidtól. 
Örvendezek, mikor mondják nékem: 
Menjünk el az Úr házába!  
Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! 
Jeruzsálem, te szépen épült, 
mint a jól egybeszerkesztett város!  
A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, 
bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.  
Mert ott ülnek az ítélőszékek, 
Dávid házának székei.  
 
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; 
legyenek boldogok a téged szeretők!  
Békesség legyen a te várfalaid között, 
csendesség a te palotáidban.  
Atyámfiaiért és barátaimért 
hadd mondhassam: béke veled!  
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért 
hadd kívánhassak jót tenéked! 
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ELŐSZÓ 
 

Képes hangoló az ünnepi számhoz 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
90 éves jubileum 2014. 

 
Az ellőtt puskapor 

 
Ünnepi számot szerkeszteni mindig kivételes feladat. 
Így volt ez tavaly is, amikor a kilencven éves Gyüle-
kezetet ünnepeltük itt, az újság hasábjain is. 

A feladat nagyszerűsége sok energiát követelt, és 
úgy érzem, hogy a lehetőségeinkhez képest és a jó 
modort is megtartva átfogó képet adtunk közössé-
günk elmúlt kilencven évéről, mindezzel kiegészítve 
az ünnepi istentisztelet programját. Magyarán: szinte 
teljesen ellőttük az összes puskaporunkat. Vagy 
mégsem? Talán kellene egy olyan összeállítást is ké-
szíteni, amiben minden gyülekezeti tag élményei 
megjelennek? Ami arról is szólna, hogy mit és ho-
gyan kellene változtatnunk ahhoz, hogy a gyülekezet 
rendeltetésszerűen működjön? Talán. 

Mindenesetre a mostani szám – amelyben aktuá-
lis dolgaink is helyet kaptak – kissé soványabb, de 
azért ebben is találnak a testvérek visszaemlékezé-
seket, korabeli fotókat. Most is próbáltuk azt a stílust 
követni, amelyben a személyesség és az élménysze-
rűség dominál. Emellett nem lehetett kihagyni né-
hány, a tavalyi számban is megtalálható írást, a kro-
nológiát. Legyen ezeknek itt is nyomuk, hiszen, ki 
tudja, talán új kezekben is gazdára talál az újság. 

Ajánlom tehát ezt a lapszámot a visszaemlékezés 
mellett a jövő nemzedékeinek okulásra, a jó példák 
követésére, egymás megbecsülésének megtanulásá-
ra. De legfőképpen Isten dicsőségére! 
 
                              Testvéri szeretettel: 
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BEKÖSZÖNTŐ 
 

Ötven éves a budai kápolna 
 

Emlékezés, hálaadás és elengedés 
 

„Uram, nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad: Ott lesz az én ne-
vem! … Hallgasd meg szolgádnak és népednek … a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg 
lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!” (Részlet Salamon király templomszentelési imád-
ságából, 1Kir 8,29–30) 
 

JUBILEUMI IDŐSZAKOT ÉLÜNK. Tavaly Isten iránti hálával arra emlékeztünk, hogy 100 éve kezdte meg mű-
ködését a Baptista Árvaház Ócsán, amelyből a budapesti Hegyalja útra költözését követően, 90 évvel ezelőtt 
jött létre az Árvaházi Gyülekezet – mai nevén a Budai Baptista Gyülekezet. Idén pedig azért adunk hálát, 
hogy már fél évszázada használhatjuk az új gyülekezeti házat az Alsóhegy utcában.  
 

A minap egy kisebb körben a be-
szélgetés során elhangzott egy vé-
lemény, miszerint az imaház és a 
saját házunk, lakásunk között – 
szentség tekintetében – nincs sem-
mi különbség, tehát az imaház épü-
lete sok olyan eseménynek helyet 
adhatna, amilyenekre nem is me-
rünk gondolni az emberi hagyomá-
nyok miatt. Azóta komolyan fog-

lalkoztat a kérdés, és kutatom a Szentírást, hogy így 
van-e vagy pedig másképp. 

Első megközelítésben úgy vagyok ezzel a felvetés-
sel, mint az úrvacsorával. Meggyőződésem, hogy a ke-
nyér és a bor magunkhoz vétele nem csupán emlékezés 
az Úr Jézus szenvedésére és halálára. Hiszem, hogy 
egy-egy ilyen alkalommal bensőséges közösségünk van 
az Úrral és egymással, valamint megerősítjük az Isten-
nel kötött szövetséget a Szentlélek által. Tehát az úrva-
csora több, mint emlékezés! 

Ma élő hívő emberek közkeletű vélekedése szerint 
Izráel népének tagjai úgy hitték, hogy Isten a jeruzsá-
lemi templomban lakik, és csak ott lehet vele találkozni. 
Ezért a templom szent hely, ahol semmilyen más, pro-
fán dolgot nem szabad tartani vagy művelni. Érdemes 
figyelmesen elolvasnunk Salamon templomszentelési 
imádságának ide vonatkozó részét: „De vajon lakhatik-
e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem 
fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet 
én építettem!” (1Kir 8,27). Tehát Salamon tisztában van 
azzal a ténnyel, hogy a hatalmas Isten maga nem lakik a 
templomban, csupán az Ő neve van ott, de azt sem lehet 
kiejteni, csak körülírni tulajdonságainak említésével. 

A bölcs király után következő ezer esztendő persze 
hozott a jeruzsálemi templommal kapcsolatban gondol-
kodásbeli torzulásokat. Mit is mond Megváltónk a 
templom megtisztításakor? „Nincs-e megírva: ’Az én 
házam imádság háza lesz minden nép számára’? Ti pe-
dig rablók barlangjává tettétek.” (Mk 11,15–19). Visz-

szatérve Salamonhoz, éppen azzal a gondolattal folytat-
ja, hogy kéri Istent, hallgassa meg szolgájának és a 
népnek a templomban elmondott imádságát, könyörgé-
sét, és bocsássa meg vétkeiket. Jézus kortársai, a nép 
vezetői nem megkönnyítették a birodalom tartományai-
ból érkező imádkozni és áldozni vágyók helyzetét, ha-
nem arra kényszerítették őket, hogy pénzüket templomi 
sékelre váltva vásároljanak „szolgáltatást”. 

Vagy ott van az a másik torz gondolat, amely szerint 
egyedül Jeruzsálemben lehet és szabad Istent imádni. 
Ezzel kapcsolatban 
Üdvözítőnk a 
samáriai asszonynak 
ezt mondja: „De el-
jön az óra, és az 
most van, amikor az 
igazi imádói lélekben 
és igazságban imád-
ják az Atyát, mert az 
Atya is ilyen imádó-
kat keres magának. 
Az Isten Lélek, és 
akik imádják őt, 
azoknak lélekben és 
igazságban kell 
imádniuk.” (Jn 4,23–
24). A Szentlélek ki-
töltetése óta két vo-
nalon futnak tovább a dolgok, amelyek nem kioltják, 
hanem erősítik egymást. Egyrészt a templom szerepét 
átveszi az újjászületett ember teste: „Vagy nem tudjá-
tok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek le-
vő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagy-
tok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent 
testetekben.” (1Kor 6,19–20). Másrészt megváltozik a 
kőből készült templom, imaház szerepe. Elveszíti ko-
rábbi kiváltságait, de továbbra is időről-időre helyet 
biztosít Krisztus gyülekezetének az igei tanításra, a kö-
zösség gyakorlására, a kenyér megtörésére és az imád-
kozásra (ApCs 2,42). 
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Jelentősége nem süllyed egy lakóház szintjére, amelyben 
bármilyen profán tevékenységet végezhetünk, hiszen az 
imaház továbbra is „az Úr szent háza” marad. A szent szó 
eredeti jelentése szerint egy ember vagy tárgy azért szent, 
mert az Isten számára elkülönített. A budai imaház is azért 
szent, mert az Úr számára, az Ő tiszteletére elkülönített. 
Ezért csak olyan tevékenységet folytatunk benne, amely 
méltó ehhez a szerephez. Gyülekezetünk múltjára gondolva 
különösen visszatetsző lenne, ha kápolnánk területén pl. bo-
rozásra, sörözésre és szilveszteri pezsgőzésre kerülne sor, 
hisz nem felejthetjük el, hogy az első imatermünket egy 
kocsmahelyiségből alakítottuk ki… 

Írásomat azzal kezdtem, hogy jubileumi évet ülünk. Az 
Ószövetségben Izráel népe ezt úgy nevezte: jóbél év. A nagy 
örömünnep éve: minden ötvenedik esztendőt meg kellett 
szentelni. A hetedik nyugalomév (ez hétszer hét esztendő) 
hetedik hónapjának tizedikén, az engesztelés napján meg 
kellett fújni a harsogó kürtöt. Ezzel kezdetét vette a jóbél év. 
Ebben az évben nem volt szabad földet művelni, még azt a 
gabonát és szőlőt sem volt szabad leszedni, ami magától 
termett. Az ország minden lakosát (aki rabszolgasorba süly-
lyedt) fel kellett szabadítani, hogy visszatérhessen nemzet-
ségéhez. Vissza kellett adni minden eladott, elzálogosított 
földet az eredeti tulajdonosnak (3Móz 15,8–22). 

Ünneplésünk akkor lesz Isten előtt kedves, ha az em-
lékezésen és hálaadáson túl az egymásnak való elenge-
dést, őszinte megbocsátást is megvalósítjuk. Hiszen Meg-
váltónk már meghirdette „az Úr kedves esztendejét”! 
Hirdessük meg mi is egymás számára – Isten dicsőségére 
és a gyülekezet épülésére! 

Kolozs Nagy János 

 

Valaki járt előttem 
 

Virányos mezőn picike lábnyomok. 
Letépve – itt, ott – apró kankalinok. 
Amott – elejtve – színes százszorszép, 
S elszórva, levelek a rét közepén. 
 

Míg lehajolva azokat szedegettem, 
Addig a lábnyomokat is nézegettem. 
Azok s a csokor, mit összekötöttem, 
Elmondták, hogy valaki járt előttem. 
 

Sáros úton durva bakancsok helye. 
Vigyázva mentem a nyomokba lépve. 
Jó volt, hogy nem kellett a sarat dagasztani, 
Csak a közöket pontosan betartani. 
 

Nem láttam senkit az ázott talajon, 
Csend volt… nem járt már ember az utakon. 
De az elhagyott nyom, mellyel vesződtem, 
Elmondta, hogy valaki járt előttem. 
 

Az élet útján nyomokat taposunk. 
Utánunk jövőknek irányt adhatunk. 
A kis lépés is vigyen a menny felé. 
Siess, és vígy valakit az Úr elé. 
 

Nyomokkal van tele Golgota útja. 
Hogy jártak ott… a kereszt is mutatja. 
Ezen az úton Valakit követtem… 
Boldogan, mert a Krisztus járt előttem. 
 

Tamaska Gyula 
 
 

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 elöljárók, 
hogy itt a környéken, hiszen itt nőt-
tünk 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 hét óráig rendel a fogorvosi rendelőjében. Ki-
jelöltem három elöljáró testvért, akikkel együtt elme-
gyünk a főorvoshoz. Kértem őket, hogy úgy öltözzenek 
fel, ahogyan az imaházba szoktunk menni. Amikor be-
csöngettünk 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 orvost keressük, hanem más ügyben jövünk. Megle-
pődött és bement. Néhány perc múlva kijött a főorvos. 
Amikor végignézett rajtunk, kissé vonakodva, de been-
gedett bennünket, és egy nagy kerek asztal köré leülte-
tett. Közölte velünk, hogy behívja a feleségét is, mert 
ennek a beszélgetésnek tanúja kell, hogy legyen. Rá-
döbbentem, hogy a főorvos nyilvánvalóan arra gondol, 
hogy az Államvédelmi Hatóság – közismert nevén az 
ÁVO – emberei vannak itt, és lehet, hogy el is fogják őt 
vinni, és többé haza sem jöhet. Ez abban az időben gya-
kori eset volt. Bejött a feleségével együtt és helyet fog-
laltak velünk szemben. Bemutatkoztam, és közöltem, 
hogy mi annak a Baptista Gyülekezetnek a képviselői 
vagyunk, amelyiknek az imaháza ugyancsak az Alsó-
hegy utcában van. Szeretnénk megvásárolni a főorvos úr 
Köbölkút utca sarkán lévő telkét, és egy imaházat építe-
ni 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 alapkőletétele 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 bennünket, 
ha nem adjuk oda a telket? Az én egyházam 
nem épít templomot, ezek a szektások pedig 
templomot akarnak építeni a telkünkre. Ma-
ma… 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. Odamentem 
hozzá, és a vállára tettem a kezemet, és kö-
szöntöttem szeretettel. Folytak a könnyei, és 
csak annyit mondott: 

– Áldja meg magukat az Isten! – és gyorsan 
eltávozott. 

Hiszem, hogy öröm volt a szívében, amikor 
látta, hogy szalonnasütő telkük a jó Isten szol-
gálatába került a rajta felépült kápolnával. 

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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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 
– 2015 
 

 
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. évfordulójáról, amelyre jubileumi köte-
tet jelentettünk meg. 

 

1994            2015 
 

2000 karácsonyán elindult a Kerületi 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. 
2015 májusa óta Kulcsár Tibor a gyülekezet megbízott lelkipásztora. 

 

 

Dr. Almási Tibor lp. 
 

Fábián Sándor lp 
 

Kulcsár Tibor lp. 

Összeállította: Kolozs Nagy János 
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Választásom 
 

Panaszra mentem egyszer az Úrhoz, 
Elmondtam Neki, hogy mi a bánatom, 
Hogy nagyon nehéz nékem a keresztem, 
S a seb, mit okozott, nagyon fáj, nagyon. 
Hogy az én keresztem tán a legnehezebb, 
Mindenkié könnyebb, egyik se ily nehéz. 
 

És szólt az Úr: 
„Jöjj, válassz magadnak 
Egy másik keresztet”, és elvezetett 
Az Ő titkos műhelyébe. 
 

Elégedetlen lelkem csodálkozott, 
Mikor az Úr sok-sok keresztet rakott elém. 
Az egyik szép volt, mint a fehér márvány, 
A másik ezer színben játszott, mint a szivárvány. 
Emez hatalmas, durva, kemény fája, 
S az Úr mosolyogva nézett fel rája. 
„Látod, ez az enyém – mondta, és tovább vezetett. 
Aztán mutatott egy könnyű, kis keresztet. 
„Ez, ez lesz jó nekem –, kiáltottam én – 
Ezzel könnyen megyek az élet ösvényén! 
Nézem, gyönyörködöm, de látom meglepetve, 
Hogy az én nevem van írva a keresztre. 
 

„Látod –, mondá az Úr – mindig ez volt tied, 
Milliárd közül a legkönnyebb, legkisebb. 
Mégis panaszkodol, mégis siránkozol, 
Mindig a könnyűért sírsz és imádkozol. 
Nézd meg az enyémet, nézd meg keresztem, 
Nehéz, faragatlan, durva, de én viszem. 
Egész világ bűne nehezedik rája, 
S meghalék rajta én, az Élet Királya. 
Bűnöd az enyém lesz, nem kell tovább vinned, 
Csak egyedül Bennem, csak Bennem kell hinned. 
 

Azóta így járunk: az Úr Jézus meg én, 
Együtt haladunk az életnek ösvényén. 
Mert a feltámadt Krisztus, Ő mondta nekem, 
Hogy az egész világ keresztjét és bűnét 
Én magamra veszem. 
S ha nehéz is nagyon durva fakeresztem, 
De én tiértetek a halálig viszem. 
 

Bocska Istvánné Békefi Eszter 

 

Dobogókő, 1965. május 
 

 

Királyrét, 1972. június 
 

 

Börzsöny, 1982. május 
 

 

Miskolc- Szentlélek, 1991. május 
 

Mályinka, 1992. május 
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EMLÉKEZÜNK 
 

„Anyu, mi ez a ház?” 
 

A fenti kérdést én tettem fel anyukámnak, amikor a Gellért-hegyen lakó rokonainktól tartot-
tunk hazafelé, lerövidítve az utat, gyalog vágva át a hegyen. Ilyenkor mindig az Alsóhegy 
utcán mentünk végig. Így történt ez akkor is, amikor ezt a kérdést nekiszegeztem édes-
anyámnak. Akkor a hetedik életévemben jártam, és mint hívő római katolikus család tagja, 
már túl voltam az elsőáldozásomon. 

– Egy templom – mondta anyukám. 
Számomra a templomot – addigi életta-

pasztalatom szerint – a magas, csúcsos, szob-
rokkal teli épület jelentette. Nem is igazán ér-

tettem, milyen templom lehet az, ami olyan, mint egy lakóház. 
Anyukám igazát mégis alátámasztotta az, amit láttam: fénylettek a 
nagy üvegablakok, és ez nyugalmat adott az őszesti sötétbe burkoló-
zó utcán. 

– Egy templom, ahol imádkoznak Istenhez, ugyanúgy, mint mi, 
csak itt az emberek bemerítkeznek. Ők baptisták, ez az új templomuk 
– mondta anyukám. 

Na, püff neki… Ezt már végképp nem értettem. Persze, amikor az 
ember épphogy hét éves, sok mindent nem ért. Rendben, ez egy 
templom, de mit csinálnak? És miért van ilyen furcsa nevük? És amit 
tesznek, az jó vagy rossz? 

Emlékszem, ahogy megakadt a gondolat bennem. Hát nem csak 
katolikusok vannak, akik Istent – vagy, ahogy én hívtam –, Jézuskát ismerik? 

Azon az őszi estén, amikor szüleimmel caplattam hazafelé, apukám kezét fogva, gondolkodtam el, hogy az Úr 
Jézus nemcsak az enyém, hanem másoké is. Akik, ugyan nem tudom, hogy mit csinálnak, amikor bemerítkeznek, 
de a házukból, a templomukból fény és nyugalom árad. 

Ma itt vagyok ebben a házban, amely Isten temploma, és, ahol az Úr lakozik. Ahová egy lelki közösség – a gyü-
lekezet – tagjaként tartozom, ahol hálát adhatok, mert idevezetett a Lélek. Talán pont attól az 1965-ös őszi estétől 
kezdődően… 

Mérey Edit 
 

 

„Emlékezzetek! És mintha csak tegnap történt volna...” 
 
1963 tavaszán költöztünk szüleimmel a fővárosba, mivel a testvérem Pesten tanult, és szüleim úgy döntöttek, 
hogy a család ne szakadjon szét. Így mindent feladva útra keltünk, hogy együtt próbáljunk szerencsét. Ez a 
szerencse Isten vezetése volt. 
 

Mivel a rokonság egy része a Bu-
dai Gyülekezetbe járt, és mi is 
Budán telepedtünk le, így kézen-
fekvő volt, hogy ebbe a gyüleke-
zetbe járjunk, ahol a testvérek 
örömmel fogadtak bennünket. Így 
épp időben érkeztünk ahhoz, hogy 
az új gyülekezeti ház építésének 
nehézségeiből és örömeiből kive-
gyük részünket: az alapkőletételé-

től egészen az átadásig. Igyekeztünk minél hamarabb 
beépülni és tőlünk telhető módon részt venni a gyüleke-
zet munkájában. Hamar sikerült beépülnöm az ifjúság-
ba, az énekkarba és a pengetős zenekarba. Úgy éreztem, 

itt a helyem a gyülekezetben. 1964-ben egy ifjúsági 
evangélizációs alkalmon érett meg bennem a döntés, 
hogy végleg Jézust akarom követni, és bemerítkezzek. 
Ez 1964 júniusában meg is történt a Wesselényi utcai 
gyülekezetben, mivel Budán akkor nem volt bemerítő 
medence. 

„Szóltál, Uram, hallottam hangodat. 
Önmagamban megláttam arcodat. 
Kétség nélkül bűnömre mutattál, 
Szeretettel magadhoz vonzottál. 
Boldoggá tesz, hogy engem így szeretsz, 
Megváltottál, Atyámhoz elvezetsz.” 
(részlet Zvara Mihály: Szóltál, Uram c. verséből 
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1964 nyarán már mint gyülekezeti tag próbáltam ki-
venni a részem az építkezésből. Iskolai szünet lévén 
gyakran ott voltam, és fiatal korom ellenére próbáltam 
segíteni. Emlékszem teológiai hallgató testvéreimre – 
akik részt vettek az építkezésen –, folyton láb alatt vol-
tam körülöttük. Mindig a kezük alá dolgoztam, ha kel-
lett, vizet vittem stb. Sok teológus testvérrel utána éve-
kig jó kapcsolatban voltunk, már felnőttként jókat de-
rültünk a régi szép időkön. Isten megáldotta az Ő népét, 
és birtokba vehettük a szép, új gyülekezeti házat, ahol 
annyi áldásban lett részem. Talán nem sokan tudják, 
hogy a régi imaház tetőszerkezetéből megmentett ge-
rendából készült a bejárati ajtó felett lévő kereszt. (Fá-
bián Béla bácsi munkája.) 

 
Jómagam, Polányiné Kati és Benedek Erzsi 

Az ifjúsági alkalmak, az ifis kirándulások, a gyüle-
kezeti alkalmak természetesen Szakács bácsi vezetésé-
vel és közreműködésével valósultak meg. Szakács bácsi 
meghatározó személyiség volt akkor a gyülekezet és az 
én életemben is. Hiszen Ő mindenben részt vett, min-
denhol ott volt velünk együtt. 

 
 

Ahogy cseperedtem, barátságok szövődtek. Vannak 
barátságok, amelyek egy életre szólnak, hiszen néhá-
nyan a mai napig tartjuk a kapcsolatot. (Igaz, már hár-

man meghaltak.) És persze itt ismertem meg férjemet, 
Gyöngyösi Jánost, akit Isten rendelt mellém társul, így 
1969 májusában házasságot kötöttünk. 1971-ben meg-
született első gyermekünk János, majd 1975-ben Zsolt. 
Természetesen a gyülekezet életében továbbra is igye-
keztünk részt venni, igaz ez néha nem volt egyszerű, hi-
szen Rákosszentmihályon laktunk és lakunk, akkor nem 
volt autónk, és órákat utaztunk a két kisgyerekkel. De 
Isten adott vágyat és erőt a szívünkbe, hogy ott legyünk 
az Úr házában. A szolgálatokban is részt vettem, igaz, 
már nem az énekkarban és zenekarban, de versmondás-
ban, irodalmi esteken, zenés-verses áhítatokban. Nagy 
élményt jelentettek a költői estek. Isten most is megmu-
tatta, hol a helyem. 

 

„Hová az Isten állított 
Bizonnyal az a Te helyed, 
Csak ott lehet ő pajzsod, 
Csak ott lehet mindig Veled. 
Áldást, ha kíván adni Rád 
A földön szerte nem keres 
Csak ott keres a helyeden, 
S jaj Neked, ha az üres.” 
(A te helyed, németből ford. Varga Gyuláné) 

Közben új, családos barátságaink szövődtek a gyü-
lekezetben, akik valóban testi-lelki barátokká lettek, hi-
szen a fiatalkori barátok elkerültek az ország különböző 
részeire, férjhez mentek, megnősültek és csak pár évti-
zed múlva elevenítettük fel a kapcsolatokat. Tudtunk 
együtt imádkozni, örülni és sírni is. De a gyülekezet is 
nagyon jó lelki háttér volt az életünkben, egy biztos 
pont, és ez sokat jelentett nekem. Az, aki gyülekezetben 
nő fel és ott él, nem is érezheti, hogy milyen lenne nél-
küle, hiszen számunkra ez volt a természetes. Elfoglalt-
ságaink mellett igyekeztünk lelkünk gondozására is fi-
gyelni. Gyermekeinkkel együtt olvastuk a Bibliát, rend-
szeresen imádkoztunk, és Isten megáldotta életünket. 

A sok-sok éven át gyakorolt családi és gyülekezeti 
imádság meghozta gyümölcsét. Férjem, aki szerette az 
Urat, de a mellette való döntés még hiányzott az életé-
ből, a Lélek unszolására 1988-ban kötelezte el magát 
Megváltója mellett és bemerítkezett. Nagy ünnep volt 
ez számunkra. 

 
Férjem, Jancsi, Egyed Ferenc és Tokaji Szilvia 
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Aztán gyermekeink is bemerítkeztek, Zsolt fiunk itt, 
Budán. Azóta boldogan mondhatom, hogy én és az én 
házam népe az Urat szolgáljuk. Istené a dicsőség ezért 
is. Hogy mit jelent számomra a Budai Gyülekezet? Ez a 
lelki otthonom. 

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

Nem történtek velem egetrengető nagy dolgok, de 
szép csöndben eltelt 50 esztendő. Voltak nehéz napok, 
de az idő már azt is megszépítette, hiszen előttünk egy 
csodálatos cél lebeg. Egykor örökre az Úrnál leszünk, 
és szemlélhetjük az Ő dicsőségét! 

 
 

„Köszönnivalóm sok van, Uram, 
de nincs rá erőm, nincs hozzá szavam, 
hogy mindent, mindent megköszönjek Néked… 
Rút életemhez oly irgalmas volt 
szerető szíved, 
annyi áldás szállt minden nap reám, 
vele úgy betelt a szívem, a szám, 
kezem, életem s üdv után vágyó, 
remegő lelkem, 
hogy szólni sem tudok. Csak remeg ajkam, 
s keblemben a szív hevesen dobog.” 
(részlet Dénes Ferenc: Hálaáldozat c. verséből) 

 
Gyöngyösiné Rózsika 

 
 

Böjt, szeretet és zenélés 
 
A mi családunk volt az első, aki odaköltözött az imaház 
gondnoki lakásába, mivel az már elkészült, míg az ima-
ház többi része csupán félkész állapotban volt. Heten 
költöztünk be szüleimmel, bátyáimmal és nagyma-
mánkkal együtt. Később a bátyáim megnősültek, és 
nagymamám halála után már csak szüleimmel laktam 
ott egészen elköltözésünkig. 

Az építkezéssel kapcsolatban 
szeretnék néhány sort írni. 
Beköltözésünk után kezdték el 
készíteni a tartóoszlopok 
burkolatát, az összes belső 
burkolattal, korlátokkal együtt. 
Az építkezésben családunk is 
részt vállalt. Különös erővel él 

bennem az a kép, ahogy apukámat (Novák Pál) látom a 
12-es létrán festeni az imaház emelvény részén. Mivel 
festő volt, ő azt vállalta, hogy az összes festő-mázoló 
munkát elvégzi, bár akkor már rokkantnyugdíjas volt a 
gerince miatt. A barátjával együtt végezték a munkát, 
akinek a munkadíját ő állta, hogy a vállalása teljes 
legyen. Csak később tudtam meg, hogy minden hétfőn 
böjtölve dolgozott, emiatt édesanyám ezen a napon a 
szokásosnál többször föllátogatott hozzá, hogy 
ellenőrizze, minden rendben van-e az állapotával, 
hiszen egy szédülés elég veszélyes következményekkel 
járhatott volna számára. 

Végül az Úr megóvta és megsegítette, és a vállalását 
– ahogy egyébként is szokása volt – maradéktalanul 
teljesíteni tudta. 

Novák Marika 

 
Budapesti tanulóéveim alatt, 1973 és 1978 között töltöt-
tem öt felejthetetlen évet a gyülekezetben. Eleve azzal a 
céllal indultam neki, hogy ezen időszakra találjak egy 
olyan gyülekezetet, ahova be tudok épülni, és lehetőség 
szerint hasznos szolgálatot végezzek. Unokatestvérem, 

néhai Fejős Gábor hívott, hogy látogassak el a Budai 
Gyülekezetbe. Így tettem, aztán ott is maradtam. 

 
Az új imaház első karácsonyán tartott bibliakör 

Hamar az ifjúsági és a zenei szolgálatban találtam 
magam. Szeptemberben az első énekóra után Bányai 
Jenő bácsi rákérdezett, hogy vezényeltem-e már 
énekkart. Volt már egy-két próbálkozásom – feleltem. 
Na, fiam, akkor válassz ki magadnak két éneket, amit 
az énekkari esten (akkor október 21-re esett) te fogsz 
vezényelni – mondta. Így is történt, és attól kezdve 
egyre többször bevont ebbe a munkába, míg ő visszább 
vonult. Sokat tanultam tőle, jó pedagógus volt, a 
szolgálatot pedig nagy örömmel végeztem. Hálásan 
emlékszem arra, hogy elbúcsúzásom után a nyári 
„uborkaszezon” kellős közepén teljes létszámmal 
összejött az énekkar, hogy emlékül tizennyolc, általam 
vezényelt éneket rögzítsenek sztereó magnóra, 
Harsányi Gábor közreműködésével. Igazán szép 
gesztus volt, ezúton is, még egyszer köszönöm! 

Ottlétem alatt váltott a gyülekezet harmóniumról 
elektromos Böhm orgonára. Az akkor igen korszerűnek 
számító hangszeren külön kellett gyakorolni, hogy 
megfelelően megismerjük, hogyan, milyen hangszínek 
alkalmazása mellett működik a legmegfelelőbben. Ez is 
egy élmény volt. 
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Ádány Béla és Vilma menyegzőjén az énekkar és én 

Az ifjúság elég szép létszámú volt akkortájt, de nem 
volt túl aktívnak mondható. Vasárnap esténként aztán 
egyre többet visszamaradtunk énekelni, beszélgetni, és 
nagy, közös sétákat tettünk. Rövid idő alatt egy jól 
összeszokott baráti társaság lettünk, sok közös 
programmal. Úgy látszik, Istennek ezek voltak az 
„előmunkálatai” arra nézve, hogy egy lelki-szellemi 
egység is kialakuljon közöttünk. Mert egyszer csak egy 
ébredés kellős közepén találtuk magunkat, ami 
elsősorban az Úrral, másodsorban az egymással való 
kapcsolatunkat erősítette meg. Felszabadult örömmel, 
Lélekkel telve vetettük bele magunkat a szolgálatba, 
személyes, erőteljes bizonyságtételek hangzottak el, és 
nagyon buzgó, tüzes imaóráink voltak. A változást a 
gyülekezet is észlelte. Már ezt megelőzően teltházas 
ifjúsági óráink voltak a lenti kisteremben, ahol a nagy 
asztal körül sokszor dupla sorban ültünk, és nagyon jó, 
interaktív jellegű alkalmakat tartottunk. Ez kiváló 
lehetőség volt a bibliai igazságok, összefüggések 
megértésére, megtanulására, kényesebb kérdések 
feldolgozására, amely a gyakorlati életben való 
alkalmazás szempontjából is igen fontosnak és 
hasznosnak bizonyult. 

Még két dolgot említenék: az egyik az akkori 
gyülekezet rendjéről, a másik pedig a 

vendégszeretetéről szól. A gyülekezet vasárnap esti 
istentiszteleteinek megvolt a megszabott rendje. 
Mindig, minden elő volt készítve, minden estének 
megvolt a felelőse, aki a szolgálati rendet állította 
össze. Az énekkar a karzati ruhatárból imádság után 
vonult be a terembe és foglalta el a helyét, a másik 
oldalon pedig a lelkipásztor. Amikor odaértünk, állva 
maradtunk, majd a gyülekezet is felállt, és így 
kezdődött imádsággal az alkalom. Nem tudom, most mi 
a gyakorlat, ma talán már kissé merevnek tartanánk ezt, 
és ebben nincs semmi elítélendő. Mindazonáltal én 
inkább ünnepélyesnek találtam, mint zavarónak. 

Jó szívvel emlékszem arra is, hogy vasárnaponként a 
két istentisztelet közötti időt mindig családoknál 
töltöttem. Szinte minden családnál megfordultam, 
legalább egy alkalommal. A finom ebédeken túl 
nagyszerű lehetőség volt ez személyes beszélgetésekre, 
egymás jobb megismerésére. 

Végül, de nem utolsósorban: ebből a gyülekezetből 
hoztam el életem párját, Novák Marikát, akivel már 36 
éve házasok vagyunk. Három gyermekünk született, és 
karácsony táján várjuk ötödik unokánkat. Vele együtt 
elmondhatom: „De én és az én házam népe, az Urat 
szolgáljuk.” (Józs 24,15) 

Mindketten szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és 
további sok-sok áldást, kegyelmet kívánunk! 
„Ti magatok is épüljetek fel lelki házzá…! (1Pt 2,5) 

 
Hargas Gyula 

 
 

Gyülekezeti élmények – régen és most 
 
1971-ben költöztem fel Budapestre, mert nagynéném vállalatánál kaptam statisztikusi állást. Mivel Etelka 
néniék is Budára jártak, nekem természetes volt, hogy én is ide járjak. 1985-ben vidékre költöztünk, majd 
2006-ban jöttem vissza két nagylányommal. 
 

Az akkori fiatalok kedvesen 
fogadtak, így elég hamar beil-
leszkedtem a gyülekezetbe és 
a fiatalok közé. Sok kedves 
emlékem fűződik ehhez az 
időszakhoz. 

Hamarosan bekerültem az 
énekkarba, az altosok közé. 
Jól emlékszem még Bányai 
Jenő bácsi énekóráira. Az 

istentisztelet előtt nagyon kedves szokás volt, hogy az 
énekkar tagjai fenn az öltözőben gyülekeztek, ott 
imádkoztunk, majd sorban bevonultunk az imaterembe. 
Szakács bácsi pedig mindig utoljára jött be utánunk. Ez 
olyan ünnepélyes volt. 

Amikor 2006-ban újból feljöttünk Pestre, próbáltam 
megint beülni az énekkarba, de mivel harminc év 
kihagyásom volt, már nem jött vissza a hangom. És 
nem is volt olyan erős, jó hangom, így sajnos, nem 
tudtam bent maradni. Annak idején a pengetős 
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zenekarban is részt vettem. Még Dombóváron tanultam 
meg mandolinozni, és volt is egy hangszerem. 
Szerettem a mandolinozást, többször szolgáltunk a 
gyülekezetben. 

 
Bányai bácsi vezényel 

Versmondásra is felkértek többször, azzal is szívesen 
szolgáltam. Vidéki éveim alatt ezt sem gyakoroltam, így 
most már inkább csak Kamaraerdőn szavalok, ott is 
ritkán. 

Emlékszem a jó hangulatú kirándulásokra is, köztük 
egy kora-éjszakai sétára is Szakács bácsival. Tavaly 

tavasszal is részt vettem egy erdei sétán, most már a 
lányommal együtt, és nosztalgiával gondoltam vissza az 
ifjúkori kirándulásokra. 

Az úrvacsora mindig nagyon komoly alkalom 
számomra. Annak idején úgy volt, hogy először 
mindenkinek kiosztották a kenyeret, aztán Szakács 
bácsi azt mondta, hogy „Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre”, és mindenki egyszerre ette meg a 
kenyeret, és itta meg a bort. Bennem ez mindig 
megerősítette az egy gyülekezetbe tartozás érzését. 
Tudom, hogy a formaság nem minden, de nekem 
minden úrvacsorakor eszembe jut. 

Nagyon szépek voltak az ünnepek, a karácsony, a 
hálaadó ünnepély. Most is szeretem a különleges 
alkalmakat. Kicsit más érzésekkel élem át azokat, de 
ugyanolyan kedvesek. 

Ami új volt számomra, az a Mamakör és a 
házicsoport. Mindkettőben igyekszem részt venni. 

Sajnálom, hogy sokakat már nem láttam viszont, 
eleinte nagyon hiányoztak. De örülök azoknak, akikkel 
újból találkoztam, és örülök az újonnan megismert 
testvéreknek is. 

Nagy Viola 

 
 

Az Úr útján nevelődve 
 

Amikor felkérést kaptam, hogy írjak a Budai Gyülekezettel kapcsolatos emlékeimről, nagyon sok gondolat 
kavargott bennem. Életem első huszonnégy évének mindennapi része volt ez a gyülekezet. 
 

 
Csabi és én 1969-ben az imaház udvarán 

Én voltam a negyedik kisbaba, akit bemutattak az új 
gyülekezeti házban, 1966 júniusában. A legkorábbi em-
lékeimnek is része a gyülekezet, de, ami ennél sokkal 
fontosabb, a hit, a bibliai igék. Nálunk minden vasárnap 
reggel úgy kezdődött, hogy ébredés után bemásztunk 
Anyuék ágyába, és közösen megtanultuk az aranymon-
dást. Utána indultunk a gyülekezetbe. A gyerekek az el-
ső sorokban ültek már egészen kicsi koruktól kezdve, 
csöndesen ültük végig az istentisztelet. Ma úgy gondo-

lom, nagyon sokat tanultunk ezalatt is. Fegyelmet, fi-
gyelmet, kitartást, bár az ijesztő volt, amikor Szakács 
bácsi megállt a prédikáció közben, és lenézett a csinta-
lan gyerekekre. 

A délelőtti alkalom után kezdődött a vasárnapi 
iskola. Kmety Anci néni tanított minket, később a 
segítőjeként dolgozhattam. A mai napig használok a 
gyerekmunkában olyan dolgokat, amit tőle tanultam. 
Mindig csodáltam, hogy milyen sok munkát, időt, 
fáradságot fektetett a gyerekmunkába, és biztos vagyok 
abban, hogy akik végigjártuk ezeket az „iskolákat”, 
megmaradtak a szívünkben az üzenetek. 

Amikor megszülettek a gyermekeink (Hanna, 
Kristóf, Petra, Réka), Csabival rájöttünk, hogy milyen 
kiváltságos helyzetben nőttünk fel, védelem alatt. Ezt 
elsősorban a szüleinknek köszönjük, másodsorban a 
gyülekezetnek, hogy az Úr útjára neveltek bennünket. 
Mi is erre törekedtünk, amikor foglalkoztunk a 
gyermekeinkkel, mert ez a legfontosabb dolog, amit át 
kell adnunk a következő generációnak. Nagyon hálás 
vagyok a Mennyei Atyának azért, hogy mi is 
elmondhatjuk, a házunk népével együtt mi is az Urat 
szolgáljuk. 
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Vasárnapi iskola 1979-ben 

Az életem nagyon sok fontos mérföldkövét éltem 
meg a gyülekezetben: az újjászületést, itt találtam meg a 
páromat, a menyegzőnket, szüleink újjászületését. 
Megéltünk sok kevésbé fontos dolgot is. Nagyon jó ifis 
alkalmakat, kirándulásokat, énekórákat, szolgálatokat a 
gyülekezetben és más gyülekezetekben, jó barátságokat, 
testvéri kapcsolatokat. 

Most a gyülekezeti ház átadásának 50. évfordulójára 

emlékezünk, de az épület csak azért fontos, mert 
befogadta azokat a nagyszerű testvéreket, akik Isten 
országát építik és építették az elmúlt ötven évben. 
Örülök, hogy a gyülekezet életének egy ideig én is 
része lehettem. A Mennyei Atya áldását kérjük 
továbbra is a Budai Gyülekezetre! 

 
Családommal 

Bodóné Nagy Kati 
 

 

„Szárnyaival véd, óv az Úr” 
Gyermekkori és friss élmények, amelyek a Budai Gyülekezethez kötnek 

 
Születésem óta szinte minden 
vasárnapot imaházban töltöt-
tem, a legtöbbet a Budai Gyü-
lekezetben, így már egészen 
korai emlékek ide kötnek. 

A fenti iroda homályában, 
a nagy, bársonyterítős 
asztalnál ülve Mária néni 
(Mike Károlyné) egy éneket 
énekelt velünk, óvodás 
bibliakörösökkel:  

„Sűrű erdő mélyén kicsi bárány béget, elindul a pász-
tor, Jézus keres téged. Megkérdi az erdő minden bokrát, 
fáját: ki látta, ki látta az ő báránykáját? 
Eljött érted Jézus, elküldötte Atyja, sűrű erdő mélyén 
neved szólítgatja. Tüske sebzi vállát, ág tépi ruháját, 
nem hagyja elveszni az Ő báránykáját. 
Megtalálja Jézus, hozza is a vállán, csendesül az erdő, 
nem sír a kis bárány. Énekre, imára nyílik már az ajka, 
angyalok az Égben örvendeznek rajta.” 

Gyermekszívvel nagyon megfogott ez az ének, közel 
hozta az elveszettség és a megnyugvás érzését. Azóta 
én éneklem esténként a gyermekeimnek: Balázs nagyon 
szereti, gyakran el is kell „mesélnem” a történetet. „Én 
vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a 
juhokért.” (Jn 10,11) 

Kisiskolás koromból Szakács bácsi egyik 
igehirdetése maradt meg bennem. A sas kilöki 
fészkéből a fiókákat, hogy megtanuljanak repülni, de ha 

zuhannak, alájuk száll, és nem hagyja őket leesni. A 
veszélyről és az Úr oltalmáról tanultam belőle.  

Ebben az időszakban Anci néni (Kmety Ottóné) volt 
nagy hatással rám. Mindent megtett annak érdekében, 
hogy a bibliaolvasás fontosságát megmutassa nekünk, 
már olvasni tudóknak. Egyik nyáron azt a feladatot 
kaptuk, hogy egy bibliaolvasó munkafüzet segítségével 
naponta olvassuk a Bibliát. Eltelt a nyár, és én 
korántsem tartottam be a napi rendszerességet. 
Szégyelltem magam miatta, és végül bevallottam neki. 
Bár nagyon szigorú tanár volt, nem szidott meg érte... 
Azt hiszem, vannak olyan szokások, amik akkor is 
előnyünkre válnak, ha a gyökerük akár csak egy ilyen, 
gyermekkori élmény. Átsegíthet, lökést adhat olyan 
életszakaszokban, amikor valamiért nehéz Bibliát 
olvasnom, vagy távolabb kerülök Istentől. 

Anci nénihez kötődik még a Tahi táborozás is, a 
frissítő reggeli torna: „Fejjjem, vállllam, térrdem 
talpam!” kezdetű énekkel (Anci néni ezt olyan 
jellegzetesen énekelte, aki hallotta, biztos nem felejtette 
el, és velem együtt mosolyog az emléken ). Az egyik 
ilyen tábor alkalmával tértem meg: ekkor 
nyomasztottak először a bűneim annyira, hogy azt 
éreztem, kegyelemre van szükségem. Átérezhettem az 
elveszettséget és megnyugvást, melyet Jézus ad, 
átélhettem a „kisbárányos” ének mondanivalóját. 

Ezután nem sokkal bemerítkeztem. Emlékszem, a 
tagfelvételi alkalomkor nagyon izgultam. Az egész 
gyülekezet előtt kérdezgetett engem Gerzsenyi Laci 
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bácsi. Nagyon igyekezett egy gyermeknek (alig 11 
éves) megfelelő kérdéssort összeállítani. Mikor arról 
érdeklődött: hogyha valakit megbántok, vagy rosszat 
csinálok, mi a teendő, én csak annyit mondtam, 
bocsánatot kell kérni az Úr Jézustól. Ez persze helyes 
válasz volt, de ő még ennél többre is kíváncsi volt. 
Akkor még nem voltak konfliktuskezelési ismereteim 
, így nem jutott eszembe, hogy azzal is rendeznem 
kell a helyzetet, akit megbántottam. Na, sebaj! Azóta 
megtanultam a leckét! 

 
Bemerítés 1993.: Barabás Noémi, Ádány Tímea és jómagam 

Nagyon jó érzés volt a gyülekezet tagjává válni, 
úrvacsorázni (mélyen megérintett), és részt venni a 
tanácskozási órákon. Igaz, így lemaradtam egy remek 
szórakozási lehetőségről: korábban a korombeliekkel a 
lenti kisteremben próbáltuk elütni az időt – bevallom, 
volt, amikor bújócskával. Főleg télen a hatalmas 
kabátok, bundák és szőrmegallérok nagyon jó 
búvóhelyek voltak.  

A bemerítés után izgalmas és felelősségteljes 
időszak vette kezdetét: tagja lehettem az énekkarnak, és 
pár év múlva az óvódások, később a kisiskolások 
bibliaköri tanításába is besegíthettem. 

 
2006. Gyermekkarácsony 

Tizenéves korom ifjúsági órái meghatározóak 
voltak! A közösség, a barátok, és az az érzés, hogy egy 
csapat része vagyok, nagy biztonságérzetet adott 
ezekben a kérdésekkel és kételyekkel teli években. 

A Debrecenben töltött egyetemi évek után 
visszaköltöztem Budapestre. Ekkor pár éven belül 
három fontos esemény következett be, melyek szintén a 
gyülekezethez kötnek: házasságkötés, és két gyermek 
bemutatása. Balázs születése csoda volt: vészhelyzet 
miatt tíz perc alatt, altatásban, császármetszéssel kellett 
őt világra segíteni. Emeséről pedig születése után 
kiderült, hogy több lyuk is van a szívében a kamrai 
sövényen. Felmerült a lehetőség, hogy hat hónapos 
korában szívműtétet kell végrehajtani rajta. Azóta a 
lyukak mind benőttek, és hála az Úrnak, teljesen 
meggyógyult! (Pedig másképp is történhetett volna: a 
doktornő elmondott egy esetet, ami szinte azonos 
diagnózissal indult, és az 5 éves kisgyermek már 5 
szívműtéten van túl…) Mind a két helyzetben átéltük a 
veszélyt és Isten oltalmát! Tényleg alánk repült és 
elkapott minket a szárnyával, bár előtte hagyott minket 
zuhanni. Hálásak vagyunk azért, hogy viszonylag rövid 
ideig. 

„Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat 
találsz, pajzs és páncél a hűsége.” Zsolt. 91:4 

Hunyadyné Gulyás Kinga 
 

 

Kedves Imaház! 
 

Boldog Születésnapot! Nem ért 
ám teljesen váratlanul a 
felkérés... Sejtettem, hogy 
mostanában ünnepelsz. Az nem 
lenne igaz, hogy pontosan 
emlékeztem az időpontra, úgy 
helyesebb, hogy emlékeztettek 
rá. De biztosan nem haragszol 
érte, hisz tudod, mostanában 
ritkán találkoztunk. De annyi 

közös emlékünk van, és ezek összekötnek, amíg élek. 
Hogy mikor láttalak először? Talán megérted, 

hogyha nem emlékszem rá pontosan, két éves voltam. 

Ott „eszméltem”. (Milyen költői lettem, ebben az 
ünnepi hangulatban...) Más csak úgy mondja – úgy 
átvitt értelemben, hogy „otthonom”. Nekünk tényleg az 
voltál. Meddig is? Öt évig! Emlékszel? Majd' 33 éve, 
egy fiatal pár költözött hozzád. Hosszú hajú, gyönyörű, 
fiatal anyuka, és egy magas, mindig nyugalmat és 
egyenességet árasztó bajszos fiatalember. Ja, és hogy el 
ne felejtsem, két vásott kölök. A vidám barna hajú, és a 
göndör szöszke kisöccse. Ők voltunk mi. Befogadtál 
minket, te voltál az otthonunk. Tele olyasmi dologgal, 
ami egy gyereknek izgalmas és rejtélyes... 

A szigorú tekintetű, de mégis kedves és nagyonis 
szerethető „mankós” lelkipásztor bácsi. Egyszer olyat 
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sikerült mondanom neki, hogy nemcsak 
megnevettettem, de sokáig emlegette is. („Szakács 
bácsi! Hol a másik cipőd???”) Azt mondta, ilyen 
diplomatikusan még senki nem kérdezett rá a 
nyilvánvalóra... Attól kezdve jóban voltunk! 

A lépcsőház, amit apu újra és újra kitakarított – mint 
kiváltságos gyerekek titokban szaladgáltunk néha, és a 
korláton kiskocsikat gurítottunk... (Kérlek, apunak ne 
szólj!) A kazánház rejtélyes csövei és szerkentyűi – 
biztos voltam benne, hogy valamilyen űrállomás részei. 
És a bemerítő medence. Valami nagyon tisztelni valót 
sejtettem körülötte. Valami misztikus csodát. Csak 
később értettem meg miért. A nagy kereszt, a szószék 
és a hatalmas Biblia, amit Szakács bácsi mindig 
kinyitott mielőtt imádkozott. Ott nem játszottunk. Talán 
eszünkbe sem jutott. Éreztük, hogy ott nagy dolgok 
történnek. 

És amikor a Nagy 
Felújításod volt! A 
sok munkás, az 
állványok (persze, 
hogy felmásztunk 
rá), díszkő és 
nagykalapács. A 
„sederálós” bácsi... 
(Pócsik Ferenc 
testvér csak így 
hívta, amikor 
vakolt.) 

Hétköznapi 
képek. Apu 
egyezkedik a 

kukásokkal. 
Beszélget a kis 

sziklakertet gondozó kertésszel. („Lupinusz” bácsi!) 
Egy hajléktalan, büdös bácsinak anyu enni ad. Apu 
rekordhavat takarít vasárnap hajnalban. Süni a fák alatt. 
Óvodába indulás. Udvarra kiszűrődő hangok nyári 
estéken. 

Ifiénekek, énekkar. Őszi nagytakarítás. Hálaadó nap. 
(Marika néni osztja a szőlőt meg a friss kenyeret...!) 
Vasárnap korán, csütörtökön későn, de mindig 
hűségesen érkező-távozó, mosolygó nénik, bácsik. 

Aztán elköltöztünk. Hátrahagytuk a lakást, de Téged 
nem. Már hozzánk tartoztál. És lassan megértettem, mit 
jelent a lelki otthon. 

 
Énekel az ifi 

Vasárnapi iskola Mária nénivel, Anci nénivel az 
irodában. Flanelképek, jutalom cukorka. Aztán pár 
pillanat, és ifik a kisteremben. Tea. Teaklub. 
Filmvetítések. Imádkozások. Könnyek, harcok, nevetés. 
Hajnali imaóra hétköznap. Ismerkedés a 
gitárakkordokkal. Tengernyi éneklés és beszélgetés. 
Barátságok. Istentiszteletek. Tanítások. Ige, Isten 
dicsőítése. Dicsőítő csapat, hétfő esti próbák, 
küzdelmek, imák, hálaadás, örömök, izgalmak. 

Amikor búcsúztam – lassan 10 éve –, kicsit 
búcsúztam Tőled is. Az emlékektől, az évektől. Mert 
nekem ez voltál. 
Az Imaház. Az 
otthon egy 
családnak, a 
játszótér az 
udvaron egy 
kisfiúnak. A 
bemerítő medence 
egy csodálkozó 
szemű, megtért 
kiskamasznak. A 
közösség, az ifi, a 
gyerekkor, a 
kamaszkor. 

Tudom, most 
igazából nem te 
vagy az ünnepelt. 
Ismerlek. 

– Ugyan hagyd! – mondanád szerényen. – Én csak 
eszköz vagyok Egy Kézben. 

Köszönöm, hogy az voltál. Köszönöm, hogy az 
vagy. Legyél még sokáig! Boldog születésnapot! 
 

Nagy Gergő 
 

 

100. zsoltár 
Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva 
járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe 
és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjá-
tok nevét! Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. 
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Isten műhelyében 
 
Ott álltam a sziklatetőn 
Mint egy rendíthetetlen vár. 
Míg jött egy zúgó fergeteg, 
Egy sötét felhő rengeteg, 
Egy száguldó szél, s én 
Lenn a völgyben, Ősapám 
Lábánál, a hegy tövében 
Ott leltem magamat én. 
 
Durva, kemény, faragatlan 
Kő voltam, és csiszolatlan 
Sokáig ott feküdtem én 
A völgy ölén. 
S míg egyszer jött a Mester, 
És szeretettel vett fel a földről, 
Majd elvitt műhelyébe, 
És faragott szent kezébe. 
Faragott, csiszolt, faragott, 
S durvaságom már nem olyan volt 
Mint régen. 
Keze nyomán fényes lettem, 
Mint az arany, olyan lettem, 
Nemsokára úgy fénylettem! 
 
Örül, úgy örül a lelkem, 
Hogy most szebb, fényesebb lettem. 
Arany, vagy tán gyémánt vagyok? 
Mint a napfény, úgy ragyogok! 
Uram, csiszolj, fényesíts csak, 
Hogy én mindig világítsak! 

 
Bocska Istvánné Békefi Eszter 

 
1977. december Gyermek-csendesnap 

 
1998. június Gyereknap 

 
Gyermekkórus 2004-ben 

 

 
Karácsonyi gyermekkórus 2007-ben 

 
Anyák napi gyermekkórus 2011-ben 
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A szeretet úgy kell, mint egy falat kenyér 
 

A Budai Gyülekezet életem egyik leg-
meghatározóbb színtere. Huszonkét éve 
tartozom ide, és, amikor eszembe jut, 
hogy Isten úgy döntött, ilyen környe-
zetbe helyez, hálás vagyok. A gyüleke-
zet minden változás ellenére olyan sta-
bilitást és biztonságot ad, mint más 
semmi. Ez nem embereken múlik – 
nagy bajban is lennénk –, hanem Azon, 
Aki összefog minket. 

Pár mozzanatot elevenítek fel, melyek meghatározóak voltak 
számomra. Gyerekként a Bibliakörök, azon belül is az énekek és 
igeversek. Anci néni mindig határozottan hangsúlyozta, hogy az 
igevers után is mondjuk el az igehelyet, mert az teszi a pontot a 
végére. És ahogy ő énekelte, hogy „Tudom, az Úrnak terve van 
velem”, bizonyságot tett és példát adott. Az éneklések nekem 
Timihez és Gyopárékhoz kötődnek leginkább a vasárnapi 
alkalmakkor, és Eti nénihez a gyereknyaralásokon. 

 
Egy emlékezetes bibliaköri beszámoló 2006-ban 

A mai napig szoktam énekeltetni az ifivel a régen tanult 
gyerekénekeket, mert nem véletlenül maradtak ezek meg. Mindig 
különcnek érzem magam, hogy én valahogy nem tudom értékelni 
a mai ifiénekek nagy részét, mert – apa szófordulatával élve – 
ezek olyan „tingli-tanglik”. Azok az énekek, amelyek igazán 
megmaradtak bennem, bennünk, amiket fejből éneklünk, mert 
ismerünk és szeretünk, nem a semmiért maradnak meg az 
elménkben és a szívünkben. Van bennük valami, tartalom, 
üzenet, mélység. Nem tingli-tanglik. 

Kamasz koromban az énekkar és az ifi volt a meghatározó 
közeg. Idén vagyok tíz éve énekkaros, pedig még csak huszonkét 
éves vagyok. Sokszor gondolkodom zeneszerető emberként, 
hogy, ha kellene, melyiket adnám fel, a komolyzenét vagy a 
könnyűzenét. A végén mindig oda jutok, hogy a könnyűzenét. Az 
a fajta zene, ami a gyülekezetben is meghatározó, nem véletlenül 
az, és nem véletlenül olyan énekeket éneklünk a gyülekezetben 
és az 

Te Deum 
 

Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért.  
 

Hogy megvolt mindig a mindennapim  
és nem gyűjtöttem másnapra valót,  
hála legyen.  
 

Hogy mindig jutott két garasom adni,  
és magamnak nem kellett kéregetnem,  
hála legyen.  
 

Hogy értenem adatott másokat,  
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  
hála legyen.  
 

Hogy a sírókkal sírni jól esett,  
és nem nevettem minden nevetővel,  
hála legyen.  
 

Hogy megmutattál mindent, ami szép,  
és megmutattál mindent, ami rút,  
hála legyen.  
 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép,  
és ami rút, nem tett boldogtalanná,  
hála legyen.  
 

Hogy sohasem féltem a szeretettől  
és szerethettem, akik nem szerettek,  
hála legyen.  
 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  
hála legyen.  
 

Hogy amim nem volt, nem kívántam,  
és sohasem volt elég, aki voltam,  
hála legyen.  
 

Hogy ember lehettem akkor is,  
mikor az emberek  
nem akartak emberek lenni,  
hála legyen.  
 

Hogy megtarthattam a hitet,  
és megfuthattam a kicsik futását,  
és futva futhatok az Érkező elé,  
s tán nem kell a városba mennem  
a lámpásomba olajért,  
hála legyen!  
 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  
és ma is kiálthatom: úgy legyen!  
és holnap és holnapután és azután is  
akarom énekelni: úgy legyen! –  
hála legyen, Uram!  
hála legyen!  

 

Sík Sándor 
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énekkarban, amilyeneket, Tudom, kell a vérfrissítés… 
De csak a jó szakmai és lelki minőségű vérfrissítés. Az 
énekkarban tanultam meg énekelni és zongorán, 
orgonán kísérni, amiben egyébként Gulyás Csabi volt 
nagy segítségemre. Ebben találtam meg a 
zongoratanulás értelmét. Sokszor hallom, hogy nem az 
énekkar a legfontosabb szolgálat, mert a lelkigondozás, 
a tiszta tanítás, az imaháttér mennyivel fontosabb. Így 
van. De az énekek, a zene úgy tudja megérinteni a 
lelkünket, mint semmi más. Néha csak egy Istentől 
ihletett ének kell a lelkünknek, ami feltölt, bátorít és 
erőt ad. 

 
Legmeghatározóbb feladatom közben 

Az ifiről szerintem nagyon sok ifis akár egy 
könyvnyit is tudna írni, lenne mit. Barátságok, közös 
éneklés, nyaralás, konferenciára utazás, kirándulás, 
meghatározó élmények, kitörölhetetlenek. Az iskolában 
mindig ki voltam közösítve, nem voltak nagyon 

barátaim, de az ifire ilyen szempontból nagyon 
számíthattam mindig is. Isten valami fantasztikusat 
tudott kihozni belőlünk, pedig tényleg annyira 
különbözünk. Amikor Apa 50 éves volt, kapott 
ajándékba egy meglepetést: a régi ifijének számos tagja 
eljött és felköszöntötte. Mindenki mesélt a „régi szép 
időkről”, hogy milyen szinten meghatározta az ifi az 
életüket, milyen igaz barátságok kötődtek, amik a 
gyülekezetváltás ellenére sem tűntek el teljesen, a 
szeretet megmaradt. Nekem az ifiből nem egy ember 
volt, hanem sok ember, akihez fordulhattam a 
kérdéseimmel, fájdalmaimmal, megoszthattam velük az 
örömömet, szeretetet adhattam és kaphattam. Sík 
Sándor Te Deum-ából egy részlet ide: „Hogy értenem 
adatott másokat, és nem kellett sírnom, hogy 
megértsenek, hála legyen.” 

A bemerítésem is itt történt 2010-ben. Azóta 
„papíron” is idetartozom. 

Szóval sok mindent köszönhetek a 
gyülekezetemnek. Viszont, ahol sok különböző ember 
sokféle véleménnyel, temperamentummal, neveltetéssel 
és motivációval van „összezárva”, ott gondok is 
vannak. Konfliktusok, problémák, fájdalom adása-
kapása, szeretetlenség. Ebből nekem itt sok jutott. Ezek 
nem örömteli emlékek, de tanítanak, Isten tanít rajtuk 
keresztül, megláttat dolgokat, nevel, elmagyarázza, 
hogy milyenek az emberek. Ezeken a fájdalmakon 
keresztül sokkal mélyebben megismertem magamat is. 
Volt mit tanulni…  A jó és szép emlékek halványítják 
a rosszakat. Hála Istennek ! 

Kalla (született Ádány) Szilvi 

 
 

„jövevény voltam, és befogadtatok engem.” (Mt 25,35) 
 
Novembert írunk, és imaházunk épületének 50 éves jubileumát ünnepeljük. Emlékezetes novemberből – ami 
így vagy úgy, de a gyülekezethez kapcsolódik – három is volt az életemben. Huszonnégy évvel ezelőtt, 1991. 
november 12-én lányszobám magányában az Úr az Ő igéjével (Mt 12:43-45) döntésre kényszerített, és az Ő 
kegyelméből sikerült az abszolút JÓ RÉSZT választanom. 1993. november 8-án megszületett Szilvi lányunk, 
és tíz éve, 2005 novemberében pedig megjelent a Manna első száma. 
 
Magyarázom a bizonyítványom? 

A tavalyi jubileumi Manna kapcsán kaptam azt a visz-
szajelzést, hogy érdekes módon – egy cikket kivéve – 
csak a szép emlékekről írtak a szerzők. Hogy is van ez? 
Itt mindig minden szép és jó volt? Ez a valóság, a teljes 
kép? Természetesen ez így nem igaz. De óhatatlanul 
felmerül az, hogy ha nem csak a szépre emlékezünk, 
akkor nem követünk-e el ünneprontást. Kényes kérdés. 
És mi nem szeretjük a kényes kérdéseket. 

Abban azonban sajnos biztos vagyok, hogyha valaki 
olyan bátor, hogy őszinte mer lenni, akkor rögtön 
szembe kell néznie azzal a váddal: hogyha ezeket 

felemlegeti, akkor nem bocsátott meg. Pedig Isten nem 
a szőnyegaláseprés nagymestere, hanem az igazságé. A 
múlt hibáival és bűneivel való szembenézés is arra való, 
hogy azokat ne kövessük el újra és újra! 

Életem első fele (24 év) egyáltalán nem kapcsolódik 
a gyülekezethez, a második fele (szintén 24 év) viszont 
szorosan összefonódik azzal. Jelen állapotomban 
(szellemi érettségem ezen fokán) teljes bizonyossággal 
kijelenthetem, hogy hálás vagyok Istennek azokért az 
élményekért, amelyek a gyülekezetben értek. 
Rengeteget tanultam belőlük. Mivel nem meleg, 
védelmező családban nőttem fel, ezért világéletemben 
rá voltam kényszerülve arra, hogy autodidakta módon 
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nevelődjek, sajátítsam el a világban való forgás, a 
hétköznapi élet szabályait. Figyeltem, hogy mások mit 
és hogyan csinálnak, és miután hívő lettem – jövevény, 
nem bennszülött –, ez még inkább hangsúlyos és 
tudatos lett bennem. Kezdve a gyülekezeti szokásoktól, 
a feleség- és anyaszerepig, odáig, hogy Isten egyáltalán 
mit akar elérni bennem és velem. 

Hálás vagyok, mert akárhogy is nézzük, ezek 
formálták a leghatásosabban és a legkeményebben az 
életemet, gondolkodásomat, jellememet. De leginkább 
azért vagyok hálás, hogy ezek megélése mellett Isten 
megtartotta a HITEMET. Még keményebben: a 
gyülekezetben élve is megtartotta a hitemet. „Ne 
tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet 
az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet az ő testének, a 
testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a 
lélekből arat örök életet.” (Gal 6:7-8) 

Ugyanis nem azért hiszek Benne, mert az emberek 
jókat tettek velem, hanem mert Ő a VAGYOK. 
Legkedvesebb igéim egyike az, amiben az Úr Jézus 
egyértelműen kijelenti, hogy Ő az út, az igazság és az 
élet, és csakis Őáltala mehetünk az Atyához (Jn 14,6). 
Csakis Ő, azaz nem Ő meg a hagyomány, Ő meg 
Mohamed, Ő meg Buddha, Ő meg a saját elveink stb., 
hanem egyedül Ő. És Ő nekem elég. 
Újszülöttség 
1991 húsvétján léptem át először az imaház küszöbét, 
és első emlékképem Bodó Csabi kedves és csodálkozó 
tekintete a ruhatárban. Nem titok, hanem igazi „fülöpi” 
cselekedet (ApCsel 8,35), hogy engem Nagy János és 
Zsuzsa indítottak el a hit útján. Ők adták a kezembe az 
első Bibliámat, és az írásokat magyarázva tettek bi-
zonyságot Istenről. Ennek a folyamatnak a végén kö-
vetkezett el az a bizonyos novemberi este, megtérésem 
estéje, majd december 15-én a bemerítésem. Ez az idő-
szak az egyik legcsodásabb része életemnek, vissza-
gondolva jó látni, ahogy Isten „összehúzta” a cipzárt, és 
a cipzárszemek egymáshoz illeszkedve eggyé váltak. 

 
Bemerítésem 1991-ben 

Már három hónapja jártam bibliázni Zsuzsáékhoz, 
amikor végre rászántam magam, hogy eljöjjek az ima-
házba. Ugyanis azt képzeltem, hogy ide csupa tiszta 
életű, szent ember jár, és én látható módon fogok kitűn-

ni közülük. Elég volt csak néhány hetet járnom, hogy 
kiderüljön: ez volt életem eddigi legnagyobb tévedése 
(most már magamat is beleértve). Ennek ellenére Isten 
már ezen az első alkalmon kijelentett nekem valamit, 
amit később – a vargabetű ellenére – be is tartott. Hiá-
ba, az Ő szava igaz. 

 
Mit kaptam szellemi újszülöttként? Zsuzsa és János 

alapozására biztos hitelveket. Tényleg, szó szerint 
beléptem a szoros kapun, kint hagyva a bűneimet 
jelképező hátizsákot, a régi életemet, és a régi 
barátaimat is, akik egyébként nagyon rendes emberek 
voltak, csak a hívőséggel nem tudtak mit kezdeni. Fel 
kellett építenem egy új életet, egy új közegben. Hála 
Istennek, hogy ezt nem egyedül kellett megtennem, 
hiszen új életem hajnalán, a megtérésem utáni 
legnagyobb ajándékként kaptam meg az Úrtól Misit. 
Saját magamért kevesen, de miatta sokan szerettek a 
gyülekezetben. És ezzel kapcsolatban is arról tudok 
bizonyságot tenni, hogy Isten milyen könyörületes volt 
velem. Megóvott attól, hogy az elvárások tömkelegével 
szembesülve ne fordítsak hátat Neki és a hitnek sem, 
hanem megtartotta azt. 

A negatív élményeimből tanultam a legtöbbet. 
Leginkább azt, hogy ne én legyek a gyülekezetben az, 
akit mindig el kell viselni, el kell szenvedni. És, hogy 
ne legyek személyválogató, nagyon vigyázzak az 
elvárásokkal, és kéretlenül soha ne adjak (a saját 
gyerekeimnek is csak nagyon óvatosan) párválasztási 
tanácsokat. Meg azt, hogy egy ember igazi jelleme 
abban mutatkozik meg, ahogyan a neki bármilyen 
szinten kiszolgáltatottakkal bánik, akiken hatalma lehet, 
akik az alárendeltjei. Isten keményen rászoktatott arra, 
hogy „Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt 
megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, 
őrizkedjetek!” (1Thessz 5,21) és azóta tanítja, hogy 
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és 
nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!” (Ézs 55,8) 

Azt viszont nem lehet véka alá rejteni, hogy a világ 
legabszurdabb dolga, amikor hívő a hívőt bántja. Ez a 
kereszténység rákfenéje. A legrosszabb példa, ami 
teljesen leszívja az energiánkat. Hogy lehet így 
világítani, hegyen épült városnak lenni, meg sónak? 
Sehogy. 
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De hála Neki, hogy voltak a gyülekezetben akik 
„jövevényként fogadtak, ennem, innom adtak, és 
felruháztak”. Rájuk emlékezem. 
„… és senki se a maga hasznát nézze, hanem min-
denki a másokét is.” (Fil 2,4) 
Legelső a sorban Zsuzsa és János, akik (Pál apostol 
után szabadon fogalmazva) nem a maguk kényelmét 
nézték, hanem az én hasznomat keresték, amikor befo-
gadtak a családjukba. Igazi krisztusi indulat volt ben-
nük, amikor nem tekintették zsákmánynak, hogy isme-
rik Istent, hanem megismertették Őt velem, szolgáltak 
nekem, alkalmazkodtak hozzám, hogy megnyerjenek 
Istennek. Nem tehettek másként. Elém élték a hitüket, 
még úgy is, hogy nem értettünk (és azóta sem értünk) 
mindenben egyet, és volt, hogy 
megbántottuk egymást. Sok jó 
emlékem van abból az időből: 
szerettem a bibliázást, a vasárna-
pi ebédeket, azon nevetni, ahogy 
a délutáni istentiszteletre indulva 
Peti és Gergő a Kacsamesék cí-
mű rajzfilmtől alig bírtak elsza-
kadni, ott öltöztek a TV előtt, de 
egy szó nélkül jöttek imaházba. 
Szerettem, ahogy Zsuzsa letette a 
kezéből a kötést, amikor az igét 
olvastuk, amikor kis csoportunk 
kibővült Gebri Zsuzsával, Son-
koly Ágival, majd később Kristóf 
Robival. Azt a konyhai pillanatot, 
amikor Zsuzsa kivasalta a beme-
rítő ruhámat, miközben azt 
mondta, hogy már szívesen va-
salná a fiúkét is. És még millió 
mindent szerettem. 

A megtérésem utáni vasárnap 
annyira féltem, hogy Zsuzsával 
ketten mentünk oda Jenőhöz 
jelentkezni tagfelvételre. Az elöljárósági 
meghallgatástól is rettegtem. Szakács bácsi nem is 
akarta engedni a bemerítésemet, de az elöljárók kiálltak 
mellettem. A gyülekezeti meghallgatásom is örök 
emlék marad. Nagyon izgultam, és mivel a lenti 
kisteremben várakoztam, ahol a gyerekek is játszottak, 
Ádány Béci mentőötlete söpörte el a félelmemet. 
Tizenhárom évesen, rendkívül rutinosan azt tanácsolta, 
hogy járjak körbe a teremben, és mondjam el neki, hogy 
miként is tértem meg. Teljesen felszabadulva mentem 
fel a gyülekezet elé, ahol Szakács bácsi két fogas 
kérdést is feltett nekem: Mi teszek, ha egy katolikus fiú 
kéri meg a kezem, és mit tudok arról, hogy mi történik 
azzal, aki megtérés nélkül merítkezik be. Az előbbiről 
tudtam, hogy nem történik meg, az utóbbira pedig 
kategorikus választ adtam: elkárhozik. Lukács Tamás 
(aki akkor ügyintéző lelkipásztor volt) meg is 
állapította, hogy hívőségem korai voltához képest 
milyen határozott vagyok, mire az orgonától diszkrét 

kuncogást hallottunk Mónus Barnától. Mindezek 
mellett a gyülekezet felvett tagjai közé. Már csak a 
bemerítésemen izgultam, de Kulcsár Tibi (nem sokkal 
később sógorom) nem engedte, hogy a víz alatt 
maradjak. Elkezdődött a gyülekezeti életem. 

Kivételes lehetőségem adódott akkor, amikor Misi 
és Jenő átvették Szakács bácsi születésnapi köszöntő 
szokását, és nekem kellett igés lapokat válogatni a 
testvéreknek. Mindenkit megismertem a gyülekezetből! 

Számomra hihetetlen volt, hogy engem, egy idegent 
többen meghívtak a gyülekezetből az otthonukba, 
ebédre. Kiss Paliék, akik még barátkozó koromban 
elhívtak cseresznyézni, és még ennél is nagyobbat 
léptek, amikor három évvel később – már kisgyermekes 

családként – ingyen lakhattunk 
az általuk felajánlott őrmezei 
lakásban. Nem nézték a maguk 
hasznát, hanem a miénket – hat 
évig! Odaszületett a két kisebb 
gyermekünk. 

Gulyás Jenőék, akik szintén 
meghívtak magukhoz. Igazi 
kuriózum voltam a kamasz 
Boginak és Csabinak, mint 
világból megtért fiatal. Én a 
filmekről tudtam sok mindent, 
ők a bibliaverseket fújták 
kívülről. Nagy különbség! 

Ádány Béláék vasárnapi 
vendégeként azon 
csodálkoztam, hogy Vilma nem 
kap agybajt attól, amilyen 
tempóban pucoltam a krumplit 
– mikor lesz ebből ebéd?! 

Aztán az első „hivatalos” 
látogatás Misiéknél. Hú! 
Jánosék nélkül nem mertem 

elmenni. Féltem, hogy nem tudom kulturáltan megenni 
a húslevesből a cérnametéltet. Végül az sikerült, csak a 
villámat ejtettem le a földre. Timitől mint legkisebbtől 
annyi szeretetet kaptam, hogy nem is érdemeltem meg. 

És még sorolhatnám: a sok mély testvéri 
beszélgetést, a Mamakörök sírós-nevetős alkalmait, 
amelyek nagy változásokat indítottak bennem, Tokaji 
Pista bácsi kedvességét, Bodosi Irén megannyi orvosi 
segítségét, Lukács Edit szeretetét, Sztasák Erzsi 
megérzését – még nem is mondtam semmit, már 
kérdezte: mikor menjünk a szülészhez? Bocska Joli 
hóvirágjait, Gáll Juliska nénit, aki azt tanácsolta nekünk 
a menyegzőnk után, hogy legyünk példaképek a 
gyülekezetben. Vajon elégedett lenne velünk? 

Juhász Marika lelkes Istenkövetését, Kántor Gabi jó 
tanácsát, hogy Misi nagyon jó férj lesz, Bóra Csilláék 
barátságát. Azokat a fiatalokat, akik azóta már elmentek 
a gyülekezetből, de amíg itt voltak, sok szeretetet 
kaptam tőlük. Ritát, akinél a fodrászszékben is a hitről 

Fizetve 
 

A sátán még most is kísérget 
A minap elém tett egy jegyzéket, 
Melyben bűneim hosszú sorba, 
Egyenként is fel voltak írva. 
Elém tette, s rám vigyorgott.  
Jajj, Istenem! Minden ott volt!  
Minden bűnöm, s vétkem felírva. 
Mi lesz velem? - kérdeztem sírva. 
Hát mi lenne? – mondta nevetve. – 
Nem juthatsz be az örök életbe. 
Az üdvösségből ki vagy zárva,  
S én zokogtam, mint elítélt árva.  
Ekkor valaki hozzám lépett, 
S keresztülhúzta a jegyzéket.  
De a keze át volt szegezve,  
S vérével írta rá: FIZETVE. 

 

(Ismeretlen költő verse) 
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beszélgettünk. Nagy Zsolt lenyűgöző segítőkészségét: 
autót kaptunk tőlük, amikor ellopták a miénket; 
csempét, beépített szekrényt, munkásokat küldött az 
épülő házunkba. Biztos vagyok abban is, hogy amikor 
Zsófi születése után két hónapra vakbélműtétem volt, 
majd a három hónapos kislányunk Misivel vonult 
kórházba tüdőgyulladás miatt, sokan imádkoztak értünk 
a gyülekezetből. 

És nem felejtem azt a sok lelki-szellemi eledelt a 
prédikációkból, amiken érdemes volt elgondolkozni, és 
főleg betartani őket. Örökre megmarad bennem 
Gerzsenyi Laci bácsi egyik felhívása, hogyha valami 
rendezni valónk van, akkor ne halogassuk, tegyük meg. 
Azt hittem, hogy leesek a székről, ez akkor nekem 
szólt. És még aznap este bűnvallással együtt bocsánatot 
kértem két embertől is. Jól esett Lukács Tamás 
kedvessége és egyenessége. 

És nem feledem Almási testvér hihetetlen 
precízséggel és az Ige iránti lelkesedéssel elmondott 
prédikációit. A sok közül egy alkalommal az akkor úgy 
három éves Zsófim odasúgta nekem: „Anya, Almási 
bácsi vagy az Úr Jézus az okosabb?” Miután a 
dilemmát megosztottuk Almási testvérrel is, ő kedvesen 
megnyugtatta Zsófit, hogy az Úr Jézus. Ő prédikált 
egyszer egy hívő fiatalasszonyról, akit igazságtalanul 
szájára vett a falu, hogy megcsalta a férjét. Nem bírta 
elviselni, és öngyilkos lett. Erre mondta Almási testvér, 
hogy nagyobb volt a büszkesége, mint az üdvössége. 
Mellbevágó volt. 

 
Az a tíz év sem telt el nyomtalanul, amióta a Mannát 

csinálom. Kedves nekem az, hogy mindig akad olyan 
testvér, aki szívesen ír bele. 

Nem felejtem a bibliaköri tanítókat sem, akiktől 
annyi mindent kaptak a gyerekeim. Meg én is, hiszen 
Zsófival végigültem a négy év ovis bibliakört. 
Komolyan, sok igét ott értettem meg igazán, és 
élettapasztalatnak is jó volt. 

És még sorolhatnám a jótevő lelkeket, remélem, 
senki nem bántódik meg, akit most nem említettem név 
szerint! Mindenkiért hálás vagyok, aki valaha is egy jó 
szót szólt hozzám. 

Végül azért még megemlítek néhány testvért, akiktől 
jó példát láttam. 

„… aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak.” (1Tim 
5,10) 
Jolánka néni (dr. Tóth Jó-
zsefné) ősz hajú, hajlott hátú 
kedves néni volt, aki mindig 
a második oszlopsor vonalá-
ban ült. Akár történelmi pil-
lanatnak is nevezhetném azt, 
ami köztünk történt 1992. áp-
rilis 12-én. Az eljegyzésünk 
kihirdetése után Jolánka néni 
odajött köszönteni engem is. 
Valószínűleg nem nagyon 
emlékezett arra, amit a bemerítésemkor mondtam el 
magamról, mert azt kérdezte tőlem, hogy „Honnan jött 
a testvérnő?” Na, ekkor egy pillanatra megállt az idő 
kettőnk között. Mint nem született baptista erősen gon-
dolkoztam, hogy vajon mire gondolhat Jolánka néni? 
Nem is tudtam kitalálni, így a számomra legkézenfek-
vőbb választ adtam: „A Hadak útjáról.” Ugyanis ott 
laktam. 

Szinte láttam, ahogy forognak a fogaskerekek 
kedves, ősz fejében. Mit is gondolhatott? Hogy milyen 
életem lehetett nekem, ha már ilyen fiatalon ezt a 
választ adom, mert az a verzió, hogy én ott lakom, 
biztos, hogy nem juthatott az eszébe. Ő egy gyülekezet 
nevét várta, nem ezt a költői választ! Mindenesetre azt 
mondta: „Az jó, az jó.” 

Annyira aranyos volt! Ez az emlék mindig 
megmelengeti a szívemet, mint ahogy az is, amikor 
Szilvi születésekor kölcsön adta nekünk azt a füzetet, 
amibe a gyerekei aranyköpéseit jegyezte fel. Többször 
is elmondta, hogy feltétlenül írjam fel én is ezeket, mert 
a szó elszáll… Azóta is sajnálom, hogy csak részben 
fogadtam meg, így sok emlék tényleg elszállt. A szívem 
szakadt meg érte, amikor egyszer azt mondta Misinek, 
hogy milyen jó anyósomnak, hogy mind a négy gyereke 
hívő! (És mit hoz az élet, most az egyik unokájával, 
Tóth Krisztiánnal járok egy évfolyamra, a Teológiára.) 

Apósom, Ádány Mihály, a 
gyülekezet Misi bácsija. Évek 
teltek el, mire nemcsak ésszel, 
hanem szívvel is felfogtam, 
miért emlegette sokszor 
könnyes szemmel azt, hogy 
milyen kiváltság, ha valaki 
minden vasárnap el tud jönni a 
gyülekezetbe. Fájt neki, hogy a 
munkája miatt nem mindig tudta 
ezt megtenni, és hogy sokan 
nem értékelik eléggé a gyülekezetbe járás lehetőségét. 

És kiváltság volt az a közvetlenség is, ahogyan 
fogadni tudta ott hátul, az ő helyén a kápolnába belépő 
testvéreket. Kedves, mosolygós köszöntése tartotta itt a 
gyülekezetünkben Bóra Zolit és Csillát, akik Budára 
felköltözve gyülekezetet kerestek maguknak. 
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És végül: Anci néni (Kmety 
Ottóné) – szerintem baptista 
körökben sem, de Budán biztos 
nincs olyan ember, aki ezt a 
nevet nem ismeri. Róla nekem 
– talán a határozottságából 
adódó nem könnyű természete 
mellett – leginkább és 
követendő példaként az 
egyenessége jut eszembe. 
Egyszer (akaratlanul) 

megbántott egy nála jóval fiatalabb valakit a 
gyülekezetből. De közel hetven évesen sem vette 
előjognak a korát és a véleményét, és elment bocsánatot 
kérni. Ez jobban prédikált minden igehirdetésnél. 

És milyen bátor volt! Frissen bemerítettként maga 
mellé vett a bibliakörbe, majd pár hónap után rám 
hagyta a gyerekeket, mert neki VISZ-es tanfolyamra 
kellett járnia vasárnaponként. Azok a gyerekek (Ádány 
Timi, Barabás Noémi, Bódi Levente, Gulyás Emese, 
Gulyás Kinga, Zákány Zsolti) talán nem is emlékeznek 
erre, de nekem maradandó élmény volt. Anci néni 
bízott bennem, hogy nem fogok butaságokat tanítani. 

Akaratlanul, de példát mutatott nekem (nekünk) az 
adakozásban is. Egy szokásos januári tanácskozási órán 
hallottam felolvasni azt, hogy nyugdíjasként és 
özvegyként (!) többet adott a gyülekezetnek, mint mi. 
Nagyon elszégyelltem magam! Kegyes pofon volt 
Istentől, ami átértékelte a hozzáállásunkat. Akkor 
jöttem rá, hogy a gyülekezet kiadásainak nagy részét a 
hűségesen és becsületesen adakozó nyugdíjas 
testvéreink állják. És arra a hiányra is, hogy nincs 
tanítás a gyülekezetben az adakozásról. 

Sokszor eszembe jut az is, amikor Ottó bácsi halála 
után megkérdeztem tőle, hogy hogy van, segítenek-e 
neki a gyerekei. Azt mondta, persze, de azt a 
kedvességet és szeretetet, amit a férjétől kapott, senki 
sem pótolhatja. Így érzett, nem titkolta. 

Néhanapján dúdolgatom kedves énekét, a Szeret az 
Istent, amit bibliakörön oly sokszor énekelt. Az ő 
munkája látványos volt (csak bele kell olvasni a tavalyi 
jubileumi újságba, elég szembeötlő, hogy hányan 
emlegették őt), de tudom, hogy igazából olyan ember 
volt, aki a láthatatlan munkásokat értékelte. Sajnálom, 
hogy azelőtt hazaköltözött Urához, mielőtt még interjút 
készíthettem volna vele. 
Felfelé nézve 

A gyülekezettel kapcsolatos érzéseim mérlegét már 
az írásom elején megvontam. A jó és a rossz 
kettősségéből (már csak lelki egészségem megóvása 
miatt is) a jót választom. Mert a fenti példák is 
bizonyítják, hogy Isten a nem tökéletes embereken 
keresztül is tud tanítani bennünket. Tudom, sok 
mindenen lehetne és kellene változtatnunk, még sok a 
merevség a gyülekezeti gyakorlatban, kellene egy jó 
koncepció, egy határozott cél. „Mikor nincs mennyei 
látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh 
mely igen boldog!” (Péld 29,18) Mindehhez kevés a 
teherhordó ember a gyülekezetben. 

Ezért az imaházban élő gyülekezet következő ötven 
évére az a kívánságom, hogy mindig legyen olyan 
testvér, aki építi a falat és odaáll a résre, hogy ne 
pusztulás, hanem élet legyen az osztályrészünk. (Ez 
22,30) 

Ádány Judit 
 

 
GYERMEKSAROK 

 
 
 

 

 

 
Boldog 

születésnapot! 
 

Szeretettel köszöntjük 
a jelenleg egyetlen no-
vemberi szülinapost! 
 

Máté Dániel (nov.3.) 
 

 

 
 

Baranyai Zsolt és Júlia szeptember 27-én hozta el a 
gyülekezet és Isten színe elé elsőszülött gyermekü-
ket, Leát. Isten áldja meg kis családjuk életét! 

 

 
 

Örömmel tudatjuk a testvérek-
kel, hogy 2015. szeptember 28-
án megszületett Gulyás Luca 
Nóra, Gulyás Zsombor és Tün-
de elsőszülött gyermeke. Isten 
áldja meg kis családjuk életét! 
 

 



M A N N A   2015. november 

 26 

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN 
 

A mennybe vezető út 
 

Hűvös, borongós, esős időben tartottuk meg a Kerületi 
Gyermekklub őszi alkalmát 2015. október 11-én. A 
kedvezőtlen időjárás is oka lehetett annak, hogy ezúttal 
csupán ötvenkét gyermek jött el szüleivel, nagyszülei-
vel. (Természetesen gyülekezetünk gyermekei is nagy 
számban jelen voltak, s többen közülük fontos szolgá-
lattal járultak hozzá a program lebonyolításához.) 

 
A főszervező Nagy Jánosné Zsuzsa köszöntő szavai 

után a fiatalok ének-zenei csapata lépett színre. Nagyné 
Kalán Évi vezetésével megtanítottak, illetve 
átgyakoroltak a gyerekekkel egy, már évekkel ezelőtt 
tanult éneket, amelynek refrénje így szól: „Örvendezek, 
énekelek, örvendezek és énekelek. Örvendezek, mert az 
én Uram szeret, megváltotta az életemet.” Az ének-
zenei kíséretbe Kalla Balázs és Szilvi mellett ezúttal 
Ádány Sándor és gyermekei is bekapcsolódtak. Érdekes 
színfoltot jelentett, amikor Ádány Rebi bemutatta az 
ukulelét, a gitár kicsinyített, négyhúrú változatát. Nagy 
sikert aratott a gyerekek körében a „trópusi eső”, 
melynek kézzel és lábbal történő utánzására Boda Peti 
tanította meg a résztvevőket. 

 
A tanításról ismét Kiss Laci bácsi gondoskodott, a 

rajzos evangélizáció témája ezúttal a menny volt – Isten 
és az angyalok lakóhelye, és a mi leendő lakóhelyünk. 
De vajon hol van a menny, és hogyan lehet oda eljutni? 
Az ember próbálkozását Laci bácsi egy A4-es papírlap 
összehajtogatásával érzékeltette. Először egy ház került 
ki a keze közül, majd hamar átalakult repülővé, végül 

rakétává. Ez utóbbival kapcsolatban vált közismertté a 
szovjet űrhajósok kijelentése, mely szerint a világűrben 
jártak, de nem találkoztak sem Istennel, sem a 
mennyországgal. Ez egyrészt azt bizonyítja, hogy a 
menny nem fizikai, hanem szellemi valóság; másrészt 
azt, hogy a bűnös ember semmilyen módon nem képes 
eljutni oda. 

Ekkor Laci bácsi néhány mozdulattal átalakította az 
összehajtogatott papírt, majd szétnyitotta, és az 
mindenki legnagyobb megdöbbenésére egy keresztet 
formázott. Igen, mert egyedül a golgotai kereszt a 
megoldás, ez az egyetlen út a mennybe. 

 
Az Úr Jézus halála és feltámadása nyitotta meg az 

utat az Atyához azáltal, hogy megváltást szerzett 
bűneinkből, és üdvösséggel, örök élettel ajándékozott 
meg minket – és mindazokat, akik hisznek az Ő 
nevében. Tanítása végén Laci bácsi néhány mondatos 
imádságot fogalmazott meg, amelyet sokan utána 
mondtak. 

A jó hangulatú alkalom most is szeretetvendégséggel 
(kalács és tea) és ajándékosztással ért véget. Mivel 
nemrég kezdődött a iskola, az egységcsomagok zöme 
tanszereket, írószereket tartalmazott – persze az édesség 
sem hiányozhatott belőlük. Akik lementek a 
kisterembe, nagy mennyiségű használt ruha és cipő 
közül válogathattak. 

 

Kolozs Nagy János 



M A N N A   2015. november 

 27 

 

ISMÉT CIPŐSDOBOZ-AKCIÓ! 
 

Következő Kerületi Gyermekklub-alkalmunkat karácsony előtt egy héttel 
tartjuk meg. Kérjük testvéreinket, hogy – mint az elmúlt években is – gon-
doljunk a rászoruló családok gyermekeire, és kezdjük el megtervezni, hogy 
mit teszünk a szeretettel kibélelt cipősdobozba – a Szeretet ünnepén. Tavaly 
a gyülekezet áldozatos összefogása eredményeként 110 csomagot oszthat-
tunk szét a különböző korú fiúknak és lányoknak. Idén is szeretnénk lega-
lább száz gyermeknek örömöt szerezni. Ehhez kérjük a testvérek segítségét. 
Terveink megvalósulásához az Úr erejére és áldására van szükségünk. 

Kolozs Nagy János  

 
Gyülekezeti nagytakarítás 2015 

 

 

 
 

 
 

Év-végi – vasárnapi és ünnepnapi – szolgálatok beosztása 
 

November 1. 
vasárnap 

de  Úrvacsora 
du   

8. 
vasárnap 

de  
Ádány Anna 

 
Evangélizáció du 

15. 
vasárnap 

de Nagyné Kalán Éva Hálaadónap + az imaház 50 éves jubileuma 
du ifj. Ádány Béla Kamaraerdő 

22. 
vasárnap 

de Uri Melinda Zenés istentisztelet 
du 

29. 
vasárnap 

de Bodáné Gajdács Rebeka Advent I. 
 du 

December 
 

6. 
vasárnap 

de  Úrvacsora – Advent II. 
du  

13. 
vasárnap 

de Gulyásné Ladányi Tünde Advent III.  
du 

20. 
vasárnap 

de Ádány Ferenc Advent IV.  
du Ádány Ferenc Kamaraerdő, Gyermekklub 

25. 
péntek 

de Balázs Enikő Gyülekezeti karácsony 
du Bibliakör  Gyermekek karácsonya 

27. 
vasárnap. 

de Uri Ildikó  
du 

31.  
csütörtök 

du Nagyné Kalán Éva Zenés istentisztelet 
Óévi istentisztelet   

2016. Január 1. péntek de  Kulcsár Tibor  10:00 Újévi imaáhítat 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

Csendes hétvége – ifi módra 
 

Az október 23-ai hosszúhétvégén Bala-
tonfüredre mentünk az ifivel egy csendes-
hétvégére. Pénteken, miután megérkez-
tünk, elmentünk sétálni a Balaton-partra, 
mert nagyon jó időnk volt. Este még tar-
tottunk egy alkalmat, ahol énekeltünk, és 
Dani mondott bátorítást. 

Szombat délelőtt az éneklés után egy 
hosszabb igetanulmányozást folytattunk, 
fiúk és lányok külön-külön. A fiúknak 
Nagypeti tartotta, a lányoknak Évi. A 
központi téma a hitben való felnőtté válás 
volt, ehhez Dániel könyvéből vettünk 
igéket, és ezekről beszélgettünk. Ebéd 
után elmentünk sétálni a Koloska-
völgybe, ahol megnéztük a vadasparkot is. 

Ez egy nagyobb túra volt, késő délutánig is eltartott. Este ismét volt egy alkalom. 
Vasárnap folytattuk a szombati igetanulmányozást és beszélgetést, majd ebéd után összepakoltunk és 

hazamentünk. A hétvége olyan volt, mint egy rövidített ifinyaralás; én nagyon jól éreztem magam, és a többieken is 
ezt láttam. 

Ádány Balázs 
 

 

A kincses sziget 
 

A Templom téri ,,Ácsi" vegyesiparcikk boltban olyan kincseket is lehet kapni, mint például a petróleumlám-
pába való bél, és még számtalan dolgot, ami a háztartásban vagy a kertben nélkülözhetetlen. 
 

A bolt bejárata a buszmegállóban egyáltalán nem hival-
kodó, az idegennek talán fel sem tűnik, hogy az ajtó egy 
300 négyzetméter körüli, óriási választékkal rendelkező 
üzletet rejt. A solymáriak persze tudják, mert alig van 
dolog, amit ne lehetne itt megkapni, és ha éppen még-
sem lenne a polcon az áhított áru, akkor a tulajdonosok 
pár napon belül beszerzik. Mindent a vevőért! És ez itt 
nemcsak szlogen, hanem a mindennapi valóság. 

 
A családi vállalkozást Ádány Ferenc alapította még 

a ,,hőskorban”, 1989-ben. Akkor a bolt a Templom 

téren, a mai Hanker üzlet helyén nyílt meg, bérelt 
helyiségben. Az épület felújításra szorult, akkori 
tulajdonosa árulta az ingatlant, így Ádány Ferencnek és 
feleségének, Marikának másik üzlethelyiség után kellett 
néznie. Szerencséjükre néhány méterrel arrébb, szintén 
a Templom téren adódott a lehetőség, hogy a bolt mai 
épületét megvegyék. 

Az üzletben sokféle áru kapható, az élelmiszer és a 
ruházat kivételével. Nehéz lenne felsorolni, hogy mi 
mindent kínálnak a polcok, de a háztartási 
vegyszerektől a barkácsoláshoz szükséges termékeken 
keresztül a kertészkedéshez szükséges eszközökig 
rengeteg dolog megtalálható itt. Még villanyszerelési 
anyagokat is tartanak, de meglepő módon 
elektrotechnikai alkatrészeket is rejtenek a polcok. Ez 
utóbbi áruféleség tartására magyarázat, hogy Ádány 
Ferenc egykor a Lenin (ma Teréz) körúti – a 
rádióamatőrök körében legendás – Ezermester bolt 
helyettes vezetője volt, majd a Déli ABC-hez tartozó 
műszaki üzlet osztályvezetőjeként gyakorolta kereskedő 
szakmáját. Marika kereskedelmi szakközépiskolát 
végzett, majd statisztikusként tevékenykedett, de 
dolgozott a PEMÜ-ben is. 

A gazdasági válság az Ádány család vállalkozását is 
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megviselte, emiatt a felső szinten lévő üzletteret 
kiürítették, alkalmazottakat kellett elküldeni, 
,,pengeélen táncolva”élték túl a nehéz időket. 
Napjainkban már túl vannak a nehezén, a vállalkozás 
szerény nyereséggel, de talpon maradt. 

 
A nem kisméretű üzletet hárman viszik, minden nap 

reggel nyolctól délután ötig és szombat délelőtt, úgy, 
hogy közben az árubeszerzésről is gondoskodni kell. 
Ádány Ferenc már nyugdíjasként segíti feleségét, aki az 
üzlet vezetője, segítőjük pedig Uri Imre családtag és 

egyben alkalmazott, aki kiszolgálja a vevőket, 
üzemelteti a kulcsmásoló gépet, és tanácsot ad, ha 
valaki elakad a barkácsolásban, mert ő maga is 
ezermester. Az Ádány család üzletpolitikája 
meglehetősen egyszerű: a vevők igényeit kell 
kielégíteni. Figyelik, hogy ki mit nem talált meg az 
üzletben, azt felírják a ,,hiányfüzetbe”, és beszerzik a 
keresett árut. Jó kapcsolatokat ápolnak a 
nagykereskedőkkel, így az árubeszerzés nem jelent 
különösebb gondot, bár néha utána kell járni egy-egy 
áruféleségnek és be kell menni érte Budapestre. 

Az Ádány házaspár hat gyereket nevelt fel, és több 
idős rokonról gondoskodtak, ápolták őket. A szeretet és 
a gondoskodás a család legfőbb vezérlő elve, derült ki 
abból, amit családi életükről meséltek. Minden reggel a 
Jóistenhez fohászkodva kezdik a napot, hogy két kezük 
munkáját áldás kísérje. Es eddig mindennap így is lett! 
 

Kleer László 
Megjelent a Solymári Hírmondó augusztusi számában; 

közreadta: Gulyásné Ádány Tímea 

 

Mit is tehetne ehhez hozzá az egyszeri gyülekezeti tag? Isten áldja meg Feri, Marika és Imre munkáját! Mert ez a 
cikk azt bizonyítja, hogy az igei kritérium teljesült, még akkor is, ha ők hárman nem püspökök. „Szükséges, hogy 
a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla.” (1Tim 3,7) 
 
 

AKTUÁLIS 
 
 

Hol van Isten a menekült-válságban? 
 
Az elmúlt évtizedek talán legnagyobb kihívásával, krí-
zisével szembenézve társadalmunk és benne a keresz-
tény közösség is megosztott. A menekültekkel való 
együttérzés érzése keveredik az esetleges fenyegetett-
ségtől való félelemmel, amit ezek a tömegek jelenthet-
nek a kultúránkra és életünkre nézve. A változás elke-
rülhetetlen. A politikai okok, látásmódok és megoldá-
sok oly sokrétűek és sokszínűek, hogy ennek átlátása, 
megértése és kezelése még évtizedek óta a politikában 
dolgozóknak is komoly gondot okoz. Az Ige parancsa 
szerint imádkoznunk kell országunk és Európa vezetői-
ért, hogy feladatukat felülről kapott bölcsességgel és 
erővel lássák el, védelmet, biztonságot, békét teremtve. 

Isten Igéje azonban ezekben a nehéz helyzetekben 
sem hagy bennünket útmutatás, bátorítás és remény 
nélkül. Az alábbi igazságok segíthetnek örökkévaló 
perspektívába helyezni a történéseket: 

1. Isten a történelem és a népek ura. Ő a népek fe-
lett áll, Ő parancsol nekik és felkelnek, elhozza őket a 
messzi szigetekről. Ő népeket taszít a mélybe és népe-
ket emel fel. A történelemben végzett munkáját Isten 
nem fejezte be. Talán azt szeretnénk, ha minden az álta-

lunk eddig ismert mederben folyna tovább, de ez nem 
volt így a Bibliában sem és azóta sem. Néhány igerész 
erről: 

• Zsoltárok 96:10 – Isten igazságosan ítéli a né-
peket; 

• Zsoltárok 47:9-10 – Isten uralkodik a népeken 
• Ézsaiás 14:26-27 – Ha Isten határoz az egész 

föld ellen és kinyújtja kezét minden nép ellen, 
akkor senki nem hiúsíthatja meg azt. Isten dönt 
a népek sorsáról – benne hazánk, Európa és 
minden más nép sorsáról. 

• Ézsaiás 60:9 – csak Isten szavára várnak a szi-
getek, hogy felkeljenek a népek – a népek moz-
gása is Isten kezében van. 

• Ézsaiás 60:12 – népek pusztulásáról és életéről 
is Isten dönt. 

Mivel Isten a történelem Ura, ezért a jelenlegi hely-
zet is pontosan és tervszerűen az Ő uralma és ellenőrzé-
se alatt történik. Ő nem veszítette el a kontrollt. Sok hí-
vő, amikor a körülöttünk lévő világ megremeg, gyakor-
ló ateistává válik elfelejtve, hogy minden az Isten szere-
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tetének az ellenőrzése alatt történik. Ha még a hajunk 
szálai is számon vannak tartva, akkor pont ezt a krízis 
esne kívül Isten ellenőrzésén? 

2. A kereszt a történelem központi eseménye és 
üzenete. Isten az egész világegyetem létezését, s benne 
a történelem menetét is Fia személyére nézve és azon 
keresztül szemléli. A világ (s benne a történelem) léte-
zése előtt már döntött arról, hogy mindent a Fiára néz-
ve, Rajta keresztül, Őbenne és Őérte tesz. Minden léte-
zés lényege, középpontja, eredete és célja Jézus Krisz-
tus. Semmi nem létezik, ami ne Őérte és ne Őreá nézve 
teremtett volna. Isten motivációja a teremtésben és a 
történelem vezetésében a Krisztus személye és munkája 
köré csoportosul. Ezért a történelem menete nem más 
célt szolgál, mint hogy Krisztus személyének és munká-
jának ismeretét előmozdítsa, vagyis a történelem eszköz 
Isten kezében a Nagy Küldetés betöltésében. Az efézusi 
levél 1. része gyönyörűen beszél erről: az örökkévaló 
múlttól az örökkévaló jövőig mindent Krisztusért tett és 
tesz. 

3. Isten célja mindazzal, ami most történik az, 
hogy az evangélium terjedjen és az Ő emberek iránti 
szeretete ismert legyen. A 
történelem kihívásai a ke-
gyelem pillanatai azoknak, 
akik Isten uralma alá he-
lyezik magukat és az ítélet 
pillanatai azoknak, akik a 
kegyelmet elutasítják ma-
guktól. Óriási lehetőség ez 
arra, hogy olyan népek tér-
jenek meg, akikhez amúgy 
nem juthattunk volna el 
soha. A Krisztus népe nem 
tudott vagy nem akart el-
menni ezekhez a népekhez, ezért most Isten a népeket 
hozta hozzánk. Isten azzal a paranccsal ruházta fel az 
Egyházat, hogy az evangéliumot juttassuk el minden 
néphez. Számára az evangélium annyira értékes, az el-
veszett lelkek annyira fontosak, hogy akár egyetlen em-
berért is kész mindent megtenni (Ézs 43:4). Ha attól fé-
lünk, hogy muzulmánná teszik a “keresztény” Európát, 
akkor vagy túl erőtlennek gondoljuk az evangéliumot, 
az Ige erejét és a Szentlélek hatalmát, vagy mi magunk 
félünk szembenézni azzal a szenvedéssel, konfliktussal 
és áldozattal, amit az evangélium hirdetése jelentett 
mindenhol, ahol az evangélium ügye előretört. Az 
evangélium ügye mindig előrehaladt a szenvedésben és 
az üldöztetésben. Az egyházat soha nem tudta legyőzni 
külső ellenség. Az evangélium üzenetét soha nem tudta 
megtörni üldöztetés. Pont ellenkezőleg. Jézus azt mond-
ta, hogy még a pokol kapui sem tudnak győzedelmes-
kedni az egyház felett (Mt 16:18). Az egyházat és az 
evangélium ügyét csak az egyházon belülről lehetett je-
lentősen gyöngíteni. A langyos, el nem kötelezett, féle-
lemtől bénított, bezárkózott, passzív, a Szentlélek erejét 
nem ismerő hívők azok, akik az evangélium és az Egy-

ház igazi akadályai. A szenvedés, a nehézség elválasztja 
a konkolyt a búzától, a valódit a talmitól és mindig az 
evangélium ügyének előretöréséhez vezetett. A mostani 
helyzet Isten céljait és az evangélium ügyét fogja szol-
gálni. 

A jelenlegi krízis rólunk árul el sok igazságot. 
Amikor a Nagy Küldetésnek való engedelmesség való-
sága közel jön hozzánk és kényelmetlenséget okoz, fé-
lelemmel és fenyegetéssel jön közénk, akkor a szívünk 
valóságát fogja leleplezni. Mi van, ha Isten éppen ezen 
a helyzeten keresztül akarja elvégezni azt, hogy százez-
rek megtérjenek és az európai egyház felébredjen? El 
tudja végezni ezt? Igen. Meg fog történni? Nem tudom. 
De ha mégis Isten így döntene, eszköz akarok lenni a 
kezében. 
4. Semmi okunk a félelemre. Egyrészt azért, mert Is-
ten akaratában lenni a legbiztonságosabb dolog még 
akkor is, ha minden megváltozik körülöttünk és eltűnne 
az eddig ismert világ. Másrészt a teljes szeretet kiűzi a 
félelmet (1János 4:18). Sok embert hallok rettegéssel 
telve beszélni arról, hogy a muzulmánok előretörnek 
Európában. Jogos aggodalmak merülhetnek fel Európa 

iszlamizálódásával és a ter-
rorfenyegetettség növeke-
désével kapcsolatban, az 
életünk biztos megváltozik 
és valószínű, hogy nem 
lesz könnyebb, biztonságo-
sabb, de mi, akik ismerjük 
az Urat bátran és szeretettel 
teljesen hirdethetjük az 
evangéliumot mind a köz-
tünk élő idegeneknek, 
mind pedig a tőlük rette-
gőknek. Az európai 

iszlamizálódás mellett legalább ennyire aggodalomra ad 
okot az, hogy a langymeleg, liberális, kulturális keresz-
ténység és az élet örömei, csábítása egyre több hívőt 
magába szippant és szégyenteljes morális kompromisz-
szumokban emészti fel az egyházat. 

5. Jézus számon fogja rajtunk kérni azt, amit ne-
künk parancsolt. Ezek többek között a következők: 

• Szeressük ellenségeinket és tegyünk jót velük – 
Mt 5:44-48. Aki nem szeret, az nem ismerte 
meg az Istent – 1Jn 4:8. 

• Segítsük a rászorulókat, mert ez olyan, mintha 
Jézussal magával tettük volna meg – Mt 25:35-
40. 

• Hirdessük az evangéliumot minden népnek – 
Mt 16:15. Most eljöttek hozzánk a népek. 

• Imádkozzunk a vezetőinkért – 1Tim 2:2 
• A hatalom rendfenntartási törekvéseit tisztelet-

ben kell tartanunk és engedelmességgel kell 
követni, mind nekünk, mind az ide érkezőknek 
– Rm 13:1-4, addig a pontig, amíg ez nem kerül 
ellentétbe Isten parancsával – ApCs 5:29. A ha-
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talomnak joga és kötelessége a rend fenntartása. 
Ezeket a döntéseket Isten a hatalmat gyakorlók 
kezébe tette, s tőlük is kéri majd számon. 

Az, hogy ezeket mikor kinek milyen formában kell 
megtennie, milyen módokon és hol kell kifejezésre jut-
tatnia, hogyan kell megélnie – ebben mindenkinek az 
Isten előtt magában kell belső meggyőződésre jutnia. 

6. Isten ugyanúgy szereti a menekülteket, a mu-
zulmánokat vagy bevándorlókat, mint téged és en-
gem. Ők ugyanúgy Isten képét hordozzák, mint mi. 
Krisztus ugyanúgy meghalt értük, mint értünk. 
Egyedül Isten kegyelme, hogy nem az ő helyükben 
vagyunk. Nem adtunk több vagy kevesebb okot arra, 
mint ők, hogy Isten jobban vagy kevésbé szeressen 
minket. Semmivel és semmiben nem vagyunk jobbak 
náluk. Ha oda születtünk volna, ahová ők, mi is ugyan-
olyanok lennénk, mint ők és pontosan azt tennénk, amit 
ők. Csak Isten kegyelme az, hogy nem mi vagyunk me-

nekültek, hogy nem muzulmán országba születtünk. 
Semmit nem tettünk azért, hogy ide születhettünk és 
ebben a kultúrában nevelkedhettünk, semmit nem tet-
tünk azért, hogy megismerhettük Őt, semmit nem tet-
tünk azért, hogy mindazzal rendelkezünk, amit Ő adott 
nekünk. Mindez az Ő ingyen kegyelme: az országunk, a 
kultúránk, a körülményeink, a tudásunk, stb.. A világ 
szerencsésebb nagyon szűk néhány százalékába tarto-
zunk. Ez a kegyelem pedig nagy hálával, alázattal és 
örömmel kell, hogy eltöltsön valamint felelősséggel és 
kötelességekkel jár a számunkra. 

Isten legyen irgalmas hozzánk és vezetőinkhez, hogy 
megálljunk minden szempontból ebben a nehéz próbá-
ban, s mindenki elvégezze azt a feladatát, amit ebben az 
Isten rótt rá. 

Grész Gábor 
Forrás: https://egytanu.wordpress.com 

 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK 

 
 

Szeretettel 
köszöntjük 

novemberben 
született 

testvéreinket! 

 
Rück Sándorné (nov. 1.) 
Nagy Lajosné (nov. 2.) 
Kulcsár Tiborné (nov. 4) 
Horpácsi Éva (nov. 8.) 
Kalla Szilvia (nov. 8.) 
Mérey Edit (nov. 11.) 
Uri Erika (nov. 14.) 
Czifranics Győző (nov. 15.) 
Soltész Attila (nov. 17.) 
Fejős Gáborné (nov. 24.) 
Zákány Zsolt (nov. 30.) 
 

„Atyámfiai, magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, el-
felejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, 
célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban felülről 
való elhívás jutalmára.„ (Fil 3,13-14) 
 

Igyekezetetek nem hiábavaló, ha elfordultok azoktól a dolgok-
tól, amelyek a világhoz kötnek, és sürgősen elfelejtitek azt, 
amit elhagytatok. Ez engedelmességet követel tőletek. Enge-
delmességetek ellenállást jelent a Sátánnal szemben, így elfut 
tőletek (Jk 4,7). Engedelmességetekkel az Úrhoz kötődtök, így 
nagyobb erőt képviseltek, ezért fut el az ördög. Előrejutásotok-
ban ne torpanjatok meg. Engedelmességetek gyümölcsét élvez-
hetik utódaitok, és a környezetetekben élők is. Óvjátok meg 
őket a lázadástól, hogy ne kelljen szükségtelen nehézségeken 
átmenniük. Menjetek előre az Örökkévalóval együtt, hogy el-
nyerjétek Jézus Krisztusban az Ő elhívásának jutalmát! 

Lukács Edit 
 

Gyülekezeti alkalmak 
− Vasárnap: 

9,15 óra: imaóra, gyerekek-
nek bibliakör, tinédzserek-
nek Palacsintázó, 
10 óra: Istentisztelet 
17 óra: Istentisztelet 

− Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra 
− Péntek: 18 óra: 

Ifjúsági alkalom 

Minden hónap második vasárnap-
ján a délelőtti istentisztelet után 
Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sü-
temény és lelkes testvéri beszélge-
tések. 

Minden hónap harmadik vasárnap-
ján a délutáni istentiszteletet a Ka-
maraerdei Idősek Otthonában tart-
juk. 

Betegeink 
Ádány Béla 
Baranyai Jánosné 
Bányai Jozefa 
Bódi Lászlóné 
Egyed Ferencné 
Pomázi Lászlóné 
Simon Lászlóné 

„De kívánjuk, hogy közületek 
mindenki ugyanazt az igyekeze-
tet tanúsítsa mindvégig, amíg a 

reménység egészen be nem 
teljesedik.” (Zsid 6,11) 
 

Gyászhír 
 

Életének 90. évében, hosszan 
tűrt betegség után szólította ha-
za az Úr Benedek Jánosné test-
vérünket. Utolsó földi útjára no-
vember 12-én kísérte a gyászoló 
család és gyülekezet az óbudai 
temetőben. Életéről a következő 
lapszámunkban emlékezünk 
meg. 
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50 éves jubileum 1974-ben 
 

 

75 éves jubileum 1999-ben 
 

 

90 éves jubileum 2014-ben 
 

 

Az én Bibliám 
 

Gyűlés volt Budán a Bibliák között 
Tárgyuk: ítélet az emberek fölött. 
Első Biblia a gyülekezeté. 
Majd kisebb és nagyobb, mindnyájatoké. 
 

Egy kopott is jön az emelvény felé, 
Jelentést tenni a közgyűlés elé. 
Róla a por – ahogy lépked – hull reám, 
Rémülten látom: az az én Bibliám. 
 

Szemem becsukva várom a sorsom. 
Szólni szeretnék, s száraz a torkom. 
Pillanatok alatt folyik le életem. 
Érzem, hogy semmi mentségem nincsen. 
 

Képzeletben már hallom, amint mondja: 
„Tulajdonosának nincsen reám gondja, 
Kezébe engemet csak ritkán vesz, 
Az egyik szekrényből a másikba tesz. 
 

Ha szegényre mutatok, ő szemet huny, 
Tanácsom nála mindig a földre hull. 
Bizonyságtevéskor az ajka néma, 
Beteglátogatáskor a lába béna. 
 

Így látom peregni sötét filmemet, 
Égi vászonra vetítve bűnömet. 
Amikor félve kinyitom szememet, 
A Biblia csendben fogja a kezemet. 
 

Némán áll mellettem, nem vádol szava, 
Lassan kinyílik előttem a lapja. 
Lángoló betűkkel világít felém: 
Örök időktől fogva szeretlek én. 

Tamaska Gyula 
 

 

Gyülekezetünk valaha élt legidősebb tagja, 
Kóródi Manci néni 100. születésnapját 

ünnepeltük 2007-ben 
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